
2013
 

 

( Zoeken )  

2013-183 

 
 

19-12-2013 
 

Vordering tot schorsing 

Art. 60 van de wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen 
(opheffing van het 1° van artikel 44, § 1, van het Wetboek van de belasting 
over de toegevoegde waarde met betrekking tot de diensten van 
advocaten) 
 
Verwerping van de vordering tot schorsing 
 
Rolnummer(s): 5741 

Fiscaal recht - Belasting over de toegevoegde waarde - Vrijstelling - 
Advocaten - Afschaffing. # Schorsing - Geen moeilijk te herstellen ernstig 
nadeel. 

2013-182 

 
 

19-12-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Wet van 12 april 1985 waarbij het Fonds tot vergoeding van de in geval 
van sluiting der ondernemingen ontslagen werknemers wordt belast met de 
uitbetaling van een overbruggingsvergoeding 
 
Schending (lacune in de wetgeving) 
 
Rolnummer(s): 5721 

Sociaal recht - Arbeidsrecht / Sociale zekerheid - Vergoeding van de in 
geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - 
Overbruggingsvergoeding - Onterecht uitbetaalde vergoeding - 
Terugvordering - Verjaringstermijn. 

2013-181 

 
 

19-12-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Sociaal Strafwetboek (art. 233) 
 
Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie 
 
Rolnummer(s): 5578 

Strafrecht - Sociaal strafrecht - Misdrijven - Strafsancties - Beklaagden die 
reeds een administratieve sanctie hebben ondergaan. # Rechten en 
vrijheden - Rechtsbeginselen - Algemene rechtsbeginselen - Non bis in 
idem. 

2013-180 

 
 

19-12-2013 
 

Prejudiciële vragen 

Art. 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, vóór de inwerkingtreding van de 
wet van 21 februari 2010 
 
Schending 
 
Rolnummer(s): 5617 • 5629 

Gerechtelijk recht - Verhaalbaarheid van kosten en honoraria van een 
advocaat - Toepassingsgebied - Ambtenaar van de burgerlijke stand - 
Beroep tegen de weigeringsbeslissing om een huwelijk te voltrekken.  

2013-179 

 
 

19-12-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Art. 3, 3°, tweede streepje, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het 
recht op maatschappelijke integratie, zoals gewijzigd bij artikel 80 van de 
wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) 
 
De prejudiciële vraag behoort niet tot de bevoegdheid van het Hof 
 
Rolnummer(s): 5595 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - Recht op maatschappelijke integratie - 
Leefloon - Toekenningsvoorwaarden - Europese onderdanen - 
Verblijfsrecht voor meer dan drie maanden - 1. Bulgaarse en Roemeense 
onderdanen - 2. Onderdanen van andere lidstaten van de Europese Unie. 

2013-178 

 
 

19-12-2013 
 

Prejudiciële vragen 

Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het 
koninklijk besluit van 16 maart 1968 (art. 62, achtste lid) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5579 • 5580 • 5581 • 5625 

Strafrecht - Politie over het wegverkeer - Verkeersmisdrijven - Proces-
verbaal - Bewijswaarde - 1. Overtreders die als natuurlijke persoon houder 
zijn van een nummerplaat - 2. Overtreders die rijden met een voertuig dat 
op naam van een rechtspersoon is ingeschreven. 

2013-177 

 
 

19-12-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art. 6.1.41, § 1, eerste lid, 2°) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5575 

Bestuursrecht - Stedenbouw en ruimtelijke ordening - Vlaams Gewest - 
Vordering van herstelmaatregelen - 1. Betaling van de meerwaarde - 2. 
Publieke herstelvordering - Herstel van de plaats in de oorspronkelijke 
toestand of de uitvoering van bouw of aanpassingswerken - Voorwaarden. 
# Rechten en vrijheden - Recht op de bescherming van een gezond 
leefmilieu - Standstill-verplichting. 

2013-176 

 
 

19-12-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Art. 418, eerste lid, en 419, eerste lid, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992, zoals zij van toepassing waren vóór de 
wijziging ervan bij de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting 
van fiscale geschillen, en art. 419, eerste lid, 4°, van dat Wetboek, in de 
bewoordingen ervan sinds die wijziging 
 
Schending 
 
Rolnummer(s): 5574 

Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Personenbelasting - 
Beroepsinkomsten - Bedrijfsvoorheffingen die spontaan hebben betaald op 
grond van een later door de rechter ontbonden arbeidsovereenkomst - 
Terugbetaling - Afwezigheid van toekenning van moratoriumintresten. 

2013-175 

 
 

19-12-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Art. 171, 6°, tweede streepje) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5573 

Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Personenbelastingen - Berekening 
van de belasting - Bijzondere stelsels van aanslag - Afzonderlijke 
aanslagen - Baten die betrekking hebben op gedurende een periode van 
meer dan 12 maanden geleverde diensten en waarvan het bedrag niet is 
betaald in het jaar van de prestaties maar later in eenmaal is geregeld - 1. 
Door een overheid betaalde baten - 2. Door particulieren betaalde baten. 

2013-174 

 
 

19-12-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Art. 162bis, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering, ingevoegd bij 
artikel 9 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van 
de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat 
 
Schending (lacune in de wetgeving) 
 
Rolnummer(s): 5571 

Strafrechtspleging - Verhaalbaarheid van kosten en honoraria van een 
advocaat - Ongelijk gestelde burgerlijke partij die zich door een 
afzonderlijke vordering heeft aangesloten bij een door een andere 
burgerlijke partij betekende rechtstreekse dagvaarding. 

2013-173 

 
 

19-12-2013 
 

Prejudiciële vragen 

Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (art. 25, eerste lid, en 69, eerste 
en derde lid) 
 
Geen schending - De tweede, de derde en de vierde prejudiciële vraag 
behoeven geen antwoord 
 
Rolnummer(s): 5567 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - Arbeidsongevallen - 1. Blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Tijdelijke verergering - Verergeringsvergoeding - 
2. Genezenverklaring - Eis tot herziening - Verergering van de toestand. 

2013-172 

 
 

19-12-2013 
 

Beroep tot vernietiging 

Wet van 10 juli 2012 houdende diverse bepalingen inzake elektronische 
communicatie (art. 50, 51 en 146) 
 
Stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese 
Unie - Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 5564 

Telecommunicatie - Elektronische communicatie - Universele 
dienstverlening - 1. Sociale tarieven - 2. Nettokosten van de 
universeledienstverplichtingen - a. Financiering - Bijdragen van operatoren 
- Belasting - Fiscaal wettigheidsbeginsel - b. Vergoedbare onredelijke last 
voor de aanbieders - 3. Wijziging van de wetgeving - Terugwerkende 
kracht. # Europees recht - Telecommunicatie - Universele diensten - 
Richtlijn. 

2013-171 

 
 

Art. 33bis, § 2, 5°, tweede lid, van het decreet van het Vlaamse Gewest 
van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de 
verontreiniging door meststoffen, zoals het gold voor het productiejaar 
2004 

Leefmilieu - Vlaams Gewest - Verontreiniging door meststoffen - 
Dierenaantal per landbouw- en/of veeteeltinrichting - Nutriëntenhalte voor 
diersoorten - 1. Standstill op niveau van de veeteeltinrichtingen - 2. 
Vergunde omvorming naar een andere diersoort - Omzetting 
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19-12-2013 
 

Prejudiciële vragen 

 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5562 

nutriëntenhalte. # Rechten en vrijheden - Eigendomsrecht. 

2013-170 

 
 

19-12-2013 
 

Beroepen tot vernietiging 

Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 22 juni 2012 houdende 
verplichte melding van risicovolle medische praktijken 
 
Vernietiging 
 
Rolnummer(s): 5553 • 5554 • 5556 

Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de gemeenschappen - 
Gezondheidsbeleid - 2. Federale bevoegdheden - Uitoefening van de 
geneeskunde - Risicovolle medische praktijken die buiten een erkend 
ziekenhuis worden gesteld - Meldingsplicht voor de verantwoordelijke voor 
de instelling - Sancties. 

2013-169 

 
 

19-12-2013 
 

Beroep tot vernietiging 

Decreet van het Waalse Gewest van 21 juni 2012 betreffende de invoer, 
uitvoer, doorvoer en overdracht van civiele wapens en van 
defensiegerelateerde producten (art. 19, § 1, eerste lid, en art. 21) 
 
Vernietiging 
 
Rolnummer(s): 5550 

Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de gewesten - a. Materiële 
bevoegdheid - Economie - Invoer, uitvoer en doorvoer van wapens - 
Certificaten en vergunningen - Motivering - b. Impliciete bevoegdheden - 2. 
Federale bevoegdheden - Residuaire bevoegdheid - Bescherming van de 
rechten van de bestuurden - Uitdrukkelijke motivering van de 
bestuurshandelingen. # Bestuursrecht - Wapens - 1. Certificaten en 
vergunningen voor de uitvoer - Ontstentenis van de openbaarheid - 2. 
Adviezen van de Adviescommissie over de vergunningen voor 
wapenuitvoer - Vertrouwelijkheid. # Rechten en vrijheden - Politieke 
rechten - Openbaarheid van bestuur - Recht op raadpleging van 
bestuursdocumenten. 

2013-168 

 
 

19-12-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 171) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5549 

Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Personenbelastingen - Berekening 
van de belasting - 1. Bijzondere stelsels van aanslag - Afzonderlijke 
aanslagen - Kapitaaluitkering van een levensverzekering - Afzonderlijk 
tarief - 2. Diverse inkomsten - Rente-uitkering van een levensverzekering - 
Progressief tarief. 

2013-167 

 
 

19-12-2013 
 

Prejudiciële vragen 

Art. 40ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen, zoals vervangen bij artikel 9 van de wet van 8 juli 2011 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5512 • 5513 

Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Verblijfsrecht - Gezinshereniging - 1. 
Ontstentenis van een overgangsbepaling die de inwerkingtreding regelt 
van de nieuwe regelgeving - 2. Voorwaarden - a. Echtgenoot van een Belg 
- b. Echtgenoot van een Europese burger die geen Belg is en in het Rijk 
verblijft. # Rechten en vrijheden - Recht op eerbiediging van het privé- en 
gezinsleven. 

2013-166 

 
 

19-12-2013 
 

Beroep tot vernietiging 

Wet van 16 november 2011 tot invoeging van een artikel 74/9 in de wet 
van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzake het 
verbod op het opsluiten van kinderen in gesloten centra (art. 2) 
 
Verwerping van het beroep (onder voorbehoud van de interpretaties 
vermeld in B.8.3, B.8.4 en B.9.4.) 
 
Rolnummer(s): 5468 

Publiek recht - Vreemdelingenrecht - Vreemdelingen die onwettig op het 
grondgebied verblijven - Gezin met minderjarige kinderen - 
Omstandigheden van de opsluiting - 1. Plaatsen die aangepast aan de 
noden van gezinnen met minderjarige kinderen zijn - 2. Gezinnen met 
slechts één minderjarig kind - 3. Mogelijkheid om in een eigen woning te 
verblijven - 4. Minderjarige kinderen wier ouders beslissen om de 
voorwaarden van de met de Dienst Vreemdelingenzaken gesloten 
overeenkomst niet na te leven - 5. Niet-begeleide minderjarige 
vreemdelingen. # Rechten en vrijheden - 1. Individuele vrijheid - 2. 
Rechten van het kind - Belang van het kind - 3. Verbod van onmenselijke 
of onterende behandelingen of bestraffingen - 4. Recht om een 
menswaardig leven te leiden - 5. Recht op eerbiediging van het privé- en 
gezinsleven. 

2013-165 

 
 

05-12-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Burgerlijk Wetboek (art. 330, § 1, vierde lid) 
 
Schending - Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5609 

Burgerlijk recht - Afstamming - Afstamming langs vaderszijde - Erkenning 
van vaderschap - Vordering tot betwisting door de persoon die de 
afstamming opeist - Vervaltermijn - Aanvang. # Rechten en vrijheden - 1. 
Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven - 2. Rechten van het 
kind - Belang van het kind - Recht op een eerlijk proces - Recht op toegang 
tot de rechter. 

2013-164 

 
 

05-12-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (art. 39, § 1) - 
Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen (art. 100bis, 
102bis, 103 en 105, § 3) 
 
Schending 
 
Rolnummer(s): 5605 

Sociaal recht - Arbeidsrecht - Arbeidsovereenkomsten - Verminderde 
arbeidsprestaties - Ontslag - Berekeningsbasis van de 
opzeggingsvergoeding - 1. Werknemer die zijn prestaties heeft verminderd 
om redenen van palliatieve verzorging - 2. Werknemer die zijn prestaties 
op vrijwillige basis heeft verminderd - 3. Arbeidsongeschikte werknemer 
die zijn prestaties gedeeltelijk heeft hervat met de toestemming van de 
adviserende geneesheer van zijn verzekeringsinstelling. 

2013-163 

 
 

05-12-2013 
 

Beroep tot vernietiging 

Wet van 23 februari 2012 tot wijziging van artikel 458bis [van het 
Strafwetboek] teneinde het uit te breiden voor misdrijven van huiselijk 
geweld (art. 2) 
 
Gedeeltelijke vernietiging - Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 5486 

Strafrecht - Beroepsgeheim - Uitzonderingen - Spreekrecht - 1. 
Wettigheidsbeginsel in strafzaken - Vereisten van nauwkeurigheid, 
duidelijkheid en voorspelbaarheid van strafwetten - 2. 
Beoordelingsbevoegdheid van de rechter - 3. Advocaten - Misdrijven tegen 
een persoon die kwetsbaar is ten gevolge van partnergeweld. # Rechten 
en vrijheden - 1. Recht op eerbiediging van het privéleven - 2. 
Jurisdictionele waarborgen - Recht van verdediging. 

2013-162 

 
 

21-11-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Art. 2, c) tot e), 35, § 2, en 57 van de wet van 31 januari 2009 betreffende 
de continuïteit van de ondernemingen, vóór de wijziging ervan bij de wet 
van 27 mei 2013 tot wijziging van verschillende wetgevingen inzake de 
continuïteit van de ondernemingen 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5555 

Economisch recht - Continuïteit van de ondernemingen - 
Schuldvorderingen in de opschorting - Gevorderde compenserende 
opzeggingsvergoeding - 1. Werknemer die is ontslagen vóór de indiening 
door zijn werkgever van een verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie - 
2. Werknemer die tijdens de periode van de opschorting is ontslagen. 

2013-161 

 
 

21-11-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Art. 378 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals het is 
vervangen bij artikel 380 van de programmawet van 27 december 2004 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5552 

Fiscaal recht - Fiscale geschillenregeling - Inkomstenbelastingen - 
Rechtsmiddelen - Voorziening in cassatie van een belastingplichtige - 
Ondertekening en neerlegging van het verzoekschrift door een advocaat. 

2013-160 

 
 

21-11-2013 
 

Prejudiciële vragen 

Wet van 26 april 2007 betreffende de terbeschikkingstelling van de 
strafuitvoeringsrechtbank (art. 12) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5544 

Strafrecht - Straffen - Bijkomende straffen - Terbeschikkingstelling van de 
strafuitvoeringsrechtbank - Wijziging van de wetgeving - 1. 
Overgangsmaatregelen - 2. Terugwerkende kracht van de mildere strafwet 
- Uitzondering - In kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissingen. 

2013-159 

 
 

21-11-2013 
 

Art. 218, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals 
het van toepassing was voor het aanslagjaar 2009 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5541 

Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Vennootschapsbelasting - 
Vermeerdering in het geval waarin geen of ontoereikende voorafbetalingen 
zijn gedaan - Vrijstelling gedurende de eerste drie belastingjaren - 
Vennootschappen die een of meer participaties bezitten waarvan de 
beleggingswaarde 50 pct. overschrijdt van hun gestorte kapitaal verhoogd 
met de belaste reserves en de geboekte meerwaarden op de datum van 
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Prejudiciële vraag afsluiting van hun jaarrekening. 

2013-158 

 
 

21-11-2013 
 

Beroep tot vernietiging 

Wet van 2 juni 2012 betreffende de federale instantie voor onderzoek van 
scheepvaartongevallen 
 
Gedeeltelijke vernietiging - Handhaving van de gevolgen van een 
vernietigde bepaling - Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 5540 

Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de gewesten - Openbare 
werken en vervoer - Waterwegen en havens - a. Bijzondere politieregels - 
b. Begrenzing van de havens - 2. Federale bevoegdheden - Regels van de 
algemene politie en reglementering op het verkeer en vervoer - Veiligheid 
van het scheepvaartverkeer - a. Verkeer in havens en op binnenwateren - 
b. Federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen - (i) 
Veiligheidsaanbevelingen - (ii) Bijdrageplicht havens - c. Samenwerking - 
Betrokkenheid van de gewestregeringen. # Zee- en transportrecht - 
Scheepvaartverkeer - Federale instantie voor onderzoek van 
scheepvaartongevallen - 1. Onafhankelijkheid - 2. Hiërarchisch toezicht - 3. 
Veiligheidsaanbevelingen - 4. Financiering - Bijdrageplicht havens en 
exploitanten van schepen - Uitsluiting - Exploitanten van schepen onder 
vreemde vlag - 5. Terugwerkende kracht van de nieuwe wet. # Europees 
recht - Ongevallen in de zeescheepvaartsector - Veiligheidsonderzoek. 

2013-157 

 
 

21-11-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (art. 21, 
tweede lid) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5533 

Administratief recht - Administratieve rechtscolleges - Raad van State - 
Rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak - Memorie van 
wederantwoord van de verzoekende partij - Antwoord op de argumenten 
van de tussenkomende partij - Termijn. # Rechten en vrijheden - 
Jurisdictionele waarborgen - Rechten van de verdediging. 

2013-156 

 
 

21-11-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen 
 
De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord 
 
Rolnummer(s): 5526 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - Arbeidsongevallen - Werkgevers die 
geen verzekering tegen arbeidsongevallen hebben gesloten - 1. 
Werkgever die voor de correctionele rechtbank wordt vervolgd - 2. 
Werkgever die bij de arbeidsrechtbank een beroep instelt tegen de door 
het Fonds voor arbeidsongevallen genomen beslissing tot ambtshalve 
aansluiting - Geen mogelijkheid van verzachtende omstandigheden of 
uitstel. 

2013-155 

 
 

13-11-2013 
 

Beroep tot vernietiging 

Vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Nijvel - Vonnis van de 
Correctionele Rechtbank te Brussel 
 
Verwerping van het beroep (Klaarblijkelijke onbevoegdheid van het Hof) 
 
Rolnummer(s): 5708 

Voorafgaande rechtspleging - Beroep tot vernietiging - Klaarblijkelijke 
onbevoegdheid van het Hof - Vonnis van de rechterlijke macht. 

2013-154 

 
 

13-11-2013 
 

Beroep tot vernietiging 

Decreet van het Vlaamse Gewest van 13 juli 2012 houdende wijziging van 
het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de milieuvriendelijke 
energieproductie (art. 13 en 15, 2°) 
 
Vernietiging 
 
Rolnummer(s): 5557 

Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de gewesten - Energie - 
Bevordering van hernieuwbare energiebronnen - Stelsel van 
groenestroomcertificaten - 2. Federale bevoegdheden - Energiebeleid - 
Tarieven - Maximaal aan de eindgebruiker door te rekenen kosten - 
Daadwerkelijk gemaakte kosten om aan de certificatenverplichting te 
voldoen. 

2013-153 

 
 

13-11-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 66, § 3) 
 
Schending in de gegeven interpretatie 
 
Rolnummer(s): 5548 

Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Personenbelasting - 
Beroepsinkomsten - Beroepskosten - Aftrek - Vervangwagens - 1. 
Garagehouder die eigenaar is van de voertuigen - 2. Garagehouder die de 
voertuigen bij een derde firma huurt - Beperking tot 75 pct. 

2013-152 

 
 

13-11-2013 
 

Beroep tot vernietiging 

Programmawet van 22 juni 2012 (art. 112 en 115, eerste lid) 
 
Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 5537 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - Pensioenstelsel van de plaatselijke 
overheden - Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en 
plaatselijke overheidsdiensten - Niet-aangesloten overheidsdienst 
waarnaar vast benoemd personeel van een bij de R.S.Z.P.P.O. 
aangesloten overheidsdienst wordt overgeheveld - Bijdrage in de 
pensioenlast. 

2013-151 

 
 

07-11-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Burgerlijk Wetboek (art. 745octies, § 1, eerste lid) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5529 

Burgerlijk recht - Familiaal vermogensrecht - Erfenissen - Roerende 
goederen - 1. Langstlevende echtgenoot - Vruchtgebruik van de gehele 
nalatenschap - 2. Langstlevende wettelijk samenwonende - Vruchtgebruik 
van het huisraad dat aanwezig is in de gemeenschappelijke verblijfplaats. 

2013-150 

 
 

07-11-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Decreet van het Waalse Gewest van 11 maart 1999 betreffende de 
milieuvergunning (art. 95) 
 
De prejudiciële vraag is zonder voorwerp 
 
Rolnummer(s): 5524 

Publiek recht - Leefmilieu - Unieke vergunning - Administratief beroep - 
Onderzoeksprocedure - Verlenging van de termijn die aan de technische 
en de gemachtigde ambtenaar is toegekend om hun syntheserapport naar 
de Regering te versturen - Berekening van de termijn die aan die Regering 
is toegekend om zich uit te spreken over het beroep - Interpretatieve wet. 

2013-149 

 
 

07-11-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Art. 26, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992, in de 
versie ervan zoals van toepassing op de aanslagjaren 2002 tot 2004 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5521 

Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Vennootschapsbelasting - 
Abnormaal of goedgunstig voordeel - Dubbele belasting - 1. In België 
gevestigde onderneming die een voordeel heeft verleend aan een andere 
in België gevestigde onderneming - 2. In België gevestigde onderneming 
die een voordeel heeft verleend aan een onderneming gevestigd in een 
andere Staat die partij is bij het Arbitrageverdrag. 

2013-148 

 
 

07-11-2013 
 

Prejudiciële vragen 

Algemene wet inzake douane en accijnzen, gecoördineerd bij koninklijk 
besluit van 18 juli 1977 (art. 227, § 2) 
 
Schending 
 
Rolnummer(s): 5514 • 5523 

Strafrecht - Bijzonder strafrecht - Douane en accijnzen - Misdrijven - 
Geldboeten - Hoofdelijke veroordeling. 

2013-147 

 
 

07-11-2013 
 

Prejudiciële vragen 

Burgerlijk Wetboek (art. 318, § 1 en § 2, eerste lid) 
 
Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie (art. 318, § 
2, eerste lid) - Schending (art. 318, § 1) 
 
Rolnummer(s): 5508 

Burgerlijk recht - Afstamming van vaderszijde - Vermoeden van 
vaderschap - Betwisting door het kind - 1. Vervaltermijn - Startpunt - 
Ontdekking van het feit dat de echtgenoot van zijn moeder niet zijn vader is 
- 2. Grond van niet-ontvankelijkheid van de vordering - Bezit van staat. # 
Rechten en vrijheden - Recht op eerbiediging van het privé- en 
gezinsleven - Beperkingen - Belangenafweging. 

2013-146 

 
 

Wet van 26 november 2011 tot wijziging en aanvulling van het 
Strafwetboek teneinde het misbruik van de zwakke toestand van personen 
strafbaar te stellen, en de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare 
personen tegen mishandeling uit te breiden (art. 36 en 43) 

Strafrecht - Misdaden en wanbedrijven tegen personen - 1. Misbruik van 
zwakheid - Vorderingsrecht van verenigingen - 2. Verzwarende 
omstandigheden - Misdrijven tegen personen die kwetsbaar zijn vanwege 
hun leeftijd, ziekte, zwangerschap, of lichamelijk of geestelijk gebrek - 3. 
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07-11-2013 
 

Beroepen tot vernietiging 

 
Verwerping van de beroepen (onder voorbehoud van interpretatie) 
 
Rolnummer(s): 5459 • 5460 • 5461 

Sektarische bewegingen - 4. Wettigheidsbeginsel in strafzaken - Vereisten 
van nauwkeurigheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid van strafwetten - 5. 
Beoordelingsbevoegdheid van de rechter. # Rechten en vrijheden - 1. 
Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst - 2. Vrijheid van 
meningsuiting - 3. Vrijheid van eredienst - 4. Verbod van discriminatie - 5. 
Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven - 6. Vrijheid van 
vereniging - 7. Individuele vrijheid - 8. Eigendomsrecht - 9. Beperkingen. 

2013-145 

 
 

07-11-2013 
 

Beroep tot vernietiging 

Decreet van het Vlaamse Gewest van 27 maart 2009 betreffende het 
grond- en pandenbeleid (titel 1 van Boek 3, hoofdstukken 2 en 3 van titel 1 
van Boek 4) 
 
Gedeeltelijke vernietiging - Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 4804 

Bestuursrecht - Grond- en pandenbeleid - 1. Sociaal woonaanbod - a. 
Sociale last - (i) Uitvoering in natura door private actoren - (ii) Fiscale 
stimuli en subsidiemechanismen - b. Sociale huurwoningen - Overdracht 
aan sociale huisvestingsmaatschappijen - 2. Activering van gronden en 
panden - Stimuli. # Europees recht - 1. Economische mededinging - 
Steunmaatregelen - a. Voorwaarden - b. Aanmeldingsverplichting bij de 
Europese Commissie - Vrijstelling van aanmelding - Voorwaarden - 2. Vrij 
verkeer van kapitalen - Beperkingen. # Rechten en vrijheden - 
Eigendomsrecht - Beperkingen - Evenredigheidsvereiste. 

2013-144 

 
 

07-11-2013 
 

Beroepen tot vernietiging 

Boek 5 (artikelen 5.1.1 tot 5.3.3) van het decreet van het Vlaamse Gewest 
van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid 
 
Volledige vernietiging 
 
Rolnummer(s): 4800 • 4805 

Bestuursrecht - Grond- en pandenbeleid - Wonen in eigen streek. # 
Europees recht - 1. Vrij verkeer van personen - 2. Vrij verblijf - 3. Vrijheid 
van vestiging - 4. Vrij verrichten van diensten - 5. Vrij verkeer van 
kapitalen. 

2013-143 

 
 

30-10-2013 
 

Vordering tot schorsing 

Art.108, § 2, eerste lid, van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende 
het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, zoals 
vervangen bij art. 5 van de wet van 1 juli 2013 tot wijziging van de basiswet 
van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie 
van de gedetineerden 
 
Schorsing 
 
Rolnummer(s): 5713 

Strafrecht - Gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden - 
Fouillering op het lichaam - Stelselmatige fouillering. # Rechten en 
vrijheden - Recht op de integriteit van de persoon - Verbod van 
onmenselijke of onterende behandelingen of bestraffingen.  

2013-142 

 
 

30-10-2013 
 

Beroepen tot vernietiging 

Programmawet van 22 juni 2012 (art. 49 tot 59) 
 
Afstand voor het Hof 
 
Rolnummer(s): 5542 • 5543 

Fiscaal recht - Diverse rechten en taksen - Jaarlijkse taks op de 
kredietinstellingen. # Beroepen tot vernietiging - Afstand. 

2013-141 

 
 

30-10-2013 
 

Beroepen tot vernietiging 

Programmawet (I) van 29 maart 2012 (art. 167, 168 en 169) 
 
Verwerping van de beroepen 
 
Rolnummer(s): 5487 • 5497 

Grondwettelijk recht - 1. Financiering van de gemeenschappen en de 
gewesten - Fiscaliteit - Gewestelijke belastingen - 2. Federale 
bevoegdheden - Fiscale bevoegdheid - Dienst van de gewestelijke 
belastingen - Inning en invordering - Antimisbruikbepaling - Procedureregel 
- 3. Bevoegdheden van de gewesten - Gewestelijke belastingen - a. 
Successierechten - b. Registratierechten - c. Aanslagvoet - d. 
Heffingsgrondslag - e. Vrijstellingen. Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen, 
successie- en registratierechten - 1. Belastingontwijking - a. 
Rechtshandeling of geheel van rechtshandelingen dat eenzelfde 
verrichting tot stand brengt - Niet-tegenwerpbaarheid aan de fiscus - b. 
Fiscaal misbruik - c. Stelsel van bewijs en tegenbewijs - d. Herziening van 
de fiscale toestand - 2. Wettigheidsbeginsel. 

2013-140 

 
 

17-10-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij het koninklijk besluit 
van 17 juli 1991 (art. 100, eerste lid, 1°) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5525 

Openbare financiën - Rijkscomptabiliteit - Schuldvorderingen ten laste van 
de federale Staat - Vordering tot schadevergoeding op grond van 
buitencontractuele aansprakelijkheid - Verjaringstermijn - Aanvangspunt. # 
Rechten en vrijheden - 1. Eigendomsrecht - 2. Recht op een eerlijk proces 
- Recht op toegang tot de rechter. 

2013-139 

 
 

17-10-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Burgerlijk Wetboek (art. 330, § 1, vierde lid) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5517 

Burgerlijk recht - Afstamming - Afstamming van vaderszijde - Erkenning 
van vaderschap - Vordering tot betwisting - Termijn. # Rechten en 
vrijheden - 1. Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven - 2. 
Rechten van het kind - Belang van het kind. 

2013-138 

 
 

17-10-2013 
 

Beroepen tot vernietiging 

Programmawet (I) van 29 maart 2012 (art. 146, 1°, en 147, 1°) 
 
Verwerping van de beroepen 
 
Rolnummer(s): 5491 • 5492 

Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Vennootschapsbelasting - 1. 
Vrijgestelde inkomsten - Meerwaarden op aandelen - Voorwaarde - 
Behoud in volle eigendom gedurende minstens één jaar - 2. Niet-
aftrekbare beroepskosten - Waardeverminderingen en minderwaarden op 
aandelen - Uitzondering - Aandelen die behoren tot de handelsportefeuille. 

2013-137 

 
 

17-10-2013 
 

Beroepen tot vernietiging 

Wet van 15 maart 2010 houdende wijziging van artikel 30 van de wet van 
13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (art. 2 en 3) 
 
Verwerping van de beroepen 
 
Rolnummer(s): 5018 • 5028 • 5030 

Elektronische communicatie - 1. Verwerving of verlenging van 
gebruiksrechten voor radiofrequenties - Enige heffing - 2. 
Terbeschikkingstelling van de frequenties - Jaarlijkse heffing. # Europees 
recht - Richtlijnen - Elektronische communicatie. 

2013-136 

 
 

10-10-2013 
 

Beroep tot vernietiging 

Beslissing van de tuchtcommissie van het Instituut der Accountants 
 
Verwerping van het beroep (klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid van het 
beroep) 
 
Rolnummer(s): 5696 

Voorafgaande rechtspleging - Beroep tot vernietiging - Klaarblijkelijke niet-
ontvankelijkheid. 

2013-135 

 
 

10-10-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie 
(art. 30 en 31) - Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het 
uitstel en de probatie (art. 8) 
 
Geen schending - Schending (lacune in de wetgeving) 
 
Rolnummer(s): 5516 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - Recht op maatschappelijke integratie - 
Schorsing van de betaling van het leefloon - 1. Personen vervolgd voor de 
correctionele rechtbank - 2. Personen die voor de arbeidsrechtbank de 
beslissing van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
betwisten - Geen mogelijkheid van uitstel. 

2013-134 

 
 

10-10-2013 

Decreet van het Vlaamse Gewest van 25 mei 2012 houdende de 
organisatie van de digitale stemming bij de lokale en provinciale 
verkiezingen 
 
Verwerping van het beroep 

Grondwettelijk recht - Verkiezingen - Vlaams Gewest - Lokale en 
provinciale verkiezingen - 1. Digitaal stemsysteem - a. Door de Vlaamse 
Regering aangewezen gemeenten - b. Aantal kiezers per stemhokje - c. 
Blanco en ongeldige stemmen - d. Kiezers met een visuele handicap of 
kiezers die niet kunnen lezen - e. Weergave van de lijsten - f. Integriteit van 
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Beroep tot vernietiging 

 
Rolnummer(s): 5502 

de stemming - g. Geheim van de stemming - 2. Papieren stembiljet. 

2013-133 

 
 

10-10-2013 
 

Prejudiciële vragen 

Gerechtelijk Wetboek (art. 17 en 18) 
 
Geen schending - Schending (lacune in de wetgeving) 
 
Rolnummer(s): 5500 

Gerechtelijk recht - Burgerlijke rechtspleging - Vorderingsrecht - Belang om 
in rechte te treden - Rechtspersonen die een vordering instellen die in 
overeenstemming is met een van hun statutaire doelen om een einde te 
maken aan onmenselijke en vernederende behandelingen in de zin van 
artikel 3 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

2013-132 

 
 

26-09-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Art. 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, vóór de inwerkingtreding van de 
wet van 21 februari 2010 
 
Schending 
 
Rolnummer(s): 5527 

Gerechtelijk recht - Verhaalbaarheid van kosten en honoraria van een 
advocaat - Toepassingsgebied - Ambtenaar van de burgerlijke stand - 
Beroep tegen de weigeringsbeslissing om een huwelijk te voltrekken. 

2013-131 

 
 

26-09-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Wet van 28 december 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen 
(art. 60 tot 73) 
 
Schending 
 
Rolnummer(s): 5511 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - 1. Geregulariseerde gewone bijdragen 
die de zelfstandigen verschuldigd zijn bij de aanvang of de hervatting van 
de beroepsbezigheid - Vordering tot invordering - Verjaringstermijn - 
Aanvangspunt - 2.Werkloosheidsverzekering - Financiering - Bijzondere 
bijdrage - Vordering tot invordering - Verjaringstermijn - Aanvangspunt. 

2013-130 

 
 

26-09-2013 
 

Beroep tot vernietiging 

Wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten 
gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de 
solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen 
 
Verwerping van het beroep (klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid van het 
beroep) 
 
Rolnummer(s): 5659 

Voorafgaande rechtspleging - Beroep tot vernietiging - Klaarblijkelijke niet-
ontvankelijkheid. 

2013-129 

 
 

26-09-2013 
 

Beroep tot vernietiging 

Arrest van het Hof van Cassatie 
 
Verwerping van het beroep (klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid van het 
beroep) 
 
Rolnummer(s): 5644 

Voorafgaande rechtspleging - Beroep tot vernietiging - Klaarblijkelijke niet-
ontvankelijkheid. 

2013-128 

 
 

26-09-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Wet van 21 juni 1985 betreffende het onderwijs (art. 3) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5484 

Onderwijs - Universiteiten - Vrije universiteiten - Rechtspositie van het 
personeel - Pensioenregeling - Wetenschappelijk personeel - 1. 
Bezoldiging ten laste van de door de Staat toegekende werkingstoelagen - 
Overheidspensioen - 2. Bezoldiging gefinancierd door het Fonds voor 
Kollektief Fundamenteel Onderzoek - Werknemerspensioen. 

2013-127 

 
 

26-09-2013 
 

Beroep tot vernietiging 

Wet van 30 november 2011 tot wijziging van de wetgeving wat de 
verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie 
binnen een gezagsrelatie betreft (art. 6) 
 
Gedeeltelijke vernietiging - Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 5458 

Strafrecht - Beroepsgeheim - Uitzonderingen - Spreekrecht - 1. 
Wettigheidsbeginsel in strafzaken - 2. Advocaten - Aanpak van seksueel 
misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie. # Rechten en 
vrijheden - 1. Recht op eerbiediging van het privéleven - 2. Jurisdictionele 
waarborgen - Recht van verdediging. 

2013-126 

 
 

26-09-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Art. 60, § 3, 3°, d), van de op 19 december 1939 samengeordende wetten 
betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, zoals hersteld bij artikel 97 
van de programmawet van 24 december 2002 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5375 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - Kinderbijslag - Samenloop van 
rechthebbenden die tot verschillende stelsels behoren. 

2013-125 

 
 

26-09-2013 
 

Prejudiciële vragen 

Wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor 
ouderen (art. 6, § 2) 
 
Schending (lacune in de wetgeving) - De tweede prejudiciële vraag behoeft 
geen antwoord 
 
Rolnummer(s): 5518 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - Inkomensgarantie voor ouderen - 1. 
Residuair stelsel - 2. Rechthebbenden die hun hoofdverblijfplaats delen 
met andere personen - Verlies van het recht op het verhoogde basisbedrag 
- a. Economisch-financieel voordeel - b. Afwezigheid van economisch-
financieel voordeel - Samenwoning met een illegaal op het grondgebied 
verblijvende vreemdeling. 

2013-124 

 
 

26-09-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen 
met een handicap (art. 4) 
 
Stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese 
Unie 
 
Rolnummer(s): 5515 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - Tegemoetkomingen aan personen met 
een handicap - Begunstigden - 1. Persoon die vluchteling is - 2. In België 
verblijvende vreemdeling die op zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat 
deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit of 
een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling 
wanneer er geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het 
land waar hij verblijft. # Europees recht - Vreemdelingenrecht. 

2013-123 

 
 

26-09-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Wet van 8 juli 2011 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen wat betreft de voorwaarden tot 
gezinshereniging (art. 9) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5426 • 5427 • 5428 • 5429 

Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Verblijfsrecht - Gezinshereniging - 1. 
Ontstentenis van een overgangsbepaling die de inwerkingtreding regelt 
van de nieuwe regelgeving - 2. Gezinshereniging met ascendenten - a. 
Meerderjarige Belg - b. Niet-Belgische Europese burger. # Rechten en 
vrijheden - Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven. 

2013-122 

 
 

26-09-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie 
(art. 3, 3°, tweede streepje) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5389 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - Recht op maatschappelijke integratie - 
Leefloon - Toekenningsvoorwaarden - Vreemdeling - 1. Partner van een 
Belgische burger die geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht van vrij 
verkeer - 2. Partner van een niet-Belgische Europese burger. # Rechten en 
vrijheden - 1. Recht om een menswaardig leven te leiden - 2. Recht op 
eerbiediging van het gezinsleven. # Europees recht - 1. Recht van vrij 
verkeer en verblijf - 2. Vreemdelingenrecht. 

2013-121 

 
 

26-09-2013 
 

Beroepen tot vernietiging 

Wet van 8 juli 2011 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen wat betreft de voorwaarden tot 
gezinshereniging 
 
Gedeeltelijke vernietiging - Verwerping van het beroep (onder voorbehoud 
van de ongrondwettigheid vastgesteld in B.58.8, van de interpretaties 
vermeld in B.7.5, B.8.3.2, B.13.3.1, B.15.6, B.16.4, B.17.6.4, B.19.3, 

Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Verblijfsrecht - Gezinshereniging - I. 
Voorwaarden tot gezinshereniging ten aanzien van familieleden van een 
onderdaan van een derde Staat - II. Voorwaarden tot gezinshereniging ten 
aanzien van familieleden van een onderdaan van een andere lidstaat van 
de Europese Unie dan België - III. Voorwaarden tot gezinshereniging ten 
aanzien van familieleden van een Belgische onderdaan - IV. Voorwaarden 
tot gezinshereniging op grond van de bilaterale akkoorden tussen de 
Belgische Staat en bepaalde landen. 
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B.21.4, B.28.6, B.31.2, B.34.5, B.36.8, B.55.3, B.68.4 en rekening houdend 
met hetgeen is gezegd in B.59.7) 
 
Rolnummer(s): 5227 • 5245 • 5248 • 5249 • 5250 • 5277 • 5312 • 5317 • 
5320 • 5325 • 5326 • 5327 • 5334 • 5335 • 5336 • 5337 • 5338 • 5339 • 
5340 • 5341 • 5342 • 5343 • 5344 • 5345 • 5348 • 5349 • 5350 • 5351 • 
5352 • 5353 • 5354 • 5355 • 5356 • 5357 • 5358 • 5359 • 5360 • 5361 

2013-120 

 
 

07-08-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 
(art. 6, eerste lid, 1°) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5510 

Publiek recht - Private veiligheid - Bewakingsondernemingen - Personeel - 
Vergunning om bewakingsfuncties uit te oefenen - 1. Personen die zijn 
veroordeeld tot een gevangenisstraf, ongeacht de duur ervan, wegens 
opzettelijke slagen en verwondingen - 2. Personen die zijn veroordeeld tot 
een gevangenisstraf van minder dan zes maanden en wegens enig misdrijf 
met uitzondering van opzettelijke slagen en verwondingen en de andere in 
de in het geding zijnde bepaling opgesomde misdrijven. 

2013-119 

 
 

07-08-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Burgerlijk Wetboek (art. 1907bis) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5501 

Burgerlijk recht - Verbintenissenrecht - Overeenkomsten - Maximumbedrag 
van de wederbeleggingsvergoeding die de kredietnemer aan de 
kredietgever verschuldigd is - Toepassingsgebied - 1. 
Leningsovereenkomsten - 2. Overeenkomsten voor een kredietopening - 
Overeenkomsten voor de opening van een niet-wederopneembaar krediet. 

2013-118 

 
 

07-08-2013 
 

Beroep tot vernietiging 

Wet van 26 maart 2012 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de 
collectieve schuldenregeling betreft (art. 7, 1°) 
 
Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 5490 

Grondwettelijk recht - Federale bevoegdheden - Procedure van collectieve 
schuldenregeling - Voorwaarden voor het vervullen van de functie van 
schuldbemiddelaar - Bijzondere opleiding. # Gerechtelijk recht - Collectieve 
schuldenregeling - Schuldbemiddelaar - Voorwaarden - Erkenning na het 
volgen van een opleiding. 

2013-117 

 
 

07-08-2013 
 

Beroep tot vernietiging 

Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten 
en andere door middel van leidingen - Wet van 29 april 1999 betreffende 
de organisatie van de elektriciteitsmarkt - Wet van 8 januari 2012 "tot 
wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van 
gasachtige producten en andere door middel van leidingen" 
 
Gedeeltelijke vernietiging - Verwerping van het beroep (onder voorbehoud 
van de interpretaties vermeld in B.25.3, B.25.5, B.44.4, B.44.8, B.45.3, 
B.45.5, B.50.5 en B.50.8.) 
 
Rolnummer(s): 5424 

Economie - Elektriciteits- en gasmarkt - A. CREG - 1. Organen - a. 
Algemene raad - b. Geschillenkamer - c. Directiecomité - 2. 
Onafhankelijkheid en onpartijdigheid - 3. Motiveringsplicht - a. Beslissingen 
- b. Verzoeken om informatie - 4. Verplichting tot vertrouwelijkheid - 5. 
Bevoegdheden - 6. Tariefmethodologie - 7. Algemene beleidsrichtsnoeren 
- 8. Jurisdictioneel toezicht - Hof van Beroep te Brussel - B. Netbeheerders 
- 1. Onafhankelijkheid - 2. Verplichting tot vertrouwelijkheid - 3. 
Certificering - C. Toekenning van groenestroomcertificaten - D. Gesloten 
industriële netten. # Europees recht - Elektriciteits- en gasmarkt - A. 
Regulerende instantie - 1. Taken en bevoegdheden - 2. Onafhankelijkheid 
- B. Ontstentenis van betrekkingen van zeggenschap tussen producenten 
en leveranciers, enerzijds, en transmissiesysteembeheerder, anderzijds. 

2013-116 

 
 

31-07-2013 
 

Prejudiciële vragen 

Art. 29bis, § 1, tweede lid, van de wet van 21 november 1989 betreffende 
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, 
gewijzigd bij de wet van 19 januari 2001 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5498 • 5522 

Verzekeringsrecht - Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen - 
Automatische vergoeding van de slachtoffers van verkeersongevallen - 
Toepassingsgebied - Ongevallen die zich voordoen binnen een aan een 
spoorweg gebonden motorrijtuig terwijl het voertuig zich bevindt op een 
plaats die volledig afgezonderd is van het verkeer. 

2013-115 

 
 

31-07-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Art. 7.4.1/2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, ingevoegd bij art. 
35 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 11 mei 2012 houdende 
wijziging van diverse bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening en wijziging van de regelgeving wat de opheffing van het 
agentschap Ruimtelijke Ordening betreft 
 
Prejudiciële vraag zonder voorwerp 
 
Rolnummer(s): 5479 

Bestuursrecht - Stedenbouw en ruimtelijke ordening - Ruimtelijke 
uitvoeringsplannen die op onwettige wijze tot stand zijn gekomen - 
Validatie door de decreetgever. 

2013-114 

 
 

31-07-2013 
 

Beroepen tot vernietiging 

Art. 7.4.1/2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, ingevoegd bij art. 
35 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 11 mei 2012 houdende 
wijziging van diverse bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening en wijziging van de regelgeving wat de opheffing van het 
agentschap Ruimtelijke Ordening betreft 
 
Vernietiging 
 
Rolnummer(s): 5530 • 5531 

Bestuursrecht - Stedenbouw en ruimtelijke ordening - Ruimtelijke 
uitvoeringsplannen die op onwettige wijze tot stand zijn gekomen - 
Validatie door de decreetgever. # Rechten en vrijheden - Jurisdictionele 
waarborgen - Recht op toegang tot de rechter. 

2013-113 

 
 

31-07-2013 
 

Beroep tot vernietiging 

Wet van 11 april 2012 tot wijziging van de wet van 10 november 2006 
betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening wat de 
toegelaten afwijkingen betreft (art. 2) 
 
Opschorting van het onderzoek 
 
Rolnummer(s): 5481 

Handelsrecht - Sluitingsuren en wekelijkse rustdag - 1. Nachtwinkels - 2. 
Tankstations met een winkelinrichting. 

2013-112 

 
 

31-07-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (art. 21, 
tweede lid) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5480 

Administratief recht - Administratieve rechtscollege - Raad van State - 
Rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak - Termijn voor het 
indienen van een memorie van wederantwoord of een aanvullende 
memorie - Sanctie - Verlies van het belang - Onontvankelijkheid van het 
beroep tot nietigverklaring. # Leefmilieu - Overtredingen - Administratieve 
geldboeten - Beroep. # Rechten en vrijheden - Jurisdictionele waarborgen - 
Recht op een eerlijk proces - Recht op toegang tot de rechter - 
Beperkingen. 

2013-111 

 
 

31-07-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Art. 255 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van 
toepassing in het Vlaams Gewest 
 
Schending 
 
Rolnummer(s): 5474 

Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Vlaams Gewest - Onroerende 
voorheffing - Sociale woningen - 1. Toebehorend aan een OCMW - 
Verlaagd tarief - 2. Toebehorend aan een vereniging die door een OCMW 
is opgericht - Geen verlaagd tarief. 

2013-110 

 
 

31-07-2013 
 

Beroep tot vernietiging 

Decreet van het Waalse Gewest van 9 februari 2012 tot wijziging van de 
Waalse huisvestingscode (art. 3 en 51) 
 
Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 5473 

Bestuursrecht - Huisvesting - Waals Gewest - Begrip woonkern. # Rechten 
en vrijheden - Economische, sociale en culturele rechten - Recht op een 
behoorlijke huisvesting - Wettigheidsbeginsel - Delegatie aan de 
uitvoerende macht. 

2013-109 

 
 

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie 
(art. 24) 
 
De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord 
 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - Recht op maatschappelijke integratie - 
Terugvordering. 

http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-120n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-120n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-119n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-119n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-118n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-118n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-117n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-117n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-116n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-116n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-115n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-115n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-114n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-114n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-113n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-113n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-112n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-112n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-111n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-111n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-110n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-110n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-109n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-109n.pdf


31-07-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Rolnummer(s): 5466 

2013-108 

 
 

18-07-2013 
 

Beroep tot vernietiging 

Decreet van het Vlaamse Gewest van 23 december 2011 betreffende het 
duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (art. 46, § 3, 5°) 
 
Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 5472 

Milieurecht - Duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen - 
Vlaams Gewest - Milieuheffing - Meeverbranden van afvalstoffen - 
Afvalstoffen die als vervangingsgrondstof worden meeverbrand - Nultarief - 
Wettigheidsbeginsel. # Rechten en vrijheden - Recht op de bescherming 
van een gezond leefmilieu - Standstill-verplichting. 

2013-107 

 
 

18-07-2013 
 

Beroep tot vernietiging 

Wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen 
 
Verwerping van het beroep (onder voorbehoud van de in B.12.3 en B.12.4 
vermelde interpretatie) 
 
Rolnummer(s): 5469 

Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Asielprocedure - Veilig land van 
herkomst - 1. Vermoeden - Omkering van de bewijslast - 2. Beperking tot 
vijftien dagen van de termijn waarbinnen de Commissaris-generaal een 
beslissing moet nemen - 3. Aanvangspunt van de termijn - 4. 
Wettigheidsbeginsel - Machtiging aan de Koning - 5. Niet-begeleide 
minderjarige vreemdelingen - 6. Andere kwetsbare personen. # Europees 
recht - Omzetting van een richtlijn. 

2013-106 

 
 

18-07-2013 
 

Beroep tot vernietiging 

Wet van 12 september 2011 tot wijziging van de wet van 15 december 
1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 
en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op de toekenning van 
een tijdelijke machtiging tot verblijf aan de niet-begeleide minderjarige 
vreemdeling (art. 2) - Wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wet van 
15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (art. 23) 
 
Verwerping van het beroep (onder voorbehoud van hetgeen in B.4.9 is 
vermeld, en onder voorbehoud van de interpretaties vermeld in B.8.3.5, 
B.11.3 en B.12.5) 
 
Rolnummer(s): 5411 

Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Niet-begeleide minderjarige 
vreemdeling - 1. Toepassingsgebied - a. Minderjarige afkomstig uit een 
lidstaat van de Europese Economische Ruimte - Uitsluiting - b. 
Minderjarige die handelingen zou hebben gepleegd die de openbare rust, 
de openbare orde of de veiligheid van het land kunnen schaden - 
Uitsluiting - 2. Identificatie - Dienst Voogdij - 3. Inaanmerkingneming van 
het belang van het kind - 4. Niet-cumuleerbaarheid met een procedure tot 
bescherming, machtiging of toelating tot verblijf of tot vestiging - 5. Verhoor 
van de minderjarige - 6. Bepalen van de duurzame oplossing - 
Beoordelingsbevoegdheid van de minister - 7. Fraude - Sancties. # Publiek 
recht - Rechtscolleges - Bevoegdheid - Geschil over een burgerlijk recht. # 
Rechten en vrijheden - Rechten van het kind - 1. Belang van het kind - 2. 
Wettigheidsbeginsel - 3. Verbod van discriminatie - 4. Recht om gehoord te 
worden. 

2013-105 

 
 

09-07-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Burgerlijk Wetboek (art. 318, § 1) 
 
Schending 
 
Rolnummer(s): 5608 

Burgerlijk recht - Afstamming - Afstamming van vaderszijde - Vermoeden 
van vaderschap - Betwisting - Grond van niet-ontvankelijkheid van de 
vordering - Bezit van staat. # Rechten en vrijheden - Recht op eerbiediging 
van het privé- en gezinsleven - Beperkingen - Belangenafweging. 

2013-104 

 
 

09-07-2013 
 

Beroep tot vernietiging 

Art. 147 van de programmawet (I) van 29 maart 2012, in zoverre het art. 
198, eerste lid, 11°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
wijzigt 
 
Verwerping 
 
Rolnummer(s): 5496 

Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Vennootschapsbelasting - 
Beroepskosten - Interesten van leningen - Aftrek - 1. Lenende 
vennootschappen - a. Vennootschappen die geld lenen bij de in artikel 56, 
§ 2, 2°, van het WIB 1992 bedoelde instellingen of door een openbaar 
beroep op het spaarwezen - b. Vennootschappen die zich met andere 
middelen financieren - 2. Berekeningsmethode van de schuldratio. 

2013-103 

 
 

09-07-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen (art. 186) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5495 

Sociaal recht - Arbeidsrecht - Organisatie van de arbeidstijd in de 
openbare sector - Toepassingsgebied - 1. Beroepsbrandweerlieden - 2. 
Vrijwillige brandweerlieden - Uitsluiting. 

2013-102 

 
 

09-07-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Art. 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders, in samenhang gelezen met art. 30 van de wet van 31 januari 
2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5494 

Economisch recht - Continuïteit van de ondernemingen - Procedure van 
gerechtelijke reorganisatie - Opschorting - Uitzondering op de regel van het 
verbod om de middelen van tenuitvoerlegging voort te zetten - 1. RSZ - 
Hoofdelijke aansprakelijkheid en verplichtingen tot inhouding en storting 
waarin artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 voorziet - 2. Andere 
schuldeisers in de opschorting. 

2013-101 

 
 

09-07-2013 
 

Prejudiciële vragen 

Decreet van het Waalse Gewest van 12 april 2001 betreffende de 
organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt (art. 25bis à 25septies) 
 
Geen schending - Schending of geen schending, afhankelijk van de 
interpretatie 
 
Rolnummer(s): 5485 

Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de gewesten - a. 
Energiebeleid - b. Economie - 2. Federale bevoegdheden - Algemene 
regels inzake de bescherming van de verbruiker. # Handelsrecht - Verbod 
op onrechtmatige bedingen - Toepassingsgebied - Consument die een 
overeenkomst zou sluiten met een netbeheerder. 

2013-100 

 
 

09-07-2013 
 

Prejudiciële vragen 

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 134) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5482 • 5507 • 5519 

Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Personenbelasting - Belastingvrije 
som - Toeslagen voor kinderen ten laste - 1. Aanrekening - a. Gehuwde of 
wettelijk samenwonende belastingplichtigen - Echtgenoot met het hoogste 
belastbaar inkomen - b. Feitelijk samenwonenden - Samenwonende die in 
feite aan het hoofd van het gezin staat - 2. Gevolg van een internationale 
overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting. 

2013-099 

 
 

09-07-2013 
 

Beroep tot vernietiging 

Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en 
consumentenbescherming (art. 2, 1° en 2°, en 3, § 2) 
 
Gedeeltelijke vernietiging 
 
Rolnummer(s): 5475 

Handelsrecht - 1. Misleidende reclame, onrechtmatige bedingen en 
overeenkomsten op afstand - Beoefenaars van vrije beroepen - 2. 
Oneerlijke marktpraktijken - Beoefenaars van vrije beroepen waarvoor een 
bij de wet opgericht tuchtorgaan bestaat, tandartsen en kinesisten - 
Uitsluiting. # Europees recht - Oneerlijke handelspraktijken - Algemeen 
verbod - Richtlijn. 

2013-098 

 
 

09-07-2013 
 

Beroep tot vernietiging 

Wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 
betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 
1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door 
middel van leidingen (art. 8, 2°, 9, 4°, 31, 1°, 37, § 3, 65, 6°, 80, en 84, 1° 
en 2°) 
 
Gedeeltelijke vernietiging - Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 5454 

Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de gewesten - Energie - a. 
Distributie van energie - b. Openbare gasdistributie - Gesloten industriële 
netten - c. Uitoefening van activiteiten van distributiebeheer - d. Nieuwe 
energiebronnen, rationeel energieverbruik en milieubescherming - 
Verplichtingen voor actoren op de energiemarkt - 2. Federale 
bevoegdheden - Energiebeleid - a. Vervoer van energie - b. Beheerder van 
het transmissienet - Mogelijkheid om activiteiten van distributiebeheer uit te 
oefenen - c. Tarieven - d. Agentschap voor de samenwerking tussen 
energieregulators - Ontstentenis van samenwerkingsakkoord met de 
gewesten - 3. Bevoegdheidsuitoefening - Evenredigheid. 

2013-097 

 
 

09-07-2013 
 

Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 
(art. 29bis en 29quater) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5452 • 5453 

Bestuursrecht - Rechtscolleges - Vernietigingsprocedure - Handhaving van 
de gevolgen van de vernietigde handeling - 1. Beroep tot nietigverklaring 
voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State - 2. Beroep 
tot vernietiging van een beslissing van de CREG voor het Hof van Beroep 
te Brussel. 
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Prejudiciële vragen 

2013-096 

 
 

09-07-2013 
 

Prejudiciële vragen 

Burgerlijk Wetboek (art. 330, § 1, eerste lid, tweede zin) 
 
Schending 
 
Rolnummer(s): 5433 

Burgerlijk recht - Afstamming - Afstamming van vaderszijde - Erkenning 
van vaderschap - Vordering tot betwisting - Grond van niet-ontvankelijkheid 
- Bezit van staat. # Rechten en vrijheden - Recht op eerbiediging van het 
privé- en gezinsleven. 

2013-095 

 
 

09-07-2013 
 

Prejudiciële vragen 

Wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving (art. 11) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5431 • 5432 

Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de gemeenschappen - 
Culturele aangelegenheden - Radio-omroep en televisie - 2. Federale 
bevoegdheden - Residuaire bevoegdheid - Andere vormen van 
telecommunicatie - Recht inzake controle en toezicht voor het gebruik van 
een privénet voor radioberichtgeving, dat geen radio-omroepdienst is. 

2013-094 

 
 

09-07-2013 
 

Beroep tot vernietiging 

Wet van 22 juli 2009 houdende verplichting tot bijmenging van biobrandstof 
in de tot verbruik uitgeslagen fossiele motorbrandstoffen (art. 4 en 5) 
 
Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 4786 

Leefmilieu - Biobrandstof - Verplichting tot inverbruikstelling - Maatschappij 
die benzineproducten en/of dieselproducten uitslaat tot verbruik. # Rechten 
en vrijheden - Vrijheid van handel en nijverheid - Beperkingen. # Europees 
recht - 1. Leefmilieu - Kwaliteit van brandstoffen - 2. Vrij verkeer van 
goederen en diensten. 

2013-093 

 
 

19-06-2013 
 

Prejudiciële vragen 

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 342, § 3) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5447 

Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - 1. Vestiging en invordering - Niet-
aangifte of laattijdige aangifte - Aanslag van ambtswege - Belastbaar 
minimum - Recht van de belastingplichtige het bewijs te leveren van het 
juiste bedrag van zijn inkomsten - 2. Ondernemers en beoefenaars van 
vrije beroepen. 

2013-092 

 
 

19-06-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 
(art. 73quater) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5434 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - Adoptiepremie - 1. Geadopteerd kind - 
2. Verlaten kind dat door een natuurlijke persoon ten laste is genomen met 
toepassing van de Marokkaanse wet - Uitsluiting. # Rechten en vrijheden - 
1. Rechten van het kind - 2. Recht op eerbiediging van het privé- en 
gezinsleven. 

2013-091 

 
 

13-06-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen (art. 55, 
derde lid) 
 
Schending 
 
Rolnummer(s): 5446 

Grondwettelijk recht - Bevoegdheden van de Staat, de gemeenschappen 
en de gewesten - Bestuurshandeling - Uitdrukkelijke motivering - Afwijking 
- 1. Bevoegdheden van de gewesten - Impliciete bevoegdheden - 2. 
Federale bevoegdheden - Residuaire bevoegdheid - Bescherming van de 
rechten van de bestuurden. 

2013-090 

 
 

13-06-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Decreet van het Waalse Gewest van 10 december 2009 houdende fiscale 
billijkheid en milieuefficiëntie voor het wagenpark en de passiefhuizen (art. 
2, 2°) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5430 

Fiscaliteit - Inkomstenbelastingen - Onroerende voorheffing - 
Kwijtschelding of proportionele vermindering - Leegstaand onroerend goed 
- 1. Onvrijwillig karakter - 2. Onroerende goed met een commerciële 
bestemming. 

2013-089 

 
 

13-06-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Programmawet (I) van 27 december 2006 (art. 124) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5420 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - Beroep bij de arbeidsrechtbank - 
Termijn - 1. Beslissingen die door het Fonds voor de beroepsziekten in het 
kader van een aanvraag tot erkenning van een beroepsziekte zijn 
genomen - Termijn van één jaar - 2. Beslissing tot weigering van 
schadeloosstelling door het Asbestfonds - Termijn van drie maanden. 

2013-088 

 
 

13-06-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers (art. 7, achtste lid) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5410 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - Pensioenen - Pensioenberekening - 
Inaanmerkingneming van het jaar waarin het rustpensioen ingaat - 1. 
Werknemers van de particuliere sector - 2. Werknemers van de 
overheidssector. 

2013-087 

 
 

13-06-2013 
 

Beroep tot vernietiging 

Decreet van het Vlaams Gewest van 16 maart 2012 houdende de 
overname van de dienst van de Verkeersbelastingen (art. 2) 
 
Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 5435 

Grondwettelijk recht - Financiering van de gemeenschappen en de 
gewesten - Fiscaliteit - Gewestelijke belastingen - Verkeersbelasting. # 
Fiscaal recht - Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen - 
Vlaams Gewest - Verkeersbelasting - Inning en invordering - Overname 
van de dienst van de verkeersbelastingen - Wettelijke bekrachtiging - 1. 
Terugwerkende kracht - Tussenkomst in hangende gedingen - 2. 
Rechtszekerheid. 

2013-086 

 
 

13-06-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Faillissementswet van 8 augustus 1997 (art. 82, tweede lid) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5600 

Handelsrecht - Faillissement - Verschoonbaarheid - Gevolgen - 
Gezamenlijke of hoofdelijke schulden die door de verschoonbaar 
verklaarde gefailleerde en diens echtgenoot ten bate van het eigen 
vermogen van die laatste zijn aangegaan. 

2013-085 

 
 

13-06-2013 
 

Beroep tot vernietiging 

Art. 5 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 6 juli 2012 houdende 
wijziging van diverse bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening, wat de Raad voor Vergunningsbetwistingen betreft, in zoverre 
het art. 4.8.13 van de voormelde Codex invoert 
 
Vernietiging - Handhaving van de gevolgen van de vernietigde bepaling 
 
Rolnummer(s): 5590 

Bestuursrecht - Vlaams Gewest - Ruimtelijke ordening - Raad voor 
Vergunningsbetwistingen - Rechtspleging - Rolrecht - 1. Invoering - 2. 
Belasting - 3. Fiscaal wettigheidsbeginsel - a. Essentiële elementen - b. 
Delegatie aan de uitvoerende macht. # Rechten en vrijheden - 
Jurisdictionele waarborgen - Recht op toegang tot de rechter - 
Beperkingen. 

2013-084 

 
 

13-06-2013 
 

Prejudiciële vragen 

Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (art. 39/73, 
§ 2) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5534 • 5536 

Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen - Rechtspleging - Termijn van vijftien dagen 
voor de partijen om te vragen om te worden gehoord - Aanvangspunt - 
Verzending van de beschikking waarbij de kamervoorzitter van de Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen of de door hem aangewezen rechter de 
partijen ervan in kennis stelt dat de kamer zonder een terechtzitting 
uitspraak zal doen. 

2013-083 Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen (art. 39) - Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Personenbelasting - 
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13-06-2013 
 

Beroepen tot vernietiging 

programmawet (I) van 29 maart 2012 (art. 143) 
 
Verwerping van de beroepen 
 
Rolnummer(s): 5441 • 5445 

Beroepsinkomsten - Voordelen van alle aard - Bedrijfsvoertuig - 1. 
Criterium van de cataloguswaarde van het voertuig - 2. Identieke 
behandeling van alle verkrijgers. # Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden 
van de gewesten - Leefmilieu - Voorkoming en bestrijding van 
milieuverontreiniging - Bescherming van de lucht - 2. Federale 
bevoegdheden - Fiscale bevoegdheid. # Europees recht - Vrij verkeer van 
goederen. # Rechten en vrijheden - 1. Economische, sociale en culturele 
rechten - Recht op de bescherming van een gezond leefmilieu - 2. Fiscaal 
wettigheidsbeginsel - Delegatie aan de uitvoerende macht. 

2013-082 

 
 

13-06-2013 
 

Beroep tot vernietiging 

Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen (art. 33, 43, 46 
tot 50 en 62 tot 64) 
 
Schrapping van de rol onder voorwaarden (wat art. 33 betreft) - Houdt de 
uitspraak aan (wat de art. 62 tot 64 betreft) - Verwerping van het beroep 
voor het overige 
 
Rolnummer(s): 5425 

Fiscaal recht - 1. Inkomstenbelastingen - Roerende inkomsten - Aangifte - 
Uitzonderingen - 2. Diverse rechten en taksen - Belasting op de omzetting 
van effecten aan toonder. 

2013-081 

 
 

06-06-2013 
 

Beroep tot vernietiging 

Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen (art. 85 en 88) 
 
Schrapping van de rol onder voorwaarde 
 
Rolnummer(s): 5438 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - Pensioenen van de openbare sector - 
Verhoging van de pensioenleeftijd - Uitzonderingen. 

2013-080 

 
 

06-06-2013 
 

Prejudiciële vragen 

Wetboek der registratie- , hypotheek- en griffierechten (art. 142) 
 
Geen schending - Schending 
 
Rolnummer(s): 5503 

Fiscaal recht - Registratierechten - Vonnissen en arresten - 1. Evenredig 
veroordelingsrecht - 2. Voorwaardelijke veroordeling waarbij de 
voorwaarde niet in vervulling is gegaan. 

2013-079 

 
 

06-06-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk 
voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het 
veiligheidstoebehoren moeten voldoen (art. 4, § 1) - Koninklijk besluit van 
15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen 
waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun 
veiligheidstoebehoren moeten voldoen 
 
Onbevoegdheid van het Hof 
 
Rolnummer(s): 5493 

Strafrecht - Politie over het wegverkeer - Verkeersmisdrijven - 1. Overladen 
van een in België ingeschreven voertuig - 2. Overladen van een in het 
buitenland ingeschreven voertuig - Uitsluiting. # Prejudiciële vraag - 
Onbevoegdheid van het Hof - Getoetste norm - Koninklijk besluit. 

2013-078 

 
 

06-06-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij 
koninklijk besluit van 16 maart 1968 (art. 63, § 3) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5483 

Strafrecht - Politie over het wegverkeer - Verkeersmisdrijven - Rijden onder 
invloed - Ademanalyse - Recht op een tegenexpertise door middel van een 
bloedproef - Beperking tot gevallen van alcoholconcentratie van ten minste 
0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht. 

2013-077 

 
 

06-06-2013 
 

Prejudiciële vragen 

Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de 
uitvoering van hun werk (art. 87, 1° en 8°) 
 
Geen schending (eerste en tweede prejudiciële vraag) - Terugzending naar 
de verwijzende rechter (derde en vierde prejudiciële vraag) 
 
Rolnummer(s): 5436 

Sociaal recht - Arbeidsrecht - Welzijn van de werknemers bij de uitvoering 
van hun werk - 1. Overtredingen - Strafbaarstellingen - 
Wettigheidsbeginsel in strafzaken - Vereisten van nauwkeurigheid, 
duidelijkheid en voorspelbaarheid - 2. Strafrechtelijke verantwoordelijkheid 
van de bouwplaatscoördinator. 

2013-076 

 
 

30-05-2013 
 

Prejudiciële vragen 

Wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemene nutte (art. 6) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5449 • 5450 

Bestuursrecht - Onteigening ten algemenen nutte - Vordering tot 
onteigening - Ontoelaatbaarheid - Hoger beroep - Termijn - Aanvangspunt 
- Uitspraak. # Rechten en vrijheden - 1. Jurisdictionele waarborgen - Recht 
op toegang tot de rechter - 2. Eigendomsrecht - Onteigening. 

2013-075 

 
 

30-05-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige 
economische overheidsbedrijven (art. 204) - Wet van 23 juli 1926 
betreffende N.M.B.S. Holding en haar verbonden vennootschappen (art. 
14) 
 
Geen schending - Schending (lacune in de wetgeving) 
 
Rolnummer(s): 5423 

Fiscaliteit - Lokale belastingen - Vrijstelling - Goederen die nodig zijn voor 
de uitvoering van de openbare dienst - 1. N.M.B.S. Holding - 2. Infrabel - 3. 
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Uitsluiting. 

2013-074 

 
 

30-05-2013 
 

Prejudiciële vragen 

Wetboek diverse rechten en taksen (art. 200 en 2011, eerste lid) - Wet van 
1 mei 1939 waarbij aan de Koning bepaalde machten worden toegekend 
voor het gezondmaken en in evenwicht brengen van de openbare 
financiën, het bekomen van gunstiger voorwaarden voor de ontwikkeling 
van 's lands economie en het voorzien in andere dringende 
noodwendigheden 
 
Geen schending - De tweede, de derde, de vierde en de vijfde prejudiciële 
vraag behoeven geen antwoord 
 
Rolnummer(s): 5413 

Bestuursrecht - Bescherming van de schoonheid van gebouwen, 
monumenten, zichten en landschappen - Verbod tot aanplakking van 
plakbrieven op sommige plaatsen - 1. Aanbrengen en behouden van 
plakbrieven en reclame- en publiciteitsmiddelen - 2. Wettigheidsbeginsel in 
strafzaken - a. Vereisten van nauwkeurigheid, duidelijkheid en 
voorspelbaarheid van strafwetten - b. Machtiging aan de Koning. # 
Rechten en vrijheden - Eigendomsrecht - Beperkingen. # Grondwettelijk 
recht - 1. Federale bevoegdheden - Fiscale bevoegdheid - 2. 
Bevoegdheden van de gewesten - a. Ruimtelijke ordening - Monumenten 
en landschappen - Bescherming van de schoonheid van gebouwen, 
monumenten, zichten en landschappen - b. Accessoire bevoegdheden - 
Strafzaken - Aanwijzing van ambtenaren die toezien op de naleving van de 
belasting voor aanplakking. 

2013-073 

 
 

30-05-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de 
geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met 
betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post en 
telecommunicatiesector (art. 2 en 3) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5409 

Bestuursrecht - Rechtscolleges - Vernietigingsprocedure - Handhaving van 
de gevolgen van de vernietigde handeling - 1. Beroep tot nietigverklaring 
voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State - 2. Beroep 
tot vernietiging van een besluit van het BIPT voor het Hof van Beroep te 
Brussel. 

2013-072 

 
 

22-05-2013 
 

Beroep tot vernietiging 

Decreet van het Vlaamse Gewest van 17 februari 2012 houdende de 
wijziging van diverse bepalingen van het Wetboek van de met de 
inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen betreffende de belasting 
op de inverkeerstelling op grond van milieukenmerken (art. 9) 
 
Verwerping van het beroep (onontvankelijkheid van het beroep) 
 
Rolnummer(s): 5405 

Fiscaal recht - Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen - 
Belasting op de inverkeerstelling - Berekening van de belasting - 1. 
Milieukenmerken - 2. Wijziging van de formule - Overgangsregeling. # 
Rechtspleging - Beroep tot vernietiging - Niet-ontvankelijkheid - Gebrek 
aan belang. 
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2013-071 

 
 

22-05-2013 
 

Beroepen tot vernietiging 

Wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van 
de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale 
en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot 
wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de 
pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere 
bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse 
wijzigingsbepalingen 
 
Verwerping van de beroepen 
 
Rolnummer(s): 5391 • 5392 • 5393 • 5394 • 5396 • 5397 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - Pensioenstelsel van de plaatselijke 
besturen - 1. Ambtshalve aansluiting van de besturen die deel uitmaakten 
van de vroegere pools 1 en 2 bij het gesolidariseerd pensioenfonds van de 
RSZPPO - 2. Responsabiliseringsbijdrage - 3. Regularisatiebijdrage - 4. 
Overdracht van de reserves die zijn opgebouwd in het kader van de 
aanvullende pensioenstelsels - 5. Specifieke situatie van de politiezones - 
6. Specifieke situatie van de ziekenhuizen. # Grondwettelijk recht - 
Bevoegdheden van de gewesten - Ondergeschikte besturen - 
Bevoegdheidsvoorbehoud voor de federale Staat - Pensioenstelsels van 
het personeel. 

2013-070 

 
 

22-05-2013 
 

Beroepen tot vernietiging 

Wet van 6 juli 2011 tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen 
van medische esthetiek en tot regeling van de informatie over dergelijke 
ingrepen 
 
Vernietiging 
 
Rolnummer(s): 5304 • 5305 • 5306 • 5307 • 5310 • 5311 

Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de gemeenschappen - a. 
Gezondheidsbeleid - b. Culturele aangelegenheden - Radio-omroep en 
televisie - Reclame - 2. Federale bevoegdheden - Uitoefening van de 
geneeskunde - Reclame voor geneesmiddelen en medische 
behandelingen - Verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek. 
# Gezondheidsrecht - Plastische chirurgie - Verbod op reclame - 
Toepassingsgebied - 1. Ingrepen van medische esthetiek uitgevoerd door 
artsen - 2. Ingrepen van medische esthetiek uitgevoerd door andere 
personen dan artsen - Uitsluiting. 

2013-069 

 
 

22-05-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (art. 36) 
 
Terugzending van de zaak naar de verwijzende rechter 
 
Rolnummer(s): 5295 

Publiek recht - Rechtscolleges - Rechtspleging - Dwangsom - 1. Door de 
rechtscolleges van de rechterlijke orde uitgesproken dwangsom - a. Volle 
rechtsmacht - b. Dubbele aanleg - 2. Door de Raad van State uitgesproken 
dwangsom - 3. Bevoegdheid om zich over subjectieve rechten uit te 
spreken. 

2013-068 

 
 

16-05-2013 
 

Beroep tot vernietiging 

Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen (art. 61 tot 68 
en 69, tweede lid) 
 
Stellen van prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese 
Unie 
 
Rolnummer(s): 5451 

Fiscaal recht - Diverse rechten en taksen - Belasting op de omzetting van 
effecten aan toonder. # Europees recht - Indirecte belastingen op het 
bijeenbrengen van kapitaal - Verbod - Uitzonderingen. 

2013-067 

 
 

16-05-2013 
 

Beroep tot vernietiging 

Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen inzake justitie (I) 
(art. 2 tot 4) 
 
Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 5440 

Gerechtelijk recht - Gerechtelijke ambten - Magistratuur - 
Pensioenberekening - Wijziging van de toepasselijke tantième - 
Overgangsregeling - Magistraat die de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt. 

2013-066 

 
 

16-05-2013 
 

Beroep tot vernietiging 

Wet van 7 november 2011 houdende fiscale en diverse bepalingen (art. 7, 
9 en 11) 
 
Gedeeltelijke vernietiging - Handhaving van de gevolgen van de 
vernietigde bepaling - Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 5400 

Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Fiscale administratie - 1. Vaststellen 
van de vermogenssituatie van de belastingplichtige met het oog op de 
invordering van de belasting - Inwinnen en verwerken van gegevens in 
verband met rekeningen en financiële transacties - Bevoegdheden van de 
met de invordering van de belasting belaste ambtenaren - 2. Vraag om 
inlichtingen bij een financiële instelling - Verplichte kennisgeving aan de 
belastingplichtige - Vraag uitgaande van een buitenlandse Staat. # 
Rechten en vrijheden - Recht op eerbiediging van het privé- en 
gezinsleven - Beperkingen. 

2013-065 

 
 

08-05-2013 
 

Prejudiciële vragen 

Decreet van 7 juni 2001 betreffende de sociale voordelen (art. 3) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5476 

Publiek recht - Onderwijs - Sociale voordelen - Financiële last die de 
gemeenten moeten dragen. 

2013-064 

 
 

08-05-2013 
 

Prejudiciële vragen 

Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (art. 39/57, 
§ 1, eerste lid) 
 
Onbevoegdheid van het Hof 
 
Rolnummer(s): 5470 • 5471 

Prejudiciële vraag - Onbevoegdheid van het Hof - Getoetste norm - 
Koninklijk besluit. # Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen - Rechtspleging - Beroep tegen beslissingen 
van de Commissaris-generaal - Beroepstermijn. 

2013-063 

 
 

08-05-2013 
 

Beroepen tot vernietiging 

Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen (art. 41, A, 4°, 
en 51) 
 
Gedeeltelijke vernietiging - Verwerping van de beroepen 
 
Rolnummer(s): 5437 • 5442 • 5444 

Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Personenbelasting - 
Belastingvermindering - 1. Energiebesparende uitgaven voor woningen - 2. 
Afschaffing - Overgangsregeling - a. Woningen waarvoor het 
conformiteitscertificaat is uitgereikt - b. Woningen waarvoor een verkoop- 
of aannemingsovereenkomst is gesloten - Uitsluiting - c. Rechtszekerheid - 
d. Gewekt vertrouwen. 

2013-062 

 
 

08-05-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding 
voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk 
en voor beroepsziekten in de overheidssector (art. 19) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5407 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - Arbeidsongevallen - 
Arbeidsongeschiktheid - Vaststelling van het percentage van 
arbeidsongeschiktheid - Beroep - 1. Ambtenaar die het slachtoffer is van 
een arbeidsongeval - 2. Openbare werkgever. # Rechten en vrijheden - 
Jurisdictionele waarborgen - Recht op toegang tot de rechter. 

2013-061 

 
 

25-04-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen (art. 102 en 
105) 
 
De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord 
 
Rolnummer(s): 5478 

Sociaal recht - Arbeidsrecht - Arbeidsovereenkomsten - 
Loopbaanonderbreking - Ouderschapsverlof - 1. Voltijds tewerkgestelde 
werknemers door de cumulatie van twee deeltijdse betrekkingen bij twee 
werkgevers - 2. Onderbrekingsuitkering - 3. Anciënniteitsvoorwaarde. 

2013-060 

 
 

25-04-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1964, zoals gewijzigd bij artikel 11 
van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 
1979-1980 (art. 43) 
 
Schending 
 
Rolnummer(s): 5417 

Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Personenbelasting - Belastbare 
inkomsten - Aftrek - 1. Verliezen die voortvloeien uit waardeverminderingen 
- Beperking tot de tijdens de vijf vorige belastbare tijdperken geleden 
verliezen - 2. Verliezen die voortvloeien uit afschrijvingen - Geen beperking 
in de tijd. 

2013-059 

 
 

25-04-2013 
 

Wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van 
de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970 (art. 
41, vijfde lid) 
 
Geen schending 
 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - Beroepsziekten - Terugbetaling van de 
kosten voor geneeskundige verzorging door het Fonds voor de 
beroepsziekten - 1. Privé-sector - Beperking van de periode van 
terugbetaling - 2. Openbare sector - Geen beperking in de tijd. 
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Prejudiciële vraag Rolnummer(s): 5404 

2013-058 

 
 

25-04-2013 
 

Beroep tot vernietiging 

Wet van 2 december 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 
maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten 
 
Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 5402 

Geïntegreerde politiedienst - Personeel - Statuut - Voorwaarden van 
bevordering. # Rechtspleging - Beroep tot vernietiging - Niet-
ontvankelijkheid - Gebrek aan belang. 

2013-057 

 
 

25-04-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Gerechtelijk Wetboek (art. 1017, eerste lid, 1018 en 1022) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5399 

Gerechtelijk recht - Verhaalbaarheid van kosten en honoraria van een 
advocaat - Toepassingsgebied - Uitsluiting - Herstelvorderende overheid - 
Handhavingsmaatregelen inzake ruimtelijke ordening - 1. Herstelvordering 
- 2. Stakingsbevel. 

2013-056 

 
 

25-04-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen (art. 53) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5390 

Fiscaal recht - Belasting over de toegevoegde waarde - Vrijstelling - 1. 
Advocaten - 2. Gerechtsdeurwaarders - Afschaffing - 3. 
Gerechtsdeurwaarder die diensten verricht als schuldbemiddelaar. # 
Europees recht - Belasting over de toegevoegde waarde. 

2013-055 

 
 

18-04-2013 
 

Beroep tot vernietiging 

Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 16 december 
2011 tot wijziging van de artikelen 80 en 92 van het Wetboek van de met 
de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (art. 2, 1°) 
 
Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 5455 

Fiscaal recht - Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen - 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Belasting op automatische 
ontspanningstoestellen - 1. Autonomie van de gewesten - 2. Verhoging van 
het bedrag van de belasting - Beperking tot toestellen van categorie A. 

2013-054 

 
 

18-04-2013 
 

Beroep tot vernietiging 

Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen (art. 28 en 38) 
 
Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 5418 

Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Bijkomende heffing op roerende 
inkomsten - Controlemechanismen - Meedelen van gegevens aan het 
centraal aanspreekpunt van de Federale Overheidsdienst Financiën. # 
Rechten en vrijheden - Recht op eerbiediging van het privéleven. 

2013-053 

 
 

18-04-2013 
 

Beroep tot vernietiging 

Decreet van de Franse Gemeenschap van 6 oktober 2011 betreffende de 
cursusdragers (art. 1) 
 
Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 5388 

Publiek recht - Onderwijs - Hoger onderwijs - Terbeschikkingstelling van 
cursusdragers ten behoeve van studenten. # Rechten en vrijheden - 
Onderwijs - 1. Recht op onderwijs - Kosteloosheid - Standstill-verplichting - 
2. Gelijkheid. 

2013-052 

 
 

18-04-2013 
 

Prejudiciële vragen 

Voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering (art. 20) 
 
De eerste twee prejudiciële vragen behoeven geen antwoord - Geen 
schending 
 
Rolnummer(s): 5377 

Strafrecht - Strafrechtspleging - Strafvordering - Verval - Ontbinding zonder 
vereffening van een rechtspersoon - Uitzonderingen. 

2013-051 

 
 

28-03-2013 
 

Prejudiciële vragen 

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 
en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (art. 100) 
 
Geen schending - Schending (lacune in de wetgeving) 
 
Rolnummer(s): 5463 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - 
Arbeidsongeschiktheid - Uitkering - 1. Voorwaarden - Volledige 
onderbreking van elke beroepsactiviteit - a. Werknemer die maar één 
beroepsactiviteit uitoefent - b. Werknemer die verschillende 
beroepsactiviteiten uitoefent - 2. Cumulatie met een beroepsactiviteit. 

2013-050 

 
 

28-03-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Wetboek van strafvordering (art. 62, tweede lid) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5421 

Strafrecht - Strafrechtspleging - Inleidende fase - Rechten van de personen 
die worden verhoord door de politiediensten, de procureur des Konings en 
de onderzoeksrechter - Sancties in geval van niet-naleving van de 
gewaarborgde rechten - 1. Niet-naleving van het recht op bijstand van een 
advocaat vóór of tijdens de verhoren - 2. Niet-naleving van het recht op 
bijstand van een advocaat tijdens een plaatsbezoek met het oog op een 
reconstructie van de feiten. 

2013-049 

 
 

28-03-2013 
 

Prejudiciële vragen 

Gerechtelijk Wetboek (art. 144ter, §§ 1 en 5) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5415 

Gerechtelijk recht - Rechterlijke organisatie - Openbaar ministerie - 
Federale procureur - Uitoefening van de strafvordering - Onmogelijkheid 
om nietigheden op te werpen inzake de bevoegdheidsverdeling tussen het 
federaal parket en de overige parketten. # Rechten en vrijheden - 1. 
Jurisdictionele waarborgen - a. Rechten van de verdediging - b. Recht op 
een eerlijk proces - 2. Wettigheidsbeginsel in strafzaken - Wettigheid van 
de strafrechtspleging - Vereisten van nauwkeurigheid, duidelijkheid en 
voorspelbaarheid. 

2013-048 

 
 

28-03-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake 
verkeersveiligheid (art. 37) 
 
Schending 
 
Rolnummer(s): 5403 

Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de gewesten - Ondergeschikte 
besturen - Gemeenten - Organisatie, bevoegdheid en werking van de 
gemeentelijke instellingen - Vestiging en invordering van 
gemeentebelastingen - a. Aanvullende verkeersreglementen - b. 
Parkeerheffingen - 2. Federale bevoegdheden - Organisatie van en beleid 
inzake de politie - Regels van de algemene politie en reglementering op 
het verkeer en vervoer - Politie van het wegverkeer - Algemene 
reglementen. 

2013-047 

 
 

28-03-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Art. 43quater, in samenhang gelezen met art. 60bis, van de wet van 6 
augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van 
ziekenfondsen 
 
Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie 
 
Rolnummer(s): 5398 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - 
Ziekenfondsen - Reclame - Verboden reclame - 1. Administratieve 
geldboete - Strafrechtelijke maatregel - Persoonlijk karakter van de straffen 
- 2. Reclame gemaakt door derden met medewerking van ziekenfondsen. 

2013-046 

 
 

28-03-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Burgerlijk Wetboek (art. 318 § 2, eerste lid) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5382 

Burgerlijk recht - Afstamming van vaderszijde - Vermoeden van 
vaderschap - Betwisting door de echtgenoot van de moeder van het kind - 
Vervaltermijn van één jaar - Startpunt - Ontdekking van het feit dat hij niet 
de vader van het kind is. # Rechten en vrijheden - Recht op eerbiediging 
van het privé- en gezinsleven - Beperkingen - Belangenafweging. 
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2013-045 

 
 

28-03-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de 
uitvoering van hun werk (art. 94quinquies, § 2) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5379 

Sociaal recht - Arbeidsrecht - Welzijn van de werknemers bij de uitvoering 
van hun werk - Voorkoming van herhaling van ernstige ongevallen - 
Onderzoek en verslaggeving betreffende de ernstige arbeidsongevallen 
door een deskundige - Betaling van het honorarium van de deskundige 
door de verzekeringsonderneming. 

2013-044 

 
 

28-03-2013 
 

Prejudiciële vragen 

Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, 
de internationale verenigingen en de stichtingen (art. 26) 
 
Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie 
 
Rolnummer(s): 5347 

Economisch recht - Vennootschapsrecht - vzw - 
Openbaarmakingsverplichtingen - Niet-naleving van de verplichting om de 
benoemingsakten van de vertegenwoordigingsbevoegde personen bekend 
te maken - Sanctie. # Rechten en vrijheden - 1. Jurisdictionele waarborgen 
- Recht op toegang tot de rechter - 2. Economische, sociale en culturele 
rechten - Recht op de bescherming van een gezond leefmilieu. 

2013-043 

 
 

21-03-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn (art. 57, § 2) 
 
Geen schending (onder voorbehoud van interpretatie) 
 
Rolnummer(s): 5370 

Sociaal recht - Maatschappelijke dienstverlening - 1. Aanvraag tot 
subsidiaire bescherming wegens een situatie van veralgemeend geweld in 
het land van herkomst of van gewoonlijk verblijf - Weigering - Beroep bij de 
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 2. Aanvraag tot subsidiaire 
bescherming om medische redenen - Weigering - Beroep bij de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen - Beperking tot de dringende medische hulp. # 
Rechten en vrijheden - 1. Verbod van onmenselijke of vernederende 
behandelingen - 2. Economische, sociale en culturele rechten - a. Recht 
om een menswaardig leven te leiden - b. Recht op bescherming van de 
gezondheid - c. Recht op sociale bijstand - d. Recht op medische hulp - 3. 
Recht op een daadwerkelijk beroep. 

2013-042 

 
 

21-03-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Art. 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, vóór de inwerkingtreding van de 
wet van 21 februari 2010 
 
Schending 
 
Rolnummer(s): 5545 

Gerechtelijk recht - Verhaalbaarheid van kosten en honoraria van een 
advocaat - Toepassingsgebied - Procureur des Konings - Vordering tot 
nietigverklaring van een huwelijk. 

2013-041 

 
 

21-03-2013 
 

Beroep tot vernietiging 

Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen inzake justitie (I) 
(art. 2) 
 
Afstand 
 
Rolnummer(s): 5443 

Beroep tot vernietiging - Afstand. 

2013-040 

 
 

21-03-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Faillissementswet van 8 augustus 1997 (art. 82, tweede lid) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5439 

Handelsrecht - Faillissement - Verschoonbaarheid - Gevolgen - 
Gezamenlijke of hoofdelijke schulden die door de verschoonbaar 
verklaarde gefailleerde en diens echtgenoot ten bate van het eigen 
vermogen van die laatste zijn aangegaan. 

2013-039 

 
 

14-03-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Wet van 14 april 2011 houdende diverse bepalingen (art. 55 en 56) 
 
Geen schending (onder voorbehoud van de interpretatie in B.10.5) 
 
Rolnummer(s): 5385 

Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Vestiging en invordering - 
Onderzoek en controle - Fiscale administratie - Inzage van gegevens met 
betrekking tot rekeningen en financiële transacties. # Rechten en vrijheden 
- Recht op eerbiediging van het privéleven - Beperkingen. 

2013-038 

 
 

14-03-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (art. 40bis, 
§ 2, eerste lid, 2°, tweede lid, a) en 40ter) 
 
Terugzending van de zaak naar de verwijzende rechter 
 
Rolnummer(s): 5380 

Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Verblijfsrecht - Recht op 
gezinshereniging - Familieleden van een Belg - 1. Vreemdeling die met 
een Belg een verklaring van wettelijke samenwoning aflegt - Bewijs van 
een duurzame en stabiele partnerrelatie - 2. Vreemdeling die met een Belg 
huwt. 

2013-037 

 
 

14-03-2013 
 

Beroepen tot vernietiging 

Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 1 juli 2011 betreffende het 
onderwijs XXI (art. IV.1, 3° en IV.7., 1°) 
 
Verwerping van de beroepen 
 
Rolnummer(s): 5324 • 5328 

Onderwijs - Vlaamse Gemeenschap - Volwassenenonderwijs - 
Inschrijvingsvoorwaarden - Vreemdelingen - Wettig verblijf. # Rechten en 
vrijheden - 1. Recht op onderwijs - 2. Vrijheid van onderwijs - Beperkingen 
- 3. Recht op toegang tot onderwijs - Beperkingen. 

2013-036 

 
 

07-03-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Art. 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, vóór de inwerkingtreding van de 
wet van 21 februari 2010 
 
Schending 
 
Rolnummer(s): 5528 

Gerechtelijk recht - Verhaalbaarheid van kosten en honoraria van een 
advocaat - Toepassingsgebied - Gemachtigde ambtenaar - 
Herstelvordering. 

2013-035 

 
 

07-03-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de 
heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware 
vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de 
Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de 
Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het 
Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet 
overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 25 oktober 1993 (art. 5, 1°) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5419 

Eurovignet - Vrijstelling - 1. Voertuigen uitsluitend bestemd voor de 
landsverdediging, voor de diensten van de burgerbescherming en de 
rampeninterventie, voor de brandweerdiensten en andere hulpdiensten, 
voor de diensten die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de 
openbare orde en voor de diensten voor onderhoud en beheer van de 
wegen en die als zodanig geïdentificeerd zijn - 2. Voertuigen aangewend 
voor het ophalen en het verzamelen van huisvuil. 

2013-034 

 
 

07-03-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders (art. 7, § 13, tweede en vijfde lid) 
 
Schending (lacune in de wetgeving) 
 
Rolnummer(s): 5387 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - Loopbaanonderbrekingsuitkeringen - 
Onverschuldigd betaalde uitkeringen als gevolg van een vergissing van de 
uitkerende instelling - Terugvordering van de ten onrechte betaalde 
bedragen - Geen specifieke verjaringstermijn. 

2013-033 

 
 

07-03-2013 

Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen 
(art. 30) 
 
Geen schending 
 

Economisch recht - Continuïteit van de ondernemingen - Procedure van 
gerechtelijke reorganisatie - Opschorting - Uitzondering op de regel van het 
verbod om de middelen van tenuitvoerlegging voort te zetten - 1. RSZ - 
Hoofdelijke aansprakelijkheid en verplichtingen tot inhouding en storting 
waarin artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 voorziet - 2. Andere 
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Prejudiciële vraag 

Rolnummer(s): 5384 schuldeisers in de opschorting. 

2013-032 

 
 

07-03-2013 
 

Prejudiciële vraag 

De wet van 11 december 2002 "houdende instemming met de 
Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der 
Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen 
van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en 
naar het vermogen, en de Protocollen I en II en de wisseling van brieven, 
gedaan te Luxemburg op 5 juni 2001" 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5383 

Internationaal fiscaal recht - Internationale overeenkomst ter voorkoming 
van dubbele belasting - Heffingsbevoegdheid van de Staten - 
Woonstaatbeginsel - 1. Belastingheffing inzake privépensioenen - 2. 
Afwijking - a. Belastingheffing inzake overheidspensioenen - b. 
Heffingsbevoegdheid van de bronstaat. 

2013-031 

 
 

07-03-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (art. 14, § 1) 
 
Schending (lacune in de wetgeving) 
 
Rolnummer(s): 5373 

Verzekeringsrecht - Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen - 
Slachtoffer van een door een toevallig feit veroorzaakt verkeersongeval - 
Schadevergoeding - 1. Motorrijtuig onderworpen aan de verplichte 
verzekering - 2. Motorrijtuig waarvoor de Staat of een openbare instelling 
gebruik heeft gemaakt van de vrijstelling van verzekering. 

2013-030 

 
 

07-03-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Burgerlijk Wetboek (art. 332quinquies, § 2, eerste lid) 
 
Schending (in de gegeven interpretatie) 
 
Rolnummer(s): 5369 

Burgerlijk recht - Afstamming - Vaststelling - Vordering tot onderzoek naar 
het moederschap of het vaderschap - Verzet - Marginale toetsing van het 
belang van het kind. # Rechten en vrijheden - Rechten van het kind - 
Belang van het kind. 

2013-029 

 
 

07-03-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Burgerlijk Wetboek (art. 330, § 1, eerste lid, tweede zin) 
 
Schending 
 
Rolnummer(s): 5367 

Burgerlijk recht - Afstamming - Afstamming van vaderszijde - Erkenning 
van vaderschap - Vordering tot betwisting - Grond van niet-ontvankelijkheid 
- Bezit van staat. # Rechten en vrijheden - Recht op eerbiediging van het 
privé- en gezinsleven. 

2013-028 

 
 

07-03-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Burgerlijk Wetboek (art. 1447) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5363 

Burgerlijk recht - Huwelijksvermogensstelsels - 1. Wettelijk stelsel - 
Ontbinding - Verdeling van het gemeenschappelijk vermogen - Onroerend 
goed dat tot gezinswoning dient - Toewijzing bij voorrang - 2. Stelsel van 
scheiding van goederen - Ontbinding - Recht van iedere deelgenoot om de 
gezinswoning, die in onverdeeldheid eigendom is van de echtgenoten, 
openbaar te doen verkopen. 

2013-027 

 
 

28-02-2013 
 

Beroepen tot vernietiging 

Wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot 
de opvang van asielzoekers (art. 6) 
 
Verwerping van het beroep (onontvankelijkheid van het beroep) 
 
Rolnummer(s): 5401 

Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Asielzoekers - Recht op materiële 
hulp. # Rechtspleging - Beroep tot vernietiging - Niet-ontvankelijkheid - 
Gebrek aan belang. 

2013-026 

 
 

28-02-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Strafwetboek (art. 2) 
 
De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord 
 
Rolnummer(s): 5378 

Strafrecht - Bijzonder strafrecht - Douane en accijnzen - Misdrijven - 
Geldboeten - Wijziging van de wetgeving - Toepassing van de strafwet die 
als de minst zware wordt beschouwd. # Grondwettelijk Hof - Gevolgen van 
de arresten - Vernietigingsarrest. 

2013-025 

 
 

28-02-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Art. 54 van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de 
personeelsleden van de politiediensten, zoals gewijzigd bij art. 32 van de 
wet van 31 mei 2001 
 
Schending 
 
Rolnummer(s): 5376 

Geïntegreerde politiedienst - Tuchtregeling voor politieambtenaren - 
Tuchtprocedure voor de hogere tuchtoverheden - Strafvoorstel van de 
tuchtoverheid - Verzoek tot heroverweging bij de tuchtraad - Strafvoorstel 
van de tuchtraad - Verzwaring van de oorspronkelijk voorgestelde 
tuchtstraf. # Rechten en vrijheden - Jurisdictionele waarborgen - 1. 
Contradictoir karakter van de rechtspleging - 2. Recht van verdediging. 

2013-024 

 
 

28-02-2013 
 

Prejudiciële vragen 

Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen 
(art. 3) 
 
Schending (lacune in de wetgeving) 
 
Rolnummer(s): 5371 

Economisch recht - Continuïteit van de ondernemingen - Voordeel van de 
in de wet van 31 januari 2009 bedoelde maatregelen - 1. Landbouwers die 
hun beroepsactiviteit uitoefenen in het kader van een 
landbouwvennootschap of een burgerlijke vennootschap met handelsvorm 
- 2. Kooplieden die hun beroepsactiviteit als natuurlijke persoon uitoefenen 
- 3. Landbouwers die hun beroepsactiviteit als natuurlijke persoon 
uitoefenen. 

2013-023 

 
 

28-02-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Gerechtelijk Wetboek (art. 259bis-8 en 259ter) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5368 

Gerechtelijk recht - Magistratuur - Hoge Raad voor de Justitie - 
Benoemingscommissie - 1. Voordracht van kandidaat-magistraten - a. 
Geen geheime stemming - b. Motiveringsplicht - 2. Onpartijdigheid van de 
leden - 3. Collegiaal orgaan. 

2013-022 

 
 

28-02-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele 
activiteiten met wapens (art. 11, § 3, eerste lid, 2°) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5365 

Wapens - Voorhanden hebben van wapens - Vergunning - Voorwaarden - 
Afwezigheid van veroordeling wegens bepaalde misdrijven. 

2013-021 

 
 

28-02-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Art. 228 van het decreetgevende gedeelte van boek II van het 
Milieuwetboek (decreet van het Waalse Gewest van 27 mei 2004 
betreffende Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5364 

Grondwettelijk recht - Bevoegdheden van de gewesten - Waals Gewest - 
Gewestelijke fiscaliteit - Jaarlijkse waterheffing per meter. 

2013-020 

 
 

28-02-2013 
 

Beroep tot vernietiging 

Wet van 11 juli 2011 tot wijziging van de artikelen 216bis en 216ter van het 
Wetboek van strafvordering en van artikel 7 van de wet van 6 juni 2010 tot 
invoering van het Sociaal Strafwetboek (art. 2, 1°) 
 
Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 5308 

Strafrecht - Strafrechtspleging - Minnelijke schikking - Toepassingsgebied - 
Begrip "aantasting van de lichamelijke integriteit". # Rechten en vrijheden - 
Wettigheidsbeginsel in strafzaken - Wettigheid van de strafrechtspleging - 
Vereisten van nauwkeurigheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid. 
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2013-019 

 
 

28-02-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 
en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (art. 100, § 2) 
 
De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord 
 
Rolnummer(s): 5300 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - 
Arbeidsongeschiktheid - Personen die voor meer dan 50 pct. 
arbeidsongeschikt worden verklaard en die, op het ogenblik van de 
verklaring van arbeidsongeschiktheid bij het ziekenfonds, een 
beroepsactiviteit blijven uitoefenen. 

2013-018 

 
 

21-02-2013 
 

Beroep tot vernietiging 

Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen (art. 27, 28, 29, 
33, 37 en 38) 
 
Verwerping - Stellen van een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie 
van de Europese Unie 
 
Rolnummer(s): 5314 

Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - 1. Verhoging van de roerende 
voorheffing op dividenden en interesten - 2. Bijkomende heffing van 4 pct. 
ten laste van de belastingplichtigen die dividenden en interesten innen 
voor een waarde die hoger ligt dan het bij de wet vastgestelde bedrag - 3. 
Controlemechanismen - Meedelen van gegevens aan het centraal 
aanspreekpunt van de Federale Overheidsdienst Financiën. # Europees 
recht - 1. Vrij verkeer van kapitaal - 2. Stellen van een prejudiciële vraag 
aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. # Rechten en vrijheden - 1. 
Recht op eerbiediging van het privéleven - 2. Gelijkheid in fiscale zaken. 

2013-017 

 
 

21-02-2013 
 

Beroep tot vernietiging 

Wet van 15 mei 2012 inzake de toepassing van het beginsel van 
wederzijdse erkenning op de vrijheidsbenemende straffen of maatregelen 
uitgesproken in een lidstaat van de Europese Unie 
 
Verwerping van het beroep (klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid van het 
beroep) 
 
Rolnummer(s): 5535 

Voorafgaande rechtspleging - Beroep tot vernietiging - Klaarblijkelijke niet-
ontvankelijkheid - Onvoldoende uiteenzetting van de feiten en middelen. # 
Europees recht - Strafzaken - Politiële en justitiële samenwerking - 
Erkenning van vreemde rechterlijke uitspraken. 

2013-016 

 
 

21-02-2013 
 

Prejudiciële vragen 

Wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde (art. 
6, § 1, 9, § 1, 11, § 1, en 12, § 2) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5395 

Veterinair recht - Diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding - Overeenkomst 
tussen een bedrijfshouder en een dierenarts - 1. Erkende dierenarts - 
Vereiste opleiding - 2. Prerogatieven inzake het voorschrijven, verschaffen, 
in depot hebben en toedienen van geneesmiddelen voor dieren. 

2013-015 

 
 

21-02-2013 
 

Beroep tot vernietiging 

Wet van 2 december 2011 houdende bekrachtiging van het koninklijk 
besluit van 12 mei 2011 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 
27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport 
Company (BIAC) in een naamloze vennootschap van privaatrecht en 
betreffende de luchthaveninstallaties en van het koninklijk besluit van 12 
mei 2011 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 21 juni 2004 
betreffende de toekenning van de exploitatielicentie van de luchthaven 
Brussel-Nationaal aan de naamloze vennootschap BIAC en tot wijziging 
van de wet van 13 maart 2011 houdende diverse bepalingen betreffende 
Mobiliteit wat de verlenging van de termijn van bekrachtiging betreft 
 
Verwerping van het beroep (Niet-ontvankelijkheid van het beroep) 
 
Rolnummer(s): 5372 

Economisch recht - Uitbating van luchthavens - Luchthaven Brussel-
Nationaal - Licentie - Wijziging van de exploitatievoorwaarden - Machtiging 
aan de Koning. # Rechtspleging - Beroep tot vernietiging - Niet-
ontvankelijkheid - Gebrek aan belang. 

2013-014 

 
 

21-02-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (art. 
14ter) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5330 

Bestuursrecht - Raad van State - Gevolgen van de arresten - 
Vernietigingsarrest - 1. Vernietiging van een verordeningsbepaling - 
Mogelijkheid tot handhaving van de gevolgen - 2. Vernietiging van een 
individuele beslissing - Geen mogelijkheid tot handhaving van de gevolgen. 

2013-013 

 
 

21-02-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (art. 70, § 2, 
eerste lid) 
 
Schending (lacune in de wetgeving) - Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5321 

Fiscaal recht - Belasting over de toegevoegde waarde - Administratieve 
geldboeten - Beoordelingsvrijheid van de rechter - Persoon die voor de 
rechtbank van eerste aanleg opkomt tegen de beslissing waarbij hem een 
fiscale geldboete wordt opgelegd - 1. Geen mogelijkheid van uitstel - 2. 
Onmogelijkheid van opschorting van de uitspraak van de veroordeling. 

2013-012 

 
 

21-02-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag (art. 1, 
zesde lid) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5282 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - Gewaarborgde gezinsbijslag - 
Begunstigden - Vreemdelingen - 1. Buitenlandse aanvrager die een kind 
ten laste heeft dat onderdaan is van een Staat die geen lid is van de 
Europese Unie - Voorwaarde van vijf jaar verblijf in België - 2. Buitenlandse 
aanvrager die een kind van Belgische nationaliteit ten laste heeft - Geen 
voorwaarde van vijf jaar verblijf in België. # Rechten en vrijheden - 1. 
Rechten van het kind - 2. Bescherming van eigendom. 

2013-011 

 
 

21-02-2013 
 

Beroep tot vernietiging 

Decreet van het Waalse Gewest van 3 april 2009 houdende goedkeuring 
van de stedenbouwkundige vergunning toegekend voor de aanleg van de 
verbinding ' Parc-Sud ' van de lichte metro van Charleroi, overeenkomstig 
het decreet van 17 juli 2008 betreffende enkele vergunningen waarvoor er 
dringende redenen van algemeen belang bestaan 
 
Vernietiging 
 
Rolnummer(s): 4687 

Bestuursrecht - Ruimtelijke ordening en stedenbouw - Waals Gewest - 
Stedenbouwkundige vergunning - Dwingende redenen van algemeen 
belang - Bekrachtiging door het Parlement. # Rechten en vrijheden - Recht 
op de bescherming van een gezond leefmilieu. # Europees Unierecht - 
Leefmilieu - 1. Milieueffectbeoordeling - Specifieke wetgevingshandeling - 
2. Rechterlijke toetsing. # Internationale verdragen - Verdrag van Aarhus. 

2013-010 

 
 

14-02-2013 
 

Beroepen tot vernietiging 
(tussengeschil) 

Wet van 6 juli 2011 tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen 
van medische esthetiek en tot regeling van de informatie over dergelijke 
ingrepen 
 
Verwerping van de vordering tot wraking 
 
Rolnummer(s): 5304 • 5305 • 5306 • 5307 • 5310 • 5311 

Gezondheidsrecht - Plastische chirurgie - Verbod op reclame. # 
Rechtspleging - Beroep tot vernietiging - Tussengeschil - Verzoekschrift tot 
wraking - Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter. 

2013-009 

 
 

14-02-2013 
 

Beroep tot vernietiging 

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 
en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 
 
Verwerping van het beroep (klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid van het 
beroep) 
 
Rolnummer(s): 5520 

Voorafgaande rechtspleging - Beroep tot vernietiging - Klaarblijkelijke niet-
ontvankelijkheid - Beroep ingesteld buiten de termijn. # Sociaal recht - 
Sociale zekerheid - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Geneeskundige 
verzorging en uitkeringen - Verplichte aansluiting bij de Kas der 
geneeskundige verzorging van de NMBS Holding. 

2013-008 

 
 

14-02-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Art. 47bis, § 6, van het Wetboek van strafvordering, zoals dat artikel werd 
gewijzigd bij artikel 2, 2°, van de wet van 13 augustus 2011 tot wijziging 
van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 
betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en 
aan elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waaronder 
het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden 
bijgestaan 
 
De prejudiciële vraag is zonder voorwerp 
 

Strafrecht - Strafrechtspleging - Inleidende fase - Rechten van de personen 
die worden verhoord door de politiediensten, de procureur des Konings en 
de onderzoeksrechter - Zelfincriminerende verklaringen die werden 
verkregen met schending van het recht op de bijstand door een advocaat. 
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Rolnummer(s): 5291 

2013-007 

 
 

14-02-2013 
 

Beroepen tot vernietiging 

Wet van 13 augustus 2011 tot wijziging van het Wetboek van 
strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid 
wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat 
te raadplegen en door hem te worden bijgestaan 
 
Gedeeltelijke vernietiging - Handhaving van de gevolgen van enkele 
vernietigde bepalingen - Verwerping van de beroepen onder voorbehoud 
van interpretatie 
 
Rolnummer(s): 5316 • 5329 • 5331 • 5332 

Strafrecht - Strafrechtspleging - Inleidende fase - Rechten van de personen 
die worden verhoord door de politiediensten, de procureur des Konings en 
de onderzoeksrechter - 1. Toepassingsgebied - a. Begrip "verhoor" - b. 
Criterium van de vrijheidsbeneming - c. Uitsluiting van de bijstand van de 
advocaat tijdens de verhoren afgenomen na het verlenen van het bevel tot 
aanhouding - d. Uitsluiting van de bijstand van de advocaat voor sommige 
andere onderzoekshandelingen dan de ondervragingen - e. Recht op een 
vertrouwelijk overleg met een advocaat vóór het verhoor - f. Naleving van 
het wettigheidsbeginsel bij het bepalen van het toepassingsgebied van de 
gewaarborgde rechten - 2. Voorwaarden inzake de uitvoering van de 
opdracht van de advocaat - a. Rol van de advocaat tijdens het verhoor - b. 
Toegang tot het strafdossier - c. Vertrouwelijk overleg vóór het verhoor - 3. 
Mogelijkheid om het recht op de bijstand van een advocaat uit te sluiten - 
4. Mogelijkheid om af te zien van de bijstand van een advocaat - 5. 
Sancties in geval van niet-naleving van de gewaarborgde rechten - a. 
Sanctie voor de schending van het recht op de bijstand van een advocaat 
vóór het verhoor of tijdens dat verhoor - b. Sanctie voor de schending van 
het recht op de bijstand van een advocaat bij een plaatsbezoek met het 
oog op de reconstructie van de feiten - c. Sanctie wegens de schending 
van de rechten van de personen die in een andere hoedanigheid dan die 
van verdachte worden verhoord - 6. Recht op juridische bijstand - 7. 
Toepassing van de wet op de minderjarigen. # Rechten en vrijheden - 1. 
Wettigheidsbeginsel in strafzaken - Vereisten van nauwkeurigheid, 
duidelijkheid en voorspelbaarheid van strafwetten - 2. Jurisdictionele 
waarborgen - a. Rechten van de verdediging - b. Recht op een eerlijk 
proces - 3. Economische, sociale en culturele rechten - Recht op juridische 
bijstand - Standstillverplichting - 4. Rechten van het kind. 

2013-006 

 
 

14-02-2013 
 

Beroepen tot vernietiging 

Wet van 14 april 2011 houdende diverse bepalingen (art. 55 tot 57 en 84) 
 
Verwerping van de beroepen (onder voorbehoud van interpretatie) 
 
Rolnummer(s): 5233 • 5235 • 5236 

Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Aanwijzingen van 
belastingontduiking of vertekening tussen de aangegeven inkomsten en de 
gegoedheid van de belastingplichtige - Onderzoeksmiddelen van de 
belastingadministratie - Inwinnen en verwerken van gegevens in verband 
met rekeningen en financiële transacties. # Strafrecht - Strafrechtspleging - 
Minnelijke schikking - Inbreuk op de fiscale en sociale wetten waardoor 
belastingen of sociale bijdragen kunnen worden omzeild - Voorwaarden. # 
Rechten en vrijheden - 1. Recht op eerbiediging van het privéleven - 2. 
Briefgeheim - 3. Verbod op verplichte arbeid - 4. Recht om zichzelf niet te 
beschuldigen. 

2013-005 

 
 

24-01-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige 
bevrijdende aangifte (art. 2, § 1) 
 
Schending 
 
Rolnummer(s): 5298 

Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Eenmalige bevrijdende aangifte - 
Vervreemding van roerende tegoeden vóór het verstrijken van de termijn 
van drie jaar - 1. Roerende tegoeden op onregelmatige wijze bewaard in 
België - Herinvestering in roerende vorm - 2. Roerende tegoeden op 
onregelmatige wijze bewaard in het buitenland - Herinvestering in roerende 
of onroerende vorm. 

2013-004 

 
 

17-01-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (art. 76, § 1, derde 
lid) 
 
Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie 
 
Rolnummer(s): 5366 

Fiscaal recht - Belasting over de toegevoegde waarde - Teruggave - 
Inhouding van btw-kredieten - 1. Bewarend beslag onder derden - 2. 
Controle door de beslagrechter - Opheffing voordat de beslissing kracht 
van gewijsde heeft. Rechten en vrijheden - Jurisdictionele waarborgen - 
Recht op toegang tot de rechter. 

2013-003 

 
 

17-01-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Decreet van het Vlaamse Gewest van 29 april 2011 houdende wijziging 
van diverse decreten met betrekking tot wonen (art. 75, 4°) 
 
Schending 
 
Rolnummer(s): 5318 

Bestuursrecht - Huisvesting - Vlaams Gewest - Vlaamse Wooncode - 
Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant - 1. 
Uitbreiding van het werkingsgebied - Terugwerkende kracht - a. 
Rechtszekerheid - b. Weerslag op hangende rechtsgedingen - 
Ontstentenis van uitzonderlijke omstandigheden die de terugwerkende 
kracht verantwoorden - 2. Recht van voorkoop. 

2013-002 

 
 

17-01-2013 
 

Beroep tot vernietiging 

Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen (art. 105, eerste 
lid, en 106) 
 
Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 5309 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - Pensioenen van de openbare sector - 1. 
Pensioenberekening - Wijziging van de referentiewedde - a. 
Rechtszekerheid - b. Onmiddellijke toepassing - c. Overgangsbepaling - 
Ambtenaren die de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt - 2. Statutaire 
ambtenaren. 

2013-001 

 
 

17-01-2013 
 

Prejudiciële vraag 

Wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden 
van de politiediensten (art. 51bis) 
 
Schending 
 
Rolnummer(s): 5280 

Geïntegreerde politiedienst - Tuchtregeling voor politieambtenaren - 
Tuchtprocedure - Termijn voor het instellen van een verzoek tot 
heroverweging bij de tuchtraad - Vervaldag - Zaterdag, zondag of wettelijke 
feestdag - Geen verplaatsing tot de eerstvolgende werkdag. 

( Zoeken )  
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Rolnummer 5280 

 
 

Arrest nr. 1/2013 
van 17 januari 2013 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 51bis van de wet van 13 mei 1999 

houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten, gesteld door de Raad 

van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters L. Lavrysen, 

A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey en 

F. Daoût, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter 

R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest nr. 216.966 van 20 december 2011 in zake P.D. tegen de politiezone Seraing-
Neupré, tussenkomende partij : de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het 
Hof is ingekomen op 30 december 2011, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële 
vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 51bis van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de 
personeelsleden van de politiediensten de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het 
met betrekking tot de termijn voor het instellen van een verzoek tot heroverweging bij de 
tuchtraad niet erin voorziet dat de vervaldag wordt verplaatst op de eerstvolgende werkdag 
indien die vervaldag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, zodanig dat 
sommige personeelsleden die zulk een verzoek indienen over een kortere termijn beschikken 
dan de anderen ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de politiezone Seraing-Neupré, die woonplaats heeft gekozen, te 4100 Seraing, rue 
Colard Trouillet 47; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 5 december 2012 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. T. Kelecom loco Mr. J.-L. Gilissen, advocaten bij de balie te Luik, voor de 
politiezone Seraing-Neupré; 
 
 .  Mr. P. Crabbé loco Mr. B. Renson, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers F. Daoût en A. Alen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De verzoekster voor de verwijzende rechter is personeelslid van het administratief en logistiek kader van de 
politiezone Seraing-Neupré. Na te zijn gehoord door het politiecollege, werd haar op 14 juni 2007 kennis 
gegeven van een voorstel van tuchtstraf. 
 
 Zij beschikte in principe over een termijn van tien dagen om een verzoek tot heroverweging in te dienen bij 
de tuchtraad van de politiediensten. Rekening houdend met het feit dat de laatste dag van de termijn op een 
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zondag viel, beslist de verzoekster voor de verwijzende rechter haar verzoekschrift de daaropvolgende dag in te 
dienen, namelijk op 25 juni 2007. In oktober en november van hetzelfde jaar wordt zij gehoord door de tuchtraad 
die, in december, een advies geeft waarin hij oordeelt zich niet over de grond van het dossier te kunnen 
uitspreken gelet op het feit dat het verzoek tot heroverweging laattijdig werd ingediend. 
 
 Op 16 januari 2008 legt het politiecollege de verzoekster de zware tuchtstraf op bestaande in de inhouding 
van 10 pct. van de wedde voor de duur van een maand. De verzoekster vecht de voormelde handeling aan voor 
de verwijzende rechter. Het is in dat kader dat aan het Hof een vraag wordt gesteld. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A – 

 
 A.1.1.  In zijn memorie voert de Ministerraad aan dat het door de verwijzende rechter onderstreepte 
verschil in behandeling niet onevenredig lijkt, rekening houdend met de aard van het beroep dat bij de in het 
geding zijnde bepaling is georganiseerd, en met het doel van de wetgever. De bepaling past immers in het kader 
van een intern administratief beroep dat doorgaans als een « georganiseerd beroep » wordt gekwalificeerd, dat 
aan een specifieke vervaltermijn is onderworpen en waarvoor het niet onevenredig lijkt de bestuurde te 
verplichten om rekening te houden met de weerslag van niet-werkdagen waarmee eventueel de termijn waarover 
hij beschikt, moet worden ingekort. 
 
 De Ministerraad wijst erop dat die verplichting om de termijnen in acht te nemen, desnoods met inkorting 
ervan, eveneens geldt voor de administratieve overheid wanneer zij, binnen en bepaalde termijn, haar advies 
moet geven. Hij citeert uittreksels uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 31 mei 2001, die de in het 
geding zijnde bepaling heeft ingevoegd in de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de 
personeelsleden van de politiediensten, en wijst erop dat het doel van de wetgever erin bestond termijnen vast te 
leggen die verenigbaar zijn met de aan iedere tuchtprocedure inherente vereisten van snelheid. 
 
 A.1.2.  De Ministerraad benadrukt het beperkte aantal vormvoorschriften die moeten worden gevolgd voor 
het indienen van een verzoek tot heroverweging door het personeelslid tegen wie een tuchtprocedure loopt. Het 
gaat hooguit om een aangetekende brief waarin de betrokkene aangeeft dat hij niet akkoord gaat, zonder dat hij 
argumenten moet uiteenzetten ter ondersteuning van zijn verzoek. De Raad van State zou hebben aangenomen 
dat, voor zulke beroepen met een beperkt aantal vormvoorschriften, een termijn van vijf dagen voor het indienen 
ervan voldoende zou zijn. Die redenering zou te dezen kunnen worden overgenomen. 
 
 A.1.3.  In ondergeschikte orde geeft de Ministerraad aan dat, in het onwaarschijnlijke geval dat het Hof 
toch zou oordelen dat er sprake is van discriminatie, zou moeten worden geconcludeerd dat deze niet voortvloeit 
uit de in het geding zijnde bepaling, maar uit de ontstentenis van een wetsbepaling die uitdrukkelijk voorziet in 
een verlenging van de beroepstermijn tot de eerstvolgende werkdag wanneer hij verstrijkt op een zaterdag, een 
zondag of een wettelijke feestdag. Een dergelijke lacune zou volgens de Ministerraad slechts kunnen worden 
weggewerkt door een optreden van de wetgever. 
 
 A.2.1.  In haar memorie voert de politiezone Seraing-Neupré aan, na een uiteenzetting van de feiten die 
hebben geleid tot de aanhangigmaking bij de verwijzende rechter, dat volgens haar de berekening van de 
termijnen waarbinnen een verzoek tot heroverweging moet worden ingediend, niet moet beantwoorden aan de 
specifieke berekeningswijze van de artikelen 52 en 53 van het Gerechtelijk Wetboek. Het in het geding zijnde 
artikel 51bis van de wet van 13 mei 1999 heeft immers in geen enkele specifieke berekeningswijze voorzien, 
noch vermeldt, bovenal, een situatie van verlenging van de termijn van tien dagen volgend op de in 
artikel 38sexies, eerste lid, van dezelfde wet bedoelde kennisgeving.  
 
 De aanvullende toepassing van de artikelen 52 en 53 van het Gerechtelijk Wetboek op de interne 
administratieve beroepen wanneer de toepasselijke reglementaire teksten niet in specifieke regels voorzien, zou 
een vernieuwing zijn die noch door de tuchtraad, noch door de tegenpartij kon worden voorzien. 
 
 Volgens de verwerende partij voor de verwijzende rechter zou de wetgever het Gerechtelijk Wetboek geen 
algemene aanvullende functie hebben willen geven voor de interne administratieve procedures. Dat zou echter 
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geen onevenredige gevolgen hebben rekening houdend, enerzijds, met het algemene rechtsbeginsel dat de 
strengheid van de wet in geval van overmacht of van onoverwinnelijke dwaling kan worden gemilderd en, 
anderzijds, met het feit dat de verzoekende partij voor de verwijzende rechter, die wordt geacht alle dienstige 
maatregelen tot vrijwaring van haar rechten te nemen, zich voor het organiseren van haar verdediging niet in 
omstandigheden bevindt die onredelijk moeilijk zouden moeten worden geacht. 
 
 A.2.2.  De verwerende partij voor de verwijzende rechter voegt eraan toe dat, indien het Hof zou menen dat 
de prejudiciële vraag bevestigend dient te worden beantwoord, zou moeten worden geoordeeld dat het feit dat 
het verzoek tot heroverweging dat door de verzoekende partij voor de verwijzende rechter werd ingesteld, tot 
geen resultaat leidt, haar niet zou kunnen worden verweten. Zij onderstreept immers dat de bestreden beslissing 
enkel akte neemt van het bestaan van het advies van de tuchtraad en van de inhoud ervan, zonder zich de 
argumentatie ervan eigen te maken. 
 
 A.2.3.  Indien de artikelen 52 en 53 van het Gerechtelijk Wetboek aanvullend zouden worden toegepast, 
zou de tegenpartij het risico lopen van aanzienlijke kosten die niet voorzienbaar waren op het ogenblik dat zij de 
bestreden akte aannam, en dat wegens een vergissing die zonder haar persoonlijk toedoen zou zijn begaan. Het 
Hof wordt bijgevolg verzocht de terugwerkende kracht van een eventuele ongrondwettigheidsverklaring te 
verminderen door de gevolgen van de getoetste norm voor het verleden te handhaven. 
 

 

- B – 

 

 B.1.  Aan het Hof wordt een vraag gesteld over de bestaanbaarheid, met de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet, van artikel 51bis van de wet van 13 mei 1999 « houdende het 

tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten » in zoverre het, met betrekking tot 

de termijn voor het instellen van een verzoek tot heroverweging bij de tuchtraad, niet erin 

voorziet dat de vervaldag wordt verplaatst tot de eerstvolgende werkdag indien die vervaldag 

een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is. 

 

 B.2.  Het voormelde artikel 51bis bepaalt : 

 

 « Het personeelslid aan wie een zware tuchtstraf wordt voorgesteld, kan tegen deze 
beslissing een verzoek tot heroverweging instellen bij een ter post aangetekend schrijven 
gericht aan de tuchtraad binnen tien dagen na de in artikel 38sexies, eerste lid, bedoelde 
kennisgeving. Een kopie wordt door de tuchtraad aan de betrokken hogere tuchtoverheid 
toegezonden ».  
 

 Dit artikel 38sexies, eerste lid, bepaalt : 

 

 « Op grond van het volledige dossier en van het verweer, deelt de hogere tuchtoverheid 
haar beslissing mede door kennisgeving aan het betrokken personeelslid tegen een 
ontvangstbewijs of bij een ter post aangetekend schrijven. De beslissing kan zijn, ofwel dat zij 
beslist heeft geen tuchtstraf uit te spreken, ofwel dat zij beslist heeft één van de lichte 
tuchtstraffen uit te spreken, ofwel dat zij beslist heeft een voorstel van één van de zware 
tuchtstraffen uit te spreken. De beslissing wordt aan het betrokken personeelslid medegedeeld, 
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uiterlijk vijftien dagen na het verstrijken van de in artikel 38quater bedoelde termijn van 
dertig dagen en vermeldt het recht van de betrokkene om tegen het voorstel van zware 
tuchtstraf bij de tuchtraad overeenkomstig artikel 51bis een verzoek tot heroverweging in te 
stellen ». 
 

 B.3.  Volgens de verwijzende rechter zou het in het geding zijnde artikel 51bis op 

onevenredige wijze afbreuk kunnen doen aan de rechten van verdediging van het 

personeelslid voor wie de laatste nuttige dag van de termijn voor het instellen van een verzoek 

tot heroverweging voor de tuchtraad een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, en 

dat bijgevolg over een kortere termijn beschikt dan het personeelslid voor wie de laatste 

nuttige dag van de termijn een werkdag is. 

 

 Het Hof doet te dezen geen uitspraak over de algemene problematiek van de berekening 

van de termijnen bij administratieve beroepen, maar beperkt zijn onderzoek tot het geval van 

de berekening van de termijnen in tuchtzaken, in zoverre de rechten van verdediging van het 

betrokken personeelslid in het geding zijn. 

 

 B.4.1.  Artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt : 

 

 « De in dit wetboek gestelde regels zijn van toepassing op alle rechtsplegingen, 
behoudens wanneer deze geregeld worden door niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen 
of door rechtsbeginselen, waarvan de toepassing niet verenigbaar is met de toepassing van de 
bepalingen van dit wetboek ».  
 

 Daaruit volgt dat de in het Gerechtelijk Wetboek gestelde regels het gemeen recht van de 

rechtspleging kunnen vormen en in voorkomend geval op suppletieve wijze kunnen worden 

toegepast op een bepaalde rechtspleging die, zoals te dezen, tot de aangelegenheid van 

tuchtzaken behoort, behalve wanneer die regels worden tegengesproken of wanneer de 

rechtspleging anders wordt geregeld, ofwel door een vroegere, niet uitdrukkelijk opgeheven 

wetsbepaling, ofwel door een latere wetsbepaling (Cass., 1 februari 2001, Arr. Cass., 2001, 

nr. 64; 12 juni 2009, Arr. Cass., 2009, nr. 399). 

 

 B.4.2.  Wat betreft de regels voor de berekening van de termijnen, bepaalt artikel 53 van 

het Gerechtelijk Wetboek dat, wanneer de vervaldag van een termijn een zaterdag, een zondag 

of een wettelijke feestdag is, de vervaldag wordt verplaatst op de eerstvolgende werkdag.  
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 Zoals de verwijzende rechter doet opmerken, zijn de bij het voormelde artikel 53 

bepaalde regels voor de berekening van de termijnen, overeenkomstig artikel 48 van hetzelfde 

Wetboek, enkel van toepassing op de proceshandelingen, zijnde de handelingen die in het 

kader van een jurisdictionele procedure, onder toezicht van een met eigenlijke rechtspraak 

belast orgaan, zijn verricht (Cass., 28 april 1988, Arr. Cass., 1988, nr. 527; RvSt, Wellens, 

13 januari 2009, nr. 189.445).  

 

 Het Hof van Cassatie heeft bovendien geoordeeld dat de regel vervat in artikel 53 van het 

Gerechtelijk Wetboek geen algemeen rechtsbeginsel vormt (Cass., 10 oktober 1985, Arr. 

Cass., 1985-1986, nr. 82). 

 

 B.5.  Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 31 mei 2001 waarbij de wet van 

13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten werd 

gewijzigd door de invoeging van, onder meer, de in het geding zijnde bepaling, blijkt dat de 

minister van Binnenlandse Zaken zich ertoe verbonden had besprekingen te voeren met het 

oog op de wijziging van de wet van 13 mei 1999, rekening houdend met verschillende 

denkpistes, waaronder de aanpassing van de tuchtstraffen, de mogelijkheid die de betrokkene 

wordt geboden om mondeling te worden gehoord, het instellen van een beroepsprocedure, de 

invoering van een stelsel voor de herziening van de straffen, de aanmaak van een 

gegevensbank voor tuchtrechtspraak en, ten slotte, de aanpassing van artikel 54 van de wet 

van 13 mei 1999 om de hogere tuchtoverheid wat meer bewegingsvrijheid te bieden (Parl. St., 

Kamer, 2000-2001, DOC 50-1173/001, p. 4). 

 

 De wetgever heeft in dat kader de procedure voor de hogere tuchtoverheid herzien door 

de invoeging van de artikelen 38bis tot 38sexies in de wet van 13 mei 1999. Die maatregel 

werd als volgt verantwoord : 

 

 « Het ontwerp tot wijziging van artikel 38 van dezelfde wet en tot invoeging van de 
artikelen 38bis tot 38sexies vormt de basis van de nieuwe procedure voor de hogere 
tuchtoverheid. Hoewel in de wet van 13 mei 1999 de hogere tuchtoverheid de zaak aanhangig 
maakt bij de onderzoeksraad wanneer zij oordeelt dat de feiten die bij haar aanhangig werden 
gemaakt, in aanmerking komen voor een zware tuchtstraf, is daarentegen in het huidige 
ontwerp voorzien dat diezelfde hogere tuchtoverheid zelf de tuchtprocedure inleidt. De rol 
van de tuchtraad, die eveneens opnieuw wordt gedefinieerd, zal worden toegelicht in de 
commentaar op artikel 21 hieronder. 
 
 […] 
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 Artikel 38sexies in ontwerp verduidelijkt de nadere regels eigen aan het einde van de 
door de hogere tuchtoverheid gevoerde procedure. 
 
 Op grond van het volledige dossier en van het verweerschrift neemt de hogere 
tuchtoverheid een beslissing. In deze uitspraak beslist ze ofwel geen tuchtstraf op te leggen, 
ofwel één van de zware tuchtstraffen voor te stellen, ofwel één van de lichte tuchtstraffen op 
te leggen. 
 
 Los van die beslissing wordt het personeelslid op de hoogte gebracht van zijn recht om, 
overeenkomstig artikel 51bis in ontwerp, bij de tuchtraad een verzoek tot heroverweging [in 
te stellen] tegen de voorgestelde zware tuchtstraf. 
 
 Wanneer geen verzoek wordt aangetekend overeenkomstig artikel 51bis in ontwerp, deelt 
de hogere tuchtoverheid, bij een ter post aangetekend schrijven of bij betekening tegen 
ontvangstbewijs, haar definitieve beslissing mede aan het betrokken personeelslid. […] 
 
 […] 
 
 Bij de tuchtraad [zal] inderdaad [een] verzoek tot heroverweging tegen de door de hogere 
tuchtoverheid voorgestelde zware tuchtstraffen aanhangig kunnen worden gemaakt. 
 
 Die procedure mag geen aanleiding geven tot administratief toezicht. Het advies dat de 
tuchtraad moet geven, mag niet worden beschouwd als de uitoefening door de tuchtraad van 
een voogdijtoezicht ten aanzien van de hogere tuchtoverheid. Het te geven advies wordt 
inderdaad niet alleen door het tuchtrechtelijk vervolgde personeelslid aangevraagd. Het 
gegeven advies beoogt bovendien het inlichten van de overheid die haar beslissing opnieuw 
aan een onderzoek moet onderwerpen. Die overheid blijft vrij om de beslissing te nemen die 
zij het meest geschikt acht. 
 
 De samenstelling van de tuchtraad waarin een magistraat en vertegenwoordigers van de 
politiediensten […] zetelen, toont ten slotte aan dat het een raadgevend orgaan betreft en sluit 
uit dat de raad als een voogdij-overheid zou worden beschouwd (zie ook, mutatis mutandis, 
het [arrest] van het Arbitragehof nr. 69/99 van 17 juni 1999 en het [advies] nr. L. 29.796/3 
van de Raad van State, [afdeling] wetgeving, van 1 februari 2000). 
 
 In die hypothese zal de tuchtraad het tuchtdossier opnieuw onderzoeken, door onder meer 
de betrokkene te verhoren, en zal hij bevoegd zijn om een met redenen omkleed advies over te 
maken aan de hogere tuchtoverheid » (Parl. St., Kamer, 2000-2001, DOC 50-1173/001, pp. 9-
12). 
 

 B.6.  Het aldus beschreven optreden van de tuchtraad past in het kader van de procedure 

die van toepassing is voor de hogere tuchtoverheid die lichte en zware tuchtstraffen kan 

opleggen. 

 



8 
 

 B.7.  Volgens artikel 40 van de wet van 13 mei 1999 bestaat elke kamer van de tuchtraad 

uit een magistraat-voorzitter en twee personeelsleden van de politiediensten die het ambt van 

bijzitter hebben. 

 

 Zoals bepaald bij de artikelen 52 en 53 van dezelfde wet, verstrekt de tuchtraad een met 

redenen omkleed advies dat ter kennis wordt gebracht van het betrokken personeelslid en van 

de hogere tuchtoverheid. Artikel 54 van de wet preciseert dat, wanneer die overheid beoogt af 

te wijken van het advies, zij hiertoe de redenen moet aangeven en ze, samen met de 

voorgenomen straf, ter kennis moet brengen van de betrokkene die nog over de mogelijkheid 

beschikt om een schriftelijk verweer in te dienen. De beslissing van de hogere tuchtoverheid 

wordt hem vervolgens meegedeeld bij afgifte tegen ontvangstbewijs of bij een ter post 

aangetekende brief (artikel 55). 

 

 B.8.1.  Zoals blijkt uit de parlementaire voorbereiding van de wet en uit de bepalingen 

ervan, handelt de tuchtraad, wanneer bij hem een verzoek tot heroverweging wordt ingesteld, 

als adviesorgaan in het kader van een administratieve fase die wordt afgesloten door de 

uitspraak van een eventuele tuchtstraf, enige handeling die het voorwerp kan uitmaken van 

een vordering tot schorsing en een beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State (Parl. St., 

Kamer, 1998-1999, nr. 1965/1, p. 3). 

 

 B.8.2.  Zoals de verwijzende rechter vaststelt, zou bijgevolg, doordat het verzoek tot 

heroverweging geen proceshandeling is in de zin van artikel 48 van het Gerechtelijk Wetboek, 

artikel 53 van hetzelfde Wetboek niet op suppletieve wijze kunnen worden toegepast. 

 

 B.9.  Het Hof moet dus onderzoeken of, in tuchtzaken, de inkorting van de termijn om 

een verzoek tot heroverweging in te stellen, bij ontstentenis van verplaatsing van de vervaldag 

wanneer deze een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, op onevenredige wijze 

afbreuk kan doen aan het recht van verdediging van de betrokkene. 

 

 B.10.  In tuchtzaken moet het recht van verdediging als algemeen rechtsbeginsel in acht 

worden genomen. 

 

 B.11.  Met de aanneming van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de 

personeelsleden van de politiediensten wilde de wetgever één gemeenschappelijke 
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tuchtprocedure invoeren voor alle personeelsleden van de politiediensten, die snel en 

doeltreffend zou zijn (Parl. St., Kamer, 1998-1999, nr. 1965/1, pp. 2 en 3). Die doelstellingen 

werden in herinnering gebracht naar aanleiding van de wijzigingen die werden aangebracht 

bij de wet van 31 mei 2001 (Parl. St., Kamer, 2000-2001, DOC 50-1173/001, pp. 3 e.v.). 

 

 B.12.1.  Rekening houdend met de samenstelling van de tuchtraad en met het feit dat de 

straffende overheid haar beslissing in het bijzonder moet motiveren wanneer zij afwijkt van 

het advies dat hij verstrekt, kan de aanhangigmaking bij de tuchtraad bepalend zijn voor de 

verdediging van de betrokkene. 

 

 B.12.2.  De in B.11 omschreven snelheid en doeltreffendheid van de procedure kunnen 

niet redelijk verantwoorden dat, voor het personeelslid dat slechts over een termijn van tien 

dagen beschikt om een verzoek tot heroverweging in te dienen, die termijn aanzienlijk kan 

worden ingekort om de enkele reden dat de vervaldag ervan niet kan worden verplaatst tot de 

eerstvolgende werkdag wanneer die vervaldag een zaterdag, een zondag of een wettelijke 

feestdag is. Rekening houdend met de korte duur van de termijn die te dezen van toepassing 

is, met het feit dat in geval van laattijdigheid geen beroep meer mogelijk is bij de Raad van 

State, en dat het gaat om een tuchtcontentieux waarbij in het bijzonder moet worden toegezien 

op de inachtneming van de rechten van verdediging van de betrokkene, is in dat geval de 

ontstentenis van verplaatsing van de vervaldag niet verantwoord. 

 

 B.13.  Daaruit volgt dat, in zoverre het niet bepaalt dat de vervaldag wordt verplaatst tot 

de eerstvolgende werkdag indien die vervaldag een zaterdag, een zondag of een wettelijke 

feestdag is, artikel 51bis van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de 

personeelsleden van de politiediensten de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt. 

 

 B.14.  De prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord. 

 

 B.15.  De verwerende partij voor de verwijzende rechter verzoekt het Hof de gevolgen 

van de in het geding zijnde bepaling te handhaven indien zij onbestaanbaar zou worden 

geacht met de in de prejudiciële vraag beoogde grondwetsbepalingen. 

 

 B.16.  De handhaving van de gevolgen dient als een uitzondering op de declaratoire aard 

van het in het prejudicieel contentieux gewezen arrest te worden beschouwd. Alvorens te 
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beslissen de gevolgen van de in het geding zijnde bepaling te handhaven, moet het Hof 

vaststellen dat het voordeel dat uit de niet-gemoduleerde vaststelling van ongrondwettigheid 

voortvloeit, buiten verhouding staat tot de verstoring die zij voor de rechtsorde met zich zou 

meebrengen, wat te dezen niet het geval is. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 51bis van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de 

personeelsleden van de politiediensten schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 17 januari 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux R. Henneuse 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5309 

 
 

Arrest nr. 2/2013 
van 17 januari 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 105, eerste lid, en 106 van de wet van 

28 december 2011 houdende diverse bepalingen (berekening van pensioenen van de openbare 

sector), ingesteld door Patrick Christiaen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechters L. Lavrysen, 

J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 6 februari 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 7 februari 2012, is beroep tot vernietiging 
ingesteld van de artikelen 105, eerste lid, en 106 van de wet van 28 december 2011 houdende 
diverse bepalingen (berekening van pensioenen van de openbare sector) (bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad van 30 december 2011, vierde editie) door Patrick Christiaen, wonende te 
9890 Gavere, Kasteeldreef 22. 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend, de verzoekende partij heeft een memorie 
van antwoord ingediend en de Ministerraad heeft ook een memorie van wederantwoord 
ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 5 december 2012 :  
 
 -  is verschenen : Mr. A. Carton loco Mr. D. D’Hooghe en Mr. L. Schellekens, advocaten 
bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en J. Spreutels verslag uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Wat het belang betreft 
 
 A.1.  De verzoekende partij vordert de vernietiging van de artikelen 105, eerste lid, en 106 van de wet van 
28 december 2011 houdende diverse bepalingen, omdat die artikelen haar een financieel nadeel dreigen te 
berokkenen. Immers, de bestreden bepalingen wijzigen de manier waarop het pensioen in de toekomst zal worden 
berekend voor diegenen die als statutair vast benoemde ambtenaren tewerkgesteld zijn bij een Vlaamse overheid 
en op 1 januari 2012 de leeftijd van 50 jaar nog niet hebben bereikt. Er zal, met ingang van 1 januari 2012, voor 
de berekening van het pensioen van de verzoekende partij, rekening worden gehouden met een referentiewedde 
die overeenstemt met de gemiddelde wedde van de laatste 10 loopbaanjaren, en niet meer, zoals voorheen, met 
een referentiewedde die overeenstemt met de gemiddelde wedde van de laatste 5 loopbaanjaren. 
 
 Derhalve meent de verzoekende partij te doen blijken van het rechtens vereiste belang. 
 
 
 Ten gronde 
 
 A.2.1.  Als enig middel wordt door de verzoekende partij aangevoerd dat de bestreden bepalingen de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet zouden schenden, aangezien er te dezen geen redelijke verantwoording zou 
bestaan voor het door de wetgever ingevoerde verschil in behandeling (het bestreden artikel 105, eerste lid, van de 
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wet van 28 december 2011). Bovendien dient rekening te worden gehouden met het principe van de niet-
terugwerkende kracht van wetten, hetgeen tevens een algemeen rechtsbeginsel is (het bestreden artikel 106 van de 
wet van 28 december 2011). Het verlenen van terugwerkende kracht aan wetgeving kan rechtsonzekerheid doen 
ontstaan, zodat een verschil in behandeling dat daaruit zou voortvloeien enkel dan kan worden verantwoord indien 
er bijzondere omstandigheden voorhanden zijn. 
 
 A.2.2.  In navolging van het arrest nr. 7/97 van 19 mei 1997 meent de verzoekende partij dat de wetgever 
overgaat tot een buitensporige aantasting van de pensioenrechten van een bepaalde categorie van statutaire 
ambtenaren, terwijl andere categorieën van personen werkzaam in de overheidssector door de bestreden 
bepalingen niet worden geraakt, te weten de statutaire ambtenaren die op 1 januari 2012 de leeftijd van 50 jaar 
hebben bereikt, de statutaire ambtenaren die deel uitmaken van de politie, de militairen of het rijdend personeel 
van de NMBS Holding, de categorie van personen die werkzaam zijn in de privésector en die pensioenrechten 
opbouwen in de eerste en de tweede pensioenpijler, de contractueel tewerkgestelde personen in de overheidssector 
die pensioenrechten opbouwen in de eerste en de tweede pensioenpijler, de federale parlementsleden, de leden van 
het Vlaams Parlement, enz. 
 
 A.2.3.  Uit de parlementaire voorbereiding blijkt, volgens de verzoekende partij, dat de bestreden bepalingen 
erop gericht zijn besparingen door te voeren teneinde de overheidsfinanciën met 11,3 miljard euro te saneren in 
2012. Evenwel merkt de verzoekende partij op dat de wijziging van de referentiewedden de facto geen enkele 
besparing zal opleveren in 2012 omdat de ambtenaren van de geviseerde categorie in 2012 nog niet 
pensioengerechtigd zullen zijn. Derhalve bestaat er geen enkel redelijk verband tussen de aangewende middelen 
en het beoogde doel. Bovendien gelden de bestreden bepalingen onbeperkt in de tijd, terwijl de parlementaire 
voorbereiding als verantwoording een eenmalige sanering aangeeft. 
 
 Daarnaast, dient, volgens de verzoekende partij, te worden vastgesteld dat, niettegenstaande de afdeling 
wetgeving van de Raad van State een algemene opmerking aangaande de mogelijke problemen met het 
gelijkheidsbeginsel heeft gemaakt, de bevoegde minister die opmerking heeft weerlegd, met de vaststelling dat de 
wetswijziging is ingegeven door de bedoeling de pensioenwetgeving in de overheidssector te moderniseren. 
Bovendien werd die wetswijziging, die de facto neerkomt op een verlaging van het pensioen van een bepaalde 
categorie van statutaire ambtenaren, doorgevoerd zonder enige vorm van sociaal overleg. De loutere verwijzing 
naar de veiligheid en de grondige politiehervormingen van 2001 en 2007 zijn tevens geenszins toereikend om het 
gemaakte onderscheid te verantwoorden. 
 
 A.3.1.1.  De Ministerraad voert aan dat het enige middel aangaande het bestreden artikel 105, eerste lid, van 
de wet van 28 december 2011 ongegrond is, ofwel omdat er geen verschil in behandeling bestaat, ofwel omdat de 
te vergelijken categorieën van personen niet vergelijkbaar zijn. 
 
 Wat betreft de vergelijking tussen de statutaire ambtenaren, enerzijds, en het statutair personeel dat deel 
uitmaakt van de politie, de militairen en het rijdend personeel van de NMBS Holding, anderzijds, merkt de 
Ministerraad op dat artikel 105, eerste lid, van de wet van 28 december 2011 op alle hierboven opgesomde 
categorieën van personen van toepassing is. Artikel 38, 1° en 2°, van de wet van 5 augustus 1978 houdende 
economische en budgettaire hervormingen, waarnaar het bestreden artikel 105 verwijst, heeft een zeer ruim 
toepassingsgebied, en het bestreden artikel 105, 1°, bevat zelf geen specifieke uitzondering voor bepaalde 
categorieën van overheidspersoneel. Derhalve bestaat het door de verzoekende partij opgeworpen verschil in 
behandeling te dezen niet. 
 
 Wat betreft de statutaire ambtenaren, enerzijds, en de werknemers in de privésector en de publieke sector, 
anderzijds, is er, volgens de Ministerraad, geen vergelijking mogelijk. Zo zijn, volgens de vaste rechtspraak van 
het Hof (zie de arresten nrs. 4/2006, 73/2006, 17/91, 54/92), de pensioenstelsels van statutaire ambtenaren niet 
vergelijkbaar met die van de werknemers, aangezien elk systeem zijn eigen logica heeft, met zijn eigen 
financieringswijze, zijn eigen toekenningsvoorwaarden en zijn eigen doelstellingen. Ook aangaande de 
pensioenen van de contractuelen in overheidsverband is geen vergelijking mogelijk. 
 
 Wat betreft de statutaire ambtenaren, enerzijds, en de federale parlementsleden en de leden van het Vlaams 
Parlement, anderzijds, is er eveneens, volgens de Ministerraad, geen vergelijking mogelijk. De federale 
parlementsleden en de leden van het Vlaams Parlement worden aan een bijzonder statuut onderworpen, zij 
beschikken over eigen pensioenkassen, waardoor zij buiten de klassieke pensioenstelsels van de sociale zekerheid 
vallen, en de financieringswijze van die pensioenkassen is fundamenteel verschillend. 
 
  



 4 

 A.3.1.2.  In ondergeschikte orde meent de Ministerraad te moeten opmerken dat de wijziging van de 
referentiewedde voor de pensioenberekening op een objectieve grondslag berust en pertinent is in het licht van de 
doelstellingen van de wetgever. Aangezien de overheid haar beleid steeds moet kunnen wijzigen aan de 
wisselende omstandigheden van het algemeen belang, komt het de wetgever toe te oordelen in hoeverre het 
opportuun is maatregelen te nemen met het oog op besparingen inzake rust- en overlevingspensioenen. 
Demografische ontwikkelingen, inzonderheid de jaarlijkse toename van het aantal gepensioneerden, 
gecombineerd met een langere levensduur, leiden jaarlijks tot stijgende kosten voor de federale overheid. Die 
demografische evolutie doet tegelijkertijd de uitgaven van de sociale zekerheid stijgen en de inkomsten ervan 
verminderen. 
 
 Het geheel van de maatregelen van de pensioenhervorming (de aangevochten maatregel is slechts één van de 
vier) is erop gericht niet alleen te saneren, maar ook, met het oog op de demografische evoluties, structurele 
hervormingen in de pensioenwetgeving door te voeren. Bovendien heeft de doelstelling van sanering wel reeds in 
2012 effect, meer bepaald ten aanzien van die categorie van statutaire ambtenaren die lichamelijk niet meer 
geschikt zijn hun ambt te blijven uitoefenen en vóór de leeftijd van 50 jaar in ruste worden gesteld. 
 
 De impact op de toekomstige pensioenen zal, volgens de Ministerraad, niet onaanzienlijk zijn, maar binnen 
redelijke grenzen blijven. Bovendien wordt in een overgangsregeling voorzien, aangezien de nieuwe regeling 
enkel van toepassing is op de statutaire ambtenaren die op 1 januari 2012 nog niet de leeftijd van 50 jaar hebben 
bereikt. 
 
 A.3.2.1.  De Ministerraad voert aan dat het enige middel aangaande het bestreden artikel 106 van de wet van 
28 december 2011 ongegrond is, aangezien artikel 106 enkel voor de toekomst geldt en geen terugwerkende 
kracht heeft. De overgangsregeling van artikel 106 van de wet van 28 december 2011 heeft tot gevolg dat wie op 
1 januari 2012 minstens 50 jaar oud was, de berekeningswijze van zijn pensioen op basis van de laatste vijf 
loopbaanjaren behoudt. Artikel 105 zal dus enkel gevolgen hebben voor de andere categorie van statutaire 
ambtenaren die op 1 januari 2012 nog geen 50 jaar waren. Aangezien de leeftijd voor vervroegd pensioen vanaf 
2016 62 jaar zal bedragen (artikelen 85 tot 92 van de wet van 28 december 2011), zal een ambtenaar die op 
1 januari 2012 nog geen 50 jaar oud is, ten vroegste pas in 2024 met pensioen kunnen gaan. Die nieuwe 
berekening op basis van de referentiewedde van de laatste 10 loopbaanjaren zal dus voor de meeste ambtenaren 
pas vanaf 2024 gevolgen hebben. 
 
 Zowel het Grondwettelijk Hof als het Hof van Cassatie en de Raad van State bevestigen dat een nieuwe 
wetgevende akte op grond van de normale regel van de onmiddellijke inwerkingtreding ook van toepassing is op 
rechtsgevolgen van voordien voorgevallen feiten. Een nieuwe bepaling regelt dus niet alleen de rechtstoestand die 
is ontstaan na de inwerkingtreding ervan, maar ook de rechtstoestand van de bestaande en toekomstige gevolgen 
van feiten die vóór de inwerkingtreding zijn ontstaan. In casu strekt artikel 106, volgens de Ministerraad, enkel 
ertoe de inwerkingtreding van artikel 105 uit te stellen voor de categorie van de statutaire ambtenaren die op 
1 januari 2012 de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt. 
 
 De Ministerraad wijst er tevens op dat artikel 106 enkel een werking heeft voor de toekomst. Definitief 
voltrokken toestanden worden niet gewijzigd : pensioenen van ambtenaren die reeds in ruste zijn gesteld, zullen 
niet onderhevig zijn aan de bepalingen van het bestreden artikel 105. Dit is een belangrijk verschil met het door de 
verzoekende partij geciteerde arrest nr. 7/97, waar er wel degelijk sprake was van een retroactieve toepassing van 
een nieuwe berekeningswijze op een reeds toegekend pensioen. 
 
 A.3.2.2.  In ondergeschikte orde voert de Ministerraad aan dat er een redelijke verantwoording bestaat voor 
de inwerkingtreding van de nieuwe berekeningsregels ten aanzien van statutaire ambtenaren die op 1 januari 2012 
de leeftijd van 50 jaar nog niet hebben bereikt. 
 
 Allereerst berust het gemaakte onderscheid, volgens de Ministerraad, op een objectief criterium, namelijk het 
bepalen van een ogenblik in de toekomst wanneer de nieuwe berekeningsregels van de referentiewedde in werking 
zullen treden, en is die keuze redelijk verantwoord in het licht van de doelstelling van de wetgever. De wetgever 
beschikt immers over een ruime beleidsvrijheid inzake de keuze van de personen die betrokken zijn bij 
rechtstoestanden die onder het toepassingsgebied van de nieuwe regeling zullen vallen. Daarnaast beschikt de 
wetgever over de keuze om de nieuwe regeling onmiddellijk van toepassing te verklaren, dan wel in een 
overgangsregeling te voorzien. 
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 Te dezen heeft de wetgever ervoor gekozen geen al te bruuske wijzigingen van bestaande toestanden door te 
voeren. Hij meende voorts dat het weinig billijk zou zijn om vijftigers en zestigers die dicht bij hun pensioen 
staan, en dus heel hun loopbaan ervan uitgingen dat hun pensioen op basis van de laatste vijf loopbaanjaren zou 
worden berekend, onmiddellijk aan de nieuwe regels te onderwerpen. Bovendien is de vroegere norm die de 
referentiewedde bepaalde op de laatste vijf jaar ingevoerd door artikel 8 van de algemene wet van 21 juli 1844 op 
de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, zodat het verantwoord is een aanpassing ervan pas na een aantal jaren 
gevolgen te laten hebben. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  De artikelen 105, eerste lid, en 106 van de wet van 28 december 2011 houdende 

diverse bepalingen maken deel uit van titel 8 (« Pensioenen »), hoofdstuk 1 (« Pensioenen van 

de overheidssector »), afdeling 4 (« Berekening van het pensioen op de tien laatste 

loopbaanjaren ») van die wet. 

 

 Artikel 105, eerste lid, bepaalt : 

 

 « Niettegenstaande elke andere wettelijke, reglementaire of contractuele bepaling worden 
de pensioenen bedoeld in artikel 38, 1° en 2°, van de wet van 5 augustus 1978 houdende 
economische en budgettaire hervormingen en in artikel 80 van de wet van 3 februari 2003 
houdende diverse wijzigingen aan de wetgeving betreffende de pensioenen van de openbare 
sector met ingang van 1 januari 2012 berekend op basis van een referentiewedde die gelijk is 
aan de gemiddelde wedde van de laatste tien loopbaanjaren of van de volledige duur van de 
loopbaan als die minder dan tien jaar bedraagt ». 
 

 Artikel 106 bepaalt : 

 

 « Artikel 105 treedt in werking op 1 januari 2012. Dit artikel is evenwel niet van 
toepassing op de personen die, op 1 januari 2012, de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt of, 
indien het een overlevingspensioen betreft, de rechthebbende of één van de rechthebbenden 
deze leeftijd heeft bereikt op 1 januari 2012 ». 
 

 B.1.2.  Elk pensioen voor statutaire ambtenaren wordt berekend overeenkomstig de 

volgende formule : tantième x referentiewedde x aantal aanneembare dienstjaren. De wet van 

28 december 2011 houdende diverse bepalingen voert vier maatregelen in om de kostprijs van 

de overheidspensioenen te beheersen : 

 

 1.  de verhoging van de pensioenleeftijd van 60 naar 62 jaar om een onmiddellijk of 

uitgesteld rustpensioen te genieten (artikelen 85 tot 92 van de wet van 28 december 2011); 
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 2.  de aanpassing van de toepasselijke tantièmes (artikelen 93 tot 100 van de wet van 

28 december 2011); 

 

 3.  de beperking van de inaanmerkingneming van de periodes van vrijwillige 

loopbaanonderbreking na 1 januari 2012 tot één jaar (artikelen 101 tot 104 van de wet van 

28 december 2011); 

 

 4.  de wijziging van de referentiewedde. 

 

 B.2.  De bestreden bepalingen voeren in het stelsel van de rust- en overlevingspensioenen 

een wijziging in van de referentiewedde. Met ingang van 1 januari 2012 worden de 

overheidspensioenen berekend op basis van een referentiewedde die gelijk is aan de 

gemiddelde wedde van de laatste tien loopbaanjaren of van de volledige duur van de loopbaan 

als die minder dan tien jaar bedraagt. 

 

 B.3.  De verzoekende partij voert aan dat de wetgever overgaat tot een buitensporige 

aantasting van de pensioenrechten van een bepaalde categorie van statutaire ambtenaren, 

terwijl andere categorieën van personen werkzaam in de overheidssector door de bestreden 

bepalingen niet worden geraakt, te weten de statutaire ambtenaren die op 1 januari 2012 de 

leeftijd van 50 jaar hebben bereikt, de statutaire ambtenaren die deel uitmaken van de politie, 

de militairen of het rijdend personeel van de NMBS Holding, de categorie van personen die 

werkzaam zijn in de privésector en die pensioenrechten opbouwen in de eerste en de tweede 

pensioenpijler, de contractueel tewerkgestelde personen in de overheidssector die 

pensioenrechten opbouwen in de eerste en de tweede pensioenpijler, de federale 

parlementsleden en de leden van het Vlaams Parlement. 

 

 B.4.  De bestreden bepalingen maken deel uit van een meerjarenplan tot sanering van de 

overheidsfinanciën en tot instandhouding van de welvaart (Parl. St., Kamer, 2011-2012, 

DOC 53-1952/003, p. 17). Volgens de bevoegde minister zijn de voorgestane maatregelen 

« verstrekkend […], maar maatschappelijk verantwoord. Die maatregelen zijn noodzakelijk om 

ervoor te zorgen dat men de pensioenen kan blijven uitbetalen. Het idee achter de maatregelen 

is dat men de mensen moet overtuigen om langer te werken » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, 

DOC 53-1952/011, p. 20). 
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 De hervorming van de berekening van de referentiewedde kadert aldus in de doelstelling 

van de wetgever om een geheel van maatregelen te nemen die erop gericht zijn structurele 

pensioenhervormingen door te voeren met het oog op het op lange termijn beheersen van de 

budgettaire kosten van de vergrijzing. 

 

 B.5.  Het komt de wetgever toe te oordelen in hoeverre het opportuun is maatregelen te 

nemen met het oog op besparingen inzake rust- en overlevingspensioenen. 

 

 Aangezien die pensioenen met overheidsfondsen worden gefinancierd, moet de last die op 

de Staat weegt, kunnen worden gewijzigd wanneer de sanering van de openbare financiën of 

het tekort in de sociale zekerheid zulks vereisen. 

 

 B.6.  Indien evenwel bij wettelijke bepalingen bepaalde categorieën van personen zijn 

beoogd en andere, vergelijkbare categorieën niet, dient het Hof te onderzoeken of de bestreden 

bepalingen evenredig zijn met het nagestreefde doel en of zij geen onevenredige gevolgen 

hebben ten aanzien van de situatie van de ene of de andere van die categorieën van personen. 

 

 B.7.1.  Overeenkomstig artikel 105, eerste lid, van de wet van 28 december 2011 zijn de 

statutaire ambtenaren die deel uitmaken van de politie, de militairen en het rijdend personeel 

van de NMBS Holding, onderworpen aan de nieuwe regeling inzake de referentiewedde; die is 

immers van toepassing op alle pensioenen zoals bedoeld in artikel 38, 1° en 2°, van de wet van 

5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen en in artikel 80 van de 

wet van 3 februari 2003 houdende diverse wijzigingen aan de wetgeving betreffende de 

pensioenen van de openbare sector. De nieuwe regeling geldt bovendien ongeacht andere 

wettelijke en reglementaire bepalingen of contractuele bedingen. 

 

 Volgens de parlementaire voorbereiding heeft de vermelde wet van 5 augustus 1978 een 

zeer ruim toepassingsgebied. Immers, « opdat de voorgestelde maatregelen een zowel 

doeltreffend als rechtvaardig karakter zouden hebben, acht de Regering het noodzakelijk deze 

toepassing te doen vinden op alle pensioenen van de overheidssector, in de meest ruime zin van 

dat woord » (Parl. St., Kamer, 1977-1978, nr. 450/1, p. 53). Bovendien worden door 

artikel 105, eerste lid, van de wet van 28 december 2011 geen specifieke uitzonderingen 

ingevoerd voor bepaalde categorieën van overheidspersoneel. Aangezien de voormelde  
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categorieën van personeelsleden van de overheidssector vallen onder het toepassingsgebied van 

artikel 105, eerste lid, van de wet van 28 december 2011 bestaat het door de verzoekende partij 

opgeworpen verschil in behandeling niet. 

 

 B.7.2.  Wat de vergelijking betreft met de personeelsleden in de privésector, de 

contractuele personeelsleden in de publieke sector en de federale en regionale parlementsleden, 

is het verschil niet zonder redelijke verantwoording, rekening houdend met de objectieve 

verschillen die te dezen bestaan tussen de bovenvermelde categorieën van personeelsleden en 

de statutaire ambtenaren, en met het doel van de wetgever. De pensioenregelingen zijn 

verschillend zowel wat het doel, de financieringswijze als de toekenningsvoorwaarden ervan 

betreft. Bovendien wordt alleen in de pensioenregeling van de statutaire ambtenaren onder 

meer uitgegaan van een referentiewedde, zodat een wijziging van die referentiewedde enkel op 

hen van toepassing kan zijn. 

 

 B.7.3.  Wat de vergelijking betreft met de statutaire ambtenaren die op 1 januari 2012 de 

leeftijd van 50 jaar hebben bereikt, dient te worden vastgesteld dat het verschil in behandeling 

niet voortvloeit uit het bestreden artikel 105, eerste lid, van de wet van 28 december 2011, 

maar uit het bestreden artikel 106, zodat beide artikelen samen dienen te worden onderzocht. 

 

 B.8.  De verzoekende partij is van oordeel dat de wetgever overgaat tot een buitensporige 

aantasting van de pensioenrechten van de statutaire ambtenaren die op 1 januari 2012 nog niet 

de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt, terwijl de pensioenrechten van de statutaire ambtenaren 

die op 1 januari 2012 wel de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt, niet worden aangetast. 

Bovendien gebeurt dit, volgens de verzoekende partij, met terugwerkende kracht, waarvoor 

evenwel geen bijzondere omstandigheden zouden bestaan die dit verantwoorden. 

 

 B.9.1.  Het feit dat de wet van 28 december 2011 de referentiewedde wijzigt, is niet van 

die aard dat het op discriminerende wijze de rechtszekerheid in het gedrang zou kunnen 

brengen. Het is het gewone gevolg van elke wettelijke regel dat hij wordt geacht van 

onmiddellijke toepassing te zijn niet alleen op feiten die zich voordoen na zijn 

inwerkingtreding, maar ook op rechtsgevolgen van voordien voorgevallen feiten. 

 

 Bovendien is artikel 106 van de wet van 28 december 2011 een overgangsbepaling waarbij 

de wetgever ervoor heeft geopteerd de inwerkingtreding van artikel 105 van de wet van 
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28 december 2011 uit te stellen voor die categorie van statutaire ambtenaren die op 1 januari 

2012 de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt. Een regel kan slechts als retroactief worden 

gekwalificeerd wanneer hij van toepassing is op feiten, handelingen en toestanden die definitief 

waren voltrokken op het ogenblik dat hij in werking is getreden. Het feit dat die 

overgangsbepaling niet van toepassing is op andere categorieën van statutaire ambtenaren is 

eveneens niet van die aard dat het de grondwettigheid van de bestreden bepalingen in het 

gedrang zou kunnen brengen. 

 

 B.9.2.  Een overgangsregeling kan slechts als discriminerend worden beschouwd wanneer 

die tot een verschil in behandeling leidt waarvoor geen redelijke verantwoording bestaat of 

indien aan het vertrouwensbeginsel op buitensporige wijze afbreuk wordt gedaan. 

 

 B.9.3.  Het door de wetgever gemaakte onderscheid berust op een objectief criterium, 

namelijk de omstandigheid dat de statutaire ambtenaar al dan niet op 1 januari 2012 de leeftijd 

van 50 jaar heeft bereikt. 

 

 B.9.4.  Bovendien is het door de wetgever gemaakte onderscheid pertinent en in 

redelijkheid te verantwoorden. Enerzijds, blijft de impact van de wijziging van de 

referentiewedde binnen redelijke grenzen. Daarnaast zal voor de overgrote meerderheid van de 

statutaire ambtenaren de berekening van het pensioen op zijn vroegst pas aan de orde komen 

tegen 2024, zodat zij voldoende tijd hebben zich aan de nieuwe situatie aan te passen (Parl. St., 

Kamer, 2011-2012, DOC 53-1952/011, p. 20). 

 

 Anderzijds, oordeelde de wetgever dat het weinig billijk zou zijn om oudere ambtenaren 

die reeds dicht bij hun pensioen staan, onmiddellijk aan de nieuwe regels te onderwerpen. In de 

parlementaire voorbereiding is daaromtrent gesteld : 

 

 « Bij de totstandkoming van het regeerakkoord zijn dan ook talrijke progressieve 
maatregelen overwogen die een verdere modernisering van de pensioenwetgeving in de 
overheidssector beogen, zonder te raken aan de verworven rechten en de verwachtingen van 
generaties die de huidige pensioenleeftijd naderen. Het is dan ook om deze redenen van 
geleidelijkheid dat overgangsmaatregelen op basis van verschillende leeftijden zijn 
vastgesteld » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-1952/016, p. 11). 
 

 B.10.  Het enige middel is niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 17 januari 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5318 

 
 

Arrest nr. 3/2013 
van 17 januari 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 75 van het decreet van het Vlaamse 

Gewest van 29 april 2011 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen, 

gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit voorzitter M. Bossuyt, rechter J.-P. Snappe, waarnemend voorzitter, en 

de rechters E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en F. Daoût, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, 

onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 7 februari 2012 in zake de nv « Matexi » tegen Frederika Lens en anderen, 
waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 23 februari 2012, heeft de 
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 75 van het decreet van 29 april 2011 houdende wijziging van diverse 
decreten met betrekking tot wonen (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 mei 
2011) de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in samenhang gelezen met het beginsel van 
rechtszekerheid en het beginsel van een goede rechtsbedeling, zoals gewaarborgd bij artikel 6 
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens alsook bij de artikelen 13 en 144 van 
de Grondwet en de bescherming van het eigendomsrecht, zoals gewaarborgd bij artikel 1 van 
het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens alsook 
artikel 16 van de Grondwet, in zoverre die bepaling door het intrekken van artikel 33, wat 
betreft de in de Vlaamse Wooncode in te voegen bepalingen van artikel 30, § 1, tweede lid, 
over de rechtsopvolging van het Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-
Brabant en van het Garantiefonds voor Huisvesting, en van artikel 36, wat betreft de in de 
Vlaamse Wooncode in te voegen bepalingen van artikel 33, § 1, tweede lid, 6°, 7°, en § 2, van 
het decreet van 24 maart 2006 houdende wijzigingen van decretale bepalingen inzake wonen 
als gevolg van het bestuurlijk beleid, en bijgevolg tot gevolg heeft dat het : 
 
 -  als gevolg van de intrekking van artikel 33 en artikel 36 van het decreet van 24 maart 
2006 houdende wijzigingen van decretale bepalingen inzake wonen als gevolg van het 
bestuurlijk beleid het territoriaal toepassingsgebied van het recht van voorkoop van het 
Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant, vermeld in artikel 85, 
§ 1, tweede lid, 3° van de Vlaamse Wooncode retroactief vaststelt en mitsdien; 
 
 -  de rechtszekerheid van de kopers en verkopers van onroerende goederen gelegen 
binnen het werkgebied van het Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-
Brabant, meer specifiek deze gelegen in de gemeente Zemst, in het gedrang brengt, nu die 
kopers en verkopers er bij de verkoop mochten vanuit gaan dat het recht van voorkoop van 
eerder genoemd Investeringsfonds, vermeld in artikel 85, § 1, tweede lid, 3° van de Vlaamse 
Wooncode, nog niet in werking was getreden, vermits artikel 1 van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 21 april 2006 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 20 juli 1994 houdende regeling van het beheer van het Investeringsfonds voor Grond- en 
Woonbeleid voor Vlaams-Brabant, en houdende regeling van de voorwaarden inzake 
woonprojecten met een sociaal karakter, dat dit werkgebied bepaalt, ingevolge artikel 3 van 
dit besluit pas in werking trad op de datum van de inwerkingtreding van artikel 36 van het 
decreet van 24 maart 2006 houdende wijzigingen van decretale bepalingen inzake wonen als 
gevolg van het bestuurlijk beleid, wat blijkens artikel 177 van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 30 juni 2006 tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein 
ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassing van de 
regelgeving inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid niet het geval was op het 
ogenblik van de aanneming van het decreet van 29 april 2011, zonder dat te dezen 
uitzonderlijke omstandigheden bestaan die het retroactieve karakter van het decreet 
rechtvaardigen; 
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 -  het recht op een goede rechtsbedeling en het eigendomsrecht in het gedrang brengt, 
omdat aan de rechtzoekenden die op het ogenblik van de aanneming van het decreet van 
29 april 2011 een procedure hadden ingesteld wegens het onterecht laten gelden van het recht 
van voorkoop door het Investeringsfonds voor grond-  en woonbeleid voor Vlaams-Brabant, 
die nog niet was beslecht bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing, een jurisdictionele 
waarborg wordt ontzegd, nu het wetgevend optreden tot gevolg heeft dat de afloop van de 
ingestelde procedures wordt beïnvloed ten voordele van een instelling van openbaar nut, met 
name Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant, of dat het 
rechtscollege wordt verhinderd zich uit te spreken over de rechtsvraag met betrekking tot de 
mate waarin het recht van voorkoop, vermeld in artikel 85, § 1, tweede lid, 3° van de Vlaamse 
Wooncode, voor de aanneming van het decreet van 29 april 2011, inwerking was getreden; 
 
 -  een ongelijke behandeling invoert tussen enerzijds kopers en verkopers van onroerende 
goederen belast met een wettelijk voorkooprecht in de mate het voorkooprecht niet op 
retroactieve wijze wordt ingevoerd en, anderzijds kopers en verkopers van onroerende 
goederen belast met een wettelijk voorkooprecht dat retroactief wordt ingesteld, zonder dat te 
dezen voor die onderscheiden behandeling een objectieve en redelijke verantwoording bestaat 
in het licht van de bescherming van het eigendomsrecht ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de nv « Matexi », met zetel te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 180; 
 
 -  Frederika Lens, wonende te 1800 Vilvoorde, Grote Markt 21; 
 
 -  het « Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant », met zetel 
te 1000 Brussel, Koloniënstraat 40; 
 
 -  de cvba « Verzekeringen van het Notariaat », met maatschappelijke zetel te 
1000 Brussel, Bergstraat 34; 
 
 -  de Vlaamse Regering. 
 
 Memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  de nv « Matexi »; 
 
 -  het « Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant »; 
 
 -  de cvba « Verzekeringen van het Notariaat »; 
 
 -  de Vlaamse Regering. 
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 Op de openbare terechtzitting van 13 november 2012 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. P. De Smedt, advocaat bij de balie te Gent, voor de nv « Matexi »; 
 
 .  Mr. F. Lahaye en Mr. D. De Greef, tevens loco Mr. D. D’Hooghe en Mr. N. Kiekens, 
advocaten bij de balie te Brussel, voor het « Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid 
voor Vlaams-Brabant »; 
 
 .  Mr. F. Judo, advocaat bij de balie te Brussel, voor de cvba « Verzekeringen van het 
Notariaat »; 
 
 .  Mr. P. Van Orshoven, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Vlaamse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en J.-P. Moerman verslag 
uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Op 14 mei 2008 werd, met tussenkomst van notaris Frederika Lens, een onderhandse overeenkomst 
ondertekend waarbij de eigendom over een onroerend goed gelegen te Zemst, bestaande uit enkele percelen 
landbouwgrond en een perceel waarop een chalet gebouwd staat, werd overgedragen aan nv « Matexi ». De 
verkoop werd gesloten onder opschortende voorwaarden van het niet uitoefenen van eventueel bestaande 
wettelijke of decretale voorkooprechten. 
 
 Bij aangetekende brief van 12 augustus 2008 werden die percelen door notaris Lens aangeboden aan de 
Vlaamse Landmaatschappij, in het bijzonder aan de Vlaamse Grondenbank, in het kader van het recht van 
voorkoop geregeld bij artikel 85 van de Vlaamse Wooncode. 
 
 Op 1 oktober 2008 deelde het Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant 
(hierna : Vlabinvest) mee dat het gebruik wilde maken van een voorkooprecht. 
 
 Op 22 december 2008 ging de nv « Matexi » over tot dagvaarding voor de Rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel, ter betwisting van het voorkooprecht van Vlabinvest. 
 
 Na de sluiting van de debatten voor de Rechtbank van eerste aanleg werd het decreet van het Vlaamse 
Gewest van 29 april 2011 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen (Belgisch 
Staatsblad, 4 mei 2011) aangenomen. De nv « Matexi » en notaris Lens beweren dat dit decreet retroactief het 
voorkooprecht van Vlabinvest regulariseert. Hierop stelt het verwijzende rechtscollege onderhavige prejudiciële 
vraag aan het Hof. 
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  III.  In rechte 
 

- A - 
 
 Standpunt van de Vlaamse Regering 
 
 A.1.  De Vlaamse Regering betoogt dat de gemeente Zemst op 1 oktober 2008 deel uitmaakte van het 
werkingsgebied van Vlabinvest, zodat de prejudiciële vraag geen antwoord behoeft, aangezien ze kennelijk niet 
relevant is voor de oplossing van het bodemgeding. 
 
 Volgens de Vlaamse Regering was het werkingsgebied van meet af aan decretaal vastgesteld bij artikel 19, 
1°, van het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992, dat 
bepaalt : 
 
 « Het fonds neemt voor zijn rekening de uitgaven met betrekking tot : 
 
 1°  het grondbeleid en de realisatie van woonprojecten met een sociaal karakter in de gemeenten van de 
provincie Brabant die deel uitmaken van het Vlaamse Gewest ». 
 
 De bedoeling van de decreetgever om het werkingsgebied van Vlabinvest decretaal vast te stellen blijkt 
tevens uit het feit dat in het organieke Vlabinvest-besluit van 20 juli 1994 in geen « Vlabinvest-gebied » was 
voorzien en dat dit pas bij besluit van 26 juni 1996 werd ingevoegd in het organieke Vlabinvest-besluit. 
 
 Vanwege de duidelijke afbakening van het werkingsgebied van Vlabinvest in artikel 19 van het decreet van 
25 juni 1992 was het de Vlaamse Regering niet toegestaan in het besluit van 26 juni 1996 zelf een « Vlabinvest-
gebied » af te bakenen omdat dit in strijd zou zijn geweest met het wettigheidsbeginsel vastgelegd in artikel 105 
van de Grondwet en in artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. 
 
 A.2.  De ontstentenis van een decretale grondslag was overigens de reden om de vereiste decretale 
grondslag alsnog te verlenen, meer bepaald bij artikel 33, § 1, tweede lid, 6°, van de Vlaamse Wooncode, zoals 
vervangen bij artikel 36 van het decreet van 24 maart 2006 houdende wijziging van decretale bepalingen inzake 
wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid, maar dan tegelijkertijd met de integratie van de taken van 
Vlabinvest in de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (hierna : VMSW). 
 
 Dit wordt bevestigd in het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State van 12 december 2005 
bij het ontwerp dat tot het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2006 heeft geleid. Daarin stelde de 
afdeling wetgeving onder andere : 
 
 « Artikel 19, 1°, van het decreet van 25 juni 1992 bepaalt dat het Investeringsfonds voor Grond- en 
Woonbeleid voor Vlaams Brabant (Vlabinvest) uitgaven voor zijn rekening neemt met betrekking tot het 
grondbeleid en de realisatie van woonprojecten met een sociaal karakter in de gemeenten van ‘ de provincie 
Brabant die deel uitmaken van het Vlaamse Gewest (lees : de provincie Vlaams-Brabant) ’. Bij artikel 24 van dat 
decreet wordt de Vlaamse Regering gemachtigd ‘ de verdere regels (vast te stellen) betreffende de werking en 
het beheer van het fonds ’. 
 
 Het is betwistbaar of dat laatste artikel wel toelaat het werkgebied van Vlabinvest te beperken tot bepaalde 
gemeenten van Vlaams-Brabant, nu het gebied waarin woonprojecten met een sociaal karakter kunnen worden 
gerealiseerd, in artikel 19 van het decreet van 25 juni 1992 is omschreven en daar gewag wordt gemaakt van alle 
gemeenten van de provincie Vlaams-Brabant. Voorts is het, met betrekking tot het hanteren van de definitie in 
het raam van de voorrangsregeling bedoeld in artikel 4, derde lid, van het besluit van 20 juli 1994, alleszins niet 
duidelijk of het decreet van 25 juni 1992 toelaat de vereiste binding met de streek te beperken tot een deel van de 
gemeenten van Vlaams-Brabant of om te bepalen dat voorrang wordt gegeven aan personen die een binding met 
die gemeenten hebben. 
 
 In dit verband moet er worden op gewezen dat in het voorontwerp van decreet houdende wijziging van 
decretale bepalingen inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid, waarover de Raad van State op 
17 november 2005 advies 39.315/3 heeft gegeven, een nieuwe rechtsgrond wordt gecreëerd op grond waarvan de 
rechtsopvolger van Vlabinvest wordt gemachtigd ‘ onder de door de Vlaamse Regering te bepalen voorwaarden 
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grondbeleidsmaatregelen uit te voeren, woonprojecten met sociaal karakter te realiseren en voorzieningen uit te 
bouwen die noodzakelijk worden geacht om het Vlaamse karakter en een hoogwaardige woonkwaliteit in de 
Vlaamse Rand rond Brussel te behouden of te bevorderen, inbegrepen het verwerven en vervreemden van 
onroerende goederen, het vestigen of afstaan, zowel openbaar als uit de hand, van zakelijke rechten erop en het 
nemen van participaties namens het Vlaamse Gewest ’ (ontwerpen artikel 33, § 1, tweede lid, 6°, van het decreet 
van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode - artikel 36 van het voorontwerp). 
 
 Die rechtsgrond vermag de onzekerheid omtrent de aanwezigheid van voldoende rechtsgrond voor de 
ontworpen bepalingen weg te nemen. Het verdient dan ook de aanbeveling het aanbrengen van de sub artikel 1 
van het ontwerp bedoelde wijziging uit te stellen tot na totstandkoming van de zo-even genoemde rechtsgrond » 
(advies nr. 39.449/3 van 12 december 2005 van de afdeling wetgeving van de Raad van State, als bijlage bij de 
memorie van de Vlaamse Regering). 
 
 A.3.  Aangezien de beperking van het werkingsgebied van Vlabinvest bij het besluit van de Vlaamse 
Regering van 26 juni 1996 in strijd was met het wettigheidsbeginsel, moet de toepassing van dat besluit worden 
geweigerd door de rechter krachtens artikel 159 van de Grondwet. Hierdoor behoorde heel Vlaams-Brabant, 
waarin zich ook de gemeente Zemst bevindt, reeds bij de oprichting tot het werkingsgebied van Vlabinvest zodat 
het voorkooprecht rechtmatig werd uitgeoefend. 
 
 De prejudiciële vraag, die kennelijk niet dienstig kan zijn voor de oplossing van het bodemgeschil bij de 
verwijzende rechter, behoeft geen antwoord (de Vlaamse Regering refereert, onder andere, aan het arrest 
nr. 108/2010 van 30 september 2010). 
 
 A.4.  In reactie op het argument van cvba « Verzekeringen van het Notariaat », waarin wordt opgeworpen 
dat, als het voorkooprecht niet retroactief werd uitgeoefend, er nog steeds een beperking blijft van het 
eigendomsrecht, merkt de Vlaamse Regering op dat dit argument geen relevantie heeft voor de huidige 
prejudiciële vraag aangezien net die retroactiviteit als ongrondwettig wordt aangevoerd en de prejudiciële vraag 
hiertoe beperkt is. 
 
 
 Standpunt van Vlabinvest 
 
 A.5.  Vlabinvest werpt op dat de uitbreiding van het werkgebied, waarin voorzien was bij artikel 1 van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2006, onmiddellijk uitwerking heeft gekregen op 1 juli 2006, 
zijnde de datum van de principiële, zij het gedeeltelijke, inwerkingtreding van artikel 36 van het decreet van 
24 maart 2006 ingevolge artikel 177 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006, waardoor de 
prejudiciële vraag geen antwoord behoeft. 
 
 Het feit dat een uitzondering werd gemaakt voor een beperkt onderdeel van artikel 36, belet niet dat die 
bepaling als zodanig principieel wel reeds in werking was getreden, wat op zijn beurt leidde tot de 
inwerkingtreding van de uitbreiding van het werkingsgebied van Vlabinvest, nu de enkele bedoeling bij het niet 
in werking laten treden van een bepaald deel van artikel 36 erin bestond de integratie van Vlabinvest in de 
VMSW voor enige tijd uit te stellen. 
 
 A.6.  Ter ondersteuning van zijn argumentatie voert Vlabinvest aan dat een norm in de regel onmiddellijke 
werking kent, en dat uitzonderingen op dat principe uitdrukkelijk moeten zijn bepaald en restrictief moeten 
worden geïnterpreteerd. 
 
 Overigens wordt in de aanvullende regeringsverklaring van de Vlaamse Regering van 18 mei 2005 het 
vergroten van het werkingsgebied van Vlabinvest uitdrukkelijk vooropgesteld als een van de beleidsdoelen 
inzake sociale huisvesting. (Parl. St., Vlaams Parlement, 2004-2005, nr. 31/2, p. 4). 
 
 Bovendien blijkt volgens Vlabinvest uit de parlementaire voorbereiding van het decreet van 29 februari 
2008 (Parl. St., Vlaams Parlement, 2006-2007, nr. 1261/3, p. 2) dat de uitbreiding van zijn werkingsgebied al 
was verwezenlijkt bij het besluit van 21 april 2006. 
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 A.7.  Vlabinvest is er om de voorgaande redenen zelf altijd van uitgegaan dat de uitbreiding van zijn 
werkingsgebied in werking was getreden op 1 juli 2006. Het refereert aan de jaarverslagen uit de periode 
2006-2009, waaruit blijkt dat Vlabinvest reeds projecten heeft opgezet en mede ondersteund in het ruimere 
werkingsgebied. 
 
 A.8.  In ondergeschikte orde betoogt Vlabinvest dat, zelfs in de verkeerde interpretatie dat artikel 75 van 
het decreet van 29 april 2011 retroactief zijn werkingsgebied uitbreidt, er geen schending is van de aangevoerde 
bepalingen en beginselen. 
 
 De bevestiging van het werkingsgebied van Vlabinvest bij het decreet van 29 april 2011, is, wegens de 
onduidelijkheid van de oorspronkelijke normstelling en wegens het feit dat Vlabinvest reeds activiteiten 
uitoefende in diverse gemeenten, gelegen buiten zijn oorspronkelijke werkgebied maar binnen zijn uitgebreide 
werkgebied, te begrijpen als een « authentieke » interpretatie. De interpretatieve norm, zijnde artikel 75 van het 
decreet van 29 april 2011, creëert te dezen juist rechtszekerheid voor de activiteiten die Vlabinvest al had 
ondernomen in zijn uitgebreide werkgebied. 
 
 A.9.  Het beginsel van rechtszekerheid is daarnaast, ten aanzien van de nv « Matexi », niet geschonden 
aangezien er vanwege de onduidelijke oorspronkelijke normstelling, geen objectieve rechtszekerheid heeft 
bestaan omtrent het tijdstip waarop de uitbreiding van het werkgebied van Vlabinvest in werking zou treden, 
zodat de nv « Matexi » er niet rechtmatig op kon vertrouwen dat bepaalde rechtsgevolgen, zoals in casu de 
ongestoorde koop van de percelen, zich als zodanig ook zouden realiseren. 
 
 Vlabinvest heeft bovendien tijdig zijn intentie te kennen gegeven om zijn voorkooprecht uit te oefenen. 
 
 A.10.  In meest ondergeschikte orde vraagt Vlabinvest dat het Hof de gevolgen van een eventuele 
ongrondwettigverklaring zou beperken tot de voorliggende zaak met betrekking tot de uitoefening van het 
voorkooprecht in de gemeente Zemst, naar analogie met het arrest nr. 125/2011 van 7 juli 2011. De 
ongrondwettigverklaring zou immers gevolgen hebben die het voorwerp van onderhavige prejudiciële procedure 
ruim overstijgen, gelet op de activiteiten die Vlabinvest al heeft uitgeoefend in zijn uitgebreide werkingsgebied.  
 
 A.11.1.  In reactie op de argumenten van de tegenpartijen, benadrukt Vlabinvest nog eens dat de 
retroactiviteit, die tot stand kwam door het gebruik van de methode van de intrekking, gerechtvaardigd was 
vanuit het oogpunt van de rechtszekerheid door de juridische bevestiging van een feitelijke situatie die reeds 
sedert 1 juli 2006 bestond, waardoor ook niet kon worden volstaan met een opheffing. Het was dan ook 
geenszins de bedoeling van de decreetgever in te grijpen in het lopende geschil voor de bodemrechter. 
 
 A.11.2.  Vlabinvest sluit zich daarnaast aan bij de zienswijze van de Vlaamse Regering in zoverre daarin 
minstens wordt bevestigd dat Vlabinvest, op het ogenblik waarop het zijn voorkooprecht uitoefende in de 
gemeente Zemst, daadwerkelijk beschikte over de vereiste territoriale bevoegdheid. 
 
 
 Standpunt van de nv « Matexi » 
 
 A.12.1.  De nv « Matexi » betoogt dat het retroactief karakter van de verruiming van het werkgebied van 
Vlabinvest en het eraan verbonden voorkooprecht op discriminerende wijze afbreuk doen aan het beginsel van 
rechtszekerheid. 
 
 Het retroactief karakter van het voorkooprecht vloeit voort uit de intrekking van de bepalingen die de 
organisatorische integratie beoogden van twee fondsen, waaronder Vlabinvest, in de VMSW, waarvan de 
inwerkingtreding van de uitbreiding van het werkingsgebied van Vlabinvest afhankelijk was gemaakt, meer 
bepaald bij artikel 36 van het decreet van 24 maart 2006 houdende wijziging van decretale bepalingen inzake 
wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid. 
 
 Het uitgebreide werkingsgebied van Vlabinvest was nog niet in werking getreden op 1 juli 2006 omdat 
artikel 36 van het decreet van 24 maart 2006 niet volledig in werking was getreden en het de bedoeling was van 
de decreetgever om die uitbreiding te koppelen aan de integratie in de VMSW, wat blijkt uit het feit dat het 
gedeelte van artikel 36 dat nog niet in werking was getreden, zijnde de herziening van artikel 33, § 1, tweede lid, 
6°, van de Vlaamse Wooncode, de bevoegdheden van de VMSW regelt omtrent de realisatie van woonprojecten 
met een sociaal karakter in Vlaams-Brabant, wat het doelgebied is van Vlabinvest. 
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 Hoewel de intrekking op zich een geoorloofde juridische techniek is, hangt de aanvaardbaarheid ervan 
samen met de vraag of de rechtsgevolgen die uit de ingetrokken tekst zijn voortgesproten, ongemoeid worden 
gelaten, als waarborg voor de rechtszekerheid. 
 
 De in het geding zijnde bepaling heeft niet alleen de intrekking tot gevolg van de bepalingen die de virtuele 
integratie van Vlabinvest in de VMSW vooropstelden; er ontstaan tevens secundaire rechtsgevolgen, met name 
het van toepassing maken van het verruimde werkingsgebied van Vlabinvest, terwijl die secundaire 
rechtsgevolgen niet gerechtvaardigd worden door uitzonderlijke omstandigheden of dwingende motieven van 
algemeen belang. De enkele intentie om een einde te maken aan een onnauwkeurige redactie van een wettekst 
kan immers niet als uitzonderlijke omstandigheid gelden. De nv « Matexi » refereert in dat verband aan het arrest 
van het Hof nr. 193/2004 van 24 november 2004. 
 
 A.12.2.  Daarnaast blijkt dat een opheffing van de ingetrokken bepalingen volstond om het primaire doel 
van de bepaling te bereiken, zijnde de virtuele integratie tussen Vlabinvest en de VMSW ongedaan maken, 
waardoor de eigendomsoverdrachten die vóór de inwerkingtreding van de in het geding zijnde bepaling 
plaatsvonden, ongemoeid zouden worden gelaten. De gehanteerde methode doorstaat de noodzakelijkheidstoets 
dus niet. 
 
 A.13.  De nv « Matexi » betoogt vervolgens dat artikel 75 van het decreet van 29 april 2011 het recht op 
een goede rechtsbedeling, zoals beschermd in artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 
en de artikelen 13 en 144 van de Grondwet, en het eigendomsrecht, zoals beschermd in artikel 1 van het Eerste 
Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en artikel 16 van de Grondwet, in 
gedrang brengt doordat de decreetgever de uitkomst van een geschil over vorderingsrechten essentieel beïnvloedt 
door in te grijpen in een hangend rechtsgeding. 
 
 Enkel uitzonderlijke omstandigheden of dwingende motieven van algemeen belang kunnen die aantasting 
van het recht op een behoorlijke rechtsbedeling, meer specifiek het recht op toegang tot de rechter, en het 
eigendomsrecht rechtvaardigen, waarvan evenwel, zoals eerder al uiteengezet, geen sprake was. De litigieuze 
bepaling doorstaat evenmin de evenredigheidstoets. 
 
 A.14.  De nv « Matexi » merkt op dat het argument van Vlabinvest dat het al verschillende activiteiten had 
ontwikkeld in het uitgebreide werkingsgebied, geen steek houdt omdat een herhaalde verkeerde toepassing van 
de wet nog geen rechtszekerheid, laat staan een juridische inwerkingtreding, bewijst. Bovendien blijkt dat het 
werkingsgebied nog niet is uitgebreid zowel uit een vermelding, op 12 november 2008, op de webstek van de 
Vlaamse Regering (www.codex.vlaanderen.be) dat de artikelen uit het besluit van 21 april 2006 nog niet in 
werking zijn getreden, als uit het advies van de Vlaamse Woonraad van 9 september 2010. (Parl. St., Vlaams 
Parlement, 2010-2011, nr. 854/1, pp. 81-82). 
 
 Er kan ook geen sprake zijn van een interpretatieve wet, aangezien een duidelijke wetsbepaling geen 
interpretatie behoeft. Daarnaast is het vaste rechtspraak dat het verbod op retroactiviteit niet kan worden omzeild 
door een wet met terugwerkende kracht voor te stellen als een interpretatieve wet. 
 
 De retroactieve uitbreiding van het werkingsgebied van Vlabinvest wordt ten onrechte verantwoord vanuit 
het oogpunt van rechtszekerheid, waarmee moet worden begrepen de rechtszekerheid voor Vlabinvest zelf. Die 
omstandigheid kan niet worden aangevoerd als een uitzonderlijke omstandigheid of een dwingend motief van 
algemeen belang. 
 
 A.15.  De nv « Matexi » merkt in antwoord op de argumentatie van de Vlaamse Regering op dat er wel 
degelijk een voldoende rechtsgrond was voor een beperking van het werkingsgebied, zijnde artikel 24 van het 
decreet van 25 juni 1992, dat luidt als volgt : 
 
 « De Vlaamse Executieve stelt de verdere regels vast betreffende de werking en het beheer van het fonds. 
[…] ». 
 
 De doelstelling die de decreetgever voor ogen had bij het oprichten van Vlabinvest, zijnde de verdrukking 
van de Vlamingen in de Brusselse rand tegengaan door de autochtone bevolking meer kansen te bieden om een 
betaalbare woning in de rand van Brussel te behouden, rechtvaardigt ook de initiële beperking van het 
werkgebied tot de negen voor de doelstelling relevante gemeenten. 
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 Standpunt van de cvba « Verzekeringen van het Notariaat » 
 
 A.16.  De cvba « Verzekeringen van het Notariaat » betoogt dat het om een retroactieve maatregel gaat, wat 
blijkt zowel uit de gebruikte techniek bij artikel 75 van het decreet van 29 april 2011, zijnde de techniek van de 
intrekking, als uit de parlementaire voorbereiding bij dat artikel, en dat uit die retroactieve maatregel 
rechtsonzekerheid voortvloeit. 
 
 Het doel van het retroactieve optreden van de wetgever wordt aan het licht gebracht door de gevolgen, de 
methode en het ogenblik van de inmenging van de wetgevende macht. De partij refereert in dat verband aan het 
arrest van het Hof nr. 55/2010 van 12 mei 2010. Uit al die elementen blijkt dat de bedoeling van de decreetgever 
was om in het hangende rechtsgeding in te grijpen teneinde een gunstige uitkomst voor Vlabinvest te verkrijgen. 
Er worden bovendien geen uitzonderlijke omstandigheden gevonden die de retroactieve wetgevende handeling 
zouden kunnen rechtvaardigen. 
 
 Daar de techniek van de opheffing volstond om het ongedaan maken van de virtuele integratie van 
Vlabinvest in het VMSW te bereiken, is er niet voldaan aan de voorwaarde van de noodzakelijkheid, temeer daar 
het voorkooprecht niet veelvuldig werd uitgeoefend. 
 
 A.17.  De proportionaliteitstoets, die zich in het kader van het eigendomsrecht vertaalt als een vereiste van 
een rechtvaardig evenwicht, houdt in dat er geen buitensporige last mag worden opgelegd aan een beperkte 
categorie van personen. In dit geval wordt zulk een buitensporige last, bestaande in het feit dat door de procedure 
de kopers hun bouwgrond of woning jarenlang niet kunnen gebruiken en dat na drie jaar van procedure elke kans 
om gelijk te halen wordt gefnuikt door de retroactieve norm, wel degelijk opgelegd aan een beperkte categorie 
van personen, namelijk die personen tegen wie een voorkooprecht werd uitgeoefend door Vlabinvest. 
Hiertegenover staat het beperkte voordeel voor de overheid dat erin bestaat dat Vlabinvest enkele percelen rijker 
is. 
 
 Het werkelijke doel van de decreetgever bestond er dus in zich te bevrijden van enkele hangende 
rechtsgedingen waarin de Vlaamse overheid waarschijnlijk zou worden veroordeeld. 
 
 A.18.  In reactie op de argumenten van de Vlaamse Regering werpt de cvba « Verzekeringen van het 
Notariaat » op dat het werkingsgebied van Vlabinvest niet werd vastgelegd bij het decreet van 25 juni 1992, 
aangezien dit enkel kan worden afgebakend door een artikel met betrekking tot het werkingsgebied van dat 
fonds. Daarnaast heeft de Vlaamse Regering die besluiten zelf genomen, waaruit blijkt dat het werkingsgebied 
nog niet was vastgelegd. De decretale grondslag voor de delegatie aan de Vlaamse Regering is te vinden in 
artikel 24 van het decreet van 25 juni 1992. 
 
 Bovendien komt het in principe niet aan het Grondwettelijk Hof toe om de relevantie of het nut van de 
prejudiciële vraag te beoordelen, wat de taak is van de bodemrechter. 
 
 A.19.  De cvba « Verzekeringen van het Notariaat » stelt, als tegenargument op de argumentatie van 
Vlabinvest, dat de bedoeling van de decreetgever duidelijk blijkt uit de parlementaire voorbereiding, waarin de 
uitbreiding van het werkingsgebied van Vlabinvest werd gekoppeld aan de integratie van Vlabinvest in de 
VMSW.  
 
 Het argument dat de regeringsverklaring aangeeft het werkingsgebied van Vlabinvest te willen uitbreiden, 
houdt geen steek aangezien een regeringsverklaring geen juridische norm is en bovendien doelstellingen op 
lange termijn kan bevatten. 
 
 Ook de verwijzing naar de eigen jaarverslagen door Vlabinvest is bevreemdend aangezien die jaarverslagen 
geen enkele bewijswaarde hebben, behalve dat ze aantonen dat Vlabinvest zich heeft vergist wat zijn 
werkingsgebied betreft.  
 
 A.20.  Het argument dat het zou gaan om een interpretatieve norm, houdt geen steek aangezien de 
decreetgever niet eens zelf aangeeft dat het om een interpretatieve norm gaat en artikel 75 van het decreet van 
29 april 2011 bezwaarlijk kan worden gezien als een loutere bevestiging van de eerdere wetgeving. 
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 A.21.  Het argument dat de retroactieve norm net rechtszekerheid brengt en dat de vaststelling van een 
ongrondwettigheid zal resulteren in rechtsonzekerheid, blijft ook niet overeind aangezien Vlabinvest als enige 
rechtsonzekerheid heeft gecreëerd door buiten zijn werkingsgebied projecten op te zetten en te ondersteunen. 
 
 A.22.  De handhaving van de gevolgen, gevraagd door Vlabinvest, is niet vereist aangezien de gevolgen 
voor Vlabinvest beperkt blijven tot drie dossiers die hangende zijn voor de rechtbank en Vlabinvest geen beroep 
kan doen op een van de motieven die door het Hof aanvaard worden als rechtvaardiging voor de handhaving van 
de gevolgen van een ongrondwettig verklaarde norm. 
 
 
 Standpunt van notaris Frederika Lens 
 
 A.23.  Notaris Lens sluit zich volledig aan bij de argumentatie van de CVBA « Verzekeringen van het 
Notariaat ». 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De verwijzende rechter vraagt of artikel 75 van het decreet van 29 april 2011 

houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen in strijd is met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met het rechtszekerheidsbeginsel, 

met het eigendomsrecht en met het recht op een eerlijk proces, in zoverre het retroactief het 

werkingsgebied van het Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant 

(hierna : Vlabinvest) uitbreidt tot de gemeente Zemst, waardoor het betwiste voorkooprecht 

dat dit fonds in die gemeente uitoefent, wordt geregulariseerd en waardoor wordt ingegrepen 

in een hangend rechtsgeding. 

 

 Dat artikel 75, waarvan meer bepaald het 4° in het geding is, bepaalt : 

 

 « In het decreet van 24 maart 2006 houdende wijzigingen van decretale bepalingen 
inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid worden de volgende artikelen 
ingetrokken : 
 
 1°  artikel 4; 
 
 2°  artikel 16 wat betreft de opheffing van artikel 29 van het decreet van 20 december 
1996 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1997; 
 
 3°  artikel 33 wat betreft de in de Vlaamse Wooncode in te voegen bepalingen van 
artikel 30, § 1, tweede lid, over de rechtsopvolging van het Investeringsfonds voor Grond- en 
Woonbeleid van Vlaams-Brabant en van het Garantiefonds voor Huisvesting; 
 
 4°  artikel 36 wat betreft de in de Vlaamse Wooncode in te voegen bepalingen van 
artikel 33, § 1, tweede lid, 6° en 7°, en § 2; 
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 5°  artikel 42; 
 
 6°  artikel 58 ». 
 

 B.2.1.  Vlabinvest is opgericht bij het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse 

bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992. De artikelen 19 en 24 van dat decreet 

bepaalden vóór de wijziging ervan bij het decreet van 29 april 2011 : 

 

 « Art. 19.  Het Fonds neemt voor zijn rekening de uitgaven met betrekking tot : 
 
 1°  het grondbeleid en de realisatie van woonprojecten met een sociaal karakter in de 
gemeenten van de provincie Brabant die deel uitmaken van het Vlaamse Gewest ; 
 
 2°  de uitbouw van voorzieningen die noodzakelijk worden geacht om het Vlaams 
karakter en een hoogwaardige woonkwaliteit in deze regio te behouden of te bevorderen, 
inbegrepen het nemen van participaties namens het Vlaamse Gewest ». 
 

 « Art. 24.  De Vlaamse Regering stelt de verdere regels vast betreffende de werking en 
het beheer van het Fonds. Zij kan daarbij sommige van haar bijkomstige en aanvullende 
bevoegdheden delegeren aan de leidend ambtenaar die zij daartoe aanwijst ». 
 

 Artikel 3 van het decreet van 29 februari 2008 houdende wijziging van artikel 85 van het 

decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode wat het voorkooprecht betreft, kent 

aan Vlabinvest een voorkooprecht toe in zijn werkingsgebied. 

 

 B.2.2.1.  Het werkingsgebied van Vlabinvest is voor het eerst vastgelegd in het besluit 

van de Vlaamse Regering van 26 juni 1996 « tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 

regering van 20 juli 1994 houdende regeling van het beheer van het Investeringsfonds voor 

Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant, en houdende regeling van de voorwaarden 

inzake woonprojecten met sociaal karakter », waarbij aan artikel 1, § 1, van het voormelde 

besluit van 20 juli 1994 een 5° wordt toegevoegd, dat luidt : 

 

 « 5°  Vlabinvest-gebied : het doelgebied voor de woonprojecten met sociaal karakter 
omvat de gemeenten Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, St.-Genesius-Rode, 
Wezembeek-Oppem, Wemmel, Hoeilaart, Overijse en Tervuren; het herkomstgebied van de 
kandidaat-kopers, -huurders en -erfpachters omvat het doelgebied aangevuld met de 
gemeenten uit het Vlaams Gewest die grenzen aan een gemeente van het doelgebied of aan 
het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad ». 
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 Op dat moment behoorde de gemeente Zemst derhalve niet tot het werkingsgebied van 

Vlabinvest. 

 

 B.2.2.2.  Dat werkingsgebied werd uitgebreid bij artikel 1 van het besluit van de Vlaamse 

Regering van 21 april 2006, dat artikel 1, § 1, 5°, van het voormelde besluit van 20 juli 1994 

vervangt als volgt : 

 

 « 5°  Vlabinvest-gebied : het werkgebied voor de woonprojecten met sociaal karakter; het 
omvat alle gemeenten in het arrondissement Halle-Vilvoorde en de gemeenten Bertem, 
Huldenberg, Kortenberg en Tervuren die in het arrondissement Leuven liggen ». 
 

 Die definitie van het Vlabinvest-gebied omvat wel de gemeente Zemst, nu die gemeente 

gelegen is in het arrondissement Halle-Vilvoorde. 

 

 Artikel 3 van het voormelde besluit van 21 april 2006 stelt de inwerkingtreding van dat 

besluit afhankelijk van de inwerkingtreding van artikel 36 van het decreet van 24 maart 2006 

houdende wijziging van decretale bepalingen inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk 

beleid. Het bepalen van de datum van inwerkingtreding van een aantal bepalingen van dat 

decreet, waaronder artikel 36 ervan, is op zijn beurt bij artikel 77 van het decreet van 24 maart 

2006 toevertrouwd aan de Vlaamse Regering. 

 

 Krachtens artikel 177 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006 tot 

gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en 

onroerend erfgoed en houdende aanpassingen van de regelgeving inzake wonen als gevolg 

van het bestuurlijk beleid is artikel 36 van het decreet van 24 maart 2006 gedeeltelijk in 

werking getreden. Het voormelde artikel 177 bepaalt inzonderheid : 

 

 « De volgende regelingen treden in werking : 
 
 1°  alle nog niet in werking getreden bepalingen van het decreet van 24 maart 2006 
houdende wijziging van decretale bepalingen inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk 
beleid, met uitzondering van de hierna volgende bepalingen van dat decreet : 
 
 a)  artikel 4; 
 
 b)  artikel 16, wat de opheffing betreft van artikel 29 van het decreet van 20 december 
1996 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1997; 
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 c)  artikel 33, wat de in de Vlaamse Wooncode in te voegen bepalingen betreft van 
artikel 30, § 1, tweede lid, over de rechtsopvolging van het Investeringsfonds voor Grond- en 
Woonbeleid van Vlaams-Brabant en van het Garantiefonds voor Huisvesting; 
 
 d)  artikel 36, wat de in de Vlaamse Wooncode in te voegen bepalingen betreft van 
artikel 33, § 1, tweede lid, 6° en 7°, en § 2;  
 
 […] ». 
 

 B.2.3.  Uit het gegeven dat artikel 36 van het decreet van 24 maart 2006 aldus slechts 

gedeeltelijk in werking is getreden, leidt de verwijzende rechter af dat artikel 1 van het 

voormelde besluit van 21 april 2006, dat voorziet in de uitbreiding van het werkingsgebied 

van Vlabinvest, nog niet in werking is getreden. 

 

 B.2.4.  Na de sluiting van de debatten voor de verwijzende rechter werd het in het geding 

zijnde artikel 75 van het voormelde decreet van 29 april 2011 aangenomen, waarbij het 

gedeelte van artikel 36 van het decreet van 24 maart 2006 dat nog niet in werking was 

getreden, retroactief wordt ingetrokken. 

 

 In dat verband vermeldt de parlementaire voorbereiding van de in het geding zijnde 

bepaling : 

 

 « De intrekking van artikel 36 van het BBB-decreet wat de in de Vlaamse Wooncode in 
te voegen bepalingen van artikel 33, § 1, tweede lid, 6° en 7°, en § 2, betreft, heeft als 
bijkomend gevolg dat artikel 36 van het BBB-decreet op 1 juli 2006 integraal in werking is 
getreden waardoor er niet langer discussie kan bestaan over het feit of het werkgebied van het 
Investeringsfonds al dan niet uitgebreid is » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2010-2011, 
nr. 854/1, p. 34). 
 

 Volgens het verwijzingsvonnis « stelt eiseres terecht dat het toepassingsgebied van het 

voorkooprecht van Vlabinvest retroactief werd uitgebreid en is de rechtbank van oordeel dat 

de door eiseres voorgestelde prejudiciële vraag dient te worden gesteld alvorens verder ten 

gronde te kunnen oordelen ». 

 
 B.3.1.  De Vlaamse Regering en Vlabinvest betwisten de interpretatie van het 

verwijzende rechtscollege dat het werkingsgebied van Vlabinvest retroactief is uitgebreid 

door artikel 75 van het decreet van 29 april 2011. 
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 De Vlaamse Regering voert aan dat de vraag kennelijk niet relevant is voor de oplossing 

van het geschil en derhalve niet pertinent is, aangezien het werkingsgebied van Vlabinvest 

reeds van meet af aan decretaal was bepaald. 

 

 B.3.2.  Het staat in beginsel aan de verwijzende rechter om na te gaan of het antwoord op 

de vraag dienend is om het hem voorgelegde geschil te beslechten en om de bepalingen die hij 

van toepassing acht, te interpreteren, onder voorbehoud van een kennelijk verkeerde 

beoordeling of lezing. 

 

 B.3.3.  De beoordeling van de verwijzende rechter vindt zowel steun in de in B.2.4 

geciteerde parlementaire voorbereiding van het decreet van 29 april 2011 als in het advies van 

de Vlaamse Woonraad bij het ontwerp van dat decreet : 

 
 « […] Hoewel de memorie van het tegendeel uitgaat, wordt mogelijk juridisch het 
werkingsgebied van Vlabinvest door intrekking retroactief uitgebreid en wordt eveneens het 
eraan gekoppelde voorkooprecht met terugwerkende kracht ten uitvoer gelegd in dat gebied. 
De Vlaamse Woonraad vraagt zich af of de retroactieve gevolgen verenigbaar zijn met de 
rechtszekerheid en wat […] de gevolgen [zijn] op de verkoopovereenkomsten die tot stand 
kwamen voor het ontworpen decreet » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2010-2011, nr. 854/1, 
pp. 81-82).  
 

 B.3.4.  Aangezien niet blijkt dat het antwoord op de vraag kennelijk zonder pertinentie 

zou zijn en de interpretatie van de verwijzende rechter niet kennelijk verkeerd is, beoordeelt 

het Hof de bepalingen die aan de basis van de prejudiciële vraag liggen overeenkomstig de 

interpretatie die de verwijzende rechter eraan heeft gegeven. 

 

 B.4.  De niet-retroactiviteit van wetten is een waarborg ter voorkoming van 

rechtsonzekerheid. Die waarborg vereist dat de inhoud van het recht voorzienbaar en 

toegankelijk is, zodat de rechtzoekende in redelijke mate de gevolgen van een bepaalde 

handeling kan voorzien op het tijdstip dat die handeling wordt verricht. De terugwerkende 

kracht kan enkel worden verantwoord wanneer zij onontbeerlijk is voor de verwezenlijking 

van een doelstelling van algemeen belang. 
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 Indien bovendien blijkt dat de terugwerkende kracht tot doel of tot gevolg heeft de afloop 

van een gerechtelijke procedure in een welbepaalde zin te beïnvloeden of de rechtscolleges te 

verhinderen zich uit te spreken over een welbepaalde rechtsvraag, vergt de aard van het in het 

geding zijnde beginsel dat uitzonderlijke omstandigheden of dwingende motieven van 

algemeen belang een verantwoording bieden voor het optreden van de wetgever, dat ten 

nadele van een categorie van burgers afbreuk doet aan de jurisdictionele waarborgen die aan 

allen worden geboden. 

 

 B.5.  Vlabinvest werpt op dat artikel 75 van het decreet van 29 april 2011 een 

interpretatieve norm inhoudt waaraan de retroactiviteit inherent is. Die stelling vindt echter 

geen steun noch in de tekst, noch in de parlementaire voorbereiding, waarin sprake is van een 

intrekking van het gedeelte van artikel 36 van het decreet van 24 maart 2006 dat nog niet in 

werking was getreden en niet van een interpretatie van enige bepaling. 

 

 B.6.  Artikel 75 van het decreet van 29 april 2011 heeft het werkingsgebied van 

Vlabinvest retroactief uitgebreid en heeft aldus ingegrepen in een hangend rechtsgeding. Het 

Hof dient derhalve te onderzoeken of de maatregel kan worden verantwoord op basis van een 

dwingend motief van algemeen belang of uitzonderlijke omstandigheden. 

 

 B.7.  Vlabinvest voert als dwingend motief van algemeen belang aan dat de decreetgever 

de rechtszekerheid heeft willen waarborgen van de projecten die Vlabinvest in zijn reeds 

uitgebreide werkingsgebied had opgezet en ondersteund sinds 1 juli 2006, al dan niet gebruik 

makend van het voorkooprecht.  

 

 Het Hof maakt evenwel uit de voorgelegde jaarverslagen van Vlabinvest op dat dit fonds 

slechts driemaal gebruik heeft gemaakt van zijn voorkooprecht binnen zijn uitgebreide 

werkingsgebied en dat derhalve slechts enkele projecten op de helling komen te staan, 

waaronder het project in de zaak voor de verwijzende rechter.  

 

 Het verhelpen van de onmogelijkheid, in een dusdanig beperkt aantal gevallen, om het 

met de oprichting van Vlabinvest beoogde beleid te verwezenlijken, is geen afdoende 

dwingende reden van algemeen belang, noch een dermate uitzonderlijke omstandigheid, dat 

zulks een retroactief ingrijpen in hangende rechtsgedingen zou kunnen verantwoorden. 
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 B.8.  De prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord. 

 

 B.9.  Vlabinvest vraagt het Hof om, naar analogie met zijn arrest nr. 125/2011 van 7 juli 

2011, bij een ongrondwettigheidsverklaring van artikel 75 van het decreet van 29 april 2011 

de gevolgen ervan te beperken tot de onderliggende zaak.  

 

 De handhaving van de gevolgen dient als een uitzondering op de declaratoire aard van het 

in het prejudicieel contentieux gewezen arrest te worden beschouwd. Alvorens te beslissen de 

gevolgen van een dergelijk arrest te handhaven, moet het Hof vaststellen dat het voordeel dat 

uit de niet-gemoduleerde vaststelling van ongrondwettigheid voortvloeit buiten verhouding 

staat tot de verstoring die zij voor de rechtsorde met zich zou meebrengen. 

 

 De redenen die Vlabinvest aanvoert, hebben slechts betrekking op een beperkt aantal 

percelen grond waarop Vlabinvest geen voorkooprecht zou kunnen uitoefenen en maken geen 

voldoende ernstige redenen uit om tot de handhaving van de gevolgen te besluiten. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 75, 4°, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 29 april 2011 houdende 

wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen schendt de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 

17 januari 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 
P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5366 

 
 

Arrest nr. 4/2013 
van 17 januari 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 76, § 1, derde lid, van het Wetboek van 

de belasting over de toegevoegde waarde, gesteld door de beslagrechter te Mechelen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Moerman, P. Nihoul en F. Daoût, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 2 maart 2012 in zake de nv « Petrowolf » tegen de Belgische Staat, 
waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 15 maart 2012, heeft de 
beslagrechter te Mechelen de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Is artikel 76, § 1, derde lid, van het BTW-Wetboek, in die zin begrepen dat het, via 
artikel 8.1, § 3 van het K.B. van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake 
belasting over de toegevoegde waarde, zoals het is gewijzigd bij K.B. van 29 december 1992 
en inzonderheid bij het vijfde, zesde, zevende, achtste, negende, tiende en elfde lid ervan, de 
Koning toestaat een inhouding voor te schrijven van de BTW-kredieten die aan de door die 
bepalingen beoogde belastingplichtigen toekomen, waarbij deze inhouding geldt als bewarend 
beslag onder derden tot het geschil definitief wordt beëindigd op administratieve wijze of bij 
wijze van een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest, bestaanbaar met de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet, 
 
 1)  in zoverre het de administratie de mogelijkheid biedt op het stuk van de BTW op 
aanzienlijke wijze af te wijken van het gemeen recht inzake bewarend beslag, en met name 
van de artikelen 1425 en 1492 van het Gerechtelijk Wetboek, vermits het beslag gehandhaafd 
wordt tot het geschil ten gronde definitief wordt beëindigd; 
 
 2)  in zoverre het een verschil in behandeling invoert tussen de verschillende schuldeisers 
van de Belgische Staat, ten nadele van de schuldeisers die houder zijn van een 
belastingkrediet op het stuk van de BTW; 
 
 3)  in zoverre het een verschil in behandeling invoert tussen de verschillende categorieën 
van personen die houder zijn van een fiscale schuldvordering ten aanzien van de Belgische 
Staat, vermits tegen diegenen die houder zijn van een belastingkrediet op het stuk van de 
BTW een inhouding kan worden gedaan die geldt als bewarend beslag onder derden in de 
hiervoor in herinnering gebrachte omstandigheden; 
 
 4)  in zoverre het een verschil in behandeling invoert tussen de verschillende categorieën 
van personen die aan indirecte belastingen zijn onderworpen en houder zijn van een fiscale 
schuldvordering ten opzichte van de Belgische Staat, ten nadele van diegenen die houder zijn 
van een belastingkrediet op het stuk van de BTW en tegen wie een inhouding kan worden 
gedaan die geldt als bewarend beslag onder derden in de hiervoor in herinnering gebrachte 
omstandigheden ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  de nv « Petrowolf », met zetel te 2870 Puurs, Dendermondsesteenweg 95; 
 
 -  de Ministerraad. 
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 Op de openbare terechtzitting van 5 december 2012 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. P. Smeyers loco Mr. J. Vanden Branden, advocaten bij de balie te Antwerpen, voor 
de nv « Petrowolf »; 
 
 .  Mr. A. De Sterck loco Mr. G. Van Deyck, advocaten bij de balie te Mechelen, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. De Groot en P. Nihoul verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Na verschillende controles betreffende de naleving van de bepalingen van het Wetboek van de belasting 
over de toegevoegde waarde (hierna : BTW-Wetboek), worden ten aanzien van de nv « Petrowolf » twee 
processen-verbaal opgemaakt (daterend van 7 september 2001 en 25 november 2009) waarin meerdere 
overtredingen van het voormelde Wetboek worden vastgesteld. Op basis van die processen-verbaal worden 
vervolgens twee dwangbevelen uitgevaardigd (daterend van 28 november 2001 en 1 december 2009). Tegen 
beide dwangbevelen tekent de nv « Petrowolf » verzet aan bij de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. 
 
 Gelet op de betwisting van de btw-schulden, gaat de btw-administratie verschillende malen over tot 
inhoudingen van de btw-kredieten van de nv « Petrowolf », dit op grond van artikel 8.1, § 3, vierde lid, van het 
koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de 
toegevoegde waarde (hierna : koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969). Die inhoudingen gelden 
overeenkomstig die bepaling als bewarend beslag onder derden. 
 
 Voor de beslagrechter te Mechelen vordert de nv « Petrowolf » de opheffing van de inhoudingen. In 
ondergeschikte orde vraagt zij de rechter een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof over de bestaanbaarheid 
met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet van artikel 76, § 1, derde lid, van het BTW-Wetboek, ter uitvoering 
waarvan het artikel 8.1, § 3, vierde lid, van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 werd aangenomen. 
De beslagrechter acht het aangewezen om, alvorens verder te oordelen, de gesuggereerde prejudiciële vraag te 
stellen aan het Hof. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  De Ministerraad is van oordeel dat de gestelde prejudiciële vraag steunt op een onjuiste interpretatie 
van de artikelen van het BTW-Wetboek en van de uitvoeringsbesluiten ervan. In tegenstelling tot wat die vraag 
laat uitschijnen, meent hij dat de in het geding zijnde bepaling de Koning niet toelaat om de belastingplichtige 
een daadwerkelijke controle door de beslagrechter op de inhouding van belastingkredieten te ontzeggen. 
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 A.1.2.  De Ministerraad verwijst naar de arresten nrs. 78/98, 119/98 en 58/99 van het Hof, waaruit blijkt dat 
de in het geding zijnde bepaling op twee manieren kan worden geïnterpreteerd. In de interpretatie dat die 
bepaling ertoe leidt dat aan de persoon die het voorwerp van een inhouding uitmaakt iedere daadwerkelijke 
rechterlijke toetsing van de regelmatigheid en geldigheid van de inhouding wordt ontzegd, schendt die bepaling 
volgens het Hof de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. In de interpretatie dat die bepaling de Koning niet 
toestaat de betrokkenen iedere daadwerkelijke rechterlijke toetsing van de regelmatigheid en geldigheid van de 
inhouding te ontzeggen, schendt ze echter de Grondwet niet. De Ministerraad meent dat de tweede interpretatie 
de juiste is en wijst erop dat in die interpretatie de beslagrechter de bevoegdheid heeft om de inhouding van een 
belastingkrediet op te heffen indien hij oordeelt dat daar redenen voor zijn. 
 
 A.2.1.  De Ministerraad doet gelden dat zijn standpunt verenigbaar is met de rechtspraak van zowel het Hof 
van Justitie van de Europese Unie, als van het Hof van Cassatie. 
 
 A.2.2.  Wat het Hof van Justitie van de Europese Unie betreft, verwijst hij naar een arrest van 18 december 
1997, waaruit hij afleidt dat een richtlijnconforme interpretatie van de Belgische btw-regelgeving met zich 
meebrengt dat de controlebevoegdheid van de beslagrechter niet beperkend mag worden geïnterpreteerd. 
Volgens de Ministerraad komt die richtlijnconform geïnterpreteerde bevoegdheid erop neer dat de rechter de 
mogelijkheid heeft om onder meer de processen-verbaal van de administratie marginaal te toetsen, alsmede de 
mogelijkheid om de inhouding van btw-kredieten op te heffen indien hij over bewijzen beschikt dat de vordering 
van de administratie ongegrond is. 
 
 A.2.3.  Wat het Hof van Cassatie betreft, verwijst hij naar de arresten C.00.0116.N van 3 januari 2003 en 
C.00.0144.N van 6 november 2003, waarmee werd geoordeeld dat de hoven en rechtbanken die bepalingen van 
artikel 8.1, § 3, van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 die een daadwerkelijk rechterlijk toezicht 
in de weg staan, niet mogen toepassen, en dit op grond van artikel 159 van de Grondwet. Uit die arresten leidt hij 
af dat de bepalingen van het voormelde koninklijk besluit moeten worden uitgelegd op een wijze die zoveel 
mogelijk bestaanbaar is met de strekking van artikel 76 van het BTW-Wetboek. 
 
 A.3.1.  De Ministerraad beklemtoont dat de afwijking van het gemeen recht tot doel heeft te verhinderen 
dat door de administratie btw-kredieten worden terugbetaald waarop de belastingplichtige geen recht heeft. 
Aldus wou de wetgever volgens hem de rechten van de Schatkist vrijwaren tegen de insolventie van zijn 
schuldenaars, in het bijzonder in het kader van de strijd tegen fraude. Hij meent dat de procedure bedoeld in de 
in het geding zijnde bepaling relevant en evenredig is ten aanzien van de nagestreefde doelstelling. Die 
procedure heeft volgens hem evenmin onevenredige gevolgen vermits de beslagrechter beschikt over een 
toetsingsbevoegdheid die soortgelijk is aan die waarover hij in het gemeen recht beschikt. Weliswaar wordt die 
toetsingsbevoegdheid uitgeoefend met inachtneming van de regels van de btw-reglementering die op sommige 
punten afwijken van het gemeen recht, maar dat verschil in toezicht is volgens hem objectief en legitiem. De 
omstandigheid dat de gevolgen van de inhouding van btw-kredieten blijven gelden zolang geen in kracht van 
gewijsde gegaan vonnis of arrest wordt gewezen, is volgens hem grondwettig vermits de beslagrechter de 
mogelijkheid heeft om kennis te nemen van alle betwistingen daaromtrent en daarbij kan besluiten tot de 
opheffing van de inhouding. 
 
 A.3.2.  Wat de gevolgen van een inhouding van btw-kredieten betreft, meent de Ministerraad dat 
artikel 8.1, § 3, vierde lid, van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 de belastingplichtigen op 
onevenredige wijze zou raken in hun recht op een daadwerkelijk jurisdictioneel toezicht, indien het zou worden 
geïnterpreteerd in die zin dat de gevolgen van de inhouding blijven bestaan zolang geen in kracht van gewijsde 
gegaan vonnis of arrest wordt gewezen, zonder dat de beslagrechter de mogelijkheid heeft hierover een 
daadwerkelijk jurisdictioneel toezicht uit te uitoefenen. Hij wijst erop dat de in het geding zijnde bepaling de 
Koning enkel heeft gemachtigd om ten voordele van de administratie van de btw, registratie en domeinen, te 
voorzien in een inhouding die geldt als bewarend beslag onder derden in de zin van artikel 1445 van het 
Gerechtelijk Wetboek. Hij meent dat die bepaling dient te worden geïnterpreteerd in die zin dat het de Koning 
niet is toegestaan om dermate van het gemeen recht af te wijken dat de belastingplichtigen het recht op een 
daadwerkelijk jurisdictioneel toezicht wordt ontzegd. 
 
 A.4.  De nv « Petrowolf », eisende partij voor de verwijzende rechter, wijst erop dat in het gemeen recht de 
gevolgen van een bewarend beslag in de tijd zijn beperkt. Het bewarend beslag geldt volgens haar slechts 
gedurende maximaal drie jaar, zij het dat de rechter, op verzoek van de beslagleggende schuldeiser, het beslag 
kan vernieuwen, evenwel op voorwaarde dat aan de vereiste van spoedeisendheid is voldaan en er gegronde 
redenen zijn voor de vernieuwing. Tegen de beschikking die de vernieuwing weigert zou geen rechtsmiddel 
openstaan, terwijl derdenverzet mogelijk zou zijn tegen de beschikking die de vernieuwing toestaat. 
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 De nv « Petrowolf » is van oordeel dat de voormelde regeling restrictief dient te worden geïnterpreteerd 
vermits ze een beperking van de individuele vrijheid met zich meebrengt. Door de gevolgen van het beslag in de 
tijd te beperken, heeft de wetgever volgens haar het uitzonderlijke karakter van het beslag beklemtoond en aan 
de beslagene een blijvend jurisdictioneel toezicht willen waarborgen. Zij beklemtoont het fundamentele karakter 
van de beperking in de tijd van het beslag met de eraan verbonden rechterlijke controle in geval van 
vernieuwing. 
 
 A.5.  De regeling vervat in artikel 8.1, § 3, vierde lid, van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 
1969, inhoudende dat de gevolgen van een bewarend beslag op btw-kredieten worden gehandhaafd tot op het 
ogenblik dat het geschil definitief wordt beëindigd op administratieve wijze of bij wijze van een in kracht van 
gewijsde gegaan vonnis of arrest, kan volgens de nv « Petrowolf » geenszins worden verantwoord, gelet op de 
voormelde fundamentele beginselen van het gemeen beslagrecht. 
 
 Zij wijst erop dat de fiscale administratie in haar btw-commentaar nr. 76/238-23 zelf impliciet heeft erkend 
dat het in het licht van de rechtsbescherming noodzakelijk is dat om een hernieuwing van het bewarend beslag 
wordt verzocht bij de beslagrechter : in die commentaar wordt immers gesteld dat alle beslagen onder derden, 
overeenkomstig artikel 105 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de 
Rijkscomptabiliteit, slechts geldig blijven gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de betekening ervan. De 
nv « Petrowolf » doet in dit kader nog gelden dat sinds de inwerkingtreding op 1 januari 2011 van de wet van 
22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, een termijn 
van drie jaar (in plaats van vijf jaar) geldt, zodat de regeling op dat vlak in overeenstemming is met het gemeen 
recht. 
 
 Zij wijst ook erop dat de in die btw-commentaar vermelde regeling werd toegepast in het kader van het 
geschil dat hangende is voor de verwijzende rechter : de Belgische Staat heeft immers om een hernieuwing van 
het beslag gevraagd bij de beslagrechter, die de hernieuwing heeft toegestaan voor drie jaar. Die termijn is 
volgens haar ondertussen echter verstreken. 
 
 A.6.1.  De nv « Petrowolf » besluit dat uit de in het geding zijnde bepaling geenszins kan worden afgeleid 
dat de wetgever aan de Koning de mogelijkheid heeft gegeven af te wijken van de grondvoorwaarden van het 
bewarend beslag wat de vereisten van de spoedeisendheid (artikel 1413 van het Gerechtelijk Wetboek) en de 
kwaliteit van de schuldvordering (artikel 1415 van dat Wetboek) betreft. Zij meent aldus dat het de Koning niet 
was toegestaan om af te wijken van de in de gemeenrechtelijke regeling bepaalde duur van het beslag. De 
toepassing van de gemeenrechtelijke regels zou overigens volgens haar geen afbreuk doen aan de rechten van de 
Schatkist. 
 
 A.6.2.  De nv « Petrowolf » is het niet eens met de stelling van de Ministerraad dat de prejudiciële vraag 
steunt op een foutieve interpretatie van de regels betreffende de inhouding van btw-kredieten. Zij meent dat het 
Hof wordt gevraagd, enerzijds, om zijn vroegere rechtspraak ter zake te bevestigen en, anderzijds, meer in het 
bijzonder te onderzoeken in welke mate de Koning vermag een regeling uit te werken die erop neerkomt dat het 
bewarend beslag in de tijd zou blijven gelden tot het geschil definitief wordt beëindigd en zulks in afwijking van 
het gemeen recht. Zij oordeelt dat de argumentatie van de Ministerraad ontoereikend is om de afwijking van het 
gemeen recht te verantwoorden. Zij doet gelden dat de Ministerraad geen onderscheid maakt tussen, enerzijds, 
de mogelijkheid om de opheffing van het bewarend beslag te vorderen wegens veranderde omstandigheden 
(waarbij de Ministerraad ervan lijkt uit te gaan dat die mogelijk ook bestaat in het kader van de inhouding van 
btw-kredieten) en, anderzijds, de in de tijd beperkte werking van het bewarend beslag die met zich meebrengt dat 
de schuldeiser gegronde redenen moet aanvoeren die een vernieuwing van het beslag moeten kunnen 
rechtvaardigen (wat niet voorhanden is in het kader van de inhouding van btw-kredieten vanwege artikel 8.1, 
§ 3, vierde lid, van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969). Het ontbreken van een in de tijd beperkte 
werking van het beslag brengt volgens haar met zich mee dat de bewijslast wordt omgekeerd : in het gemeen 
recht dient de schuldeiser te bewijzen dat er gegronde redenen zijn om het beslag te vernieuwen, terwijl in de 
btw-regeling de schuldenaar moet bewijzen dat er veranderde omstandigheden voorhanden zijn. 
 
 A.6.3.  Wat de opmerking van de Ministerraad betreft volgens welke de btw-inhoudingen tot doel hebben te 
voorkomen dat belastingkredieten worden terugbetaald waarop de belastingplichtige geen recht heeft, voert de 
nv « Petrowolf » aan dat die opmerking onjuist is. 
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 A.7.  De Ministerraad antwoordt dat de vraag naar de duur van een inhouding van btw-kredieten te dezen 
niet relevant is, vermits het Hof daarover niet wordt ondervraagd. Voor het overige meent de Ministerraad dat de 
nv « Petrowolf » niet aantoont dat er te dezen sprake zou zijn van een discriminatie. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Het Hof wordt gevraagd of artikel 76, § 1, derde lid, van het Wetboek van de 

belasting over de toegevoegde waarde (hierna : BTW-Wetboek) bestaanbaar is met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in de interpretatie dat het de Koning toestaat, ten voordele 

van de administratie van de btw, registratie en domeinen, te voorzien in een inhouding van 

belastingkredieten die geldt als bewarend beslag onder derden tot op het ogenblik dat het geschil 

definitief wordt beëindigd bij wijze van een administratieve beslissing of bij wijze van een in 

kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest. Een mogelijke schending zou voortvloeien uit het 

feit dat die bepaling het in die interpretatie mogelijk maakt af te wijken van het gemeen 

beslagrecht. 

 

 Daaruit zou een verschil in behandeling voortvloeien tussen de schuldeisers van een 

belastingkrediet inzake btw, enerzijds, en de andere categorieën van schuldeisers van de 

Belgische Staat, onder wie de personen die een fiscale schuldvordering op de Belgische Staat 

hebben en de personen die zijn onderworpen aan andere indirecte belastingen, anderzijds. 

 

 B.2.1.  Artikel 76, § 1, van het BTW-Wetboek, in de versie ervan zoals vervangen bij 

artikel 86 van de wet van 28 december 1992, bepaalt : 

 

 « Wanneer het bedrag van de belasting die ingevolge de artikelen 45 tot 48 voor aftrek in 
aanmerking komt, aan het einde van het kalenderjaar meer bedraagt dan de belasting die 
verschuldigd is door de belastingplichtige die in België is gevestigd, in België een vaste 
inrichting heeft of die, overeenkomstig artikel 55, in België een aansprakelijke 
vertegenwoordiger heeft doen erkennen, dan wordt, onder de voorwaarden bepaald door de 
Koning, het verschil teruggegeven binnen drie maanden op uitdrukkelijk verzoek van de 
belastingplichtige. 
 
 De Koning kan bepalen dat het overschot, in de door Hem te bepalen gevallen en onder 
de door Hem te stellen voorwaarden, vóór het einde van het kalenderjaar wordt teruggegeven. 
 
 Met betrekking tot de in het eerste en tweede lid bedoelde voorwaarden kan de Koning 
ten voordele van de administratie van de BTW, registratie en domeinen, een inhouding 
voorzien die geldt als bewarend beslag onder derden in de zin van artikel 1445 van het 
Gerechtelijk Wetboek ». 
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 B.2.2.  Artikel 1445 van het Gerechtelijk Wetboek, waarnaar de in het geding zijnde 

bepaling verwijst, bepaalt : 

 

 « Iedere schuldeiser kan, op grond van authentieke of onderhandse stukken, bij 
gerechtsdeurwaarder, onder een derde, bewarend beslag leggen op de bedragen of zaken die deze 
aan zijn schuldenaar verschuldigd is. 
 
 Bij stilzitten van zijn schuldenaar kan de schuldeiser, met toepassing van artikel 1166 van 
het Burgerlijk wetboek, dezelfde procedure voeren. 
 
 De akte van beslag bevat de tekst van de artikelen 1451 tot 1456 en de waarschuwing aan de 
derde-beslagene dat hij zich naar de bepalingen ervan moet gedragen ». 
 

 B.3.1.  In zijn prejudiciële vraag refereert de verwijzende rechter aan artikel 8.1, § 3, van het 

koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting 

over de toegevoegde waarde, in de versie ervan zoals vervangen bij het koninklijk besluit van 

29 december 1992, dat werd genomen ter uitvoering van artikel 76, § 1, van het BTW-Wetboek. 

Ofschoon hij verwijst naar « inzonderheid […] het vijfde, zesde, zevende, achtste, negende, 

tiende en elfde lid » van die bepaling, blijkt uit de motivering van de verwijzingsbeslissing en uit 

de draagwijdte van de gestelde vraag dat voornamelijk het vierde lid van die bepaling wordt 

beoogd. Uit de memories van de partijen voor het Hof blijkt overigens dat zij die vraag ook in 

die zin hebben begrepen. 

 

 Artikel 8.1, § 3, vierde lid, van dat koninklijk besluit bepaalt : 

 

 « Indien de onder het eerste lid bedoelde belastingschuld, zijnde de schuldvordering van 
de administratie, geheel of ten dele niet zeker, niet opeisbaar, niet vaststaand is, wat onder 
meer het geval is wanneer ze wordt betwist of aanleiding heeft gegeven tot een dwangbevel 
bedoeld in artikel 85 van het Wetboek, waarvan de tenuitvoerlegging werd gestuit door het 
verzet bedoeld in artikel 89 van het Wetboek, wordt het belastingkrediet tot het beloop van de 
schuldvordering van de administratie ingehouden. Deze inhouding geldt als bewarend beslag 
onder derden tot het geschil definitief wordt beëindigd op administratieve wijze of bij wijze 
van een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest. Voor de toepassing van deze 
inhouding wordt de voorwaarde vereist door artikel 1413 van het Gerechtelijk Wetboek 
geacht te zijn vervuld ». 
 

 B.3.2.  Het Hof vermag zich enkel uit te spreken over het ten aanzien van de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet al dan niet verantwoorde karakter van een verschil in behandeling als dat 

verschil aan een norm met wetgevend karakter kan worden toegeschreven. In dat verband moet 
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worden opgemerkt dat, wanneer een wetgever een machtiging verleent, aangenomen dient te 

worden - behoudens aanwijzingen in tegenovergestelde zin - dat hij de gemachtigde enkel de 

bevoegdheid verleent om die machtiging aan te wenden in overeenstemming met de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet. 

 

 Het Hof analyseert de in artikel 8.1, § 3, vierde lid, van het voormelde koninklijk besluit tot 

uitdrukking gebrachte maatregel, niet om zich uit te spreken over de grondwettigheid van een 

koninklijk besluit, wat niet tot zijn bevoegdheid behoort, maar uitsluitend door het geval te 

beschouwen waarin, overeenkomstig de bewoordingen van de prejudiciële vraag, artikel 76, § 1, 

van het BTW-Wetboek in die zin dient te worden geïnterpreteerd dat het de Koning ertoe 

machtigt die maatregel te nemen. 

 

 B.4.  De in het geding zijnde bepaling, zoals geïnterpreteerd door de verwijzende rechter, 

roept een verschil in behandeling in het leven tussen de schuldeisers van een belastingkrediet 

inzake btw, enerzijds, en andere categorieën van schuldeisers, anderzijds, vermits het 

belastingkrediet van de eersten kan worden ingehouden volgens een procedure die afwijkt van de 

artikelen 1413 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. 

 

 De vraag van de verwijzende rechter heeft meer in het bijzonder betrekking op het verschil 

in behandeling dat de in het geding zijnde bepaling in het leven roept op het vlak van de duur van 

het bewarend beslag. Terwijl de inhouding van btw-kredieten, overeenkomstig het ter uitvoering 

van de in het geding zijnde bepaling genomen artikel 8.1, § 3, vierde lid, van het koninklijk 

besluit nr. 4 van 29 december 1969, « geldt als bewarend beslag onder derden tot het geschil 

definitief wordt beëindigd op administratieve wijze of bij wijze van een in kracht van 

gewijsde gegaan vonnis of arrest », bepalen de artikelen 1425 en 1492 van het Gerechtelijk 

Wetboek : 

 

 « Art. 1425.  Buiten het geval van schorsing, bedoeld in artikel 1493, geldt bewarend 
beslag gedurende drie jaren met ingang van de dagtekening van de beschikking en, indien er 
geen beschikking is verleend, met ingang van de datum van het exploot. 
 
 De rechter die het beslag toestaat, kan echter die termijn inkorten. 
 
 Bij het verstrijken van de driejarige termijn of van de krachtens het vorig lid ingekorte 
termijn, houdt het beslag van rechtswege op gevolg te hebben, tenzij het vernieuwd is ». 
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 « Art. 1492.  Het vonnis over de zaak zelf waarbij de vordering wordt verworpen houdt 
de beslissing tot opheffing van het beslag in ». 
 

 B.5.1.  De eisende partij voor de verwijzende rechter voert aan dat de inhoudingen van btw-

kredieten, overeenkomstig artikel 105 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende 

coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, slechts gedurende vijf jaar gelden vanaf 

de betekening ervan, en dat sinds de inwerkingtreding op 1 januari 2011 van de wet van 

22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale 

Staat, een termijn van drie jaar - in plaats van vijf jaar - geldt, vermits het gemeen recht van 

toepassing werd (artikel 113 van die wet). 

 

 B.5.2.  Het staat aan de verwijzende rechter om de bepalingen vast te stellen die 

toepasselijk zijn op het voor hem hangende geschil, alsmede om die bepalingen te 

interpreteren. Vermits in de prejudiciële vraag geen melding wordt gemaakt van de voormelde 

bepalingen van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 en van de wet van 22 mei 

2003 - bepalingen die nochtans voor de verwijzende rechter werden aangevoerd -, 

beantwoordt het Hof die vraag zonder ermee rekening te houden. Het staat immers niet aan de 

partijen voor het Hof, noch aan het Hof zelf, om de door de verwijzende rechter gestelde 

vraag inhoudelijk te wijzigen. 

 

 B.6.  Aangezien de opbrengst van de belasting enkel mag worden aangewend voor de 

behartiging van het algemeen belang en voor de inwerkingstelling door de overheid van haar 

verbintenissen ten aanzien van de collectiviteit, moet worden aangenomen dat de bewarende 

maatregelen ten gunste van de Staat mogen afwijken van sommige regels van het gemeen recht. 

De fiscale wetgever vermag dus van bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek af te wijken 

zonder daarom noodzakelijkerwijze het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie te 

miskennen. 

 

 B.7.  Het Hof moet evenwel nagaan of, rekening houdend met de gevolgen ervan, de in het 

geding zijnde maatregel niet onevenredig is ten opzichte van het nagestreefde doel. 
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 B.8.  Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 76, § 1, van het BTW-Wetboek blijkt 

dat de wetgever ernaar heeft gestreefd de belangen van de Schatkist te vrijwaren en de fraude en 

belastingontwijking te voorkomen, « zonder evenwel de rechten van de belastingplichtige te 

schaden ». Daaraan werd toegevoegd : 

 

 « De Regering is van oordeel dat dit het best kan geschieden door aan deze inhouding de 
waarde te geven van een bewarend beslag onder derden dat uitgeoefend zou worden 
overeenkomstig de regelen en onder de voorwaarden die door de Koning te bepalen zijn. Wat 
niet specifiek door de Koning bepaald wordt, zou uiteraard overeenkomstig het Gerechtelijk 
Wetboek of andere wetsbepalingen die specifiek van toepassing zijn op de Staat, dienen te 
gebeuren » (Parl. St., Kamer, 1992-1993, nr. 684/2, p. 10; Parl. St., Kamer, 1992-1993, 
nr. 684/4, p. 54). 
 

 B.9.  Al is het gewettigd dat de wetgever ernaar streeft de fiscale fraude te voorkomen en de 

belangen van de Schatkist te vrijwaren, vanuit de zorg voor gerechtigheid en om de taken van 

algemeen belang waarmee hij is belast zo goed mogelijk te vervullen, toch dient hij ervoor te 

zorgen dat de genomen maatregelen niet verder gaan dan hetgeen daartoe noodzakelijk is. De 

door het Hof uitgeoefende toetsing is strikter wanneer fundamentele beginselen in het geding 

zijn. 

 

 B.10.1.  Met zijn arrest nr. 78/98 van 7 juli 1998 heeft het Hof geantwoord op een 

prejudiciële vraag betreffende de bestaanbaarheid van artikel 76, § 1, van het BTW-Wetboek met 

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het de Koning zou toestaan de 

beoordelingsbevoegdheid van de beslagrechter ten aanzien van inhoudingen van btw-kredieten te 

beperken. 

 

 Het Hof heeft geantwoord als volgt : 

 

 « B.10.  Volgens de verwijzende rechter zou artikel 76, § 1, slechts een formele toetsing 
door de beslagrechter mogelijk maken. Het Hof moet dus nagaan of de afwijkingen van het 
gemeen beslagrecht niet tot gevolg hebben dat de betrokken belastingplichtigen de essentiële 
waarborg wordt ontzegd die bestaat in de daadwerkelijke jurisdictionele controle betreffende de 
regelmatigheid en de geldigheid van de inhouding van een belastingschuld in een 
beslagprocedure. 
 
 In dat verband dient erop te worden gewezen dat, krachtens het tiende lid van artikel 8.1, 
§ 3, van het voormelde koninklijk besluit van 29 december 1969, ‘ de belastingplichtige [...] 
enkel verzet [kan] doen tegen de inhouding bedoeld in het vierde en het vijfde lid door 
toepassing te maken van artikel 1420 van het Gerechtelijk Wetboek. De beslagrechter kan 
evenwel de opheffing van het beslag niet gelasten zolang het door de processen-verbaal, bedoeld 
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in het zesde lid, geleverde bewijs niet is weerlegd, zolang de gegevens overeenkomstig de 
procedures van de door de Europese Gemeenschappen uitgevaardigde reglementering inzake het 
uitwisselen van inlichtingen tussen de Lid-Staten van de Gemeenschap niet werden bekomen of 
gedurende een opsporingsonderzoek van het Parket of een gerechtelijk onderzoek van de 
onderzoeksrechter ’. 
 
 Hieruit vloeit voort dat de beslagrechter zich enkel kan uitspreken over de formele 
regelmatigheid van de inhoudingsprocedure en niet over de grondvoorwaarden ervan. Aangezien 
de beoordelingsbevoegdheid van de beslagrechter ten aanzien van het zekere, vaststaande en 
opeisbare karakter van de schuldvordering van de belastingadministratie uitgesloten is en 
bovendien volgens het vierde lid van artikel 8.1, § 3, van het besluit de gevolgen van de 
inhouding blijven bestaan zolang geen in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest is 
gewezen, worden de door de maatregel beoogde personen op onevenredige wijze geraakt in hun 
recht op een daadwerkelijk jurisdictioneel toezicht. 
 
 Artikel 76, § 1, van het B.T.W.-Wetboek, gewijzigd bij de wet van 28 december 1992, in die 
zin geïnterpreteerd dat het de Koning toestaat een inhouding van belastingkredieten geldend als 
bewarend beslag onder derden voor te schrijven, waarbij de voorwaarde vereist door artikel 1413 
van het Gerechtelijk Wetboek wordt geacht vervuld te zijn, zelfs wanneer de belastingschuld 
geen schuldvordering is overeenkomstig artikel 1415 van dat Wetboek, schendt de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet, in zoverre het ertoe leidt dat de personen die het voorwerp van een 
inhouding uitmaken, iedere daadwerkelijke rechterlijke toetsing van de regelmatigheid en de 
geldigheid van de inhouding wordt ontzegd. 
 
 B.11.  Het Hof stelt evenwel vast dat, op zich, artikel 76, § 1, derde lid, zich ertoe beperkt de 
Koning toe te staan ‘ ten voordele van de administratie van de B.T.W., registratie en domeinen, 
een inhouding [te] voorzien die geldt als bewarend beslag onder derden in de zin van 
artikel 1445 van het Gerechtelijk Wetboek ’. 
 
 Die tekst kan ook in die zin worden geïnterpreteerd dat hij de Koning niet toestaat dermate 
van het gemeen recht inzake bewarend beslag onder derden af te wijken dat Hij de personen die 
het voorwerp uitmaken van een inhouding ieder daadwerkelijk jurisdictioneel toezicht op de 
regelmatigheid en de geldigheid van die inhouding zou vermogen te ontzeggen. In die 
interpretatie schendt artikel 76, § 1, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet ». 
 

 B.10.2.  Met zijn arresten nrs. 119/98 en 58/99 heeft het Hof gelijksoortige prejudiciële 

vragen op analoge wijze beantwoord. 

 

 B.10.3.  Met betrekking tot de regeling vervat in artikel 8.1, § 3, van het koninklijk besluit 

nr. 4 van 29 december 1969 heeft het Hof van Cassatie bovendien geoordeeld dat « de hoven en 

de rechtbanken de aspecten van [die regeling] die een daadwerkelijk rechterlijk toezicht in de 

weg staan overeenkomstig artikel 159 van de Grondwet niet mogen toepassen » (Cass., 3 januari 

2003, Arr. Cass., 2003, nr. 4; 6 november 2003, Arr. Cass., 2003, nr. 559). 
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 B.11.  Wat de bevoegdheid van de beslagrechter betreft om de inhoudingen van btw-

kredieten te onderwerpen aan een daadwerkelijk rechterlijk toezicht, is er geen aanleiding om te 

dezen anders te oordelen dan in de voormelde arresten nrs. 78/98, 119/98 en 58/99. 

 

 B.12.  Een grondwetsconforme interpretatie van de in het geding zijnde bepaling brengt 

bijgevolg met zich mee dat de belastingplichtige beschikt over een daadwerkelijk rechterlijk 

toezicht op een inhouding van zijn belastingkredieten, toezicht dat in voorkomend geval kan 

leiden tot de volledige of gedeeltelijke opheffing van de inhouding. 

 

 B.13.1.  Vermits de belastingplichtige in die interpretatie beschikt over de mogelijkheid om 

de inhouding van btw-kredieten te laten controleren door de beslagrechter die beschikt over een 

daadwerkelijk rechterlijk toezicht dat kan leiden tot de opheffing van die 

inhouding - mogelijkheid die niet alleen bestaat na de betekening van de akte van inhouding, 

maar ook telkens wanneer de omstandigheden zijn veranderd - is het, ten aanzien van de in B.8 

vermelde doelstellingen van de wetgever, niet kennelijk onredelijk dat de inhouding in beginsel 

geldt als bewarend beslag onder derden tot het geschil wordt beëindigd bij wijze van een 

administratieve beslissing of bij wijze van een rechterlijke beslissing over de grond van de 

zaak. 

 

 B.13.2.  In tegenstelling tot wat de eisende partij voor de verwijzende rechter beweert, 

kan de omstandigheid dat de belastingplichtige dient te bewijzen dat er gegronde redenen zijn 

om de inhouding van btw-kredieten op te heffen, niet worden beschouwd als zijnde 

onevenredig ten aanzien van de door de wetgever nagestreefde doelstellingen. 

 

 B.14.1.  In de interpretatie dat zij de Koning toelaat om erin te voorzien dat een 

inhouding van belastingkredieten geldt tot het geschil definitief wordt beëindigd bij wijze van 

« een in kracht van gewijsde gegaan » vonnis of arrest, brengt de in het geding zijnde bepaling 

evenwel ook met zich mee dat de rechter die zich dient uit te spreken over de grond van de 

zaak - meer bepaald over de betwiste schuldvordering van de administratie ten aanzien van de 

belastingplichtige -, niet in de mogelijkheid verkeert om, wanneer hij oordeelt dat die 

schuldvordering ongegrond is, de naar aanleiding ervan gedane inhouding van btw-kredieten op 

te heffen vooraleer zijn beslissing kracht van gewijsde heeft. In zoverre de administratie 

rechtsmiddelen aanwendt tegen de voor de belastingplichtige gunstige beslissing over de grond 

van de zaak, wordt het geschil niet definitief beëindigd en heeft de beslissing van de rechter geen 
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kracht van gewijsde, zodat de inhouding van belastingkredieten in beginsel blijft gelden als 

bewarend beslag onder derden, en dit in tegenstelling tot wat geldt in het gemeen recht 

(artikel 1492 van het Gerechtelijk Wetboek). 

 

 B.14.2.  In de mate waarin de in het geding zijnde bepaling in die interpretatie het de rechter 

in het geschil ten gronde onmogelijk maakt om, wanneer hij oordeelt dat de schuldvordering van 

de administratie van de btw, registratie en domeinen ongegrond is, de inhouding van btw-

kredieten op te heffen voordat zijn beslissing ten gronde kracht van gewijsde heeft, heeft die 

bepaling gevolgen die onevenredig zijn ten aanzien van de door de wetgever nagestreefde 

doelstellingen (zie ook HvJ, 18 december 1997, gevoegde zaken C-286/94, C-340/95, C-401/95 

en C-47/96, Molenheide e.a., punt 57). 

 

 In die interpretatie en in die mate dient de prejudiciële vraag eveneens bevestigend te 

worden beantwoord. 

 

 B.15.  Artikel 76, § 1, derde lid, van het BTW-Wetboek kan evenwel ook in die zin worden 

geïnterpreteerd dat het de Koning niet toestaat dermate van het gemeen recht inzake bewarend 

beslag onder derden af te wijken dat Hij de rechter in het geschil ten gronde de mogelijkheid zou 

vermogen te ontzeggen om, wanneer hij oordeelt dat de schuldvordering van de administratie 

van de btw, registratie en domeinen ongegrond is, de inhouding van btw-kredieten op te heffen 

voordat zijn beslissing kracht van gewijsde heeft. In die interpretatie is de in het geding zijnde 

bepaling bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 -  In die zin geïnterpreteerd dat het de Koning toestaat, ten voordele van de administratie van 
de btw, registratie en domeinen, te voorzien in een inhouding van belastingkredieten die geldt als 
bewarend beslag onder derden tot het geschil definitief wordt beëindigd bij wijze van een 
administratieve beslissing of bij wijze van een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest, 
waarbij de voorwaarde vereist door artikel 1413 van het Gerechtelijk Wetboek wordt geacht 
vervuld te zijn, zelfs wanneer de belastingschuld niet de kenmerken vertoont vereist door 
artikel 1415 van dat Wetboek, schendt artikel 76, § 1, derde lid, van het Wetboek van de 
belasting over de toegevoegde waarde, in de versie ervan zoals vervangen bij de wet van 
28 december 1992, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het ertoe leidt dat aan de 
personen die het voorwerp van een inhouding uitmaken, iedere daadwerkelijke rechterlijke 
toetsing van de regelmatigheid en geldigheid van die inhouding wordt ontzegd en in zoverre het 
de rechter in het geschil ten gronde onmogelijk maakt om, wanneer hij oordeelt dat de 
schuldvordering van de administratie van de btw, registratie en domeinen ongegrond is, de 
inhouding van btw-kredieten op te heffen voordat zijn beslissing kracht van gewijsde heeft. 
 
 -  In die zin geïnterpreteerd dat het de Koning niet toestaat de personen die het voorwerp 
uitmaken van een inhouding van een belastingkrediet, geldend als bewarend beslag onder 
derden, iedere daadwerkelijke rechterlijke toetsing van de regelmatigheid en geldigheid van die 
inhouding te ontzeggen, noch het de rechter in het geschil ten gronde onmogelijk te maken om, 
wanneer hij oordeelt dat de schuldvordering van de administratie van de btw, registratie en 
domeinen ongegrond is, de inhouding van btw-kredieten op te heffen voordat zijn beslissing 
kracht van gewijsde heeft, schendt artikel 76, § 1, derde lid, van het Wetboek van de belasting 
over de toegevoegde waarde, in de versie ervan zoals vervangen bij de wet van 28 december 
1992, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 
 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 

17 januari 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5298 

 
 

Arrest nr. 5/2013 
van 24 januari 2013 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 2, § 1, 4, § 2, en 10, eerste lid, van 

de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte, 

gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters L. Lavrysen, 

A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey en 

P. Nihoul, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter 

R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 11 januari 2012 in zake Catherine Navez tegen de Belgische Staat, 
waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 30 januari 2012, heeft de 
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schenden de artikelen 2, § 1, 4, § 2, en 10, § 1 [lees : 10, eerste lid], van de wet van 
31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte de 
artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet in zoverre zij een verschil in behandeling invoeren 
tussen, enerzijds, de aangever die in het buitenland geplaatste kapitalen of roerende waarden 
repatrieert, die de betaling van de bijkomende bijdrage van 6 pct. kan vermijden door 
investeringen en herinvesteringen van onroerende aard te verrichten, en, anderzijds, de houder 
van in België geplaatste roerende waarden, bedoeld in artikel 2, 1°, a) tot d), van de wet van 
2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, die 
de betaling van de bijkomende bijdrage van 6 pct. enkel kan vermijden door herinvesteringen 
van roerende aard te verrichten ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Catherine Navez, wonende te 6110 Montigny-le-Tilleul, rue du Faubourg 116; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De Ministerraad heeft een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Bij beschikking van 24 oktober 2012 heeft het Hof de zaak in gereedheid verklaard en de 
dag van de terechtzitting bepaald op 13 november 2012 na de partijen te hebben uitgenodigd 
het Hof ter terechtzitting in te lichten over het tarief (6 of 9 pct.) van de eenmalige bijdrage 
die door de eisende partij voor de verwijzende rechter is betaald. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 13 november 2012 : 
 
 -  is verschenen : Mr. J. Picavet loco Mr. O. D’Août, advocaten bij de balie te Luik, voor 
Catherine Navez; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en T. Merckx-Van Goey verslag 
uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 Bij beschikking van 28 november 2012 heeft het Hof de debatten heropend en de dag van 
de terechtzitting bepaald op 18 december 2012, na de Ministerraad te hebben uitgenodigd, in 
een uiterlijk op 12 december 2012 in te dienen aanvullende memorie waarvan hij binnen 
dezelfde termijn een afschrift overzendt aan de andere partij, te antwoorden op de 
hiernavolgende vragen : 
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 -  Wat is het aantal gevallen waarin de in artikel 10, § 1, van de wet van 31 december 
2003 « houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte » bedoelde sanctie werd 
toegepast om reden dat de in België bewaarde en aan een eenmalige bevrijdende aangifte 
onderworpen roerende waarden het voorwerp van onroerende herinvesteringen hebben 
uitgemaakt vóór het verstrijken van de door de wetgever opgelegde termijn van drie jaar, 
alsook het totaalbedrag van de sommen waarop die gevallen betrekking hebben ? 
 
 -  Wat is het aantal gevallen waarin een dergelijke sanctie het voorwerp van een bezwaar 
vanwege de belastingplichtige heeft uitgemaakt, alsook het totaalbedrag van de sommen 
waarop die betwistingen betrekking hebben ? 
 
 De Ministerraad heeft een aanvullende memorie ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 18 december 2012 : 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en T. Merckx-Van Goey verslag 
uitgebracht; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De eisende partij voor de verwijzende rechter heeft op 8 november 2004 een eenmalige bevrijdende 
aangifte (EBA) ingediend met betrekking tot bij de fiscus onbekende roerende waarden die zij in België bezat. 
 
 Op 25 april 2008 weigert haar bank de door haar krachtens artikel 11, § 1, eerste lid, 2°, van de in het 
geding zijnde wet in consignatie gegeven sommen vrij te geven, om reden dat de eiseres een gedeelte van de 
sommen die het voorwerp van de eenmalige bevrijdende aangifte hebben uitgemaakt, vóór het verstrijken van 
een termijn van drie jaar in onroerende investeringen had geherinvesteerd. Op 10 november 2008 bevestigt het 
« EBA-college », waarbij de zaak door de eisende partij voor de verwijzende rechter aanhangig is gemaakt, de 
beslissing van 25 april 2008. 
 
 Op 3 februari 2009 dient die partij een fiscaal verzoekschrift in. 
 
 Na te hebben vastgesteld dat de Staat het in het geding zijnde verschil in behandeling niet betwist en zich 
ertoe beperkt algemeenheden te formuleren met betrekking tot de bij de wet nagestreefde doelstellingen die het 
mogelijk maken het genoemde verschil in behandeling te verantwoorden, acht de verwijzende rechter het 
noodzakelijk de voormelde prejudiciële vraag te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  De eisende partij voor de verwijzende rechter merkt op dat de in België bewaarde en via een EBA 
aangegeven roerende waarden, om het bij de in het geding zijnde wet bedoelde verlaagde tarief (6 pct.) te 
kunnen genieten, moeten worden gedeponeerd op een rekening op naam van de aangever, gedurende een 
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ononderbroken periode van drie jaar, maar dat aan die periode van drie jaar voldaan blijft indien, bij 
vervreemding, de volledige vervreemdings- of terugbetalingsprijs binnen 30 dagen wordt geherinvesteerd in 
bepaalde roerende waarden. Die partij beklemtoont dat de wetgever, met betrekking tot de in het buitenland 
bewaarde en via een EBA aangegeven roerende waarden, erin heeft voorzien dat aan de periode van drie jaar 
voldaan blijft voor zover de herinvestering overeenstemt met een van de gevallen bedoeld in artikel 2 van het 
koninklijk besluit van 9 januari 2004, dat onder meer een herinvestering in onroerende waarden toestaat. 
 
 Volgens die partij zou een dergelijk verschil in behandeling met betrekking tot de (roerende of onroerende) 
aard van de toegestane herinvestering onverantwoord en onevenredig zijn. Zij merkt op dat het wetsontwerp 
aanvankelijk niet voorzag in de mogelijkheid om gebruik te maken van een EBA voor in België bewaarde 
tegoeden, hetgeen door de afdeling wetgeving van de Raad van State was bekritiseerd. Die partij is evenwel van 
mening dat, hoewel artikel 2, § 1, eerste lid, 2°, van de in het geding zijnde wet ertoe strekt die leemte in het 
oorspronkelijke wetsontwerp te verhelpen, het de toegestane vormen van herinvestering van in België bewaarde 
roerende tegoeden op buitensporige wijze blijft beperken, ook al zou het door de wetgever nagestreefde doel erin 
bestaan het mogelijk te maken om, tegen betaling van een verlaagde belasting, niet-aangegeven sommen, 
kapitalen of waarden te regulariseren, ongeacht of die in België of in het buitenland zijn geplaatst. 
 
 Die partij merkt eveneens op dat de parlementaire voorbereiding geen enkele verantwoording met 
betrekking tot dat verschil in behandeling bevat en dat integendeel tijdens de parlementaire besprekingen werd 
gewezen op een gebrek aan samenhang in dat verband. 
 
 A.2.1.  De Ministerraad is van mening dat het niet noodzakelijk was de prejudiciële vraag te stellen in 
zoverre het Hof bij zijn arrest nr. 72/2005 van 20 april 2005 reeds daarop heeft geantwoord. Volgens hem is het 
in het geding zijnde verschil in behandeling noch onverantwoord, noch onevenredig. 
 
 De Ministerraad brengt in herinnering dat de in het geding zijnde wet het de natuurlijke personen mogelijk 
heeft gemaakt hun fiscale situatie te regulariseren door bepaalde bij de fiscus onbekende tegoeden aan te geven 
door middel van een eenvoudige regeling waardoor elke belastingplichtige de gevolgen en de 
uitvoeringsmodaliteiten van een eenmalige bevrijdende aangifte kan inschatten. De Ministerraad merkt op dat de 
wetgever aldus een drievoudige (fiscale, strafrechtelijke en sociale) immuniteit ten gunste van de 
belastingplichtigen heeft ingevoerd. 
 
 De Ministerraad beklemtoont eveneens dat de wetgever, door een herinvesteringsplicht op te leggen, op 
termijn een positieve weerslag op de stijging van het bruto nationaal product en op de tewerkstelling beoogde. 
 
 A.2.2.  Volgens de Ministerraad heeft het Hof geoordeeld dat het beperkte belastingtarief werd verantwoord 
door de wens om een eenvoudige en duidelijke regeling in te stellen en dat rekening moest worden gehouden 
met het eenmalige karakter van die operatie. Wat betreft de soorten van toegestane herinvesteringen, die zowel 
bij de wet als via een machtiging aan de Koning zijn vastgesteld, merkt de Ministerraad op dat het Hof heeft 
geoordeeld dat het beginsel van de wettigheid van de belasting niet was geschonden. 
 
 A.2.3.  De Ministerraad besluit daaruit dat het in het geding zijnde verschil in behandeling is verantwoord, 
rekening houdend met de doelstellingen van de wet, de drievoudig positieve gevolgen voor de berouwvolle 
belastingplichtige en de bekommernis om de duidelijkheid van de regeling te waarborgen. De Ministerraad 
merkt op dat de wetgever een eenvoudige wet heeft willen invoeren teneinde de belastingplichtige vertrouwen in 
te boezemen, en dat het aan de eisende partij voor de verwijzende rechter stond zich correct te informeren 
omtrent de bij die wet vastgestelde herinvesteringsvoorwaarden. 
 
 A.2.4.  Op verzoek van het Hof heeft de Ministerraad het Hof ter kennis gebracht dat de gegevens met 
betrekking tot het aantal gevallen waarin de in artikel 10, § 1, van de in het geding zijnde wet bedoelde sanctie 
werd toegepast om reden dat de in België bewaarde en aan een eenmalige bevrijdende aangifte onderworpen 
roerende waarden het voorwerp van onroerende herinvesteringen hebben uitgemaakt vóór het verstrijken van de 
termijn van drie jaar, niet beschikbaar waren. 
 
 Bovendien heeft de Ministerraad, als antwoord op de tweede door het Hof gestelde vraag, laten weten dat 
zeven bezwaren zijn ingediend tegen de bij artikel 10, § 1, van de in het geding zijnde wet opgelegde sanctie, die 
overeenstemmen met een bijkomende bijdrage voor een totaalbedrag van 51 993,51 euro (zijnde 6 pct. van het 
totaalbedrag van de desbetreffende eenmalige bevrijdende aangiften, namelijk 866 558,48 euro). 
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- B - 

 

 B.1.1.  Artikel 2, § 1, van de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een 

eenmalige bevrijdende aangifte bepaalt : 

 

 « De in het tweede lid gedefinieerde natuurlijke personen die sommen, kapitalen of 
roerende waarden hebben genoten die niet, of die voortspruiten uit inkomsten die evenmin, in 
een in België wettelijk verplichte boekhouding of aangifte werden vermeld of waarop de in 
België verschuldigde belasting niet werd geheven, kunnen vanaf 1 januari 2004 tot en met 
31 december 2004 aangifte doen : 
 
 1°  van die sommen, kapitalen of roerende waarden die vóór 1 juni 2003 bij een 
buitenlandse kredietinstelling of buitenlandse beursvennootschap geplaatst waren op een 
rekening op hun naam of op een rekening waarvan ze aantonen dat ze de uiteindelijk 
gerechtigde zijn; 
 
 2°  van roerende waarden bedoeld in artikel 2, 1°, a) tot d), van de wet van 2 augustus 
2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, met inbegrip 
van effecten van niet genoteerde vennootschappen, waarvan de in het tweede lid 
gedefinieerde natuurlijke personen met alle door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen, 
met uitzondering van het bewijs door getuigen, de bekentenis en de eed, aantonen dat zij vóór 
1 juni 2003 die waarden in bezit hadden. 
 
 De in het eerste lid bedoelde natuurlijke personen zijn : 
 
 a)  de op grond van artikel 3 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de 
personenbelasting onderworpen rijksinwoners; 
 
 b)  de op grond van artikel 227, 1°, van hetzelfde Wetboek aan de belasting van niet-
inwoners onderworpen niet-rijksinwoners. 
 
 Indien de sommen, kapitalen of roerende waarden worden overgeschreven op een 
rekening bij een kredietinstelling of een beursvennootschap of op een 
levensverzekeringsovereenkomst of een kapitalisatieovereenkomst gesloten bij een 
verzekeringsonderneming bedoeld in artikel 6, § 1, moet dat gelijktijdig gebeuren met de 
aangifte bij dezelfde instelling. 
 
 Indien de sommen, kapitalen of roerende waarden op een rekening bij een buitenlandse 
kredietinstelling of een buitenlandse beursvennootschap blijven aangehouden, moet de 
aangifte worden ingediend bij de door de Minister van Financiën aangewezen dienst van de 
Federale Overheidsdienst Financiën. Die buitenlandse kredietinstelling of die buitenlandse 
beursvennootschap moet gevestigd zijn in een land of territorium welke niet is opgenomen op 
de door de Financiële Actiegroep opgemaakte lijst van niet-meewerkende landen en territoria. 
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 In de gevallen bedoeld in het eerste lid, 2°, moeten die roerende waarden worden 
gedeponeerd op een rekening op naam van de aangever en, behoudens in geval van overgang 
door erfopvolging, op die rekening gedeponeerd blijven gedurende een ononderbroken 
periode van drie jaar : 
 
 1°  ofwel bij een kredietinstelling of een beursvennootschap bedoeld in artikel 6, § 1; die 
deponering moet gelijktijdig gebeuren met de aangifte bij dezelfde instelling; 
 
 2°  ofwel bij een in het vierde lid gedefinieerde buitenlandse kredietinstelling of 
buitenlandse beursvennootschap; die deponering moet gelijktijdig gebeuren met de aangifte 
die moet worden ingediend bij de in het vierde lid bedoelde dienst van de Federale 
Overheidsdienst Financiën. 
 
 Aan de in het vijfde lid bedoelde minimumperiode van drie jaar blijft voldaan wanneer 
bij tussentijdse vervreemding de volledige vervreemdingsprijs of verkregen terugbetaling 
binnen de 30 dagen wordt geherinvesteerd in roerende waarden bedoeld in artikel 2, 1°, a) tot 
d), van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de 
financiële diensten. 
 
 Roerende waarden die verhandeld worden op een gereglementeerde markt worden in de 
aangifte opgenomen voor hun marktwaarde op 1 juni 2003. Aandelen die niet worden 
verhandeld op een gereglementeerde markt worden in de aangifte opgenomen voor hun 
boekwaarde vastgesteld op grond van de laatste afgesloten jaarrekening voorafgaand aan 
1 juni 2003. Andere roerende waarden die niet op een gereglementeerde markt worden 
verhandeld, worden in de aangifte opgenomen voor hun werkelijke waarde op 1 juni 2003. De 
Koning bepaalt de wijze waarop deze waarden worden vastgesteld ». 
 

 B.1.2.  Artikel 4 van dezelfde wet bepaalt : 

 

 « § 1.  De sommen, kapitalen of roerende waarden vermeld in de aangifte zijn 
onderworpen aan een eenmalige bijdrage van 9 pct. van de aangegeven sommen, kapitalen of 
roerende waarden. 
 
 § 2.  De sommen, kapitalen of roerende waarden, andere dan effecten aan toonder, 
vermeld in de aangifte zijn onderworpen aan een eenmalige bijdrage van 6 pct. van de 
aangegeven sommen, kapitalen of roerende waarden, indien deze bedragen, verminderd met 
de eenmalige bijdrage, binnen de 30 dagen na de indiening van de aangifte worden 
geïnvesteerd voor een minimumperiode van drie jaar. Aan deze vereiste minimumperiode van 
drie jaar blijft voldaan bij vervreemding of beëindiging van de verrichte investering op 
voorwaarde dat de netto-overdrachtprijs of de verkregen netto terugbetaling binnen de 
30 dagen wordt geherinvesteerd in investeringen bedoeld in deze paragraaf en die voor het 
resterende gedeelte van de minimumperiode worden aangehouden. De Koning bepaalt, na 
overleg in de Ministerraad, de voorwaarden met betrekking tot de aard, de modaliteiten van 
de investering en van de herinvestering, alsmede de controle terzake. 
 
 In geval van overgang door erfopvolging van de in deze paragraaf geviseerde sommen, 
kapitalen of roerende waarden, of de verrichte investering, moet aan de verplichting tot 
investering, minimum investeringsperiode en herinvestering worden voldaan in hoofde van de 
rechthebbende ». 
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 B.1.3.  Artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit van 9 januari 2004 tot uitvoering van de 

artikelen 2, § 1, zevende lid, 4, § 2, 6, § 3, tweede lid, en 10 van de wet van 31 december 

2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte bepaalt : 

 

 « Bij toepassing van artikel 4, § 2, van de wet van 31 december 2003 houdende invoering 
van een eenmalige bevrijdende aangifte, zijn de sommen, kapitalen of roerende waarden 
onderworpen aan een tarief van 6 pct. wanneer zij, na aftrek van de eenmalige bijdrage, 
worden gebruikt voor : 
 
 1°  de aankoop, het bouwen en/of renovatie van gebouwde onroerende goederen gelegen 
in een lid-Staat van de Europese Gemeenschap; 
 
 2°  de aankoop of de totstandbrenging van materiële vaste activa, andere dan onroerende 
goederen, personenwagens, auto's voor dubbel gebruik, minibussen en het geheel van pc en 
randapparatuur, die worden gebruikt voor een beroepswerkzaamheid die inkomsten oplevert 
als bedoeld in artikel 23, § 1, 1° of 2° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992; 
 
 3°  de inschrijving op en de afbetaling in geld van aandelen die vennootschappen hebben 
uitgegeven ter gelegenheid van hun oprichting of van de verhoging van hun kapitaal die 
anders gebeurt dan door een openbaar beroep te doen op het spaarwezen wanneer die 
aandelen op naam zijn van of gedeponeerd zijn op een rekening op naam van de aangever; 
 
 4°  de aankoop, de inschrijving op en de afbetaling in geld van roerende waarden bedoeld 
in artikel 2, 1°, a) tot d), van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de 
financiële sector en de financiële diensten, met inbegrip van effecten van niet genoteerde 
vennootschappen, wanneer die roerende waarden op naam zijn van of gedeponeerd zijn op 
een rekening op naam van de aangever; 
 
 5°  gelddeposito's met uitzondering van de in artikel 21, 5°, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 bedoelde spaardeposito's op naam van de aangever. Wanneer 
bedragen op een zichtrekening worden geplaatst kan dat per verrichting voor een periode van 
ten hoogste drie maanden; 
 
 6°  de betaling van een premie ter gelegenheid van het afsluiten van een 
levensverzekeringsovereenkomst of een kapitalisatieovereenkomst gesloten bij een 
verzekeringsonderneming onderschreven door de aangever ». 
 

 B.1.4.  Artikel 10, eerste lid, van dezelfde wet bepaalt : 

 

 « Indien de belastingplichtige niet heeft voldaan of niet langer voldoet aan de in artikel 2, 
§ 1, vijfde lid, gestelde deponeringsvoorwaarden of aan de in artikel 4, § 2, vervatte 
investerings- of herinvesteringsvereiste, is op de aangegeven sommen, kapitalen of roerende 
waarden een bijkomende bijdrage verschuldigd van zes pct. ». 
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 B.2.  De verwijzende rechter vraagt het Hof of de wetgever een discriminerend verschil 

in behandeling heeft teweeggebracht door, op straffe van een bijkomende bijdrage van 6 pct., 

de verplichting op te leggen dat bij vervreemding, vóór het verstrijken van de termijn van drie 

jaar, van de roerende tegoeden die aan de eenmalige bevrijdende aangifte zijn onderworpen 

na op onregelmatige wijze in België te zijn bewaard (artikel 2, § 1, eerste lid, 2°, van de in het 

geding zijnde wet), de investering in een roerende vorm moet worden verricht, terwijl de 

wetgever, wanneer op onregelmatige wijze in het buitenland bewaarde roerende tegoeden het 

voorwerp van een eenmalige bevrijdende aangifte hebben uitgemaakt (artikel 2, § 1, eerste 

lid, 1°, van de in het geding zijnde wet) en wanneer de dankzij die tegoeden verrichte 

investering vóór het verstrijken van de termijn van drie jaar wordt vervreemd of 

overgedragen, niet de verplichting oplegt dat de investering in roerende waarden moet worden 

verricht, maar aan de Koning de zorg toevertrouwt om de aard en de modaliteiten van de 

genoemde investering te bepalen, hetgeen Hem de mogelijkheid heeft geboden daarbij 

eveneens investeringen van onroerende aard te beogen. 

 

 Het is in die interpretatie dat het Hof de prejudiciële vraag beantwoordt. 

 

 B.3.1.  Het in het geding zijnde verschil in behandeling vindt zijn oorsprong in het 

aannemen van een amendement op het oorspronkelijke wetsontwerp. 

 

 B.3.2.  In het voorontwerp van wet was het indienen van een eenmalige bevrijdende 

aangifte enkel mogelijk voor tegoeden die door een Belgische belastingplichtige in het 

buitenland werden bewaard. De afdeling wetgeving van de Raad van State had evenwel 

beklemtoond : 

 

 « Door voor te schrijven dat het moet gaan om tegoeden die ‘ vóór 1 juni 2003 bij een 
buitenlandse kredietinstelling of buitenlandse beursvennootschap geplaatst waren ’, worden 
roerende waarden en andere tegoeden die in een safe in België of in het buitenland worden 
bewaard, buiten de werkingssfeer van het voorontwerp gehouden. 
 
 De Raad van State ziet niet in hoe dit buiten de werkingssfeer houden kan worden 
gerechtvaardigd : in welk opzicht bijvoorbeeld zou het bewaren van niet-aangegeven geërfde 
waarden in een safe afkeurenswaardiger zijn dan het in bewaring geven ervan in een 
buitenlandse bank ? 
 
 Voor sommen en waarden die worden bewaard in safes zou, zo lijkt het, dezelfde 
regeling kunnen gelden mits gepaste controlemaatregelen worden vastgesteld (het plaatsen 
van deze sommen en waarden op een rekening in België en behoud ervan op deze rekening tot 
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31 december 2004). Bij gebrek aan een verantwoording in de memorie van toelichting in 
verband met de uitsluiting van sommen en waarden die in safe worden bewaard, zou de wet 
het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel schenden, ditmaal door gelijksoortige situaties 
verschillend te behandelen » (Parl. St., Kamer, 2003-2004, DOC 51-0353/001, p. 31). 
 

 B.3.3.  De wetgever heeft dat laatste verschil in behandeling willen vermijden door toe te 

staan dat een eenmalige bevrijdende aangifte ook wordt ingediend met betrekking tot 

bepaalde in België bewaarde tegoeden. Bovendien heeft de wetgever voorzien in de 

belastingheffing tegen een verlaagd tarief van 6 pct. (in plaats van het tarief van 9 pct. dat als 

beginsel is vastgesteld) voor zover de sommen waarop de eenmalige bevrijdende aangifte 

betrekking heeft, andere dan de effecten aan toonder, werden gedeponeerd of geïnvesteerd 

voor een minimumduur van drie jaar, met dien verstande dat het voordeel van dat verlaagde 

tarief verworven kan blijven indien de geldsommen tijdens die periode van drie jaar worden 

geherinvesteerd. Anders echter dan voor de in het buitenland bewaarde tegoeden die het 

voorwerp van een eenmalige bevrijdende aangifte hebben uitgemaakt, heeft de wetgever het 

noodzakelijk geacht erin te voorzien dat een dergelijke herinvestering, wanneer zij betrekking 

heeft op de in artikel 2, § 1, eerste lid, 2°, van de in het geding zijnde wet bedoelde tegoeden, 

enkel in roerende waarden kon worden verricht. 

 

 Op de vraag van een volksvertegenwoordiger over de zin van dat verschil in behandeling 

wat betreft de « afwijkende beleggingsregels » waarin « voor deze categorie [van 

beleggingen] is voorzien » (Parl. St., Kamer, 2003-2004, DOC 51-0353/005, p. 160), 

antwoordde de minister : 

 

 « Aangezien roerende waarden enkel omgezet worden in andere roerende waarden kan er 
geen sprake zijn van discriminatie » (ibid., p. 161). 
 

 B.4.  Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de in het geding zijnde wet past in het 

kader van de strijd tegen de belastingfraude. De eenmalige bevrijdende aangifte biedt « een 

eenmalige mogelijkheid tot regularisatie mits het betalen van een boete », waarbij bepaalde 

belastingplichtigen ertoe worden overgehaald de door hen ontdoken belastingen toch te 

betalen (Parl. St., Kamer, 2003-2004, DOC 51-0353/005, pp. 3-4). Aldus zou de ontdoken 

belasting wel degelijk moeten worden betaald, in de vorm van een eenmalige bijdrage van 6 

of 9 pct. (ibid.). 
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 Daarnaast heeft, volgens de parlementaire voorbereiding, de wetgever beoogd gelden in 

de economie terug te brengen, wat « op termijn een positieve weerslag [zou] hebben op de 

stijging van het bruto nationaal product en de ermee samengaande toename van de 

investeringen en de tewerkstelling » (Parl. St., Kamer, 2003-2004, DOC 51-0353/001, p. 4). 

Bovendien zouden « de via de eenmalige bevrijdende aangifte in de Schatkist gestorte 

bedragen automatisch […] resulteren in een vermindering van de bijdrage die van de overige 

burgers wordt gevraagd voor de sanering van de overheidsfinanciën » (Parl. St., Kamer, 

2003-2004, DOC 51-0353/005, p. 4). 

 

 B.5.  Het in het geding zijnde verschil in behandeling moet worden beoordeeld ten 

aanzien van de wil van de wetgever om, zodra de eenmalige bijdrage door de aangever is 

betaald, het mogelijk te maken dat de in het geding zijnde tegoeden in de economie worden 

teruggebracht, zoals in B.4 is uiteengezet. 

 

 B.6.1.  In de parlementaire voorbereiding wordt, in verband met de in artikel 4, § 2, van 

de in het geding zijnde wet bedoelde soorten van investering, aangegeven : 

 

 « [De] minister [wenst] dat het geldingsgebied van de maatregel zo ruim mogelijk is, op 
voorwaarde dat de aangegeven gelden gedurende een tijdspanne van minstens drie jaar 
geblokkeerd blijven. Elke vorm van investering gaat gepaard met een zeker risico, ook de 
bouw van een huis of de storting van geld op een bankrekening » (Parl. St., Kamer, 
2003-2004, DOC 51-0353/005, p. 109). 
 

 Op dezelfde wijze oordeelde een volksvertegenwoordiger dat « het wetsontwerp 

betrekking [zou] moeten hebben op beleggingen met een positieve weerslag op de economie 

(onroerend goed, aandelen of andere vormen van beleggingen in het kapitaal van een 

onderneming, enzovoort) » (ibid., p. 174). 

 

 Meer nog, een amendement dat ertoe strekte de onroerende investeringen van het 

toepassingsgebied van artikel 4, § 2, van de in het geding zijnde wet uit te sluiten omdat het 

om een « risicoloze » belegging zou gaan, werd door de Senaat verworpen (Parl. St., Senaat, 

2003-2004, nr. 3-427/3, pp. 32 en 38). 

 

 B.6.2.  Het lijdt dan ook geen twijfel dat de wetgever de bedoeling heeft gehad het 

mogelijk te maken dat de in het buitenland bewaarde en aan een eenmalige bevrijdende 
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aangifte onderworpen tegoeden, nog vóór het verstrijken van de termijn van drie jaar vanaf de 

aangifte, in onroerende goederen worden geherinvesteerd. 

 

 B.7.1.  Rekening houdend met wat voorafgaat en met de keuze van de wetgever om het 

mogelijk te maken dat een eenmalige bevrijdende aangifte ook betrekking heeft op bepaalde 

in België bewaarde tegoeden, vormt de onmogelijkheid om die laatste tegoeden veeleer in 

onroerende goederen dan in bepaalde roerende waarden te herinvesteren, geen relevante 

maatregel om het in B.4 beoogde en in B.6 gepreciseerde doel te bereiken. 

 

 Bovendien, zoals de verwijzende rechter opmerkt, en in tegenstelling tot wat de 

Ministerraad aanvoert, is het verbod om gedurende drie jaar de in artikel 2, § 1, eerste lid, 2°, 

van de in het geding zijnde wet bedoelde roerende waarden te herinvesteren in onroerende 

goederen niet van dien aard dat het de duidelijkheid van de wettekst of de aantrekkingskracht 

van het stelsel van de eenmalige bevrijdende aangifte beter waarborgt. 

 

 B.7.2.  Hoewel het voor het overige juist is dat de wetgever, door de verplichting op te 

leggen dat de in artikel 2, § 1, eerste lid, 2°, van de in het geding zijnde wet bedoelde 

roerende waarden gedurende een ononderbroken periode van drie jaar op een rekening op 

naam van de aangever moeten worden gedeponeerd, een redelijk verantwoorde maatregel 

heeft genomen teneinde de belastingfraude te bestrijden aangezien die roerende waarden 

kunnen worden gebruikt om de belasting - namelijk de roerende voorheffing - te ontduiken, 

neemt zulks niet weg dat de aankoop van een onroerend goed ook is omringd met waarborgen 

die bestemd zijn om de ontduiking van de wegens die herinvestering verschuldigde 

belastingen (registratierechten, belasting over de toegevoegde waarde, onroerende 

voorheffing) te bestrijden. 

 

 B.8.  Het in het geding zijnde verschil in behandeling is zonder redelijke verantwoording. 

 

 B.9.  De prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 2, § 1, zesde lid, van de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een 

eenmalige bevrijdende aangifte schendt de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet in zoverre 

het de verplichting oplegt dat de herinvestering van de in artikel 2, § 1, eerste lid, 2°, van 

dezelfde wet bedoelde tegoeden gedurende drie jaar vanaf de aangifte moet worden verricht in 

roerende waarden bedoeld in artikel 2, 1°, a) tot d), van de wet van 2 augustus 2002 betreffende 

het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, met uitsluiting van herinvestering 

in onroerend goed. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 

24 januari 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux R. Henneuse 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 5233, 5235 en 5236 

 
 

Arrest nr. 6/2013 
van 14 februari 2013 

 
 
 

A R R E S T 
_________ 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 84, 6° en 10°, van de wet van 14 april 

2011 houdende diverse bepalingen (wijzigingen van artikel 216bis van het Wetboek van 

strafvordering), ingesteld door de vzw « Ligue des Droits de l’Homme » en de beroepen tot 

vernietiging van de artikelen 55 tot 57 (wijzigingen met betrekking tot de 

onderzoeksmiddelen van de belastingadministratie) en 84 (wijzigingen van artikel 216bis van 

het Wetboek van strafvordering) van de wet van 14 april 2011 houdende diverse bepalingen, 

ingesteld door de vzw « Liga van belastingplichtigen » en anderen en door de ivzw « Idées 

Fiscales ». 

 
 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en F. Daoût, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder 

voorzitterschap van voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 

  



2 
 

  I.  Onderwerp van de beroepen en rechtspleging 
 
 1.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 4 november 2011 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 7 november 2011, heeft de vzw « Ligue des 
Droits de l’Homme », met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Kogelstraat 22, beroep tot 
vernietiging ingesteld van artikel 84, 6° en 10°, van de wet van 14 april 2011 houdende 
diverse bepalingen (wijzigingen van artikel 216bis van het Wetboek van strafvordering), 
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 6 mei 2011. 
 
 2.  Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 7 november 2011 ter post 
aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 8 november 2011, zijn twee beroepen 
tot vernietiging ingesteld van de artikelen 55 tot 57 (wijzigingen met betrekking tot de 
onderzoeksmiddelen van de belastingadministratie) en 84 (wijzigingen van artikel 216bis van 
het Wetboek van strafvordering) van voormelde wet van 14 april 2011 respectievelijk door de 
vzw « Liga van belastingplichtigen », met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, 
Lensstraat 13, Alexis Chevalier, wonende te 5080 Rhisnes, rue D’Arthey 7, Olivier Laurent, 
wonende te 1050 Brussel, Scepterstraat 84, Frédéric Ledain, wonende te 3740 Bilzen, 
Broekem 19A, en Pierre-Yves Novalet, wonende te 1380 Lasne, route de l’Etat 5, en door de 
ivzw « Idées Fiscales », met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 208. 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5233, 5235 en 5236 van de rol van het Hof, 
werden samengevoegd. 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend, de verzoekende partijen hebben memories 
van antwoord ingediend en de Ministerraad heeft ook een memorie van wederantwoord 
ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 18 september 2012 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. C. Yurt, tevens loco Mr. A. Chomé, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
verzoekende partij in de zaak nr. 5233; 
 
 .  Mr. S. Chatzigiannis loco Mr. T. Afschrift, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
verzoekende partijen in de zaak nr. 5235; 
 
 .  Mr. T. Baum, advocaat bij de balie te Brussel, voor de verzoekende partij in de zaak 
nr. 5236; 
 
 .  Mr. E. Jacubowitz, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en T. Merckx-Van Goey verslag 
uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
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 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 
 
 A.1.1.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5233 doet gelden dat zij onder meer tot doel heeft om 
onrechtvaardigheid en elke willekeurige aantasting van de rechten van het individu te bestrijden en dat het Hof 
meermaals haar belang heeft erkend in vergelijkbare beroepen. Zij is van mening dat zij er belang bij heeft de 
vernietiging te vorderen van wettelijke bepalingen die, zoals te dezen, op willekeurige wijze afbreuk kunnen 
doen aan de rechten van een individu of gemeenschap op de inachtneming van de beginselen van gelijkheid, 
vrijheid en humanisme, of die strijdig zijn met de grondwettelijke of internationale bepalingen waarvan zij de 
vrijwaring verzekert. Zij wijst erop dat de bestreden wet bepaalde burgers het recht ontneemt om het ambt van 
gezworene te vervullen, het recht op eerbiediging van hun privéleven schendt en afbreuk doet aan hun recht op 
arbeid en op vrije keuze van beroepsarbeid. 
 
 A.1.2.  De verzoekende vereniging in de zaak nr. 5235 heeft onder meer tot doel billijke, transparante en 
begrijpelijke heffingen te bevorderen en de collectieve of individuele rechten en belangen van burgers en 
belastingplichtigen op het vlak van fiscaliteit te verdedigen. Het gaat volgens haar om een collectief belang dat 
onderscheiden is van de individuele belangen van haar leden. Zij is overigens van mening dat de bestreden 
normen dat maatschappelijk doel kunnen raken in zoverre zij voorzien in een opheffing van het bankgeheim en 
betrekking hebben op de minnelijke schikking in strafzaken. Zij doet nog opmerken dat haar werking concreet en 
duurzaam is sinds haar oprichting, en dat niets erop wijst dat zij haar maatschappelijk doel enkel heeft 
gedefinieerd om haar beroep tegen de bestreden wet ontvankelijk te maken. 
 
 De verzoekende natuurlijke personen in die zaak verklaren dat zij doen blijken van hun belang wegens hun 
hoedanigheid van belastingplichtigen en van houders van bankrekeningen. Het feit dat zij hun belastingaangifte 
hebben ingevuld, onderwerpt hen, naar hun mening, aan de controle- en onderzoeksbevoegdheden van de 
belastingadministratie. Die partijen zijn van mening dat zij belang hebben bij een vernietiging van artikel 84 van 
de bestreden wet, dat hun de mogelijkheid zou ontnemen om, zonder de formele instemming van de 
belastingadministratie, een minnelijke schikking in strafzaken te treffen, en citeren in dat verband verschillende 
arresten van het Hof die volgens hen bij analogie de ontvankelijkheid van hun beroep aantonen. 
 
 A.1.3.  De verzoekende vereniging in de zaak nr. 5236 heeft onder meer tot doel voor het Grondwettelijk 
Hof rechtszaken in te leiden in het algemeen belang van de belastingplichtigen. Zij wijst erop dat dit doel wel 
degelijk een collectief belang beschrijft dat door de bestreden normen kan worden geraakt. Ten slotte is, naar 
haar mening, haar werking concreet en duurzaam sinds haar oprichting. 
 
 A.1.4.  De Ministerraad is van mening dat de verzoekende partij in de zaak nr. 5233 in haar verzoekschrift 
haar belang om in rechte te treden heeft afgebakend, en dat zij nergens in haar verzoekschrift een schending 
aanvoert van het recht om het ambt van gezworene uit te oefenen, van het recht op eerbiediging van het 
privéleven of van het recht op arbeid en op vrije keuze van beroepsarbeid, zodat haar verzoekschrift niet 
ontvankelijk is. 
 
 A.1.5.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5233 antwoordt dat het door de Ministerraad opgeworpen punt 
voortvloeit uit een materiële vergissing in het verzoekschrift, die niets afdoet aan de wederzijdse afstemming 
tussen haar maatschappelijk doel en haar belang om in het kader van onderhavig beroep in rechte te treden. Zij 
onderstreept immers dat burgers verschillend worden behandeld naargelang het slachtoffer van het door hen 
gepleegde misdrijf de fiscale of sociale administratie is dan wel een ander slachtoffer, en dat die burgers 
overigens een beroep met volle rechtsmacht tegen een beslissing tot minnelijke schikking wordt ontnomen. Die 
partij wijst nog op de rechtspraak van het Hof volgens welke het volstaat dat een van de verzoekende partijen 
doet blijken van een belang bij het beroep, om dat beroep ontvankelijk te verklaren, zonder afzonderlijk te 
moeten onderzoeken of elk van de verzoekende partijen doet blijken van een belang om in rechte te treden. 
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 A.1.6.  In zijn memorie van wederantwoord gedraagt de Ministerraad zich naar de wijsheid van het Hof in 
verband met de vraag of de verzoekende partij de omschrijving van haar belang om in rechte te treden mag 
wijzigen, en wijst hij erop dat, in elk geval, die partij niet aangeeft in welk opzicht haar maatschappelijk doel 
door de bestreden bepalingen zou worden geraakt terwijl zij, uiterlijk in haar memorie van antwoord, duidelijk 
had moeten aangeven aan welke maatschappelijke doelstelling waarvan zij de verwezenlijking nastreeft de 
bestreden wet afbreuk doet. 
 
 De Ministerraad wijst verder nog erop dat de door de verzoekende partij geciteerde rechtspraak van het Hof 
te dezen niet moet worden toegepast in zoverre het beroep door slechts één verzoekende partij is ingesteld en het 
in dat opzicht niets uitmaakt dat het met andere beroepen is samengevoegd. Dat zou volgens de Ministerraad des 
te meer opgaan omdat de middelen die ter ondersteuning van die beroepen worden aangevoerd, niet volledig 
identiek zijn. 
 
 
 Ten gronde 
 
 Ten aanzien van de middelen gericht tegen de artikelen 55 tot 57 van de bestreden wet (zaken nrs. 5235 en 
5236) 
 
 A.2.  In hun eerste drie middelen bekritiseren de verzoekende partijen in de zaken nrs. 5235 en 5236 de 
artikelen 55 tot 57 van de bestreden wet omdat zij van mening zijn dat die bepalingen het recht op eerbiediging 
van het privéleven en van de briefwisseling, het verbod op dwangarbeid of verplichte arbeid en het recht om 
zichzelf niet te beschuldigen schenden. 
 
 
 Ten aanzien van het middel dat is afgeleid uit de schending van het recht op eerbiediging van het 
privéleven en van de briefwisseling 
 
 A.3.1.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5235 en 5236 leiden een eerste middel af uit de schending 
van de artikelen 10, 11, 22 en 29 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens. 
 
 A.3.2.  Wat betreft de schending van het recht op eerbiediging van het privéleven, onderstrepen de 
verzoekende partijen in de eerste plaats dat een bankrekening, in zoverre zij volstrekt alles over alle financieel 
gerelateerde aspecten van iemands leven kan openbaren, betrekking heeft op diens privéleven en dus de 
bescherming moet genieten van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en van 
artikel 22 van de Grondwet. 
 
 Die partijen wijzen nog erop dat louter het raadplegen van rekeninguittreksels toelaat om een precies beeld 
te krijgen van de plaats waar iemand zich op eender welk ogenblik bevindt, van zijn persoonlijke band met 
naaste personen, van zijn religieuze, filosofische, politieke of syndicale overtuiging, van zijn persoonlijk 
verbruik en van zijn familiale gewoonten, en dat het overigens bijna onmogelijk is geworden om te voorkomen 
dat zulke « sporen » worden achtergelaten, wegens de politiek van de Regering om contante betalingen te 
ontmoedigen. 
 
 Overigens zijn de verzoekende partijen van mening dat bankverrichtingen, doordat zij aanleiding geven tot 
velerlei contacten tussen personen, eveneens worden gedekt door de bescherming die is vastgesteld bij artikel 29 
van de Grondwet en die geen enkele afwijking op het geheim van de briefwisseling toestaat. 
 
 Volgens de verzoekende partijen zijn de vereiste wettigheids- en evenredigheidsvoorwaarden om in ieder 
geval een inmenging in die grondrechten te verantwoorden, te dezen niet vervuld, des te meer omdat de 
beoordeling van die voorwaarden strikt moet zijn in zoverre alle aspecten van het privéleven, dus met inbegrip 
van de meest intieme, op het spel staan. 
 
 A.3.3.  Die partijen wijzen erop dat de belastingadministratie voortaan toegang heeft tot alle informatie die 
een bankinstelling over elk van haar cliënten bezit, zodra zij zich voorneemt een beroep te doen op artikel 341 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (hierna : WIB 1992) (bewijsmethode aan de hand van 
tekenen of indiciën van gegoedheid), of zodra zij het bestaan van een aanwijzing van fraude aanvoert. 
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 Volgens de verzoekers volgt daaruit dat de voorwaarden voor de opheffing van het bankgeheim zuiver 
formeel zijn en dat zulk een inmenging in het privéleven van de belastingplichtigen door geen enkele werkelijke 
waarborg is omringd. Volgens de verzoekende partijen heeft de wetgever immers de toegang tot de 
bankrekeningen van die personen enkel onderworpen aan het voornemen van de administratie om het bewijs van 
de belastbare grondslag te leveren aan de hand van eventuele tekenen of indiciën van gegoedheid, die de 
belastingadministratie wellicht net zal kunnen vinden dankzij de toegang tot die bankrekeningen. 
 
 De verzoekers wijzen in dat verband erop dat artikel 341 van het WIB 1992 louter een wettelijk vermoeden 
is over de oorsprong van de bedragen die door een belastingplichtige aan een uitgave worden besteed (en die 
worden vermoed, behoudens tegenbewijs, voort te komen uit belastbare inkomsten), dat zonder enige 
voorafgaande verantwoording door de belastingadministratie kan worden aangewend. Volgens de verzoekers 
zou die bewijsmethode dus kunnen worden gebruikt ten aanzien van iedere belastingplichtige, zonder dat een 
aanwijzing van belastingontduiking of van enige door hem begane onregelmatigheid moet worden aangetoond, 
waardoor die bewijsmethode uitermate courant zou zijn geworden. Volgens de verzoekers volgt daaruit dat de 
fiscus voortaan toegang kan hebben tot de bankrekeningen van eender welke belastingplichtige telkens wanneer 
hij dat wil en in eender welke omstandigheid, en dat hij zelfs niet verplicht is om in fine die bewijsmethode te 
gebruiken om de inkomsten van een belastingplichtige te belasten, en de verkregen informatie perfect kan 
gebruiken om hem te belasten op basis van een ander bewijsmiddel. 
 
 De verzoekers zijn van mening dat het onlogisch is te voorzien in twee verschillende redenen op grond 
waarvan de administratie de opheffing van het bankgeheim kan eisen, waarvan alleen de eerste (het bestaan van 
aanwijzingen van belastingontduiking) impliceert dat de fiscus het - behoorlijk gemotiveerde - bestaan van 
aanwijzingen van belastingontduiking aanvoert, terwijl de tweede reden uitsluitend afhangt van de wil van de 
belastingheffende overheid en voor de belastingplichtige geen enkele waarborg bevat. 
 
 A.3.4.  De verzoekende partijen betwisten dat het doel van de wetgever het economisch welzijn van het 
land is omdat hij, in werkelijkheid, het economisch welzijn van de Staat beoogt, waarvan het land slechts een 
onderdeel is. Volgens de verzoekers veronderstelt elk systeem tot waarborg van de mensenrechten dat de 
belangen van het land, dat wil zeggen van de bevolking, niet noodzakelijk overeenstemmen met die van de Staat. 
 
 A.3.5.  Wat de evenredigheid van de maatregel betreft, beroepen de verzoekende partijen zich op een 
beslissing van de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens waaruit zou kunnen worden afgeleid dat op 
dat vlak de evenredigheidsvereiste niet is vervuld wanneer, onder meer, de betwisting betrekking heeft op 
relatief kleine bedragen die aan politieke groeperingen zijn gestort. 
 
 De verzoekende partijen zijn van mening dat de noodzakelijkheid van de maatregel niet kan voortvloeien 
uit de zogenaamde internationale verbintenissen die België heeft aangegaan, omdat zulke verbintenissen niet 
bestaan, doordat de adviezen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (hierna : 
OESO) geen bindende kracht hebben. Die partijen onderstrepen nog dat het, om tegemoet te komen aan de 
bezorgdheid van de OESO, zou hebben volstaan te voorzien in een systeem van wederzijdse bijstand met de 
buitenlandse administraties, dat enkel voor die laatste toegang geeft tot de bankgegevens van niet-inwoners. 
 
 De verzoekende partijen wijzen overigens erop dat uit een internationale vergelijking duidelijk blijkt dat, 
indien er een correlatie bestaat tussen het bruto binnenlands product (hierna : BBP) per inwoner (dat een 
pertinent criterium kan zijn om het economisch welzijn van een land te beoordelen) en het bankgeheim, dat 
enkel zo is in die zin dat de landen die het bankgeheim beschermen, over een hoger BBP per inwoner 
beschikken, en niet omgekeerd. Die gegevens suggereren volgens de verzoekers dat de opheffing van het 
bankgeheim niet noodzakelijk is voor het economisch welzijn van een land. 
 
 A.3.6.  Die partijen wijzen eveneens erop dat, aangezien de Ministerraad van oordeel is dat er geen enkel 
strafrechtelijk aspect in het geding is, de bestreden maatregelen niet kunnen strekken tot de bescherming van de 
openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten. In ieder geval wijzen die partijen erop dat dit doel niet 
blijkt uit de parlementaire voorbereiding en dat de vroegere bepalingen van het WIB 1992 volstonden om 
belastingontduiking te bestrijden. 
 
 Overigens is volgens die partijen de rol van de administratie niet strafbare feiten te voorkomen of vast te 
stellen, maar enkel de belasting te vestigen, terwijl het tegelijkertijd niet duidelijk is in welk opzicht de toegang 
tot bankgegevens, onder meer van personen voor wie de administratie een aanslag overweegt op grond van 
artikel 341 van het WIB 1992, kan dienen om de openbare orde te beschermen. 
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 A.3.7.  Wat de trapsgewijze procedure betreft die door de wetgever werd ingevoerd, onderstrepen de 
verzoekende partijen dat het enige praktische nut ervan erin bestaat de fiscus te verplichten om eerst inlichtingen 
te vragen aan de belastingplichtige alvorens zich te wenden tot de bank, zodat de belastingplichtige geen andere 
keuze heeft dan toegang te verlenen tot zijn bankgegevens of de fiscus daartoe toegang te laten hebben via zijn 
bank, wat impliceert dat er in beide gevallen afbreuk wordt gedaan aan zijn recht op eerbiediging van zijn 
privéleven. Wat de invoering van een aanspreekpunt betreft, zijn de verzoekende partijen van mening dat zij de 
administratie toelaat te vermijden dat deze een verzoek moet richten aan alle Belgische banken om te weten te 
komen of een belastingplichtige over een rekening beschikt bij hun instelling; het is dus vooral de bedoeling om 
de formaliteiten voor de belastingadministratie te verlichten. 
 
 A.3.8.  Overigens zijn de verzoekers van mening dat de bestreden bepalingen niet in voldoende duidelijke 
bewoordingen zijn opgesteld om de belastingplichtigen erop te wijzen in welke omstandigheden en onder welke 
voorwaarden zij het openbaar gezag machtigen om over te gaan tot een dergelijke inmenging, vermits het met 
name volstaat dat de belastingadministratie zich voorneemt een beroep te doen op de bijzondere bewijsmethode 
van artikel 341 van het WIB 1992, om de opheffing van het bankgeheim te kunnen verkrijgen. 
 
 A.4.1.  De Ministerraad betwist niet dat de opheffing van het bankgeheim kan leiden tot een inmenging in 
de uitoefening van het recht op eerbiediging van het privéleven, maar is van mening dat de wettigheidsvereiste 
van de inmenging te dezen niet wordt betwist. 
 
 A.4.2.  Wat het legitieme karakter van het doel van de wetgever betreft, wijst de Ministerraad erop dat de 
bestreden maatregel in de eerste plaats voortvloeit uit de noodzaak, voor België, om zijn internationale 
verbintenissen na te komen teneinde sancties wegens een gebrek aan transparantie en informatie-uitwisseling te 
vermijden. Rekening houdend met de opmerkingen van de Raad van State heeft de wetgever de maatregelen 
betreffende de opheffing van het bankgeheim uitgebreid tot de Belgische inwoners. 
 
 De Ministerraad leidt eruit af dat de bestreden maatregel ertoe strekt belastingontduiking te bestrijden, te 
voorkomen dat België en de Belgische ondernemingen internationale economische sancties oplopen, en de 
internationale verplichtingen van België en het recht van de Europese Unie in acht te nemen, zodat het wel 
degelijk gaat om een maatregel die noodzakelijk is voor het economisch welzijn van het land, voor de 
bescherming van de openbare orde en voor het voorkomen van strafbare feiten. 
 
 De Ministerraad onderstreept nog dat de bescherming van de openbare orde niet beperkt is tot het aspect 
van de openbare veiligheid, maar zich uitstrekt tot de economische en fiscale orde van het land, en dat 
belastingontduiking een strafbaar feit vormt. 
 
 A.4.3.  De Ministerraad doet opmerken dat het onderscheid dat door de verzoekende partijen wordt 
gemaakt tussen het economisch welzijn van het land en dat van de Staat, op een ideologie wijst waarbij de 
burgers tegenover de Staat worden gesteld, en dat het geenszins pertinent is in het licht van artikel 8.2 van het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Wat betreft het argument afgeleid uit de correlatie tussen het 
niveau van het BBP per inwoner en het bankgeheim, oordeelt de Ministerraad dat het evenmin pertinent is in 
zoverre er talrijke factoren zijn die het BBP kunnen beïnvloeden. Wat de beslissingen van de OESO betreft, 
herinnert de Ministerraad eraan dat zij niet zonder gevolgen zijn voor de economie van het land en dat de 
verzoekende partijen ten onrechte menen dat de bestreden bepaling zich had kunnen beperken tot het regelen van 
het internationale aspect van de kwestie, omdat de afdeling wetgeving van de Raad van State daarover anders 
heeft geoordeeld. 
 
 A.4.4.  Wat vervolgens de evenredigheid van de inmenging betreft, onderstreept de Ministerraad dat er een 
trapsgewijs systeem werd ingevoerd, ingevolge het advies van de Commissie voor de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer. Volgens de Ministerraad heeft zulk een procedure, die de betrokkene toelaat elke 
ongewenste inmenging in zijn privéleven te voorkomen, niets onevenredigs, des te meer omdat de wetgever een 
aanspreekpunt heeft opgericht bij de Nationale Bank van België, waardoor een zekere mate van 
vertrouwelijkheid kan worden gewaarborgd met betrekking tot de bekritiseerde onderzoeksmaatregel. De 
Ministerraad onderstreept nog dat de belastingadministratie zich enkel tot het centraal aanspreekpunt kan 
wenden na een onderzoek te hebben gevoerd bij de belastingplichtige en indien dat onderzoek een of meer 
aanwijzingen van belastingontduiking heeft opgeleverd. 
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 Ten aanzien van het middel dat is afgeleid uit de schending van het verbod op dwangarbeid of verplichte 
arbeid 
 
 A.5.1.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5235 en 5236 leiden een tweede middel af uit de 
schending, door de bestreden bepalingen, van de artikelen 10, 11 en 12 van de Grondwet, in samenhang gelezen 
met artikel 4.2 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
 
 A.5.2.  Die partijen wijzen erop dat er geen sprake is van dwangarbeid wanneer de betrokkene ermee heeft 
ingestemd, wanneer het gaat om taken die het impliciete gevolg zijn van een vrij gekozen beroep of wanneer de 
weigering van dat werk voor de betrokkene geen enkele sanctie met zich meebrengt. 
 
 Volgens die partijen zijn de bestreden bepalingen strijdig met de in het middel opgenomen bepalingen in 
zoverre zij de bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen ertoe verplichten elke inlichting te bewaren die nuttig 
kan zijn om het bedrag van de belastbare inkomsten van al hun cliënten te bepalen. De verzoekende partijen zijn 
van mening dat, door de algemeenheid van de gebruikte bewoordingen en beschouwde gevallen, de bestreden 
bepalingen een onbezoldigd titanenwerk impliceren om de gegevens in kwestie te verzamelen, te bewaren, te 
verwerken en mede te delen, uitsluitend ten voordele, voor rekening en in de plaats van de 
belastingadministratie. 
 
 Volgens die partijen overstijgt de omvang van zulk een werk duidelijk de normale burgerplichten bedoeld 
in artikel 4.3 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, doordat dat normale karakter moet worden 
beoordeeld rekening houdend met alle doelstellingen en gevolgen van de bestreden maatregel. Volgens die 
partijen zou er te dezen geen sprake kunnen zijn van een normale plicht, niet alleen omdat het betrokken werk 
niet bezoldigd is, maar ook omdat het een ernstige en zeer omvangrijke schending inhoudt van het privéleven 
van personen. 
 
 A.5.3.  Diezelfde partijen wijzen erop dat het wel degelijk gaat om een werk dat wordt geëist door de 
fiscale autoriteiten, onder dreiging van welke straf dan ook, en waarvoor de bankinstellingen hun diensten niet 
hebben aangeboden. Ook al wordt dat werk niet geëist van de verzoekers zelf, toch dragen zij volgens die 
partijen de gevolgen ervan op het vlak van facturering van de bankkosten, wat ertoe leidt dat zij onbetwistbaar 
een belang hebben bij de vernietiging van de bestreden bepalingen, wegens schending van de in het middel 
vermelde bepalingen. 
 
 A.6.  De Ministerraad onderstreept in de eerste plaats dat het niet ernstig is de informatieplicht ten laste van 
de financiële instellingen gelijk te stellen met slavernij, dienstbaarheid en dwangarbeid of verplichte arbeid, 
zoals bedoeld in artikel 4 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, des te meer omdat het in casu 
niet gaat om onrechtvaardige of onderdrukkende arbeid. 
 
 De Ministerraad is overigens van mening dat het werk dat van de financiële instellingen wordt geëist, kan 
worden gelijkgesteld met een werk of dienst die deel uitmaakt van de normale burgerplichten omdat die 
categorie een werk van algemeen belang beoogt zonder dat een situatie van spoedeisendheid of overmacht is 
vereist. In een context van bestrijding van belastingontduiking, hetgeen een grote uitdaging van algemeen belang 
is, is de Ministerraad van oordeel dat de verplichtingen opgelegd aan de financiële instellingen duidelijk niet de 
grenzen van een normale burgerplicht overschrijden. Dat het werk dat van de banken wordt geëist enorm zou 
zijn, of de kosten die eruit zouden voortvloeien gigantisch, is volgens de Ministerraad zwaar overdreven. 
 
 
 Ten aanzien van het middel dat is afgeleid uit de schending van het recht om zichzelf niet te beschuldigen 
 
 A.7.1.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5235 en 5236 voeren een derde middel aan dat is afgeleid 
uit de schending, door de bestreden bepalingen, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang 
gelezen met artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
 
 A.7.2.  Ook al erkennen zij dat het recht om te zwijgen en om niet aan zijn eigen beschuldiging mee te 
werken slechts kan worden aangevoerd wanneer de betrokkene te maken heeft met een strafvervolging, wijzen 
de verzoekende partijen eveneens erop dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aanvaardt dat het 
recht om te zwijgen kan worden aangevoerd zodra een strafrechtelijke sanctie, in de zin van het Verdrag, kan 
worden opgelegd aan de betrokken persoon, en dat zowel het Hof van Cassatie als het Grondwettelijk Hof dat 
grondrecht toepassen als algemeen rechtsbeginsel, los van het feit of het wordt aangevoerd in het kader van een 
strafrechtelijke procedure. 
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 A.7.3.  De verzoekers zijn van mening dat het nieuwe artikel 322 van het WIB 1992 het algemeen beginsel 
en grondrecht dat eenieder heeft om zichzelf niet te beschuldigen, schendt omdat de belastingadministratie van 
elke bankinstelling alle gegevens kan verkrijgen die die instelling over die persoon bezit, zodra de administratie 
zich kan beroepen op een aanwijzing van fraude of op haar voornemen om de belastbare grondslag vast te stellen 
via tekenen en indiciën van gegoedheid. Volgens de verzoekende partijen is het echter precies doordat zij om 
toegang tot die gegevens verzoekt – waartegen de cliënt zich niet kan verzetten – dat de belastingadministratie 
mogelijk het bewijs kan verzamelen dat haar ontbrak, ofwel van de aanwijzing van fraude, ofwel van de 
aanwijzing van gegoedheid die nodig is voor de toepassing van artikel 341 van het WIB 1992. 
 
 Ook al erkennen zij dat die inlichtingen niet worden gegeven door de belastingplichtige zelf, maar door een 
derde, toch wijzen de verzoekende partijen erop dat de toegang tot een bankrekening het mogelijk maakt om 
strikt persoonlijke inlichtingen te verzamelen waarvan de bank slechts de bewaarder is, zodat de bank de 
belastingadministratie geen informatie geeft die zij uit eigen beweging bezit (omdat zij de belastingplichtige zou 
kennen, bijvoorbeeld), maar alleen omdat die gegevens haar, meestal onvrijwillig, door de belastingplichtige zijn 
toevertrouwd. Daaruit volgt, volgens de verzoekers, dat de bestreden bepalingen precies hetzelfde effect hebben 
als wanneer die inlichtingen rechtstreeks aan de belastingplichtige, op straffe van een boete, zouden worden 
gevraagd. 
 
 A.8.  De Ministerraad onderstreept in de eerste plaats dat artikel 6 van het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens enkel op het fiscale contentieux van toepassing is in het kader van de betwisting van boeten 
of verhogingen die niet kunnen worden beschouwd als een schadevergoeding die aan de Schatkist verschuldigd 
is wegens het niet-nakomen van fiscale verplichtingen. Hij wijst vervolgens erop dat het te dezen niet erom gaat 
een boete op te leggen aan de belastingplichtige die zou hebben geweigerd de door de belastingadministratie 
gevraagde inlichtingen te bezorgen, maar wel die laatste in staat te stellen haar onderzoek voort te zetten met 
andere middelen, in het bijzonder bij de derden die de door de bestreden wet beoogde financiële instellingen zijn. 
Volgens de Ministerraad verbiedt het zwijgrecht dat iemand wordt gedwongen om zichzelf te beschuldigen, 
maar niet dat het onderzoek wordt voortgezet via andere wegen, en meer bepaald bij derden. 
 
 De Ministerraad onderstreept overigens dat er, in het kader van een zichtrekening, een permanente 
contractuele relatie van debiteren en crediteren bestaat gedurende welke de bank en haar cliënt zodanige 
verplichtingen op zich nemen dat men niet kan beweren dat de cliënt die gegevens onvrijwillig heeft 
toevertrouwd, en dat, meer algemeen, elke relatie tussen een bank en haar cliënt van contractuele aard is. 
Volgens de Ministerraad is het dus evenmin onvrijwillig dat een cliënt de bank persoonlijke inlichtingen 
toevertrouwt. 
 
 
 Ten aanzien van de middelen die gericht zijn tegen artikel 84 van de bestreden wet in de zaken nrs. 5233, 
5235 en 5236 
 
 Ten aanzien van het middel dat is afgeleid uit de schending van het beginsel van gelijkheid en niet-
discriminatie 
 
 A.9.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5233 en de verzoekende partijen in de zaken nrs. 5235 en 5236 
leiden een eerste middel af uit de schending, door de bestreden bepaling, van de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, eventueel in samenhang gelezen met de artikelen 33 tot 40 en 151 van de Grondwet, en met 
artikel 28quater, eerste lid, van het Wetboek van strafvordering. 
 
 A.10.1.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5233 doet gelden dat, krachtens artikel 84, 10°, van de 
bestreden wet, een minnelijke schikking slechts mogelijk is indien de belastingen of sociale bijdragen integraal 
zijn betaald, inclusief de intresten, en indien de fiscale of sociale administratie daarmee instemt, terwijl de 
personen die een ander dan fiscaal of sociaal misdrijf hebben gepleegd, een minnelijke schikking kunnen treffen 
zonder de voorafgaande instemming van het slachtoffer te hebben verkregen en zonder dat het slachtoffer 
voorafgaandelijk schadeloos is gesteld. Zij preciseert dat artikel 151 van de Grondwet en artikel 28quater, eerste 
lid, van het Wetboek van strafvordering enkel worden aangevoerd in samenhang met de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet. 
 
 Die partij wijst nog erop dat tijdens de parlementaire voorbereiding geen enkele verantwoording werd 
gegeven voor dat verschil in behandeling en dat, in het kader van een minnelijke schikking in strafzaken, de 
fiscale of sociale administratie optreedt als benadeelde partij, en niet als vertegenwoordigster van de 
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maatschappij. Volgens die partij creëert de wetgever, door een specifieke bevoegdheid te verlenen aan die 
administratieve overheden, een risico van willekeur omdat die overheden niet volledig onafhankelijk handelen 
wanneer zij het voorstel van minnelijke schikking aanvaarden of weigeren, rekening houdend met hun status van 
« slachtoffer » van het misdrijf. 
 
 A.10.2.  Ook al erkent zij dat er over die kwestie is gedebatteerd tijdens de parlementaire voorbereiding, 
toch is diezelfde partij van oordeel dat de instemming van het slachtoffer in principe niet vereist is om te komen 
tot een minnelijke schikking in strafzaken. Het eventuele akkoord tussen de verdachte, de inverdenkinggestelde 
of de beklaagde en het slachtoffer zou, volgens die partij, slechts een element zijn waarvan het openbaar 
ministerie akte neemt en dat bovendien tot het burgerrechtelijke deel van het strafdossier zou behoren. 
 
 A.10.3.  Diezelfde partij onderstreept nog dat, krachtens artikel 151 van de Grondwet, het openbaar 
ministerie onafhankelijk is in de individuele opsporing en vervolging, met als logisch gevolg dat de procureur 
des Konings over de opportuniteit van de vervolging oordeelt (artikel 28quater, eerste lid, van het Wetboek van 
strafvordering). Die partij is van mening dat het aan de fiscale of sociale administratie verleende vetorecht een 
substantiële schending vormt van de onafhankelijkheid van het openbaar ministerie en van diens 
beoordelingsbevoegdheid, en dat het verschil in behandeling niet pertinent, noch adequaat is, en in elk geval 
onevenredig. 
 
 De verzoekende partij in die zaak wijst nog erop dat de leden van het openbaar ministerie onder het 
hiërarchisch gezag van de minister staan en dat zij dus niet de procedurele waarborgen bieden die zijn vereist bij 
artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, net zoals het Europees Hof heeft geoordeeld 
betreffende het Franse openbaar ministerie. 
 
 A.11.1.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5235 en 5236 onderstrepen dat, voor fiscale en sociale 
misdrijven, een minnelijke schikking pas mogelijk is nadat de ontdoken belastingen of sociale bijdragen werden 
betaald, en mits de fiscale of sociale administratie daarmee heeft ingestemd; die laatste voorwaarde is volkomen 
specifiek voor dat soort van misdrijven.  
 
 Die partijen wijzen immers erop dat, ook al wordt het slachtoffer betrokken bij het traditionele proces van 
de minnelijke schikking, het initiatief voor de minnelijke schikking toch toekomt aan de procureur des Konings, 
en zelfs aan de beklaagde zelf, en dat, in elk geval, een minnelijke schikking slechts kan worden voorgesteld 
nadat de schade van het slachtoffer werd vergoed. 
 
 Volgens die partijen is de exclusieve bevoegdheid van de fiscale of sociale administratie om een minnelijke 
schikking in strafzaken al dan niet mogelijk te maken – zelfs indien alle andere wettelijke voorwaarden zijn 
vervuld en, in het bijzonder, de belastingen zijn betaald en de belastingadministratie dus schadeloos is gesteld – 
niet verantwoord en zou zij afbreuk doen aan de onafhankelijkheid van het openbaar ministerie, en daardoor aan 
het beginsel van de scheiding der machten. 
 
 A.11.2.  Diezelfde partijen kunnen niet instemmen met het feit dat de regeling voor de fiscale en sociale 
administratie identiek zou zijn met die voor elk ander slachtoffer omdat, indien dat het geval zou zijn, het niet 
nodig zou zijn geweest een tweede lid toe te voegen aan artikel 216bis, § 6, van het Wetboek van strafvordering. 
 
 A.12.1.  De Ministerraad wijst in de eerste plaats erop dat de middelen van het verzoekschrift de regels 
moeten vermelden die door de bestreden bepalingen zouden zijn geschonden en die tot de bevoegdheid van het 
Hof behoren en dat, te dezen, noch artikel 151 van de Grondwet, noch artikel 28quater van het Wetboek van 
strafvordering referentienormen zijn. 
 
 A.12.2.  De Ministerraad is vervolgens van oordeel dat de voorwaarden voor een minnelijke schikking 
(instemming van de partijen en schadeloosstelling van het slachtoffer) niet de onafhankelijkheid schenden van 
het openbaar ministerie, dat vrij blijft om al dan niet een minnelijke schikking voor te stellen of om een 
vervolging in te stellen, en dat het Belgische parket onafhankelijker is dan het Franse openbaar ministerie. 
 
 Volgens de Ministerraad zou overigens uit artikel 216bis, § 2, vierde tot zevende en elfde lid, van het 
Wetboek van strafvordering voortvloeien dat de instemming van het slachtoffer thans algemeen vereist is om een 
minnelijke schikking in strafzaken te kunnen treffen, zoals tijdens de parlementaire voorbereiding herhaaldelijk 
werd bevestigd. De Ministerraad erkent dat een deel van de rechtsleer er een andere lezing van de bestreden wet 
op nahoudt, maar is van oordeel dat het gaat om een interpretatie die geen rekening houdt met de parlementaire 
voorbereiding en dat, bovendien, niets het Hof zou verhinderen het middel te verwerpen onder voorbehoud van 
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die interpretatie van de bestreden wet. De Ministerraad besluit eruit dat het aangevoerde verschil in behandeling 
niet bestaat. 
 
 
 Ten aanzien van het middel dat is afgeleid uit de schending van het recht op toegang tot de rechter 
 
 A.13.1.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5233 is van mening dat artikel 84, 6°, van de bestreden wet de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, eventueel in samenhang gelezen met artikel 6.1 van het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens, schendt. 
 
 Volgens die partij voorziet de bestreden bepaling in een toetsing, door de rechter, van de aangegane minnelijke 
schikking enkel wat de formele voorwaarden van de minnelijke schikking betreft (namelijk of het feit, na 
correctionalisering, kan worden bestraft met een straf van twee jaar of minder, en of dat feit geen ernstige aantasting 
van de fysieke integriteit inhoudt), en niet in een heronderzoek ten gronde of in een onderzoek dat nagaat of 
beginselen zoals dat van de redelijke termijn of het beginsel non bis in idem in acht werden genomen, of de 
minnelijke schikking opportuun of evenredig was, of de strafvordering niet verjaard was dan wel of de feiten die de 
grondslag hebben gevormd van de minnelijke schikking strafrechtelijk strafbaar waren, enz. 
 
 Volgens die partij zou de strafrechter evenmin kunnen onderzoeken of het akkoord niet onder zekere dwang of 
onder de dreiging van een min of meer ernstig nadeel is gesloten, terwijl het risico dat een akkoord voor een 
minnelijke schikking wordt gesloten zonder dat de beschuldigde volledig vrij en weloverwogen ermee heeft 
ingestemd, des te meer aanwezig is in geval van zware vrijheidsberovende straffen of aanzienlijke financiële 
gevolgen. 
 
 A.13.2.  Die partij voert aan dat het strafrechtelijke deel van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten 
van de mens moet worden toegepast vanaf het voorstel voor een minnelijke schikking en dat de kwalificatie, in het 
interne recht, van die procedure als niet-jurisdictioneel niets aan die vaststelling afdoet. Zij onderstreept dat, in het 
licht van de Engel-criteria, het geen twijfel lijdt dat de minnelijke schikking in strafzaken deel uitmaakt van het 
toepassingsgebied van artikel 6.1 van het Verdrag omdat zij tot doel heeft de vervolging te doen vervallen middels de 
betaling van een geldsom door de dader van het misdrijf en omdat zij bijgevolg enkel plaatsvindt in geval van een 
misdrijf in de zin van het Belgische recht, omdat zij weliswaar toelaat een inschrijving in het strafregister te 
vermijden, maar toch vooral beantwoordt aan de voornaamste doelstellingen van repressie en ontrading, en omdat het 
door de beschuldigde betaalde bedrag niet hoger mag zijn dan het maximum van de boete waarin de wet voorziet, 
verhoogd met de opcentiemen, en evenredig moet zijn met de ernst van het misdrijf. 
 
 A.13.3.  Zij wijst nog erop dat het tot de vaste rechtspraak behoort dat, wanneer een rechterlijke instantie zich 
moet uitspreken over de gegrondheid van een strafvervolging, zij moet beschikken over een bevoegdheid van volle 
rechtsmacht voor de in het geding zijnde kwestie, wat ruimer is dan louter een toetsing van de externe wettigheid van 
de minnelijke schikking. Daaruit volgt, volgens die partij, dat diegene aan wie een minnelijke schikking wordt 
voorgesteld door het openbaar ministerie, enerzijds, en een overtreder aan wie een administratieve sanctie wordt 
opgelegd en die over een beroep met volle rechtsmacht beschikt, anderzijds, verschillend worden behandeld terwijl 
zij zich in vergelijkbare situaties bevinden. Volgens de verzoekende partij kan louter de omstandigheid dat een 
minnelijke schikking niet door de administratie, maar door het openbaar ministerie wordt voorgesteld, dat verschil in 
behandeling niet rechtvaardigen omdat het openbaar ministerie niet over de hoedanigheden van onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid beschikt om, in laatste aanleg, de gegrondheid van een strafvervolging te beoordelen. Het recht op 
een rechter met volle rechtsmacht is te belangrijk opdat iemand het genot ervan zou verliezen door het enkele feit dat 
hij een paragerechtelijke schikking heeft onderschreven. 
 
 Die partij is verder nog van mening dat er geen reden is om de waarborgen van artikel 6.1 restrictief te 
interpreteren krachtens een strikte interpretatie van het arrest Deweer t. België van het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens, omdat de enige druk die op J. Deweer woog, de sluiting van zijn bedrijf was, terwijl een minnelijke 
schikking in strafzaken een einde kan maken aan een misdrijf dat theoretisch gezien met dertig jaar opsluiting zou 
kunnen worden bestraft. Volgens die partij toont het risico om een zware vrijheidsberovende straf op te lopen in 
geval van mislukking van de minnelijke schikking aan dat de aanvaarding van een minnelijke schikking in strafzaken 
steeds gepaard gaat met een aanzienlijke en ernstige dwang. 
 
 A.14.1.  De Ministerraad wijst erop dat, vóór de bestreden wet, de strafrechter reeds ontbrak in het proces van 
de minnelijke schikking, wat impliceert dat de interpretatie van de verzoekende partij leidt tot een veroordeling van 
het beginsel zelf van de minnelijke schikking in strafzaken en tot een omverwerping van de economie zelf van het 
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systeem van de minnelijke schikking dat ertoe strekt een strafproces te vermijden in het belang van de beklaagde, die 
aldus ontsnapt aan een strafprocedure. 
 
 De Ministerraad onderstreept overigens dat het door de verzoekende partij aangevoerde arrest Deweer t. België 
van het Europees Hof te dezen niet kan worden getransponeerd omdat het Europees Hof zich daarin enkel heeft 
uitgesproken over het zeer specifieke geval van een minnelijke schikking die gepaard ging met een zodanige dwang 
dat de betrokkene ze niet zou hebben kunnen weigeren. Volgens de Ministerraad zou, zelfs indien men aanneemt dat 
het perspectief van een gevangenisstraf een grotere dwang kan vormen dan een faillissement, het huidige systeem 
van jurisdictionele bescherming van de burger voldoende waarborgen bieden aan de burger die zich het slachtoffer 
zou achten van een onweerstaanbare dwang, via een procedure tot vergoeding van het aldus geleden nadeel. 
 
 De Ministerraad is van mening dat diegene die vindt dat hij een minnelijke schikking heeft aanvaard onder 
voorwaarden die strijdig zijn met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in geen enkel 
opzicht wordt verhinderd om een vordering in te stellen tot vergoeding van het geleden nadeel. 
 
 A.14.2.  Ten slotte wijst de Ministerraad erop, wat betreft de zogenaamde discriminatie tussen de personen aan 
wie een administratieve sanctie wordt opgelegd en diegenen aan wie een minnelijke schikking in strafzaken wordt 
voorgesteld, dat die categorieën niet voldoende vergelijkbaar zijn omdat er, in dat laatste geval, sprake is van een 
opzettelijk element vanwege de beschuldigde. Bovendien zou er, volgens de Ministerraad, geen enkel verschil in 
behandeling tussen die categorieën bestaan omdat de persoon die een minnelijke schikking heeft aanvaard, steeds 
beroep kan instellen bij de rechter indien hij van mening is dat de minnelijke schikking is voltrokken in strijd met de 
vereisten van artikel 6 van het Verdrag. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepalingen 

 

 B.1.1.  De artikelen 55 en 56 van de wet van 14 april 2011 houdende diverse bepalingen 

wijzigen artikel 322 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (hierna : WIB 1992) 

en voegen daarin een artikel 333/1 in. Die artikelen treden in werking op 1 juli 2011 krachtens 

artikel 57 van de voormelde wet. 

 

 B.1.2.  Zoals het werd gewijzigd bij artikel 55 van de bestreden wet, dat de paragrafen 2 

tot 4 daarin invoegt, bepaalde artikel 322 van het WIB 1992 : 

 

 « § 1.  De administratie mag, wat een bepaalde belastingplichtige betreft, geschreven 
attesten inzamelen, derden horen, een onderzoek instellen, en binnen de door haar bepaalde 
termijn, welke wegens wettige redenen kan worden verlengd, van natuurlijke of 
rechtspersonen, alsook van verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid alle inlichtingen 
vorderen die zij nodig acht om de juiste heffing van de belasting te verzekeren. 
 
 Nochtans mag het recht om derden te horen en om een onderzoek in te stellen slechts 
worden uitgeoefend door een ambtenaar met een hogere graad dan die van controleur. 
 
 § 2.  Wanneer de administratie bij het onderzoek over één of meer aanwijzingen van 
belastingontduiking beschikt of wanneer de administratie zich voorneemt om de belastbare 
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grondslag te bepalen overeenkomstig artikel 341, wordt een bank-, wissel-, krediet- of 
spaarinstelling als een derde beschouwd waarop de bepalingen van paragraaf 1 onverminderd 
van toepassing zijn. 
 
 In voorkomend geval kan een ambtenaar met minstens de graad van directeur, die hiertoe 
werd aangesteld door de Minister van Financiën, een ambtenaar met de graad van ten minste 
inspecteur ermee belasten om bij een bank-, wissel-, krediet- en spaarinstelling elke inlichting 
op te vragen die nuttig kan zijn om het bedrag van de belastbare inkomsten van de 
belastingplichtige te bepalen. 
 
 De door de minister aangestelde ambtenaar mag de machtiging slechts verlenen : 
 
 1°  nadat de ambtenaar die het onderzoek voert, de inlichtingen en gegevens met 
betrekking tot de rekeningen tijdens het onderzoek middels een vraag om inlichtingen als 
bedoeld in artikel 316 heeft gevraagd en bij die vraag duidelijk heeft aangegeven dat hij de 
toepassing van artikel 322, § 2, kan vragen indien de belastingplichtige de gevraagde 
gegevens verborgen houdt of ze weigert te verschaffen. De opdracht bedoeld in het tweede lid 
kan pas aanvangen wanneer de termijn bepaald in artikel 316 is verlopen; 
 
 2°  nadat hij heeft vastgesteld dat het gevoerde onderzoek een eventuele toepassing van 
artikel 341 uitwijst of één of meer aanwijzingen van belastingontduiking heeft opgeleverd en 
dat er vermoedens zijn dat de belastingplichtige gegevens daarover bij een in het tweede lid 
bedoelde instelling verborgen houdt of dat de belastingplichtige weigert om die gegevens zelf 
te verschaffen. 
 
 § 3.  Iedere bank- wissel-, krediet- en spaarinstelling is er toe gehouden om volgende 
gegevens kenbaar te maken bij een centraal aanspreekpunt dat door de Nationale Bank van 
België wordt gehouden : de identiteit van de cliënten en de nummers van hun rekeningen en 
contracten. 
 
 Wanneer de door de minister aangestelde ambtenaar bedoeld in paragraaf 2, derde lid, 
heeft vastgesteld dat het gevoerde onderzoek bedoeld in paragraaf 2, één of meer 
aanwijzingen van belastingontduiking heeft opgeleverd, kan hij de beschikbare gegevens over 
die belastingplichtige opvragen bij dat centraal aanspreekpunt. 
 
 De Koning bepaalt de werking van het centraal aanspreekpunt. 
 
 § 4.  De paragrafen 2 en 3 zijn eveneens van toepassing wanneer een inlichting wordt 
gevraagd door een buitenlandse Staat : 
 
 1°  hetzij in het geval bedoeld in artikel 338, § 5; 
 
 2°  hetzij overeenkomstig de bepalingen met betrekking tot de uitwisseling van 
inlichtingen in een van toepassing zijnde overeenkomst tot het vermijden van dubbele 
belasting of een andere internationale overeenkomst in het kader waarvan de wederkerigheid 
is gewaarborgd. 
 
 De vraag van de buitenlandse Staat wordt gelijkgesteld met een aanwijzing als bedoeld in 
paragraaf 2. In dat geval verleent de door de minister aangestelde ambtenaar, in afwijking van 
paragraaf 2, de machtiging op basis van de vraag gesteld door de buitenlandse Staat ». 
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 B.1.3.  Artikel 322 van het WIB 1992 is daarna met name gewijzigd bij artikel 166 van 

de programmawet (I) van 29 maart 2012, in werking getreden op 16 april 2012. Dat artikel 

bepaalt : 

 

 « Artikel 322, § 3, derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, 
ingevoegd bij de wet van 14 april 2011, wordt vervangen als volgt : 
 
 ‘ De Koning bepaalt : 
 
 1°  de werking van het centraal aanspreekpunt en in het bijzonder de bewaringstermijn 
van de in het eerste lid bedoelde gegevens; 
 
 2°  de modaliteiten en de periodiciteit van de mededeling door de bank-, wissel-, krediet- 
en spaarinstellingen van de in het eerste lid bedoelde gegevens; 
 
 3°  de modaliteiten van de raadpleging door de door de minister aangestelde ambtenaar 
bedoeld in § 2, derde lid, van de in het eerste lid bedoelde gegevens. ’ ». 
 

 B.1.4.  Artikel 56 van de bestreden wet bepaalt : 

 

 « In hetzelfde Wetboek, wordt een artikel 333/1 ingevoegd, luidende : 
 
 ‘ Art. 333/1.  § 1.  In het geval bedoeld in artikel 322, § 2, stelt de administratie de 
belastingplichtige schriftelijk in kennis van de aanwijzing of de aanwijzingen van 
belastingontduiking die een vraag om inlichtingen bij een financiële instelling rechtvaardigen. 
Deze kennisgeving gebeurt bij een ter post aangetekende brief gelijktijdig met het verzenden 
van voormelde vraag om inlichtingen. 
 
 Het eerste lid is niet van toepassing als de rechten van de Schatkist in gevaar zijn. De 
kennisgeving gebeurt desgevallend post factum bij een ter post aangetekende brief, uiterlijk 
30 dagen na het verzenden van de in het eerste lid vermelde vraag om inlichtingen. 
 
 § 2.  De belastingadministratie bezorgt de minister eenmaal per jaar een verslag dat onder 
meer volgende informatie bevat : 
 
 1°  het aantal keer dat in overeenstemming met artikel 318, tweede lid, een onderzoek is 
gevoerd bij financiële instellingen en gegevens zijn gebruikt met het oog op het belasten van 
hun cliënten; 
 
 2°  het aantal keren dat in overeenstemming met artikel 322, § 2, een onderzoek is 
gevoerd en gegevens zijn opgevraagd bij financiële instellingen; 
 
 3°  de concrete aanwijzingen, opgedeeld in categorieën, waardoor de personen bedoeld in 
artikel 322, § 2, tweede lid, zich hebben laten leiden bij hun beslissing om een machtiging te 
verlenen; 
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 4°  het aantal positieve en negatieve beslissingen van de directeuren; 
 
 5°  een globale evaluatie, zowel op technisch vlak als op juridisch vlak van de wijze 
waarop de procedure volgens artikel 322, §§ 2 tot 4 is gevoerd. 
 
 Dit verslag wordt openbaar gemaakt door de Minister van Financiën en overgezonden 
aan de Kamer van volksvertegenwoordigers. ’ ». 
 

 B.1.5.  Artikel 333/1 van het WIB 1992 is gewijzigd bij artikel 9 van de wet van 

7 november 2011 houdende fiscale en diverse bepalingen, dat bepaalt : 

 

 « In artikel 333/1 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 14 april 2011, worden 
de volgende wijzigingen aangebracht : 
 
 1°  in § 1 wordt het eerste lid vervangen als volgt : 
 
 ‘ In de gevallen bedoeld in de artikelen 322, § 2, en 327, § 3, tweede lid, stelt de 
administratie de belastingplichtige in kennis van de aanwijzing of de aanwijzingen van 
belastingontduiking of van de gegevens op grond waarvan zij meent dat het gevoerde 
onderzoek tot een eventuele toepassing van artikel 341 leidt en die een vraag om inlichtingen 
bij een financiële instelling rechtvaardigen. Deze kennisgeving gebeurt bij aangetekende brief 
gelijktijdig met het verzenden van de voormelde vraag om inlichtingen. ’; 
 
 2°  paragraaf 1 wordt aangevuld met een lid luidende : 
 
 ‘ Het eerste lid is evenmin van toepassing op de vragen vanwege de in artikel 322, § 4, 
bedoelde buitenlandse administraties. ’; 
 
 3°  in § 2, 2°, worden de woorden ‘ artikel 322, § 2, ’ vervangen door de woorden ‘ de 
artikelen 322, § 2, en 327, § 3, tweede lid, ’; 
 
 4°  in § 2, 5°, worden de woorden ‘ artikel 322, §§ 2 tot 4 ’ vervangen door de woorden 
‘ de artikelen 322, §§ 2 tot 4, en 327, § 3, tweede lid ’. ». 
 

 Die bepalingen zijn in werking getreden op 1 juli 2011, met uitzondering van het 1°, dat 

in werking is getreden op 1 december 2011 (artikel 11, eerste lid, van de voormelde wet van 

7 november 2011). 

 

 B.2.1.  Artikel 84 van de bestreden wet, in werking getreden op 16 mei 2011, bepaalt : 

 

 « In artikel 216bis van het Wetboek van strafvordering, laatst gewijzigd bij de wet van 
10 april 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 
 
 1°  paragraaf 1, eerste lid, wordt vervangen als volgt : 
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 ‘ § 1.  De procureur des Konings kan, indien hij meent voor een overtreding, een 
wanbedrijf of een misdaad die bij toepassing van de artikelen 1 en 2 van de wet van 4 oktober 
1867 op de verzachtende omstandigheden vatbaar is voor correctionalisering, enkel een 
geldboete of enkel een geldboete met verbeurdverklaring te moeten vorderen, de verdachte 
verzoeken een bepaalde geldsom te storten aan de Federale Overheidsdienst Financiën. ’; 
 
 2°  paragraaf 1, tweede lid, wordt vervangen als volgt : 
 
 ‘ De procureur des Konings bepaalt op welke wijze en binnen welke termijn de betaling 
geschiedt en de precieze feiten omschreven in tijd en ruimte waarvoor hij de betaling 
voorstelt. Die termijn is ten minste vijftien dagen en ten hoogste drie maanden. De procureur 
des Konings kan deze termijn verlengen wanneer bijzondere omstandigheden het wettigen of 
verkorten indien de verdachte hiermee instemt. 
 
 Het voorstel en de beslissing tot verlenging stuiten de verjaring van de strafvordering. ’; 
 
 3°  in paragraaf 1, derde lid, worden de woorden ‘ en niet minder dan 10 euro, verhoogd 
met de opdeciemen ’, vervangen door de woorden ‘ en dient in verhouding te staan tot de 
zwaarte van het misdrijf ’; 
 
 4°  paragraaf 1, vijfde lid, wordt vervangen als volgt : 
 
 ‘ De procureur des Konings verzoekt de verdachte van het misdrijf waarop de 
verbeurdverklaring staat of kan staan, binnen een door hem bepaalde termijn afstand te doen 
van de in beslag genomen goederen of vermogensvoordelen, of indien de goederen of 
vermogensvoordelen niet in beslag genomen zijn, deze af te geven op de door hem bepaalde 
plaats. ’; 
 
 5°  in paragraaf 1, zevende lid, worden de woorden ‘ Administratie van de Belasting over 
de Toegevoegde Waarde en van de Registratie en Domeinen ’ vervangen door de woorden 
‘ Federale Overheidsdienst Financiën ’; 
 
 6°  paragraaf 2 wordt vervangen als volgt : 
 
 ‘ § 2.  Het recht, in paragraaf 1 aan de procureur des Konings toegekend, kan ook worden 
uitgeoefend wanneer de onderzoeksrechter met een onderzoek is gelast of wanneer de zaak 
reeds bij de rechtbank of het hof aanhangig is gemaakt, indien de verdachte, de 
inverdenkinggestelde of de beklaagde zijn bereidheid te kennen geeft de aan een ander 
veroorzaakte schade te vergoeden, voor zover er nog geen vonnis of arrest is uitgesproken dat 
kracht van gewijsde heeft verkregen. Het initiatief kan ook uitgaan van de procureur des 
Konings. 
 
 In voorkomend geval laat de procureur des Konings zich het strafdossier in mededeling 
geworden door de onderzoeksrechter, die een advies kan geven over de stand van het 
onderzoek. 
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 Hetzij op vraag van de verdachte, hetzij ambtshalve stelt de procureur des Konings, 
indien hij van oordeel is dat toepassing kan gemaakt worden van deze paragraaf, de 
verdachte, het slachtoffer en hun advocaten in kennis dat zij inzage in het strafdossier krijgen 
voor zover zij dat nog niet hadden. 
 
 De procureur des Konings bepaalt dag, uur en plaats van de oproeping van de verdachte, 
de inverdenkinggestelde of de beklaagde en het slachtoffer en hun advocaten, hij licht zijn 
voornemen toe en bepaalt op welke feiten omschreven in tijd en ruimte de betaling van de 
geldsom betrekking zal hebben. 
 
 Hij bepaalt het bedrag van de geldsom, de kosten en de goederen of vermogensvoordelen 
waarvan afstand of afgifte dient gedaan te worden, overeenkomstig de in paragraaf 1 bepaalde 
wijze. 
 
 Hij bepaalt de termijn binnen dewelke de verdachte, de inverdenking gestelde of de 
beklaagde en het slachtoffer tot een akkoord kunnen komen in verband met de omvang van de 
schade en de regeling van de schadevergoeding. 
 
 Indien bovenvermelde partijen tot een akkoord zijn gekomen, melden zij dat aan de 
procureur des Konings die het akkoord akteert in een proces-verbaal. 
 
 In overeenstemming met paragraaf 1 vervalt de strafvordering tegen de dader die de door 
de procureur des Konings voorgestelde minnelijke schikking heeft aanvaard en nageleefd. De 
minnelijke schikking doet evenwel geen afbreuk aan de strafvordering tegen de overige 
daders, mededaders of medeplichtigen, noch aan de vorderingen van de slachtoffers tegen 
hen. De wegens hetzelfde misdrijf veroordeelde personen zijn hoofdelijk gehouden tot 
teruggave en schadevergoeding en, onverminderd artikel 50, derde lid, van het Strafwetboek, 
tot betaling van de gerechtskosten, ook al heeft de dader die een minnelijke schikking heeft 
aanvaard, hieraan reeds voldaan. 
 
 Wanneer een minnelijke schikking is uitgevoerd in een zaak die aanhangig werd gemaakt 
en over de strafvordering nog geen vonnis of arrest werd uitgesproken dat in kracht van 
gewijsde is gegaan, geeft al naar het geval de procureur des Konings of de procureur-generaal 
bij het hof van beroep of het arbeidshof daarvan zonder verwijl officieel bericht aan de 
gevatte politierechtbank, correctionele rechtbank of hof van beroep en, in voorkomend geval, 
aan het Hof van Cassatie. 
 
 Op vordering van de procureur des Konings stelt de bevoegde rechter het verval van de 
strafvordering vast ten aanzien van de dader die het voorstel aanvaard en nageleefd heeft. 
 
 Indien de procureur des Konings geen akkoord kan akteren kunnen de documenten die 
werden opgemaakt en de mededelingen die werden gedaan tijdens het overleg niet ten laste 
van de dader worden aangewend in een strafrechtelijke, burgerrechtelijke, administratieve, 
arbitrale of enige andere procedure voor het oplossen van conflicten en zijn ze niet toelaatbaar 
als bewijs, zelfs niet als buitengerechtelijke bekentenis. ’; 
 
 7°  paragraaf 3 wordt vervangen als volgt : 
 
 ‘ § 3.  Het bij de eerste en tweede paragraaf bepaalde recht behoort ook, ten aanzien van 
dezelfde feiten, aan de arbeidsauditeur, de federale procureur en de procureur-generaal in 
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hoger beroep en, ten aanzien van de personen bedoeld in de artikelen 479 en 483 van het 
Wetboek van strafvordering, aan de procureur-generaal bij het hof van beroep. ’; 
 
 8°  in paragraaf 4 wordt de laatste zin vervangen als volgt : 
 
 ‘ In dat geval geldt de betaling van de geldsom door de dader als een onweerlegbaar 
vermoeden van fout. ’; 
 
 9° paragraaf 5 wordt vervangen als volgt : 
 
 ‘ § 5.  De verzoeken bedoeld in dit artikel worden gedaan bij gewone brief. ’; 
 
 10°  het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 6, luidende : 
 
 ‘ § 6.  De hierboven beschreven minnelijke schikking is niet toepasselijk op de misdrijven 
waaromtrent kan worden getransigeerd overeenkomstig artikel 263 van het koninklijk besluit 
van 18 juli 1977 tot coördinatie van de algemene bepalingen inzake douane en accijnzen. 
 
 Voor de fiscale of sociale misdrijven waarmee belastingen of sociale bijdragen konden 
worden omzeild, is de minnelijke schikking pas mogelijk nadat de dader van het misdrijf de 
door hem verschuldigde belastingen of sociale bijdragen, inclusief de intresten, heeft betaald, 
en de fiscale of de sociale administratie daarmee heeft ingestemd. ’ ». 
 

 B.2.2.  Zoals het werd gewijzigd bij artikel 84 van de bestreden wet, bepaalde 

artikel 216bis van het Wetboek van strafvordering : 

 

 « § 1.  De procureur des Konings kan, indien hij meent voor een overtreding, een 
wanbedrijf of een misdaad die bij toepassing van de artikelen 1 en 2 van de wet van 4 oktober 
1867 op de verzachtende omstandigheden vatbaar is voor correctionalisering, enkel een 
geldboete of enkel een geldboete met verbeurdverklaring te moeten vorderen, de verdachte 
verzoeken een bepaalde geldsom te storten aan de Federale Overheidsdienst Financiën. 
 
  De procureur des Konings bepaalt op welke wijze en binnen welke termijn de betaling 
geschiedt en de precieze feiten omschreven in tijd en ruimte waarvoor hij de betaling 
voorstelt. Die termijn is ten minste vijftien dagen en ten hoogste drie maanden. De procureur 
des Konings kan deze termijn verlengen wanneer bijzondere omstandigheden het wettigen of 
verkorten indien de verdachte hiermee instemt. 
 
 Het voorstel en de beslissing tot verlenging stuiten de verjaring van de strafvordering. 
 
 De in het eerste lid bedoelde geldsom mag niet meer bedragen dan het maximum van de 
in de wet voorziene geldboete, verhoogd met de opdeciemen, en dient in verhouding te staan 
tot de zwaarte van het misdrijf. Voor de inbreuken bedoeld in het Sociaal Strafwetboek mag 
de geldsom voorzien in het eerste lid niet lager zijn [dan] 40 % van de minimabedragen van 
de administratieve geldboete, in voorkomend geval vermenigvuldigd met het aantal betrokken 
werknemers, kandidaat[-]werknemers, zelfstandigen, stagiairs, zelfstandige stagiairs of 
kinderen. 
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 Wanneer het misdrijf kosten van analyse of van deskundig onderzoek heeft veroorzaakt, 
kan de bepaalde som worden verhoogd met het bedrag van die kosten of met een gedeelte 
ervan; het gedeelte van de som dat gestort is om die kosten te dekken, wordt toegewezen aan 
de instelling waaraan of aan de persoon wie ze verschuldigd zijn. 
 
 De procureur des Konings verzoekt de verdachte van het misdrijf waarop de 
verbeurdverklaring staat of kan staan, binnen een door hem bepaalde termijn afstand te doen 
van de in beslag genomen goederen of vermogensvoordelen, of indien de goederen of 
vermogensvoordelen niet in beslag genomen zijn, deze af te geven op de door hem bepaalde 
plaats. 
 
 Betaling, afstand en afgifte doen de strafvordering vervallen, mits zij binnen de bepaalde 
termijn plaatshebben. 
 
 De aangestelden van de Federale Overheidsdienst Financiën geven de procureur des 
Konings kennis van de verrichte storting. 
 
 § 2.  Het recht, in paragraaf 1 aan de procureur des Konings toegekend, kan ook worden 
uitgeoefend wanneer de onderzoeksrechter met een onderzoek is gelast of wanneer de zaak 
reeds bij de rechtbank of het hof aanhangig is gemaakt, indien de verdachte, de 
inverdenkinggestelde of de beklaagde zijn bereidheid te kennen geeft de aan een ander 
veroorzaakte schade te vergoeden, voor zover er nog geen vonnis of arrest is uitgesproken dat 
kracht van gewijsde heeft verkregen. Het initiatief kan ook uitgaan van de procureur des 
Konings. 
 
 In voorkomend geval laat de procureur des Konings zich het strafdossier in mededeling 
geworden door de onderzoeksrechter, die een advies kan geven over de stand van het 
onderzoek. 
 
 Hetzij op vraag van de verdachte, hetzij ambtshalve stelt de procureur des Konings, 
indien hij van oordeel is dat toepassing kan gemaakt worden van deze paragraaf, de 
verdachte, het slachtoffer en hun advocaten in kennis dat zij inzage in het strafdossier krijgen 
voor zover zij dat nog niet hadden. 
 
 De procureur des Konings bepaalt dag, uur en plaats van de oproeping van de verdachte, 
de inverdenkinggestelde of de beklaagde en het slachtoffer en hun advocaten, hij licht zijn 
voornemen toe en bepaalt op welke feiten omschreven in tijd en ruimte de betaling van de 
geldsom betrekking zal hebben. 
 
 Hij bepaalt het bedrag van de geldsom, de kosten en de goederen of vermogensvoordelen 
waarvan afstand of afgifte dient gedaan te worden, overeenkomstig de in paragraaf 1 bepaalde 
wijze. 
 
 Hij bepaalt de termijn binnen dewelke de verdachte, de inverdenking gestelde of de 
beklaagde en het slachtoffer tot een akkoord kunnen komen in verband met de omvang van de 
schade en de regeling van de schadevergoeding. 
 
 Indien bovenvermelde partijen tot een akkoord zijn gekomen, melden zij dat aan de 
procureur des Konings die het akkoord akteert in een proces-verbaal. 
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 In overeenstemming met paragraaf 1 vervalt de strafvordering tegen de dader die de door 
de procureur des Konings voorgestelde minnelijke schikking heeft aanvaard en nageleefd. De 
minnelijke schikking doet evenwel geen afbreuk aan de strafvordering tegen de overige 
daders, mededaders of medeplichtigen, noch aan de vorderingen van de slachtoffers tegen 
hen. De wegens hetzelfde misdrijf veroordeelde personen zijn hoofdelijk gehouden tot 
teruggave en schadevergoeding en, onverminderd artikel 50, derde lid, van het Strafwetboek, 
tot betaling van de gerechtskosten, ook al heeft de dader die een minnelijke schikking heeft 
aanvaard, hieraan reeds voldaan. 
 
 Wanneer een minnelijke schikking is uitgevoerd in een zaak die aanhangig werd gemaakt 
en over de strafvordering nog geen vonnis of arrest werd uitgesproken dat in kracht van 
gewijsde is gegaan, geeft al naar het geval de procureur des Konings of de procureur-generaal 
bij het hof van beroep of het arbeidshof daarvan zonder verwijl officieel bericht aan de 
gevatte politierechtbank, correctionele rechtbank of hof van beroep en, in voorkomend geval, 
aan het Hof van Cassatie. 
 
 Op vordering van de procureur des Konings stelt de bevoegde rechter het verval van de 
strafvordering vast ten aanzien van de dader die het voorstel aanvaard en nageleefd heeft. 
 
 Indien de procureur des Konings geen akkoord kan akteren kunnen de documenten die 
werden opgemaakt en de mededelingen die werden gedaan tijdens het overleg niet ten laste 
van de dader worden aangewend in een strafrechtelijke, burgerrechtelijke, administratieve, 
arbitrale of enige andere procedure voor het oplossen van conflicten en zijn ze niet toelaatbaar 
als bewijs, zelfs niet als buitengerechtelijke bekentenis. 
 
 § 3.  Het bij de eerste en tweede paragraaf bepaalde recht behoort ook, ten aanzien van 
dezelfde feiten, aan de arbeidsauditeur, de federale procureur en de procureur-generaal in 
hoger beroep en, ten aanzien van de personen bedoeld in de artikelen 479 en 483 van het 
Wetboek van strafvordering, aan de procureur-generaal bij het hof van beroep. 
 
 § 4. De eventueel aan een ander veroorzaakte schade dient geheel vergoed te zijn 
vooraleer de schikking kan worden voorgesteld. De schikking kan evenwel ook worden 
voorgesteld op voorwaarde dat de dader in een geschrift zijn burgerlijke aansprakelijkheid 
voor het schadeverwekkende feit heeft erkend en hij het bewijs heeft geleverd van de 
vergoeding van het niet-betwiste gedeelte van de schade en de regeling ervan. In ieder geval 
kan het slachtoffer zijn rechten doen gelden voor de bevoegde rechtbank. In dat geval geldt de 
betaling van de geldsom door de dader als een onweerlegbaar vermoeden van fout. 
 
 § 5.  De verzoeken bedoeld in dit artikel worden gedaan bij gewone brief. 
 
 § 6.  De hierboven beschreven minnelijke schikking is niet toepasselijk op de misdrijven 
waaromtrent kan worden getransigeerd overeenkomstig artikel 263 van het koninklijk besluit 
van 18 juli 1977 tot coördinatie van de algemene bepalingen inzake douane en accijnzen. 
 
 Voor de fiscale of sociale misdrijven waarmee belastingen of sociale bijdragen konden 
worden omzeild, is de minnelijke schikking pas mogelijk nadat de dader van het misdrijf de 
door hem verschuldigde belastingen of sociale bijdragen, inclusief de intresten, heeft betaald, 
en de fiscale of de sociale administratie daarmee heeft ingestemd ». 
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 B.2.3.  Artikel 216bis van het Wetboek van strafvordering is later gewijzigd bij de wet 

van 11 juli 2011 « tot wijziging van de artikelen 216bis en 216ter van het Wetboek van 

strafvordering en van artikel 7 van de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal 

Strafwetboek », waarvan artikel 2, in werking getreden op 11 augustus 2011, bepaalt : 

 

 « In artikel 216bis van het Wetboek van strafvordering, laatst gewijzigd bij de wet van 
14 april 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 
 
 1°  paragraaf 1, eerste lid, wordt vervangen door wat volgt : 
 
 ‘ § 1.  De procureur des Konings kan, indien hij meent dat een feit niet van aard schijnt te 
zijn dat het gestraft moet worden met een hoofdstraf van meer dan twee jaar correctionele 
gevangenisstraf of een zwaardere straf, desgevallend met inbegrip van de verbeurdverklaring, 
en dat het geen zware aantasting inhoudt van de lichamelijke integriteit, de dader verzoeken 
een bepaalde geldsom te storten aan de Federale Overheidsdienst Financiën. ’; 
 
 2°  paragraaf 2, tiende lid, wordt vervangen door wat volgt : 
 
 ‘ Op vordering van de procureur des Konings en na te hebben nagegaan of voldaan is aan 
de formele toepassingsvoorwaarden van § 1, eerste lid, of de dader de voorgestelde minnelijke 
schikking heeft aanvaard en nageleefd, en het slachtoffer en de fiscale of sociale administratie 
werden vergoed overeenkomstig § 4 en § 6, tweede lid, stelt de bevoegde rechter het verval 
van de strafvordering vast ten aanzien van de dader. ’ ». 
 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 

 

 B.3.1.  De Ministerraad betwist de ontvankelijkheid van het door de vzw « Ligue des 

Droits de l’Homme » ingestelde beroep omdat die vereniging haar belang om in rechte op te 

treden, slecht heeft afgebakend in haar verzoekschrift en zij in elk geval niet heeft aangegeven 

hoe de bestreden normen haar maatschappelijk doel kunnen aantasten. 

 

 B.3.2.  Wanneer een vereniging zonder winstoogmerk die niet haar persoonlijk belang 

aanvoert, voor het Hof optreedt, is vereist dat haar maatschappelijk doel van bijzondere aard 

is en, derhalve, onderscheiden van het algemeen belang; dat zij een collectief belang 

verdedigt; dat haar maatschappelijk doel door de bestreden norm kan worden geraakt; dat ten 

slotte niet blijkt dat dit maatschappelijk doel niet of niet meer werkelijk wordt nagestreefd. 

 

 B.3.3.  Op grond van artikel 6 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof moet in het verzoekschrift het onderwerp van het beroep worden 
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aangegeven en moeten de feiten en middelen daarin worden uiteengezet. Die vereiste is niet 

louter vormelijk. Zij moet het de in artikel 76 van dezelfde bijzondere wet bedoelde 

overheden immers mogelijk maken met kennis van zaken te beslissen of zij in de procedure 

zullen tussenkomen en, indien zij tussenkomen, op nuttige wijze te antwoorden op de 

middelen. 

 

 In principe moet het verzoekschrift aldus de elementen bevatten die noodzakelijk zijn om 

te oordelen over de ontvankelijkheid van het beroep tot vernietiging, met inbegrip van de 

elementen die het mogelijk maken om vast te stellen in welke zin, bij de indiening van het 

beroep, de situatie van de verzoekende partij rechtstreeks en ongunstig kan worden geraakt 

door de bestreden bepalingen. 

 

 Te dezen, en ondanks de schrijffout die daarin is geslopen, wordt in het verzoekschrift 

uiteengezet wat het maatschappelijk doel van de verzoekende partij is, zodat, in het licht van 

de grieven die zij ten aanzien van de bestreden bepalingen formuleert, elke partij in het geding 

redelijkerwijze kan begrijpen in welke zin het maatschappelijk doel van de verzoekende partij 

kon worden geraakt door de bestreden bepalingen. 

 

 De exceptie wordt verworpen. 

 

 B.3.4.  In haar tweede middel verwijt de verzoekende partij in de zaak nr. 5233 artikel 84, 

6°, van de bestreden wet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang 

gelezen met artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, te schenden, in 

zoverre er geen beroep met volle rechtsmacht zou bestaan dat de persoon die de minnelijke 

schikking in strafzaken heeft aanvaard, zou toelaten de regelmatigheid ervan te betwisten. 

 

 B.3.5.  Het middel is dus gericht tegen het tiende lid van paragraaf 2 van artikel 216bis van 

het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij de bestreden bepaling, dat zich ertoe 

beperkt erin te voorzien dat, wanneer de minnelijke schikking is gesloten tijdens het onderzoek 

of de berechting, « op vordering van de procureur des Konings […] de bevoegde rechter het 

verval van de strafvordering [vaststelt] ten aanzien van de dader die het voorstel aanvaard en 

nageleefd heeft ». 
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 Die bepaling is vervangen bij artikel 2, 2°, van de voormelde wet van 11 juli 2011, in 

werking getreden op 11 augustus 2011. 

 

 B.3.6.  Vanaf die datum is het beroep, in zoverre het is gericht tegen die bepaling, dus 

zonder voorwerp geworpen. 

 

 Immers, hoewel diezelfde verzoekende partij in de zaak nr. 5308 een beroep tot vernietiging 

heeft ingesteld tegen artikel 2, 1°, van de wet van 11 juli 2011, beoogden noch dat beroep, noch 

enig ander verzoekschrift tot vernietiging de vernietiging van artikel 2, 2°, van die wet binnen de 

termijn van zes maanden te rekenen vanaf de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad op 

1 augustus 2011. 

 

 B.3.7.  Bovendien blijkt niet – en de verzoekende partij toont evenmin aan – dat aan 

artikel 84 van de bestreden wet, vóór de opheffing ervan, uitvoering is gegeven. 

 

 Het Hof stelt inzonderheid vast dat de minister, tijdens de parlementaire voorbereiding van 

de wet van 11 juli 2011, heeft gepreciseerd dat, tussen de inwerkingtreding van artikel 84 van de 

bestreden wet en die van de wijzigende bepaling vervat in de wet van 11 juli 2011, « instructie 

[zal] worden gegeven aan het college van [procureurs-generaal] met de toepassing van de 

minnelijke schikking te wachten tot ook voorliggende wijzigingswet is gepubliceerd » (Parl. St., 

Senaat, 2010-2011, nr. 5-893/3, p. 23). 

 

 Daar artikel 84 van de bestreden wet niet is uitgevoerd vóór de inwerkingtreding van 

artikel 2, 2°, van de wet van 11 juli 2011, bepaling die niet is bestreden, heeft de verzoekende 

partij geen belang bij de vernietiging van het tiende lid van paragraaf 2 van artikel 216bis van het 

Wetboek van strafvordering. 

 

 B.3.8.  De grieven die de verzoekende partijen in de zaken nrs. 5235 en 5236 aanvoeren 

tegen de artikelen 55 en 56 van de wet van 14 april 2011 hebben betrekking op de 

mogelijkheid voor de belastingadministratie om inlichtingen in te winnen bij financiële 

instellingen zodra er « één of meer aanwijzingen van belastingontduiking » zijn of wanneer de 

administratie zich voorneemt om de belastbare grondslag te bepalen op basis van tekenen en 

indiciën van gegoedheid krachtens artikel 341 van het WIB 1992. 
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 Die grieven hebben derhalve meer bepaald betrekking op de paragrafen 2 en 3 van 

artikel 322 van het WIB 1992, zoals aangevuld bij artikel 55 van de wet van 14 april 2011. 

 

 Nergens worden in de middelen grieven ontwikkeld tegen de in paragraaf 4 van 

artikel 322 van het WIB 1992 bedoelde hypothese waarin een inlichting wordt gevraagd door 

een buitenlandse staat, in welk geval die vraag om inlichtingen wordt gelijkgesteld met een 

« aanwijzing als bedoeld in paragraaf 2 » en evenmin tegen het gegeven dat in die hypothese 

de voorafgaande kennisgeving waarin artikel 333/1, § 1, eerste lid, voorziet, niet wordt 

vereist. 

 

 Het Hof sluit derhalve het onderzoek uit van de artikelen 55 en 56 van de wet van 

14 april 2011 in zoverre het betrekking zou hebben op artikel 322, § 4, van het WIB 1992. 

 

 

 Ten gronde 

 

 Wat de grieven gericht tegen de artikelen 55 tot 57 van de bestreden wet betreft 

 

 B.4.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5235 en 5236 zijn van mening dat de 

artikelen 55 tot 57 van de bestreden wet op discriminerende wijze afbreuk doen zowel aan het 

recht op eerbiediging van het privéleven en van het briefgeheim (eerste middel) als aan het 

verbod op dwangarbeid of verplichte arbeid (tweede middel) en aan het recht om zichzelf niet 

te beschuldigen (derde middel). 

 

 

 Het recht op eerbiediging van het privéleven en op eerbiediging van het briefgeheim 

 

 B.5.1.  De verzoekende partijen voeren aan dat de bestreden bepalingen de artikelen 10, 

11, 22 en 29 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens, schenden, in zoverre zij de belastingadministratie toelaten elke 

bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling (hierna : financiële instelling) ertoe te verplichten haar 

gegevens mee te delen die die instelling bezit met betrekking tot een belastingplichtige ten 

aanzien van wie de administratie beschikt over aanwijzingen van belastingontduiking of wanneer 

zij zich voorneemt een beroep te doen op artikel 341 van het WIB 1992. 
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 B.5.2.  Artikel 341 van het WIB 1992 bepaalt : 

 

 « Behoudens tegenbewijs mag de raming van de belastbare grondslag, zowel voor 
rechtspersonen als voor natuurlijke personen, worden gedaan volgens tekenen en indiciën 
waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten. 
 
 Wanneer het tegenbewijs van de belastingplichtige betrekking heeft op verkopen van 
roerende waarden of andere financiële instrumenten die hij zich als belegging heeft aangeschaft, 
hebben de ingeroepen aankoop- of verkoopborderellen of -documenten tegenover de 
Administratie der directe belastingen slechts bewijskracht indien ze de vermelding ‘ op naam ’ 
dragen en zijn opgesteld ten name van de belastingplichtige of van de personen van wie hij de 
rechthebbende is ». 
 

 Het staat de belastingadministratie vrij om in alle omstandigheden en ten aanzien van om het 

even welke belastingplichtige een beroep op dat bewijsmiddel te doen. 

 

 B.5.3.  Het inwinnen en het verwerken van gegevens in verband met rekeningen en 

financiële transacties vormen een inmenging in het privéleven van de betrokken personen, alsook 

van de personen met wie zij die financiële verrichtingen hebben gedaan. 

 

 Ook al maken het inwinnen en het verwerken van dergelijke gegevens het niet altijd 

mogelijk rechtstreeks binnen te dringen in de communicaties die betrekking kunnen hebben op 

het privéleven in zijn meest intieme vorm, toch kunnen die onderzoeksmaatregelen min of meer 

nauwkeurige en eensluidende gegevens aan het licht brengen over « het gedrag, de meningen of 

de gevoelens » van de persoon die daarvan het voorwerp uitmaakt (zie mutatis mutandis, EHRM, 

2 september 2010, Uzun t. Duitsland, § 52). 

 

 Het Hof moet bijgevolg erover waken dat de wetgever, wanneer hij voor de 

belastingadministratie mogelijkheden creëert om inzage te hebben van gegevens met betrekking 

tot rekeningen en financiële transacties, de voorwaarden naleeft waaronder een dergelijke 

inmenging in het recht op de bescherming van het privéleven en, in voorkomend geval, van het 

gezinsleven toelaatbaar is in het licht van artikel 22 van de Grondwet, in samenhang gelezen met 

artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 B.5.4.  Volgens de verzoekende partijen zouden de bestreden bepalingen ook moeten 

worden getoetst in het licht van de waarborgen waarin artikel 29 van de Grondwet voorziet. 
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 Die bepaling, die het briefgeheim waarborgt, verbiedt in beginsel dat de briefwisseling 

kan worden onderschept en geopend. 

 

 De bestreden bepalingen, die de belastingadministratie niet toestaan de briefwisseling 

tussen de financiële instellingen en hun cliënten te onderscheppen, schenden derhalve 

artikel 29 van de Grondwet niet. 

 

 B.5.5.  Artikel 22 van de Grondwet heeft tot doel de personen te beschermen tegen 

inmengingen in hun privéleven en gezinsleven. 

 

 Het Hof moet bijgevolg nog nagaan of de verplichting voor de financiële instellingen om 

aan de belastingadministratie de briefwisseling vrij te geven die zij met hun cliënten hebben 

gehad, verenigbaar is met het recht op eerbiediging van het privéleven. 

 

 B.5.6.  Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 22 van de Grondwet blijkt dat de 

Grondwetgever « een zo groot mogelijke concordantie [heeft willen nastreven] met artikel 8 

van het Europees Verdrag tot Bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden (EVRM), teneinde betwistingen over de inhoud van dit Grondwetsartikel 

respectievelijk art. 8 van het EVRM te vermijden » (Parl. St., Kamer, 1992-1993, nr. 997/5, 

p. 2). 

 

 B.5.7.  De rechten die bij artikel 22 van de Grondwet en bij artikel 8 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens worden gewaarborgd, zijn niet absoluut. Hoewel 

artikel 22 van de Grondwet aan eenieder het recht op eerbiediging van zijn privéleven en zijn 

gezinsleven toekent, voegt die bepaling daaraan immers onmiddellijk toe : « behoudens in de 

gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald ». 

 

 Die grondwetsbepaling waarborgt derhalve dat geen enkele overheidsinmenging in het 

recht op eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven kan plaatsvinden dan krachtens 

voldoende precieze regels aangenomen door een democratisch verkozen beraadslagende 

vergadering, waarbij elke inmenging in dat recht dient te beantwoorden aan een dwingende 

maatschappelijke behoefte en evenredig dient te zijn met de nagestreefde wettige doelstelling. 
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 B.6.1.  De bestreden maatregel vloeit voort uit de aanneming van een amendement 

ingediend in de Kamer van volksvertegenwoordigers. 

 

 B.6.2.  Het oorspronkelijke wetsontwerp beoogde alleen de opheffing van het 

bankgeheim te regelen ten behoeve van de belastingadministratie wanneer een buitenlandse 

belastingadministratie aan haar een verzoek had gericht. Een dergelijke benadering werd 

verantwoord door de volgende beschouwingen : 

 

 « Het gaat erom te vermijden dat België zich aan internationale sancties blootstelt. Deze 
sancties zouden door de G20 of de OESO kunnen worden uitgesproken doordat er in België 
geen rechtsinstrumenten van toepassing zijn die een uitwisseling van bankinlichtingen met de 
andere Staten mogelijk maken met het oog op de vestiging van inkomstenbelastingen door die 
Staten. 
 
 […] 
 

 Dit wetsontwerp heeft tot doel een uitwisseling van bankinlichtingen mogelijk te maken 
tussen België en de Staten waarmee een van toepassing zijnde internationaal rechtsinstrument 
een uitwisseling van inlichtingen voorziet, zonder te wachten op de inwerkingtreding van de 
onlangs ondertekende TIEA’s [Tax Information Exchange Agreement] en Protocollen tot 
wijziging van het artikel dat, in de overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting, is 
gewijd aan de uitwisseling van inlichtingen, conform het overeenkomstige artikel (artikel 26) 
in de recentste versie van het OESO-Model. 
 
 […] 
 
 Als dankzij het in dit wetsontwerp voorgestelde wetgevend optreden het verstrekken van 
bankinlichtingen door België mogelijk werd gemaakt in het kader van de van toepassing 
zijnde overeenkomsten tot vermijden van dubbele belasting, zou België na afloop van de peer 
review een positieve evaluatie moeten krijgen, zelfs indien het artikel dat in elk van deze 
overeenkomsten aan de uitwisseling van inlichtingen gewijd is, niet conform artikel 26 van de 
recentste versie van het OESO-Model zou zijn » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, 
DOC 53-1208/001, pp. 36-42). 
 

 B.6.3.  De afdeling wetgeving van de Raad van State merkte evenwel op : 

 

 « De nieuwe regeling zal er toe leiden dat de administratie in de rekeningen, boeken en 
documenten van de bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen, inlichtingen over hun 
cliënten kan inzamelen ten behoeve van een andere staat, maar diezelfde inlichtingen niet kan 
inzamelen voor binnenlands gebruik of de ten behoeve van een andere staat verzamelde 
inlichtingen niet kan aanwenden voor binnenlands gebruik. 
 
 Dit doet de vraag rijzen of daarmee op indirecte wijze geen onrechtmatig concurrentieel 
voordeel wordt geboden aan de in België actieve bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen : 
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als Belgische rijksinwoners bankverrichtingen bij Belgische banken uitvoeren, geldt de 
principiële vertrouwelijkheid van bankgegevens, terwijl uit de memorie van toelichting blijkt 
dat bij verrichtingen in een andere EU-lidstaat, het verstrekken van bankinlichtingen aan de 
Belgische belastingadministratie zou worden verzekerd. 
 
 De rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie leert alvast dat er sprake is 
van een beperking van zowel het vrij verrichten van diensten als het vrij verkeer van kapitaal 
wanneer het voor een belastingplichtige om een welbepaalde reden minder aantrekkelijk is 
om spaartegoeden naar een andere lidstaat dan zijn woonstaat over te brengen en daar aan te 
houden. Alhoewel in beginsel verboden, kan een dergelijke beperking toch worden ingevoerd 
zo ter verantwoording daarvan dwingende redenen van algemeen belang kunnen worden 
ingeroepen : het is immers vaste rechtspraak van het Hof dat nationale maatregelen die de 
uitoefening van de in het verdrag gewaarborgde fundamentele vrijheden kunnen belemmeren 
of minder aantrekkelijk kunnen maken, aan vier voorwaarden moeten voldoen, namelijk 1) zij 
moeten zonder discriminatie worden toegepast, 2) zij moeten hun rechtvaardiging vinden in 
dwingende redenen van algemeen belang, 3) zij moeten geschikt zijn om de verwezenlijking 
van het nagestreefde doel te waarborgen, en 4) zij mogen niet verder gaan dan nodig is voor 
het bereiken van dat doel. 
 
 In elk geval blijkt uit de memorie van toelichting niet wat het precieze doel is van het 
behoud van de vertrouwelijkheid van bankgegevens voor binnenlands gebruik en wat de 
rechtvaardiging is voor de daarmee verbonden belemmering van het vrij verkeer van kapitaal 
en diensten. Op grond van de in de memorie van toelichting verstrekte gegevens, ziet de Raad 
van State, afdeling Wetgeving, ook niet welke dwingende redenen van algemeen belang 
daarvoor zouden kunnen worden aangevoerd. 
 
 Verder is het de vraag of, gelet onder meer op het wederkerigheidsbeginsel vervat in de 
ontworpen bepaling, de bankinlichtingen in het buitenland wettig zullen kunnen opgevraagd 
worden wanneer voor vergelijkbare binnenlandse situaties daartoe geen equivalente 
bevoegdheid bestaat » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1208/001, pp. 117-119). 
 

 B.6.4.  Het amendement, dat aan de oorsprong van de bestreden bepalingen ligt, werd 

zijnerzijds als volgt verantwoord : 

 

 « Het bankgeheim in ons land is beperkt en zelfs eerder een discretieplicht. Maar als het 
bankgeheim geldt, kan het althans volgens een enge interpretatie van de wet, enkel in zeer 
strikte omstandigheden worden opgeheven. Deze strikte interpretatie staat een efficiënte 
fraudebestrijding in de weg. 
 
 Verder is het onmiskenbaar zo dat het Belgische bankgeheim ook internationaal steeds 
meer onder druk staat omdat het de internationale gegevensuitwisseling in de weg staat. Het 
dreigt in botsing te komen met de nieuwe, nog te ratificeren verdragen over internationale 
gegevensuitwisseling waarin bepaald is dat België zich niet op het bankgeheim mag beroepen 
om gegevens niet uit te wisselen. De afgesloten dubbelbelastingverdragen dreigen immers 
dode letter te worden als ook in het intern recht de wettelijke basis niet wordt gecreëerd voor 
gegevensopvraging bij financiële instellingen. De wetsontwerpen die tot nu toe zijn ingediend 
moesten telkens ad hoc een bepaling opnemen waarbij werd gesteld dat het fiscale 
bankgeheim wordt opgeheven voor de toepassing van het verdrag. Dergelijke verkapte 
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bepalingen geven geen blijk van goede wetgeving en dus wordt een algemene bepaling 
noodzakelijk. 
 
 […] 
 
 Het bankgeheim geldt in ons land enkel voor de inkomstenbelastingen en dan nog enkel 
in de onderzoek- en controlefase van het fiscale dossier van een belastingplichtige. Het geldt 
niet bij de afhandeling van een bezwaarschrift, noch in de invorderingsfase of bij het 
onbeperkte uitstel van de invordering. 
 
 In een enge interpretatie van de wet kan het bankgeheim in de onderzoek- en controlefase 
in de inkomstenbelastingen enkel opgeheven worden indien er bij een fiscale controle bij de 
bankinstelling zelf concrete elementen aan het licht komen die wijzen op het bestaan of de 
voorbereiding van een mechanisme van belastingontduiking bij de klant. 
 
 De Parlementaire onderzoekscommissie naar de grote fiscale fraudedossiers heeft 
vastgesteld dat het bankgeheim zoals het op die wijze in België wordt toegepast een echt 
beletsel vormt voor een doeltreffende bestrijding van de fiscale fraude. Daarom heeft ze de 
volgende aanbeveling geformuleerd : 
 
 ‘ De wetten en de fiscale regels die het bankgeheim in ons land regelen aanpassen uit het 
oogpunt van de bestrijding van fiscale fraude, teneinde het bestuur de mogelijkheid te bieden 
de banken te ondervragen indien het over een of meer aanwijzingen beschikt dat inkomsten 
niet werden aangegeven. Die aanpassing zal geschieden in de zin van de Europese 
regelgeving, en zal onder andere geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op de artikelen 318, 
322 en 323 van het WIB, onverminderd de toepassing van artikel 333 van het WIB  
(verplichting de belastingplichtige in sommige gevallen ervan in kennis te stellen dat de 
discretieplicht wordt opgeheven). ’ 
 
 We stellen voor om nu uitvoering te geven aan die aanbevelingen door een specifieke 
regeling uitdrukkelijk in de wet op te nemen. De regeling moet echter voldoende evenwichtig 
worden uitgebouwd. Het is immers niet de bedoeling om de opheffing van het bankgeheim te 
pas en te onpas te gebruiken. Om een correct gebruik te garanderen, is het niet alleen 
noodzakelijk om het toepassingsgebied duidelijk te omschrijven, maar ook om enkele 
waarborgen in te bouwen tegen het oneigenlijke gebruik van deze mogelijkheid. Zo wordt 
vereist dat het onderzoek wordt [gevoerd] door een voldoende gekwalificeerd ambtenaar en is 
er een voorafgaande goedkeuring nodig van een directeur. Inzake btw heeft die 
goedkeuringsprocedure tot nu toe correct gewerkt.  
 
 Verder werd in de redactie van de hiernavolgende wetsartikelen rekening gehouden met 
de opmerkingen in het advies nr. 13/2010 van 31 maart 2010 dat door de Commissie voor de 
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer werd uitgebracht. Zo wordt er een zogenaamde 
‘ getrapte ’ procedure ingebouwd. Dit wil zeggen dat de fiscus de gevraagde informatie pas 
bij de financiële instelling kan opvragen indien er al een voldoende ruim onderzoek is 
gevoerd en er een duidelijk vermoeden is dat nuttige gegevens verborgen worden gehouden. 
 
 In voormeld advies van de Privacycommissie wordt eveneens gesteld dat de 
belastingplichtige moet geïnformeerd worden over de vraag om informatie bij de financiële 
instellingen. In dit amendement wordt hiermee rekening gehouden, meer bepaald door een 
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kennisgeving aan de belastingplichtige te voorzien, gelijktijdig met de vraag om informatie 
aan de financiële instellingen. 
 
 Ten slotte is er ook een praktische reden om het bankgeheim op te heffen. In de nieuwe 
structuur van Financiën worden gezamenlijke controles de regel. Maar omdat het bankgeheim 
enkel geldt in de inkomstenbelastingen en dus niet voor bijvoorbeeld de btw of 
successierechten, zou het bankgeheim ertoe leiden dat gegevensuitwisseling tussen collega’s 
die aan hetzelfde dossier werken, onmogelijk is. Dat zal op het terrein voor heel wat 
praktische problemen zorgen. Het verschil zorgt nu al voor tal van juridische problemen met 
rechtsonzekerheid tot gevolg. 
 
 […] 
 
 Het toepassingsgebied wordt duidelijk omschreven in de nieuwe § 2 van artikel 322 
WIB 92. De versoepeling van het fiscale bankgeheim is duidelijk bedoeld om de 
belastingontduiking te bestrijden. Ze kan eveneens worden toegepast wanneer de 
administratie zich voorneemt om de belastbare grondslag volgens artikel 341 te bepalen 
(zogenoemde tekenen en indiciën). De parlementaire onderzoekscommissie heeft duidelijk 
aangegeven in welke richting zij de regels van het bankgeheim wil zien evolueren. Van deze 
aanpassing mag de wetgever verwachten dat ze na verloop van tijd niet opnieuw in de meest 
strikte zin wordt geïnterpreteerd. Daarom menen we dat het noodzakelijk is om concreet aan 
te geven hoe het toepassingsgebied moet worden geïnterpreteerd en in welke gevallen we 
concreet een mogelijkheid zien dat het bankgeheim eventueel kan worden opgeheven. 
 

 De nieuwe bepaling stelt uitdrukkelijk dat er ‘ aanwijzingen van belastingontduiking ’ 
moeten zijn. Dit betekent dus niet dat er reeds concreet vastgestelde belastingontduiking moet 
zijn, een vermoeden van belastingontduiking volstaat. De aanwijzingen moeten niet bewezen 
zijn, maar mogen ook niet berusten op wilde of vage veronderstellingen. Ze moeten […] 
voldoende geloofwaardigheid bezitten » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1208/007, 
pp. 11-14). 
 

 B.7.  In tegenstelling tot wat de verzoekende partijen aanvoeren, streeft de bestreden 

maatregel wel degelijk een doelstelling van algemeen belang na in de zin van artikel 8.2 van 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in zoverre de correcte vestiging van de 

belasting nodig is om « het economisch welzijn van het land » te verzekeren. 

 

 B.8.  Het Hof moet voorts nagaan of die inmenging voldoet aan het wettigheidsbeginsel en 

of zij redelijk verantwoord is. 

 

 B.9.1.  Door aan de bevoegde wetgever de bevoegdheid voor te behouden om te bepalen in 

welke gevallen en onder welke voorwaarden het recht op eerbiediging van het privéleven kan 

worden aangetast, waarborgt artikel 22 van de Grondwet iedere burger dat geen enkele 
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inmenging in dat recht toegelaten is dan krachtens de regels die zijn aangenomen door een 

democratisch verkozen beraadslagende vergadering. 

 

 Naast die formele wettigheidsvereiste legt artikel 22 van de Grondwet eveneens de 

verplichting op dat de inmenging in het recht op eerbiediging van het privéleven in duidelijke en 

voldoende nauwkeurige bewoordingen wordt geformuleerd die het mogelijk maken de 

hypothesen te voorzien waarin de wetgever een dergelijke inmenging in het recht op 

eerbiediging van het privéleven toestaat. 

 

 Evenzo houdt de vereiste van voorzienbaarheid waaraan de wet moet voldoen om in 

overeenstemming te worden bevonden met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens, in dat de formulering ervan voldoende precies is zodat elk individu in de 

gegeven omstandigheden in redelijke mate de gevolgen van een bepaalde handeling kan 

voorzien (EHRM, 17 februari 2004, Maestri t. Italië, § 30). 

 

 De wet moet waarborgen bieden tegen willekeurige aantastingen door de overheid van 

het recht op eerbiediging van het privéleven, namelijk door de beoordelingsbevoegdheid van 

de betrokken overheden op voldoende duidelijke wijze af te bakenen, enerzijds, en door in 

een effectief jurisdictioneel toezicht te voorzien, anderzijds (zie, onder andere,  EHRM, 4 mei 

2000, Rotaru t. Roemenië, § 55; 6 juni 2006, Segerstedt-Wiberg t. Zweden, § 76; 4 juli 2006, 

Lupsa t. Roemenië, § 34). 

 

 B.9.2.  Artikel 55 van de bestreden wet staat de belastingadministratie toe om, onder 

bepaalde voorwaarden, van de bedoelde financiële instellingen te eisen dat zij inlichtingen 

betreffende een van hun cliënten in twee hypothesen meedelen : de eerste, wanneer de 

administratie beschikt over een of meer aanwijzingen van belastingontduiking, en de tweede, 

wanneer zij zich voorneemt de belastbare grondslag te bepalen overeenkomstig artikel 341 

van het WIB 1992. 

 

 B.9.3.  Met betrekking tot de eerste hypothese vermeldt de verantwoording bij het 

amendement dat leidde tot de bestreden bepaling het volgende : 

 

 « De nieuwe bepaling stelt uitdrukkelijk dat er ‘ aanwijzingen van belastingontduiking ’ 
moeten zijn. Dit betekent dus niet dat er reeds concreet vastgestelde belastingontduiking moet 
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zijn, een vermoeden van belastingontduiking volstaat. De aanwijzingen moeten niet bewezen 
zijn, maar mogen ook niet berusten op wilde of vage veronderstellingen. Ze moeten […] 
voldoende geloofwaardigheid bezitten. Zo vormen volgende vaststellingen een aanwijzing 
van belastingontduiking : 
 
 •  het bezit van een bankrekening in het buitenland zonder dat de belastingplichtige dit op 
zijn aangifte heeft gemeld; 
 
 •  belangrijke discrepantie tussen de uiterlijke tekenen van welstand of het 
uitgavenpatroon en de aangegeven of gekende inkomsten en waarvoor de belastingplichtige 
geen sluitende uitleg kan geven nadat hem dat is gevraagd; 
 
 •  vaststellingen dat aankopen zijn gebeurd zonder factuur of die niet in de boekhouding 
terug te vinden zijn en waaruit […] vermoed kan worden dat de inkomsten evenmin zijn 
aangegeven; 
 
 •  vaststellingen van zwart werk en activiteiten op werkplaatsen die blijkbaar niet zijn 
aangegeven; 
 
 •  inlichtingen die de administratie ontvangt en waaruit blijkt dat inkomsten niet zijn 
aangegeven. Deze inkomsten [lees : inlichtingen] kunnen komen uit het buitenland, uit 
dossiers van andere belastingplichtigen of verkregen van publieke instellingen. Die 
inlichtingen kunnen spontaan bij de administratie zijn terechtgekomen of kunnen door de 
administratie zijn opgevraagd; 
 
 •  discordantie tussen 2 exemplaren van een zelfde factuur (of betalingsnota) : naargelang 
men die factuur bij de leverancier dan wel bij de klant raadpleegt; 
 
 •  discordanties tussen offertes, facturen, bestelbons, transportdocumenten, … die niet 
kunnen worden verantwoord; 
 
 •  aanvraag van belastingvoordelen waarvoor de werken blijkbaar niet zijn uitgevoerd; 
 
 •  documenten die door de werknemer zijn ondertekend en waaruit een hogere vergoeding 
blijkt dan door de werkgever in zijn boekhouding is opgenomen; 
 
 •  belangrijke onjuistheden in de verschillende bestanddelen van een factuur (identiteit, 
aard van geleverd goed of dienstprestatie, volume prijs, …); 
 
 •  vaststelling van een hogere winstmarge op de dag van een belastingcontrole dan deze 
die blijkt uit de boekhouding voor de vorige belastbare tijdperken, en dit terwijl de 
exploitatievoorwaarden niet zijn gewijzigd; 
 
 •  vaststelling waarbij de aankopen en verkopen niet corresponderen met de 
voorraadwijzigingen tijdens dezelfde periode; 
 
 •  facturatie van leveringen of dienstprestaties die niet zijn uitgevoerd (valse facturen); 
 
 •  leveringen of dienstprestaties waarvoor geen facturen zijn gemaakt of terug te vinden 
zijn in de boekhouding; 
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 •  de vaststelling dat inzake ontvangsten geen enkel ontvangstbewijs of controleerbaar 
stuk kan worden voorgelegd of dat ze in belangrijke mate ontbreken; 
 
 •  discordanties tussen de originele en dubbels van ontvangstbewijzen; 
 
 •  vaststellingen waarbij btw-kwitanties niet zijn verstrekt en de corresponderende 
ontvangsten niet in de boekhouding kan worden aangetoond; 
 
 •  vaststelling dat een bankrekening vermeld staat op de documenten gebruikt in het kader 
van een beroepsactiviteit, maar dat die niet terug te vinden is in de boekhouding of tussen de 
bewijsstukken; 
 
 •  niet verantwoorde discordanties tussen de aangegeven omzet voor de directe 
belastingen en deze voor de btw; 
 
 •  niet verantwoorde discordanties tussen de loonopgaven en de geboekte lonen; 
 
 •  het niet indienen van aangiftes; 
 
 •  het bereiken van een zogenaamde negatieve kas; 
 
 •  … 
 
 Het is duidelijk dat dit geen beperkte lijst is, maar dat nieuwe inzichten, technieken en 
vaststellingen er toe kunnen leiden om deze lijst verder aan te vullen. 
 
 Om bij de werkelijke doelstelling van de maatregel te blijven, namelijk het bestrijden van 
belastingontduiking, zijn er ook gevallen die duidelijk buiten het toepassingsgebied van de 
maatregel vallen. Ook dit is een niet beperkte lijst : 
 
 •  fouten in aftrekbare bestedingen. Aftrekbare bestedingen waarvoor blijkbaar de 
voorwaarden niet zijn vervuld. 
 
 •  schrijffouten, telfouten en materiële vergissingen; 
 
 •  fouten in gezinslasten; 
 
 •  het loutere feit dat een aangifte laattijdig is ingediend; 
 
 •  loonfiches die niet of niet correct zijn aangegeven; 
 
 •  inkomsten die weliswaar zijn aangegeven, maar onder een verkeerde rubriek; 
 
 •  kosten waarvoor een aftrekbeperking niet of onvoldoende is toegepast; 
 
 •  het ontbreken van voordelen van alle aard die op forfaitaire wijze worden bepaald; 
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 •  problemen met juridische interpretaties; 
 
 •  … » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1208/007, pp. 13-16). 

 

 Hieruit vloeit voort dat de eerste hypothese waarin de wetgever de administratie toestaat 

zich te mengen in het privéleven van de belastingplichtigen voldoende nauwkeurig is 

afgebakend om het die laatstgenoemden mogelijk te maken, in voorkomend geval met de hulp 

van juridische bijstand, te voorzien in welke gevallen een vraag om inlichtingen gericht aan 

de financiële instelling waarvan zij cliënt zijn, is verantwoord door een aanwijzing van 

belastingontduiking te hunnen aanzien. In voorkomend geval staat het aan de rechter om te 

beoordelen of de door de belastingadministratie voorgelegde aanwijzingen kunnen volstaan 

om de inmenging in het privéleven te verantwoorden. 

 

 B.9.4.  In verband met de tweede hypothese en rekening houdend met hetgeen is vermeld 

in B.5.2 lijkt de belastingadministratie, louter op basis van de tekst van artikel 322, § 2, eerste 

lid, van het WIB 1992, zoals ingevoegd bij de bestreden wet, ertoe te zijn gemachtigd toegang 

te hebben tot de financiële gegevens van de belastingplichtige wanneer zij overweegt, zoals 

zij daartoe altijd is gemachtigd, zijn inkomsten indiciair te belasten. 

 

 B.9.5.  Tijdens de parlementaire voorbereiding is in verband met het amendement dat 

heeft geleid tot de bestreden bepalingen, evenwel gepreciseerd : 

 

 « […] De ontworpen paragraaf 2 [somt] de gevallen [op] waarin het bankgeheim kan 
worden opgeheven, namelijk wanneer de administratie bij het onderzoek over één of meer 
aanwijzingen van belastingontduiking beschikt of wanneer de administratie zich voorneemt 
om de belastbare grondslag te bepalen overeenkomstig artikel 341 van het WIB 92 (d.w.z. 
volgens tekenen en indiciën waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de 
aangegeven inkomsten) » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1208/012, p. 22). 
 

 « Er wordt in amendement nr. 15 vermeld dat het bankgeheim alleen maar kan worden 
opgeheven als er één of meer aanwijzingen zijn van belastingontduiking of wanneer er 
indiciën zijn dat er een hogere graad van gegoedheid is dan wat blijkt uit de aangegeven 
inkomsten » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1208/012, pp. 24-25). 
 

 « […] De procedure tot opheffing van het bankgeheim [kan] maar […] worden opgestart 
wanneer er één of meer aanwijzingen zijn van belastingontduiking of wanneer er indiciën zijn 
dat er een hogere graad van gegoedheid is dan wat blijkt uit de aangegeven inkomsten » (Parl. 
St., Senaat, 2010-2011, nr. 5-869/3, p. 18). 
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 B.9.6.  Daarnaast bepaalt artikel 322, § 2, derde lid, van het WIB 1992, ingevoegd bij de 

bestreden wet, dat de machtiging om zich tot de financiële instelling te richten pas mag 

worden verleend nadat is vastgesteld dat het onderzoek dat in elk geval vooraf bij de 

belastingplichtige is gevoerd « een eventuele toepassing van artikel 341 [van het WIB 1992] 

uitwijst », hetgeen veronderstelt dat de controleambtenaar aan de ambtenaar die bevoegd is 

die machtiging te verlenen, eensluidende feitelijke elementen kan voorleggen die het mogelijk 

maken redelijkerwijze uit te gaan van een hogere graad van gegoedheid van de 

belastingplichtige dan wat uit zijn aangegeven inkomsten blijkt. 

 

 Die vereiste wordt voorts bevestigd in artikel 333/1, § 2, 3°, van het WIB 1992, 

ingevoegd bij de bestreden wet, op grond waarvan de belastingadministratie met name aan de 

minister van Financiën jaarlijks « de concrete aanwijzingen » moet meedelen waardoor de 

daartoe aangestelde ambtenaren « zich hebben laten leiden bij hun beslissing om een 

machtiging te verlenen » teneinde bij een bankinstelling gegevens op te vragen in verband 

met een bepaalde belastingplichtige. 

 

 B.9.7.  Tijdens de parlementaire voorbereiding van de voormelde wet van 7 november 

2011, die met name artikel 333/1 van het WIB 1992 wijzigt door aan de administratie de 

verplichting op te leggen de belastingplichtige in kennis te stellen van de « gegevens op grond 

waarvan zij meent dat het gevoerde onderzoek tot een eventuele toepassing van artikel 341 

leidt en die een vraag om inlichtingen bij een financiële instelling rechtvaardigen », 

onderschreef de minister van Financiën de volgende interpretatie : 

 

 « […] De belastingplichtige [moet] op de hoogte […] worden gebracht van de elementen 
op grond waarvan de belastingdiensten menen dat de gevoerde onderzoeken eventueel tot een 
toepassing van artikel 341 kunnen leiden en die een vraag om inlichtingen bij een financiële 
instelling verantwoorden. Het gaat dus niet om een loutere inlichting dat de belastingdiensten 
van plan zijn een belasting te vestigen op grond van tekenen en indiciën, maar wel degelijk 
om een informatie over de verschillende elementen die er eventueel kunnen toe leiden » (Parl. 
St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1737/003, p. 11). 
 

 B.9.8.  Rekening houdend met hetgeen voorafgaat, blijkt dus dat het voor de 

belastingadministratie niet volstaat te overwegen een beroep te doen op een indiciaire aanslag 

om de onderzoeksbevoegdheden te kunnen uitoefenen die haar zijn toegekend bij artikel 322, 

§§ 1 en 2, van het WIB 1992. Zij moet daarenboven beschikken over concrete en 
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eensluidende aanwijzingen van een hogere graad van gegoedheid dan wat blijkt uit de 

aangegeven inkomsten. 

 

 B.9.9.  Ook al is het werkelijke toepassingsgebied van de door de wetgever toegestane 

inmenging dus beperkter dan wat een letterlijke lezing van artikel 322, § 2, tweede lid, van het 

WIB 1992 kan laten uitschijnen, toch kan dat gegeven de bestreden maatregel geen voldoende 

graad van voorzienbaarheid ontnemen, rekening houdend, enerzijds, met de preciseringen 

vermeld in de parlementaire voorbereiding van de bestreden wet, alsook in de artikelen 322, 

§ 2, derde lid, 2°, en 333/1, § 2, 3°, van het WIB 1992 en, anderzijds, met de nieuwe redactie 

van artikel 331/1, § 1, eerste lid, van het WIB 1992 zoals die voortvloeit uit de wet van 

7 november 2011. 

 

 B.10.  Het Hof moet voorts nagaan of de inmenging in het recht op eerbiediging van het 

privéleven van de belastingplichtige en van de personen met wie hij financiële verrichtingen 

heeft gedaan, redelijk is verantwoord. Daartoe dient te worden nagegaan of de motieven die 

zijn aangevoerd om die inmenging te verantwoorden, relevant en toereikend zijn, alsook of 

het evenredigheidsbeginsel is nageleefd. 

 

 B.11.1.  Zoals is opgemerkt in B.9.3 en in B.9.8, kan de belastingadministratie slechts tot 

de in het geding zijnde gegevens toegang hebben, wanneer zij één of meer aanwijzingen van 

belastingontduiking kan voorleggen of concrete eensluidende elementen op basis waarvan een 

vertekening blijkt tussen de aangegeven inkomsten en de gegoedheid van de 

belastingplichtige. 

 

 B.11.2.  Alleen gegevens die nuttig zijn voor het bepalen van het bedrag van de 

belastbare inkomsten van de belastingplichtige kunnen bij de financiële instellingen door de 

belastingadministratie worden opgevraagd (artikel 322, § 2, tweede lid, van het WIB 1992), 

waarbij die laatstgenoemde bovendien ertoe is gehouden, bij de inwinning en verwerking van 

die inlichtingen, de voorschriften na te leven van de wet van 8 december 1992 « tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens », binnen de perken van het materiële toepassingsgebied ervan.  

 

 Bovendien is « hij die, uit welken hoofde ook, optreedt bij de toepassing van de 

belastingwetten […], buiten het uitoefenen van zijn ambt, verplicht tot de meest volstrekte 
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geheimhouding aangaande alle zaken waarvan hij wegens de uitvoering van zijn opdracht 

kennis heeft » (artikel 337, eerste lid, van het WIB 1992). De schending van dat 

beroepsgeheim wordt gestraft overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek (artikel 453 

van het WIB 1992). Die verplichting impliceert dat de belastingadministratie geen bij een 

financiële instelling verkregen inlichtingen betreffende het privéleven van een 

belastingplichtige die niet noodzakelijk zouden zijn om een juiste inning van de belasting te 

waarborgen, mag gebruiken of aan derden mag meedelen. 

 

 B.11.3.  De wetgever heeft eveneens ervoor gezorgd een « getrapte » procedure in te 

voeren die ertoe verplicht zich in de eerste plaats te richten tot de belastingplichtige zelf 

teneinde de door de belastingadministratie gewenste inlichtingen te verkrijgen. Alleen 

wanneer er vermoedens bestaan dat die belastingplichtige gegevens daaromtrent verbergt of 

weigert mee te delen, zal de belastingadministratie, waarbij zij gewag maakt van 

aanwijzingen van belastingontduiking of van een vertekening tussen de aangegeven 

inkomsten en de gegoedheid van de belastingplichtige, zich kunnen richten tot de bedoelde 

financiële instellingen waar die laatstgenoemde cliënt is. 

 

 Voorts kan alleen een ambtenaar met minstens de graad van inspecteur een dergelijk 

verzoek formuleren, waarvoor een machtiging is vereist door een ambtenaar met minstens de 

graad van directeur en die daartoe is aangesteld door de minister van Financiën. Uit de 

parlementaire voorbereiding van de bestreden wet blijkt nog dat de daartoe aangestelde 

ambtenaar, alvorens zijn machtiging te verlenen, zal nagaan of de aanwijzingen van 

belastingontduiking of de feitelijke elementen op basis waarvan een hogere graad van 

gegoedheid wordt vastgesteld dan die welke blijkt uit de aangegeven inkomsten, « voldoende 

concreet zijn, […] het onderzoek bij de belastingplichtige zelf voldoende ver is gevoerd en 

[…] de daarbij gevolgde procedure correct is verlopen » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, 

DOC 53-1208/007, p. 16). 

 

 Die procedurele vereisten vormen belangrijke waarborgen tegen willekeurige 

inmengingen in het privéleven van de belastingplichtige en van de personen met wie hij 

financiële verrichtingen heeft gedaan. 

 

 B.11.4.  Bovendien wordt de belastingplichtige gelijktijdig ingelicht over de 

aanwijzingen van belastingontduiking of de feitelijke elementen die een vertekening tussen 
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zijn aangegeven inkomsten en zijn gegoedheid doen vermoeden, die de vraag om inlichtingen 

gericht aan de financiële instelling waar hij cliënt is, verantwoorden. 

 

 De belastingadministratie bepaalt, op grond van artikel 322, § 1, eerste lid, van het 

WIB 1992, de antwoordtermijn die aan de betrokken financiële instelling wordt toegekend. 

 

 Gedurende die termijn, die redelijk moet zijn, kan de belastingplichtige bijgevolg 

reageren en de wettigheid van die vraag betwisten volgens het gemeen recht, voor een rechter 

die met name de relevantie en de toereikendheid zal kunnen nagaan van de aanwijzingen van 

belastingontduiking of van de feitelijke elementen waaruit een vertekening tussen de 

aangegeven inkomsten van de belastingplichtige en zijn gegoedheid blijkt, en die zich ervan 

zal kunnen vergewissen dat de vraag om inlichtingen niet verder gaat dan hetgeen nuttig is 

voor het vestigen van de juiste aanslag, rekening houdend onder meer met de antwoorden die 

de belastingplichtige reeds eventueel zelf heeft gegeven. 

 

 B.11.5.  Ten slotte moet artikel 333/1, § 1, tweede lid, van het WIB 1992, dat bepaalt dat, 

« als de rechten van de Schatkist in gevaar zijn », de belastingadministratie rechtstreeks 

inlichtingen vermag in te winnen bij de financiële instelling en de kennisgeving van de 

redenen die de vraag om inlichtingen gericht aan die instelling verantwoorden, post factum 

kan gebeuren en uiterlijk dertig dagen na het verzenden van die vraag, worden geïnterpreteerd 

in die zin dat die mogelijkheid slechts is verantwoord wanneer er, zoals in de parlementaire 

voorbereiding is beklemtoond, « aanwijzingen zijn dat een belastingplichtige de intentie heeft 

om zich onvermogend te maken » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1208/007, p. 18). 

 

 B.11.6.  Uit het voorgaande volgt dat de inmenging in het recht op eerbiediging van het 

privéleven redelijk is verantwoord. 

 

 B.12.  Onder voorbehoud van de interpretatie vermeld in B.11.5, is het eerste middel in 

de zaken nrs. 5235 en 5236 niet gegrond. 
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 Het verbod op verplichte arbeid 

 

 B.13.  De verzoekende partijen voeren aan dat de artikelen 55 tot 57 van de bestreden wet 

de artikelen 10, 11 en 12 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 4.2 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens, schenden, in zoverre zij de bedoelde 

financiële instellingen een « titanenarbeid » opleggen inzake het inwinnen, bewaren, 

verwerken en meedelen van gegevens ten behoeve van de belastingadministratie, zonder 

enige vergoeding. 

 

 B.14.1.  De individuele vrijheid, gewaarborgd bij artikel 12 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met artikel 4 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, 

verbiedt dat een arbeid, onder dreiging van welke straf dan ook, zou worden geëist van een 

persoon die zich daarvoor niet geheel uit eigen wil heeft aangeboden, zonder dat die arbeid 

kan worden verantwoord door de kenmerken van het in het geding zijnde beroep of door 

beweegredenen van algemeen belang.  

 

 B.14.2.  De verplichting tot het verschaffen van dergelijke inlichtingen, die past in het 

kader van het algemeen belang dat erin bestaat de juiste vestiging van de belasting te 

waarborgen, maakt deel uit van de normale activiteit van elke financiële instelling, die 

overigens reeds in het kader van verschillende andere regelgevingen geroepen is een 

dergelijke medewerking te verlenen. 

 

 Het is hoe dan ook, vanwege de context en de inhoudelijke vereisten van de bestreden 

bepalingen, weinig waarschijnlijk dat de financiële instellingen zouden worden 

geconfronteerd met een abnormale stijging van het aantal aanvragen om inlichtingen. Indien 

nodig kan de termijn overigens « wegens wettige redenen » worden verlengd (artikel 322, § 1, 

eerste lid van het WIB 1992), wat de financiële instellingen ook moet toelaten binnen een 

redelijke termijn te voldoen aan het gevraagde, rekening houdend met de aard en omvang van 

de vereiste opzoekingen. 

 

 B.15.  Het tweede middel in de zaken nrs. 5235 en 5236 is niet gegrond. 
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 Wat het recht om zichzelf niet te beschuldigen betreft 

 

 B.16.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5235 en 5236 leiden een derde middel af 

uit de schending, door de bestreden bepalingen, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in 

zoverre de wetgever de belastingplichtige zijn fundamenteel recht en het voordeel van het 

algemeen rechtsbeginsel krachtens hetwelk niemand ertoe kan worden verplicht bij te dragen 

tot zijn eigen beschuldiging, zou hebben ontnomen door de financiële instellingen ertoe te 

verplichten aan de belastingadministratie gegevens betreffende hun cliënten mee te delen die 

voor die laatstgenoemden mogelijk beschuldigend zijn. 

 

 B.17.  De kritiek van de verzoekende partijen ten aanzien van de bestreden bepalingen is 

dus niet gericht tegen de verplichting, voor de belastingplichtige, om te antwoorden op de 

vragen om inlichtingen die de belastingadministratie aan hem kan richten, verplichting die 

overigens haar oorsprong vindt in een andere wetsbepaling (artikel 316 van het WIB 1992) 

dan de bepalingen die het voorwerp uitmaken van de beroepen tot vernietiging. 

 

 De verzoekende partijen voeren overigens niet de eventuele schending aan van het recht 

om zichzelf niet te beschuldigen, voor de bankinstellingen of de daar tewerkgestelde 

personen, wanneer die instellingen, op straffe van strafrechtelijke sancties, aan de 

belastingadministratie gegevens betreffende hun cliënten moeten meedelen. 

 

 B.18.1.  Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zijn « ook al wordt dat 

niet uitdrukkelijk vermeld in artikel 6 van het Verdrag, het zwijgrecht en het recht om niet bij 

te dragen tot zijn eigen beschuldiging internationale normen die in het algemeen erkend zijn 

en deel uitmaken van de kern van het begrip van eerlijk proces verankerd in artikel 6.1. In het 

bijzonder veronderstelt het recht om zichzelf niet te beschuldigen dat de overheden hun 

argumentatie trachten te gronden zonder een beroep te doen op bewijselementen die onder 

dwang of druk zijn verkregen, tegen de wil van de ‘ beschuldigde ’ » (EHRM, 5 april 2012, 

Chambaz t. Zwitserland, § 52). 

 

 B.18.2.  Zonder dat het noodzakelijk is te bepalen in welke mate het recht om niet tot zijn 

eigen beschuldiging bij te dragen, van toepassing is in het stadium van het inwinnen, door de 

belastingadministratie, van inlichtingen bij een financiële instelling die noodzakelijk zijn om 
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een juiste inning van de door de cliënt van die instelling verschuldigde belasting te 

waarborgen, volstaat de vaststelling dat de inlichtingen die in het bezit zijn van de financiële 

instelling, waarvan de overlegging door de administratie wordt geëist en die afkomstig zijn 

van de belastingplichtige, door die laatste aan de financiële instelling zijn verstrekt zonder 

dwang of druk vanwege de overheid. Er kan bijgevolg geen aantasting zijn van het recht van 

de belastingplichtige om niet bij te dragen tot zijn eigen beschuldiging. 

 

 B.19.  Het onderzoek van de bestaanbaarheid van de bestreden bepalingen met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met het door de verzoekende 

partijen aangevoerde algemeen beginsel van het recht om zichzelf niet te beschuldigen, leidt 

niet tot een andere conclusie. 

 

 B.20  Het derde middel in de zaken nrs. 5235 en 5236 is niet gegrond. 

 

 

 Ten aanzien van de grieven gericht tegen artikel 84, 10°, van de bestreden wet 

 

 B.21.1.  In hun vierde middel voeren de verzoekende partijen in de zaken nrs. 5235 en 

5236 de schending aan van de artikelen 10, 11 en 33 tot 40 van de Grondwet, waarbij die 

laatste in voorkomend geval in samenhang worden gelezen met de artikelen 10 en 11 ervan, in 

zoverre de bestreden bepaling, met schending van het beginsel van de scheiding der machten, 

de dader van een inbreuk op de fiscale en sociale wetten waardoor hij belastingen of sociale 

bijdragen heeft kunnen omzeilen, anders zou behandelen dan de daders van andere 

misdrijven, waarbij de voorafgaande instemming van het slachtoffer met de procedure van de 

minnelijke schikking alleen is vereist in de eerste hypothese. 

 

 B.21.2.  Het Hof is niet bevoegd om rechtstreeks toe te zien op de naleving van de 

artikelen 33 tot 40 van de Grondwet. In zoverre de verzoekende partijen de schending 

aanvoeren van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met die 

artikelen, zetten die partijen niet uiteen waarin die schending zou bestaan.  

 

 In die mate is hun middel niet ontvankelijk. 
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 B.22.  In haar eerste middel verwijt de verzoekende partij in de zaak nr. 5233 de 

bestreden bepaling de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen 

met artikel 151 ervan en met artikel 28quater, eerste lid, van het Wetboek van strafvordering, 

te schenden, in zoverre het openbaar ministerie, ondanks zijn onafhankelijkheid en zijn 

beoordelingsbevoegdheid, slechts zou kunnen overgaan tot een minnelijke schikking in 

strafzaken in verband met een inbreuk op de fiscale en sociale wetten die het mogelijk heeft 

gemaakt de belasting of de sociale bijdragen te omzeilen, op voorwaarde dat de omzeilde 

belasting of sociale bijdragen, verhoogd met de interesten, vooraf en integraal zouden zijn 

terugbetaald en de fiscale of sociale administratie daarmee heeft ingestemd, terwijl dergelijke 

vereisten niet zouden bestaan voor de andere misdrijven waarvoor een minnelijke schikking 

in strafzaken door het openbaar ministerie kan worden uitgevoerd. 

 

 B.23.  Rekening houdend met de grieven zoals uiteengezet in de verzoekschriften, 

beperkt het Hof zijn onderzoek tot artikel 216bis, § 6, tweede lid, van het Wetboek van 

strafvordering, zoals gewijzigd bij artikel 84, 10°, van de wet van 14 april 2011, met 

uitsluiting dus van het eerste lid, dat handelt over de transactie inzake douane en accijnzen. 

 

 B.24.  Artikel 151, § 1, van de Grondwet bepaalt : 

 

 « De rechters zijn onafhankelijk in de uitoefening van hun rechtsprekende bevoegdheden. 
Het openbaar ministerie is onafhankelijk in de individuele opsporing en vervolging 
onverminderd het recht van de bevoegde minister om de vervolging te bevelen en om de 
bindende richtlijnen van het strafrechtelijk beleid, inclusief die van het opsporings- en 
vervolgingsbeleid, vast te leggen ». 
 

 B.25.  De bestreden bepaling is in de parlementaire voorbereiding als volgt verantwoord : 

 

 « Wij trekken de lijn van de historische evolutie - uitbreiding van de minnelijke 
schikking - door. 
 
 Wij breiden het toepassingsgebied van [artikel] 216bis van het Wetboek van 
Strafvordering uit dat momenteel zowel procedureel als materieel beperkingen inhoudt. 
 
 […] 
 
 Financiële dossiers zijn vaak van een ongekende complexiteit zeker wanneer er nog een 
internationale component is aangekoppeld. De contouren van het probleem van de 
complexiteit en lange duurtijd van deze zaken in België werden eveneens geschetst door de 
parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek van de grote fiscale 
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fraudedossiers. Voornoemde complexe zaken zijn niet alleen tijdrovend, maar geven ook 
problemen op het vlak van de capaciteit, kennis en budgetten waarover de parketten 
beschikken, voornamelijk in de financiële secties van de parketten. 
 
 In een aantal gevallen vervalt de strafvordering reeds tijdens het proces ingevolge het 
intreden van de verjaring. In veel gevallen zijn de rechters door de onredelijke duurtijd van 
processen vaak genoodzaakt om hun toevlucht te zoeken tot de toepassing van artikel 21ter 
van de V.T.Sv. Dit artikel geeft de bodemrechter de mogelijkheid om te beslissen tot een 
strafvermindering of een eenvoudige schuldigverklaring wanneer de redelijke termijn is 
overschreden. Dergelijke beslissingen zijn absoluut rechtvaardig te noemen in het licht van 
artikel 6 EVRM dat het recht op een eerlijk proces waarborgt. Toch kan men niet ontkennen 
dat beslissingen op basis van artikel 21ter V.T.Sv. een indruk van straffeloosheid nalaten. 
Zelfs al wordt er een klassieke straf opgelegd, dan nog kan er worden getwijfeld of deze straf 
haar doel niet zal missen, aangezien zij wordt opgelegd lange tijd na de feiten. Daarnaast is er 
de realiteit dat korte gevangenisstraffen niet worden uitgevoerd. 
 
 Ook dient vermeld dat het in de praktijk voor de gerechtelijke autoriteiten na een 
dergelijk tijdsverloop vaak moeilijk is om de uitgesproken verbeurdverklaring of 
schadevergoedingen effectief te innen. 
 
 Bovenop deze toestand komt nog de recente rechtspraak van het Hof van Cassatie inzake 
de redelijke termijn in de fase van de regeling van de rechtspleging (dus in de fase voor de 
bodemrechter) en de veroordelingen van België door het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens wegens overschrijding van de redelijke termijn tijdens het gerechtelijke onderzoek. 
 
 De traagheid van vele procedures, door de toevloed van strafdossiers, de beperkte 
verwerkingscapaciteit en de zware proceduregang (zeker in geval van gerechtelijk onderzoek) 
schaadt ook de slagkracht van het strafrecht : de doelmatigheid van het strafrecht vereist dat 
de sanctie volgt zo kort mogelijke tijd na het misdrijf. 
 
 Ook zal de straf door de dader op dat ogenblik veel beter worden aanvaard en zal haar 
maatschappelijke relevantie veel groter zijn. 
 
 Een versnelde en vereenvoudigde afdoening van een aantal procedures door de 
verruiming van de mogelijkheden tot schikking kan ook ruimte creëren om de correctionele 
rechtbanken toe te laten zich volgens de klassieke procedure te buigen over die zaken waarin 
ernstige betwisting bestaat over de schuld of over de omstandigheden van het misdrijf of 
waarin het openbaar ministerie en de verdediging lijnrecht tegenover elkaar staan met 
betrekking tot de aard en de hoogte van de passende sanctie. Dit kan dus ook bijdragen tot een 
kwaliteitsverhoging in de afdoening van de andere zaken, doordat talrijke zittingsuren kunnen 
worden vrijgemaakt. 
 
 Een zeer belangrijk bijkomend voordeel van een verruiming van de mogelijkheid tot 
verval van de strafvordering tegen betaling van een geldsom ligt tenslotte in de garantie dat 
hierdoor financiële sancties die op deze wijze worden opgelegd, hetzij onder de vorm van de 
betaling van een geldsom, hetzij onder de vorm van een afstand van voorwerpen, snel en 
daadwerkelijk tot een effectieve uitvoering leiden. 
 
 Met name zal dit zeker het geval zijn in zaken waarin door de overheid geen beslag kon 
worden gelegd op de door de verdachte behaalde vermogensvoordelen. Er is immers slechts 



43 
 

sprake van verval van strafvordering na betaling van de geldboete en de afstand van goederen 
en zaken. Hiermede wordt ook geremedieerd aan de zeer frequente moeilijkheden en de 
talrijke (beslag)procedures en kosten waarmee de uitvoering van financiële sancties gepaard 
gaat » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1208/007, pp. 22-26).  
 

 B.26.  De Ministerraad betoogt dat uit artikel 216bis, § 2, vierde tot zevende en elfde lid, 

van het Wetboek van strafvordering voortvloeit dat de instemming van het slachtoffer thans 

algemeen vereist is om een minnelijke schikking in strafzaken te kunnen treffen, en dat het 

aangevoerde verschil in behandeling dus niet bestaat. 

 

 Hoewel sommige verklaringen afgelegd tijdens de parlementaire voorbereiding het 

tegendeel laten uitschijnen, blijkt uit de bestreden bepaling niet dat de instemming van het 

slachtoffer een verplichte voorwaarde vormt voor het sluiten van een minnelijke schikking in 

strafzaken.  

 

 B.27.  Het door de verzoekende partijen aangevoerde verschil in behandeling steunt dus 

niet op een verkeerd uitgangspunt en het staat aan het Hof na te gaan of dat verschil in 

behandeling bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11, al dan niet in samenhang gelezen met 

artikel 151, van de Grondwet. 

 

 B.28.  Artikel 151, § 1, van de Grondwet, dat de onafhankelijkheid waarborgt van het 

openbaar ministerie in de uitoefening van de individuele opsporingen en vervolgingen, verzet 

zich niet ertegen dat de wetgever, met naleving van het beginsel van gelijkheid en 

niet-discriminatie, de vervolging of bepaalde aspecten van de vervolging van bijzondere 

misdrijven kan toevertrouwen aan een andere overheid. De Administratie der douane en 

accijnzen beschikt aldus over ruime bevoegdheden in verband met de uitoefening van de 

strafvordering. Zij heeft het initiatiefrecht ter zake, met dien verstande dat, in voorkomend 

geval, het openbaar ministerie bij de uitoefening van de strafvordering moet worden 

betrokken, hetzij middels het uitbrengen van een advies, hetzij om een hoofdgevangenisstraf 

te vorderen. 

 

 B.29.1.  Artikel 216bis, § 6, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering ontneemt het 

openbaar ministerie niet het recht om de vervolgingen al dan niet uit te oefenen. Voor de 

fiscale of sociale misdrijven waarmee belastingen of sociale bijdragen konden worden 

omzeild, beperkt het alleen maar de mogelijkheid van het openbaar ministerie om aan de 
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verdachte een minnelijke schikking voor te stellen die de vervolging beëindigt, waarbij dat 

voorstel afhankelijk wordt gemaakt van de betaling van de omzeilde belastingen of sociale 

bijdragen die de dader verschuldigd is, alsook van de instemming van de fiscale of sociale 

administratie. 

 

 B.29.2.  De fiscale of sociale misdrijven tasten de hele gemeenschap aan door de 

overheid de middelen te ontnemen die nodig zijn voor haar goede werking. De door het 

slachtoffer van een gemeenrechtelijk misdrijf geleden schade is individueel. Terwijl dat 

laatste slachtoffer de vergoeding van zijn schade kan verkrijgen door zich burgerlijke partij te 

stellen, kunnen de fiscale of sociale administraties slechts een burgerlijke rechtsvordering 

instellen voor schade waarvoor de wetgeving in geen enkele specifieke mogelijkheid van 

herstel voorziet. Dat nadeel is niet het bedrag van de omzeilde belasting of bijdragen, maar 

bestaat meer bepaald in de noodzaak om klacht in te dienen of aangifte te doen bij de 

procureur des Konings, het verdere verloop van het geding te volgen en te wachten op de 

definitieve beslissing over de strafvordering teneinde het bewijs van de fraude te kunnen 

leveren (zie Cass., 9 december 1997, Arr. Cass., 1997, I, nr. 540; 14 februari 2001, Arr. Cass., 

2001, nr. 91; 25 mei 2011, Arr. Cass., 2011, nr. 349). Daarnaast beschikt de fiscale of sociale 

administratie over repressieve bevoegdheden. 

 

 B.30.  Wegens de essentiële verschillen die bestaan tussen het slachtoffer van een 

gemeenrechtelijk misdrijf en de fiscale en sociale administratie, zijn de bestreden verschillen 

in behandeling niet zonder redelijke verantwoording. 

 

 B.31.  Het eerste middel in de zaak nr. 5233 en het vierde middel in de zaken nrs. 5235 en 

5236 zijn niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt de beroepen, onder voorbehoud van de interpretatie vermeld in B.11.5. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 14 februari 2013. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut R. Henneuse 
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Grondwettelijk Hof 

 
 

INFORMATIEVE NOTA 
BETREFFENDE HET ARREST NR. 6/2013 

 
 

Het Grondwettelijk Hof verwerpt de beroepen tegen wetsbepalingen die de 
belastingadministratie toelaten een financiële instelling te verplichten haar de 
gegevens mee te delen van een belastingplichtige in geval van aanwijzing van 
belastingontduiking of in geval van een aanslag volgens tekenen en indiciën. 

 
 Bij het arrest nr. 6/2013 van 14 februari 2013 verwerpt het Grondwettelijk Hof de 
beroepen tot vernietiging van de artikelen 55 tot 57 en 84 van de wet van 14 april 2011 
houdende diverse  bepalingen, waarbij wijzigingen werden aangebracht met betrekking tot 
de onderzoeksmiddelen van de belastingadministratie en artikel 216bis van het Wetboek van 
Strafvordering werd gewijzigd. Het Hof maakt wel voorbehoud met één grondwetsconforme 
interpretatie.  
 
 Op grond van de bestreden wetsbepalingen kan de belastingadministratie een financiële 
instelling ertoe verplichten gegevens mee te delen met betrekking tot een belastingplichtige 
ten aanzien van wie de administratie beschikt over aanwijzingen van belastingontduiking of 
wanneer de belastingadministratie zich voorneemt een raming van de belastbare grondslag 
van de belastingplichtige te doen “volgens tekenen en indiciën” waaruit een hogere graad 
van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten. 
 
 Tegen de bestreden bepalingen werden verschillende middelen aangevoerd, waaronder 
de schending van het recht op eerbiediging van het privéleven. Het Grondwettelijk Hof stelt 
vast dat het inwinnen en verwerken van gegevens in verband met financiële rekeningen en 
financiële transacties een inmenging vormen in het privéleven van de betrokken personen, 
alsook van de personen met wie zij die financiële verrichtingen hebben gedaan. Het Hof gaat 
vervolgens na of die door de wet gecreëerde mogelijkheid voldoet aan de voorwaarden van 
inmenging in het recht op de bescherming van het privéleven en dus toelaatbaar is. 
 
 Volgens het Grondwettelijk Hof is er geen sprake van een schending van het recht op 
eerbiediging van het privéleven. De bestreden wetsbepalingen streven immers een doelstelling 
van algemeen belang na, in zoverre de correcte vestiging van de belasting nodig is om het 
economisch welzijn van het land te verzekeren.  
 
 De inmenging voldoet ook aan het wettigheidsbeginsel, vermits zij niet alleen door de 
wetgever zelf is voorzien, maar ook in voldoende nauwkeurige bewoordingen is gesteld, in de 
beide hypothesen waarin de wet het eisen van inlichtingen van financiële instellingen door de  
belastingadministratie mogelijk maakt. De eerste hypothese waarin de wetgever de 
administratie toestaat zich te mengen in het privéleven van de belastingplichtigen is volgens 
het Hof voldoende nauwkeurig afgebakend om het die laatstgenoemden mogelijk te maken, 
in voorkomend geval met de hulp van juridische bijstand, te voorzien in welke gevallen een 
aan een financiële instelling  gerichte vraag om inlichtingen verantwoord is door een 
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aanwijzing van belastingontduiking te hunnen aanzien. In voorkomend geval staat het aan de 
rechter om te beoordelen of de door de fiscale administratie voorgelegde aanwijzingen 
kunnen volstaan om de inmenging in het privéleven te verantwoorden. Wat de tweede 
hypothese  betreft, namelijk de mogelijkheid tot het eisen van inlichtingen van financiële 
instellingen bij het belasten van de belastingplichtigen volgens tekenen en indiciën, schetst 
het Grondwettelijk Hof nauwkeurig de contouren waarbij het middel mag worden aangewend. 
Zo volstaat het niet voor de belastingadministratie te overwegen een beroep te doen op een 
aanslag volgens indiciën om de onderzoeksbevoegdheden te kunnen uitoefenen. Zij moet 
beschikken over concrete en eensluidende aanwijzingen van een hogere graad van 
gegoedheid dan wat blijkt uit de aangegeven inkomsten. Maar het belet niet dat de 
maatregel een voldoende graad van voorzienbaarheid heeft. 
 
 De inmenging is volgens het Grondwettelijk Hof ook redelijk verantwoord. De 
belastingadministratie moet immers één of meer aanwijzingen van belastingontduiking 
kunnen voorleggen of over concrete eensluidende elementen beschikken op basis waarvan 
een vertekening blijkt tussen de aangegeven inkomsten en de gegoedheid van de  
belastingplichtige. Daarenboven zijn er procedurele vereisten ingevoerd die belangrijke 
waarborgen vormen tegen willekeurige inmengingen in het privéleven van de 
belastingplichtige en van de personen met wie hij financiële verrichtingen heeft gedaan. Het 
Hof wijst er verder op dat de belastingplichtige gelijktijdig wordt ingelicht over de 
aanwijzingen van belastingontduiking of de feitelijke elementen die een vertekening tussen 
zijn aangegeven inkomsten en zijn gegoedheid doen vermoeden, die de vraag om 
inlichtingen  verantwoorden. Binnen de noodzakelijk redelijke termijn waarbinnen de 
betrokken financiële instelling moet antwoorden, kan de belastingplichtige reageren en de 
wettigheid van die vraag bij de rechter betwisten. De rechter kan nagaan of voldaan is aan 
de voorwaarden voor de toepassing van de bestreden wetsbepalingen, rekening houdend 
onder meer met de antwoorden die de belastingplichtige reeds eventueel zelf heeft gegeven. 
 
 De bestreden wet voorziet ook in de mogelijkheid dat, « als de rechten van de Schatkist 
in gevaar zijn », de belastingadministratie rechtstreeks inlichtingen inwint bij de financiële 
instelling en dat de kennisgeving van de redenen die de vraag om inlichtingen 
verantwoorden, post factum kan gebeuren en uiterlijk dertig dagen na het verzenden van die 
vraag. Het Grondwettelijk Hof preciseert dat die mogelijkheid slechts is verantwoord wanneer 
er «  aanwijzingen zijn dat een belastingplichtige de intentie heeft om zich onvermogend te 
maken » en verwerpt het middel onder dat voorbehoud van conforme interpretatie. 
 
 Volgens het Hof is er geen sprake van een schending van het briefgeheim omdat de 
bestreden bepalingen de belastingadministratie niet toestaan de briefwisseling tussen de 
financiële instellingen en hun cliënten te onderscheppen. Evenmin is er sprake van een 
schending van het verbod op verplichte arbeid, vermits het verschaffen van de inlichtingen 
deel uitmaakt van de normale activiteit van elke financiële instelling en geen abnormale 
omvang zal aannemen. Evenmin is er sprake van een aantasting van het recht van de  
belastingplichtige om niet bij te dragen tot de eigen beschuldiging.  
 
 Het Hof erkent dat er een verschil in behandeling wordt ingevoerd tussen daders van 
inbreuken op de fiscale en de sociale wetten en de daders van andere misdrijven, in het 
bijzonder met betrekking tot de mogelijkheid van een minnelijke schikking die onder meer 
afhankelijk is van de instemming van de fiscale of sociale administratie. Na te hebben 
vastgesteld dat artikel 216bis, § 6 , tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering het 
openbaar ministerie niet het recht ontneemt om vervolgingen al dan niet uit te oefenen, wijst 
het Hof erop dat fiscale of sociale misdrijven de hele gemeenschap aantasten door de 
overheid de middelen te ontnemen die nodig zijn voor de goede werking ervan, terwijl de 
door het slachtoffer van een gemeenrechtelijk misdrijf geleden schade individueel is en dat 
er verder tussen beide ook verschillen bestaan met betrekking tot de omvang en de wijze 
van terugvordering van geleden schade. Het verschil in behandeling wordt verantwoord door 



3 

 

de essentiële verschillen die bestaan tussen het slachtoffer van een gemeenrechtelijk 
misdrijf en de fiscale en sociale administratie. 
 

 
Deze informatieve nota, opgesteld door de griffie, bindt het Grondwettelijk Hof niet. Uit de 
aard zelf van de samenvatting, bevat zij niet de noodzakelijke opgebouwde redeneringen 
noch de specifieke nuanceringen eigen aan het arrest.  
Het arrest nr. 6/2013 is te vinden op de webstek van het Grondwettelijk Hof, 
www.grondwettelijk-hof.be (http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-6n.pdf ). 
 

 

http://www.grondwettelijk-hof.be/
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-6n.pdf


 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 5316, 5329, 5331 en 5332 

 
 

Arrest nr. 7/2013 
van 14 februari 2013 

 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 
 
 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 13 augustus 

2011 « tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 

betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens 

vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen 

en door hem te worden bijgestaan », ingesteld door de « Ordre des barreaux francophones et 

germanophone » en de Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel, door de vzw « Ligue 

des Droits de l’Homme », door de vzw « Liga voor Mensenrechten » en door de Orde van 

Vlaamse balies en Edgar Boydens. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit rechter J.-P. Snappe, waarnemend voorzitter, voorzitter M. Bossuyt, en 

de rechters E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

P. Nihoul en F. Daoût, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van 

rechter J.-P. Snappe, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de beroepen en rechtspleging 
 
 1.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 februari 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 21 februari 2012, hebben de « Ordre des 
barreaux francophones et germanophone », met zetel te 1060 Brussel, Gulden Vlieslaan 65, 
en de Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel, met zetel te 1000 Brussel, 
Justitiepaleis, Poelaertplein, beroep tot vernietiging ingesteld van de wet van 13 augustus 2011 
« tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende 
de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt 
benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te 
worden bijgestaan » (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 5 september 2011). 
 
 2.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 1 maart 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 5 maart 2012, heeft de vzw « Ligue des 
Droits de l’Homme », met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Kogelstraat 22, beroep tot 
vernietiging ingesteld van de artikelen 2 en 4 van voormelde wet van 13 augustus 2011. 
 
 3.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 5 maart 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 6 maart 2012, heeft de vzw « Liga voor 
Mensenrechten », met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Gebroeders Desmetstraat 75, 
beroep tot vernietiging ingesteld van dezelfde wet. 
 
 4.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 5 maart 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 6 maart 2012, hebben de Orde van Vlaamse 
balies, met zetel te 1000 Brussel, Koningsstraat 148, en Edgar Boydens, wonende te 
1560 Hoeilaart, Karel Coppensstraat 13, beroep tot vernietiging ingesteld van dezelfde wet. 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5316, 5329, 5331 et 5332 van de rol van het 
Hof, werden samengevoegd. 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Luik; 
 
 -  de vzw « Syndicat des Avocats pour la Démocratie », met maatschappelijke zetel te 
1030 Brussel, Paleizenstraat 154; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De verzoekende partijen hebben memories van antwoord ingediend en de procureur-
generaal bij het Hof van Beroep te Luik en de Ministerraad hebben memories van 
wederantwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 13 november 2012 : 
 
 -  zijn verschenen : 
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 .  Mr. M. Neve, advocaat bij de balie te Luik, en Mr. V. Letellier, advocaat bij de balie te 
Brussel, voor de eerste verzoekende partij in de zaak nr. 5316, en Mr. D. Renders, advocaat 
bij de balie te Brussel, voor de tweede verzoekende partij in dezelfde zaak; 
 
 .  Mr. O. Venet loco Mr. D. Ribant, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
verzoekende partij in de zaak nr. 5329; 
 
 .  Mr. D. Pattyn, advocaat bij de balie te Brugge, voor de verzoekende partij in de zaak 
nr. 5331; 
 
 .  Mr. M. Vandermeersch en Mr. J. Van Cauter, advocaten bij de balie te Gent, voor de 
verzoekende partij in de zaak nr. 5332; 
 
 .  Mr. F. Ureel, advocaat bij de balie te Charleroi, voor de vzw « Syndicat des Avocats 
pour la Démocratie »; 
 
 .  Mr. E. Jacubowitz, Mr. P. Schaffner en Mr. A. Poppe, advocaten bij de balie te Brussel, 
voor de Ministerraad ; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers P. Nihoul en E. De Groot verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de beroepen en van de tussenkomst van de vzw « Syndicat des 
Avocats pour la Démocratie » 
 
 A.1.1.  De « Ordre des barreaux francophones et germanophone » (hierna : OBFG), eerste verzoekende 
partij in de zaak nr. 5316, en de « Orde van Vlaamse balies » (hierna : OVB), eerste verzoekende partij in de 
zaak nr. 5332, zetten uiteen dat de bestreden wet afbreuk doet aan de belangen die zij behartigen in zoverre zij 
bepalingen bevat die de rechten van de verdediging belemmeren en afbreuk doen aan het eerlijke karakter van 
het strafproces. 
 
 De OBFG, de OVB en de Franse orde van advocaten bij de balie te Brussel, tweede verzoekende partij in 
de zaak nr. 5316, doen gelden dat de bestreden wet de voorwaarden van uitoefening van het beroep van advocaat 
raakt en de beroepsbelangen schaadt van de advocaten die onder die orden ressorteren, zodat zij over het vereiste 
belang beschikken om de vernietiging daarvan te vorderen. 
 
 E. Boydens, tweede verzoekende partij in de zaak nr. 5332, zet uiteen dat de bestreden wet hem verhindert 
zijn beroep van advocaat uit te oefenen overeenkomstig artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van 
de mens. Hij voegt daaraan toe dat hij als rechtsonderhorige strafrechtelijk zou kunnen worden vervolgd en 
wenst dat in dat geval zijn rechten van de verdediging en zijn recht op een eerlijk proces overeenkomstig die 
bepaling worden gerespecteerd. 



4 

 
 A.1.2.  De vzw « Ligue des Droits de l’Homme », verzoekende partij in de zaak nr. 5329, en de vzw « Liga 
voor Mensenrechten », verzoekende partij in de zaak nr. 5331, doen gelden dat zij, krachtens hun respectieve 
maatschappelijke doelen, belang hebben bij het vorderen van de vernietiging van een wet die op discriminerende 
wijze afbreuk doet aan de rechten van de verdediging doordat zij bepaalde burgers een eerlijk proces ontzegt. 
 
 A.1.3.  De vzw « Syndicat des Avocats pour la Démocratie », tussenkomende partij, is van mening dat zij 
krachtens haar maatschappelijk doel eveneens een belang heeft om de grondwettigheid te betwisten van de 
bestreden wet die tot gevolg heeft dat zij de rechten van de verdediging van de rechtsonderhorige en de 
prerogatieven van de advocaat beperkt. Die tussenkomende partij sluit zich aan bij alle middelen die voor de 
verzoekende partijen worden uiteengezet. 
 
 A.1.4.  De Ministerraad betwist noch de ontvankelijkheid van de beroepen noch die van de tussenkomst 
van de vzw « Syndicat des Avocats pour la Démocratie ». 
 
 
 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de tussenkomst van de procureur-generaal bij het Hof van Beroep 
te Luik 
 
 A.1.5.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5331 betwist de ontvankelijkheid van de memorie ingediend 
door de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Luik op grond van de artikelen 78 en 85 van de bijzondere 
wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof. Zij is van mening dat het openbaar ministerie geen partij is, in 
de zin van artikel 85 van de bijzondere wet, bij het geding waarin de prejudiciële vraag met rolnummer 5291 is 
gesteld en dat het dus niet kan tussenkomen in de procedure op beroep tot vernietiging. Zij voegt daaraan toe dat 
de magistraten van het openbaar ministerie organen van de Staat zijn en dat die reeds voor het Grondwettelijk 
Hof wordt vertegenwoordigd door de Ministerraad. 
 
 
 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de memories van antwoord ingediend door de verzoekende 
partijen in de zaken nrs. 5331 en 5332 
 
 A.1.6.  De procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Luik is van mening dat de memories van antwoord 
ingediend door de vzw « Liga voor Mensenrechten » (zaak nr. 5331) en door de OVB en E. Boydens (zaak 
nr. 5332) uit de debatten moeten worden geweerd omdat zij in het Nederlands zijn opgesteld, terwijl zij aan het 
Hof zijn gericht na de beschikking tot samenvoeging van die zaken met de zaak nr. 5316, genomen op 15 maart 
2012. Hij betoogt dat aangezien de taal van de procedure sinds die samenvoeging het Frans is, de memories in 
het Frans hadden moeten zijn opgesteld. 
 
 
 Ten gronde 
 
 Wat betreft de toepassingssfeer van de bestreden wet 
 
 A.2.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5332 leiden een eerste middel af uit de schending, door 
artikel 2 van de wet van 13 augustus 2011, in zoverre het de inleidende zin en punt 1 van artikel 47bis van het 
Wetboek van strafvordering vervangt en het in die bepaling de paragrafen 2 en 4 tot 7 invoegt, en uit de 
schending door artikel 4 van de wet van 13 augustus 2011, in zoverre het een artikel 2bis, §§ 1 en 2, in de wet 
van 20 juli 1990 invoegt, van de artikelen 10, 11 en 12 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met 
het wettigheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel. 
 
 Zij doen gelden dat doordat de bestreden bepalingen geen uitdrukkelijke definitie geven van het begrip 
verhoor terwijl zij aan dat begrip belangrijke rechtsgevolgen verbinden, de rechtsonderhorige verhinderen 
precies te bepalen op welk ogenblik de rechten waarin zij voorzien uitwerking hebben. 
 
 A.2.2.  De Ministerraad verwijst naar het « Handboek voor de advocaat-stagiair » en naar de 
« Salduz-gedragscode » gepubliceerd door de verzoekende partijen in de zaak nr. 5332, die nergens melding 
maken van een interpretatieprobleem veroorzaakt door het gebrek aan wettelijke definitie van het begrip verhoor. 
Hij leidt daaruit af dat de verzoekende partijen wel degelijk in staat zijn om te bepalen op welk ogenblik de 
verschillende rechten waarin de bestreden wet voorziet toepassing vinden. 
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 Hij voegt daaraan toe dat uit de praktijk en uit de evaluatieverslagen niet blijkt dat het begrip verhoor een 
bron van rechtsonzekerheid zou zijn. Hij preciseert ten slotte dat indien een onderzoeker of een 
onderzoeksrechter de bepalingen van de bestreden wet niet zou naleven, die kritiek nog steeds kan worden 
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het kader van de daaropvolgende procedure. 
 
 A.2.3.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5332 antwoorden dat uit de parlementaire voorbereiding en 
uit het advies van de Raad van State blijkt dat de wetgever zich ervan bewust was dat problemen van 
interpretatie van dat begrip konden rijzen. Zij voegen daaraan toe dat, ofschoon het wettigheidsbeginsel niet 
eraan in de weg staat dat een zekere beoordelingsbevoegdheid wordt toegekend aan de rechter, de wetgever zich 
niet aan zijn verplichting kan onttrekken om duidelijke wetgeving te maken en zij onderstrepen dat het zeker niet 
aan de politiediensten toekomt om de leemten van de wetgeving op te vullen. 
 
 A.2.4.  De Ministerraad stelt in zijn wederantwoord dat de politieambtenaren die de wet moeten toepassen 
beroepsmensen zijn die zijn opgeleid voor het vervullen van die taak en dat zij een gepaste juridische scholing 
hebben genoten. 
 
 A.3.1.1.  Het eerste middel in de zaak nr. 5316, het eerste middel in de zaak nr. 5329, het eerste middel, in 
het eerste onderdeel ervan, in de zaak nr. 5331 en het vierde middel in de zaak nr. 5332 verwijten artikel 2, in 
zoverre het artikel 47bis van het Wetboek van strafvordering wijzigt, en artikel 4 van de bestreden wet, in 
zoverre het een artikel 2bis, § 2, eerste lid, in de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis 
invoert, dat zij het recht op bijstand van een advocaat tijdens het verhoor beperken tot de gevallen waarin de 
betrokken persoon zijn vrijheid werd ontnomen. De verzoekende partijen doen gelden dat die beperking de 
artikelen 10, 11, 12 en 14 van de Grondwet schendt, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 5 en 6 
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, met de algemene beginselen van de rechten van de 
verdediging en van het eerlijk proces en met artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten. 
 
 A.3.1.2.  De verzoekende partijen zetten uiteen dat de bestreden wet het recht op fysieke bijstand van een 
advocaat tijdens een verhoor, enerzijds, voorbehoudt aan het enige geval waarin de beschuldigde formeel zijn 
vrijheid werd ontnomen met toepassing van de artikelen 1 of 2 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de 
voorlopige hechtenis of ter uitvoering van het bevel tot medebrenging bedoeld in artikel 3 van die wet en, 
anderzijds, aan het geval van verschijning voor de onderzoeksrechter voorafgaandelijk aan het verlenen van een 
bevel tot aanhouding. Zij doen gelden dat de bestreden wet de draagwijdte van de rechtspraak van het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens aldus beperkt wat betreft de vereisten van artikel 6 van het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens, dat het recht op bijstand van een advocaat verankert vanaf de eerste ondervraging, 
zonder onderscheid naargelang de ondervraagde persoon al dan niet formeel van zijn vrijheid is beroofd. 
 
 Zij zetten uiteen dat de bijstand van een advocaat volgens die rechtspraak noodzakelijk is om de kwetsbare 
positie te compenseren waarin de ondervraagde persoon zich bevindt, een kwetsbare positie die een weerslag kan 
hebben op de inachtneming en op het daadwerkelijke karakter van zijn zwijgrecht, en die met name wordt 
gecreëerd door de complexiteit van de procedurele regels en door het risico van vrijheidsbeneming. Zij 
beklemtonen dat die kwetsbare positie niet eigen is aan de persoon die reeds van zijn vrijheid werd beroofd, 
maar dat ze betrekking heeft op elke persoon die door de politionele of gerechtelijke autoriteiten wordt 
ondervraagd, zodat het recht op bijstand van een advocaat krachtens de rechtspraak van het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens niet kan geweigerd aan personen die niet formeel van hun vrijheid zijn beroofd. 
 
 De verzoekende partijen verwijzen naar het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State en 
citeren eveneens het voorstel voor een richtlijn 326/3 van 8 juni 2011 van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en betreffende het recht op communicatie bij 
aanhouding, dat onder meer ertoe strekt de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
inzake toegang tot een advocaat om te zetten. Zij stellen dat dat voorstel van richtlijn uitdrukkelijk het recht op 
de bijstand van een advocaat tijdens de ondervraging van iedere verdachte vaststelt, ongeacht of die 
laatstgenoemde al dan niet van zijn vrijheid is beroofd. 
 
 A.3.1.3.  De verzoekende partijen zijn van mening dat de bestreden wet, doordat zij het voordeel van de 
bijstand van een advocaat enkel voorbehoudt aan de verdachten die van hun vrijheid zijn beroofd, een niet 
verantwoorde discriminatie in het leven roept. Zij zijn van oordeel dat het criterium van de vrijheidsbeneming 
om de kwetsbaarheidsdrempel van de betrokken persoon vast te stellen geen rekening houdt met het feit dat de 
dreiging van vrijheidsbeneming zelf een stimulans kan zijn om zelfincriminerende verklaringen te verkrijgen of 
de verdachte ertoe kan aanzetten afstand te doen van zijn zwijgrecht en dat de kwetsbaarheid niet het gevolg is 
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van de vrijheidsbeneming maar wel van de strafrechtelijke beschuldiging zelf. Zij voegen eraan toe dat een 
maatregel die de aanwezigheid van een advocaat tijdens de ondervraging niet oplegt maar die evenmin 
principieel verbiedt, minder afbreuk zou hebben gedaan aan de rechten van de betrokken persoon. 
 
 A.3.1.4.  De verzoekende partijen doen voorts gelden dat, in de veronderstelling dat kan worden 
aangenomen dat het recht op bijstand van een advocaat tijdens het verhoor slechts ten goede kan komen aan de 
personen die van hun vrijheid zijn beroofd, niet kan worden aangenomen dat dat criterium uitsluitend wordt 
onderzocht in het licht van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, en voegen eraan toe dat 
alle andere situaties van vrijheidsbeneming in overweging moeten worden genomen. 
 
 A.3.2.1.  De Ministerraad onderstreept dat noch artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens noch de andere door de verzoekende partijen aangevoerde grondwettelijke of verdragsbepalingen de 
voorwaarden definiëren voor de uitoefening van het recht op bijstand van een advocaat, zodat de Staten een 
ruime beoordelingsbevoegdheid genieten bij de concrete inwerkingstelling van dat recht. Hij is van oordeel dat 
de Staten, in het bijzonder, dat recht kunnen moduleren op basis van een aantal criteria die evenwel de vereisten 
van het eerlijk proces in acht moeten nemen. 
 
 A.3.2.2.1.  Ten aanzien van het criterium van de vrijheidsbeneming dat in aanmerking werd genomen om 
de omvang van de rechten van de ondervraagde persoon te bepalen, stelt de Ministerraad dat het advies van de 
afdeling wetgeving van de Raad van State dient te worden herzien in het licht van de latere evolutie van de 
rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Hij stelt vast dat die rechtspraak gebaseerd is 
op zaken waarin de persoon aan wie de bijstand van een advocaat werd geweigerd werkelijk van zijn vrijheid 
beroofd was. Hij is van mening dat de rechtspraak van na het arrest Salduz die uitdrukkelijk het geval betreft van 
ondervraagde personen die niet van hun vrijheid werden beroofd, aantoont dat het thans niet langer mogelijk is te 
betogen dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de bijstand door een advocaat oplegt zonder een 
onderscheid te maken naargelang de betrokken persoon al dan niet van zijn vrijheid is beroofd en besluit daaruit 
dat het criterium van de vrijheidsbeneming volkomen in overeenstemming is met de rechtspraak van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens. 
 
 A.3.2.2.2.  De verzoekende partijen in de vier zaken antwoorden dat het niet juist is te stellen dat de 
evolutie van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens het recht op de aanwezigheid 
van een advocaat tijdens de verhoren zou verbinden aan de vrijheidsbeneming van de betrokkene. Zij zijn in het 
bijzonder van mening dat het arrest Begu t. Roemenië van 15 maart 2011 waarop de Ministerraad zich beroept, 
een omgekeerde draagwijdte heeft van diegene die hij eraan geeft. Zij zijn van mening dat voor het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens de aanzet voor het voordeel van de bescherming van artikel 6 van het 
Verdrag, met inbegrip van het recht op bijstand van een advocaat, niet de vrijheidsbeneming maar de 
inbeschuldigingstelling is, in de zin van artikel 6, en de situatie van kwetsbaarheid die ze bij de betrokken 
persoon veroorzaakt. Zij leiden daaruit af dat het criterium volgens hetwelk het verhoor betrekking heeft op 
feiten die de betrokkene kunnen worden verweten het enige is dat relevant kan worden geacht, in tegenstelling 
tot het criterium van de vrijheidsbeneming. Zij betwisten ook de lezing van de Ministerraad van de arresten 
Zaichenko t. Rusland van 18 februari 2010 en Stojkovic t. Frankrijk en België van 27 oktober 2011. 
 
 A.3.2.2.3.  De Ministerraad repliceert dat niet kan worden betwist dat in het arrest Zaichenko het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens de nadruk heeft gelegd op het criterium van de vrijheidsbeneming. Hetzelfde 
geldt volgens hem voor het arrest Stojkovic. 
 
 A.3.2.3.  Wat betreft de beperking van het recht op bijstand tot een voorafgaand overleg met de advocaat, 
zonder recht om tijdens het verhoor te worden bijgestaan, voor de personen die noch van hun vrijheid zijn 
beroofd noch door de onderzoeksrechter worden ondervraagd ten einde het voorwerp uit te maken van een bevel 
tot aanhouding, is de Ministerraad van mening dat de vereisten die voortvloeien uit artikel 6 van het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens zoals door het Hof geïnterpreteerd in acht worden genomen. 
 
 A.3.2.4.1.  De Ministerraad is van mening dat het criterium van onderscheid dat is afgeleid uit het feit dat 
de ondervraagde persoon al dan niet de vrijheid van komen en gaan geniet een objectief criterium is. Hij is van 
mening dat het bekritiseerde verschil in behandeling wordt verantwoord door verscheidene wettige 
doelstellingen, namelijk de efficiëntie van het onderzoek verzoenen met de rechten van de verdediging, alsook 
het zoeken naar een oplossing die haalbaar is voor de parketten en politiediensten en aanvaardbaar op budgettair 
vlak. Hij brengt tevens in herinnering dat het noodzakelijk werd geacht om de fundamentele beginselen van het 
in België vigerende systeem van strafrechtspleging te behouden dat in het stadium van het voorafgaand 
onderzoek inquisitoir van aard blijft. 
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 Hij voegt daaraan toe dat het onredelijk zou zijn geweest om de aanwezigheid van de advocaat tijdens het 
verhoor uit te breiden tot alle verhoorde personen voor misdrijven die hun ten laste kunnen worden gelegd, 
omdat een dergelijke keuze schade zou hebben toegebracht aan de effectiviteit en het concrete karakter van de 
door het Europees Verdrag voor de rechten van de mens gewaarborgde rechten. 
 
 A.3.2.4.2.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5316 en 5332 antwoorden dat het criterium van de 
vrijheidsbeneming niet objectief is aangezien de vrijheidsbeneming afhangt van een discretionaire keuze van de 
overheid om al dan niet een formele dwangmaatregel te nemen ten aanzien van de betrokkene. 
 
 De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5316, 5331 en 5332 voegen daaraan toe dat, wat betreft de 
onredelijke gevolgen die de opening van het recht op bijstand van een advocaat gedurende het verhoor van 
iedere verhoorde persoon zou hebben, een vernietiging op grond van dat middel voor de Staat geenszins de 
verplichting zou impliceren om, in voorkomend geval op zijn kosten, de aanwezigheid van een advocaat tijdens 
elk verhoor te verzekeren. Volgens hen zou hoogstens worden vastgesteld dat de Staat, in beginsel, de 
aanwezigheid van een advocaat niet kan verbieden tijdens het verhoor van een persoon die niet formeel van zijn 
vrijheid is beroofd. Zij beklemtonen het feit dat, in tegenstelling tot wat de Ministerraad betoogt, een actieve 
aanwezigheid van de advocaat tijdens het verhoor bijdraagt tot een hogere kwaliteit en dus een positieve 
weerslag heeft op de efficiëntie van het onderzoek. 
 
 A.3.2.4.3.  Ten aanzien van het zogenaamde subjectieve karakter van het criterium van onderscheid, 
repliceert de Ministerraad dat het feit dat een wet aan de overheid een beoordelingsbevoegdheid toevertrouwt, te 
dezen de bevoegdheid om een persoon te beroven van zijn vrijheid om te komen en te gaan, niet tot gevolg heeft 
dat de in een andere wet gemaakte verwijzing naar het feit of al dan niet gebruik werd gemaakt van die 
mogelijkheid niet op een objectief criterium berust, aangezien dat criterium voortvloeit uit een feitelijke 
vaststelling en niet uit een persoonlijke waardering. 
 
 A.3.2.5.1.  Met betrekking tot de beperking van het voordeel van de maatregel enkel tot de 
vrijheidsbenemingen waarin wordt voorzien in de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, 
verwijst de Ministerraad naar het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State die bevestigt dat er 
geen reden is om de bestreden wet ook van toepassing te maken op de bestuurlijke aanhoudingen waartoe de 
politie kan overgaan in het kader van haar taken van administratieve politie, noch op de administratieve 
aanhoudingen van vreemdelingen, aangezien die aanhoudingen niet onder de toepassingssfeer vallen van 
artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Dat artikel beoogt de situatie van de persoon 
« die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd » en niet die van iedere persoon die van zijn vrijheid is beroofd, 
wiens situatie wordt bedoeld in artikel 5 van hetzelfde Verdrag. Aangezien de Salduz-rechtspraak is gebaseerd 
op artikel 6 van het Verdrag en niet op artikel 5 ervan, is de in het geding zijnde beperking verantwoord ten 
aanzien van die rechtspraak. 
 
 A.3.2.5.2.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5316 antwoorden dat, ofschoon het juist is dat de 
administratieve aanhouding niet de inwerkingstelling van een beschuldiging in de zin van artikel 6 impliceert, de 
onderzoekers niettemin ertoe kunnen worden gebracht over te gaan tot het verhoren van een administratief 
aangehouden persoon in verband met strafbare feiten. 
 
 A.3.2.5.3.  De Ministerraad doet in zijn wederantwoord gelden dat indien een persoon administratief is 
aangehouden en vervolgens wordt verhoord voor een misdrijf dat hem ten laste kan worden gelegd, artikel 2, § 2, 
van de bestreden wet op hem van toepassing is, zodat zijn rechten worden gevrijwaard. Hij voegt daaraan toe 
dat, indien blijkt dat de vrijheidsbeneming van de betrokkene ten onrechte als een administratieve aanhouding 
werd gekwalificeerd, hij voor de bodemrechter een schending van de hem op grond van de bestreden wet 
toegekende rechten kan aanvoeren. 
 
 A.4.1.  Het tweede onderdeel van het eerste middel in de zaak nr. 5331, dat in ondergeschikte orde wordt 
aangevoerd, heeft betrekking op de ontstentenis van verplichting om de persoon die niet van zijn vrijheid is 
beroofd en bijgevolg uitgesloten van het recht op bijstand van een advocaat tijdens zijn verhoor, op de hoogte te 
brengen van zijn recht om het verhoor te allen tijde te verlaten. De verzoekende partij zet uiteen dat het criterium 
van de vrijheidsbeneming om te bepalen welke ondervraagde personen recht hebben op de bijstand van een 
advocaat tijdens het verhoor, berust op de overtuiging van de wetgever dat elke ondervraagde persoon weet dat 
hij te allen tijde het verhoor mag verlaten en voldoende « sterk in zijn schoenen staat » om dit ook daadwerkelijk 
te doen. Zij is van oordeel dat die overtuiging illusoir is indien de betrokkene niet duidelijk in kennis wordt 
gesteld van het feit dat hij vrij is het verhoor te verlaten indien hij zulks wenst. Zij merkt op dat de parlementaire 
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voorbereiding aantoont dat de wetgever de verplichting om de betrokken persoon in kennis te stellen van zijn 
vrijheid van komen en gaan heeft uitgesloten uit vrees dat die persoon dat recht daadwerkelijk uitoefent. Zij 
besluit daaruit dat de bestreden wet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de in 
A.3.1.1 geciteerde bepalingen, schendt, in zoverre zij geen enkele compensatie of procedurele waarborg bevat 
voor de kwetsbare positie waarin de niet-aangehouden ondervraagde persoon zich bevindt. 
 
 A.4.2.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5332 onderstrepen in dat verband dat in Frankrijk erin is 
voorzien dat de overheid de niet van zijn vrijheid beroofde ondervraagde persoon uitdrukkelijk in kennis stelt 
van diens recht om het verhoor te allen tijde te verlaten. Zij zijn van mening dat dat voorbeeld aantoont dat die 
informatieverplichting niet de tijdens de parlementaire voorbereiding beschreven negatieve gevolgen heeft. 
 
 A.4.3.  De Ministerraad repliceert dat de Franse wetgeving moet worden onderscheiden van de Belgische, 
aangezien zij de bijstand van een advocaat beperkt tot de personen onder « garde à vue » en dus niet voorziet in 
een trapsgewijze regeling. Hij voegt daaraan toe dat de bestreden wet bepaalt dat elke verdachte moet worden 
ingelicht over zijn recht om te zwijgen en om zichzelf niet te beschuldigen en dat de verdachten die worden 
gehoord wegens feiten die aanleiding kunnen geven tot een bevel tot aanhouding de mogelijkheid hebben 
overleg te plegen met een advocaat vóór het verhoor, waarbij de advocaat de betrokkene uiteraard kan 
informeren over zijn recht om te allen tijde het verhoor te verlaten. 
 
 Hij citeert een recent arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (Diriöz t. Turkije, 31 mei 
2012) dat volgens hem aantoont dat het feit dat de verdachte werd ingelicht over zijn recht om te zwijgen en de 
vermelding van die informatie in het proces-verbaal volstaan om de vereiste van bijstand van een advocaat te 
vervullen. Hij besluit daaruit dat er voldoende waarborgen werden ingebouwd om, zelfs bij afwezigheid van de 
advocaat tijdens het verhoor, te verzekeren dat de rechten van de verdediging van de verdachte in acht worden 
genomen. 
 
 A.5.1.  Het tweede middel in de zaak nr. 5316, het tweede middel in de zaak nr. 5329 en het tweede middel 
in de zaak nr. 5332 zijn afgeleid uit de schending, door de artikelen 2 en 4 van de bestreden wet, van het 
wettigheidsbeginsel in strafzaken, verankerd in artikel 12, tweede lid, van de Grondwet, al dan niet in 
samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en met artikel 6 van het Europees Verdrag voor 
de rechten van de mens. De verzoekende partijen doen gelden dat de in aanmerking genomen criteria om het 
voordeel van het optreden van een advocaat te openen en om de omvang ervan te bepalen, namelijk enerzijds, 
het criterium volgens hetwelk de betrokken persoon wordt beschouwd als « verdachte » en, anderzijds, het 
criterium volgens hetwelk de betrokken persoon van zijn vrijheid is beroofd, niet voldoen aan de vereisten van 
het wettigheidsbeginsel dat bij de geciteerde referentiebepalingen wordt gegarandeerd. Zij zijn van mening dat, 
teneinde aan die vereisten te voldoen, de strafrechtspleging de beoordelingsbevoegdheid van de onderzoekers zo 
veel mogelijk moet beperken ten aanzien van de omstandigheden die aanleiding geven tot het in acht nemen van 
grondrechten van de ondervraagde personen, en zij merken op dat te dezen de in aanmerking genomen criteria 
afhangen van de discretionaire bevoegdheid van de onderzoekers en van het parket, zonder dat enige aanwijzing 
wordt gegeven in de wet zelf en zonder dat enige controle kan worden uitgeoefend op de inwerkingstelling 
ervan. Zij onderstrepen dat tijdens de parlementaire voorbereiding de minister heeft erkend dat het noodzakelijk 
zou zijn om binnen de politie richtlijnen op te stellen om elke kans op fouten en ontsporingen te voorkomen. 
 
 Zij beklemtonen tenslotte het feit dat er zelden gevallen zijn waarin de beslissing van de procureur des 
Konings om een persoon van zijn vrijheid te beroven reeds wordt genomen vóór het eerste verhoor door de 
politie en dat in de regel die beslissing precies volgt op dat eerste verhoor. Zij besluiten daaruit dat het criterium 
van de vrijheidsbeneming rechtsonlogisch is want het doet de facto het recht op bijstand van een advocaat ingaan 
op het ogenblik dat het verhoor reeds plaats heeft gevonden. 
 
 A.5.2.  De Ministerraad merkt op dat de kwalificatie van « verdachte » voortvloeit uit verschillende 
elementen van het strafdossier die in concreto moeten worden onderzocht. Hij preciseert dat het feit dat een 
persoon als getuige werd aangemerkt niets afdoet aan zijn kwalificatie van verdachte indien uit de 
omstandigheden of de gestelde handelingen concreet blijkt dat hij de facto als een verdachte werd beschouwd. 
Indien de politiediensten of de gerechtelijke diensten een verkeerde kwalificatie hebben gegeven aan een 
persoon en die persoon daardoor rechten werden geweigerd, zal het aan het vonnisgerecht toekomen daaruit de 
gevolgen te trekken. 
 
 A.5.3.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5316 stellen vast dat de Ministerraad niet antwoordt op het 
middel zoals het in hun verzoekschrift werd geformuleerd. 
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 De verzoekende partijen in de zaak nr. 5332 doen bovendien gelden dat de richtlijnen die de minister 
noodzakelijk had geacht tijdens de parlementaire voorbereiding nog steeds niet beschikbaar zijn. 
 
 A.5.4.  De Ministerraad repliceert dat de minister van Justitie louter heeft gesteld dat aanvullende 
richtlijnen dienen te worden uitgevaardigd, een handelswijze die veel voorkomt, en dat hij geen onduidelijkheid 
aan de bestreden wet heeft toegeschreven. 
 
 A.6.1.  Het vierde middel in de zaak nr. 5316, het eerste middel in de zaak nr. 5331 in het derde onderdeel 
ervan en het vijfde middel in de zaak nr. 5332 klagen aan dat artikel 2bis, § 2, eerste lid, van de wet van 20 juli 
1990 betreffende de voorlopige hechtenis, ingevoegd bij artikel 4 van de bestreden wet, het recht op bijstand van 
een advocaat beperkt tot de verhoren die plaatsvinden binnen de termijn van 24 uur, eventueel verlengd, van de 
hechtenis die voorafgaat aan het verlenen van een bevel tot aanhouding. De verzoekende partijen zijn van 
mening dat, doordat de bestreden bepaling niet de aanwezigheid van een advocaat waarborgt bij de verhoren na 
het bevel tot aanhouding, de artikelen 10, 11, 12 en 14 van de Grondwet zijn geschonden, al dan niet in 
samenhang gelezen met de artikelen 5 en 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, artikel 14 
van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en de algemene beginselen van de 
rechten van de verdediging en van het recht op een eerlijk proces. 
 
 De verzoekende partijen doen gelden dat, aangezien de duur van de voorlopige hechtenis niet wordt 
bepaald, de inverdenkinggestelde, na een bevel tot aanhouding te hebben gekregen, kan worden onderworpen 
aan langere en talrijkere verhoren dan vóór het bevel tot aanhouding en dat het niet verantwoord is dat een 
advocaat eveneens bij die verhoren niet erover kan waken dat de inverdenkinggestelde geen ongeoorloofde druk 
of dwang ondergaat. Zij zijn van mening dat de bestreden bepaling bijgevolg een discriminatie in het leven roept 
tussen de aangehouden persoon die wordt verhoord vóór het verlenen van het bevel tot aanhouding en de 
aangehouden persoon die wordt verhoord na het verlenen van het bevel tot aanhouding. Zij verwijzen naar het 
advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State alsook naar het voorstel voor een richtlijn nr. 326/3 van 
8 juni 2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht op toegang tot een advocaat in 
strafprocedures en betreffende het recht op communicatie bij aanhouding. 
 
 A.6.2.1.  De Ministerraad doet gelden dat de rechten van de ondervraagde persoon, en met name het 
zwijgrecht en het recht om geen druk of slechte behandeling te ondergaan, bij verhoren die plaatsvinden na het 
verlenen van het bevel tot aanhouding door andere maatregelen dan de bestreden bepalingen worden 
gewaarborgd en zulks ongeacht de aanwezigheid van de advocaat. Hij voegt daaraan toe dat krachtens artikel 16 
van de wet betreffende de voorlopige hechtenis het bevel tot aanhouding niet mag worden uitgevaardigd met het 
oog op de uitoefening van enige vorm van dwang. Hij preciseert dat de voorlopige hechtenis niet tot doel mag 
hebben bekentenissen te ontlokken aan de aangehouden persoon en dat dient te worden verwezen naar de andere 
waarborgen die worden geboden door de wet betreffende de voorlopige hechtenis, zoals de aanwezigheid van de 
advocaat op de zittingen van de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling die ermee zijn belast zich uit 
te spreken over het al dan niet verlengen van de voorlopige hechtenis. 
 
 A.6.2.2.  De Ministerraad doet voorts gelden dat de wetgever heeft geoordeeld dat het recht op bijstand 
tijdens verhoren afgenomen nadat het bevel tot aanhouding werd uitgevaardigd de procedure nodeloos zou 
vertragen en ook belangrijke budgettaire implicaties zou hebben. Hij voegt daaraan toe dat de aangehouden 
persoon vrij kan communiceren met zijn advocaat en hem bijgevolg kan contacteren met het oog op overleg bij 
de aankondiging van een verhoor. 
 
 A.6.3.1.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5316 en 5332 antwoorden dat de bijstandverlenende rol 
van de advocaat niet kan worden beperkt tot het feit dat de verhoorde persoon enkel eraan wordt herinnerd dat 
hij het recht heeft om te zwijgen en zichzelf niet te beschuldigen, aangezien de aanwezigheid van de advocaat 
ook moet waarborgen dat de betrokkene geen onterechte druk ondergaat. Zij zijn van mening dat het evident is 
dat noch het contact met een advocaat vóór het verlenen van het bevel tot aanhouding noch de mogelijkheid om 
met hem te communiceren na de uitvaardiging van dat bevel waarborgen dat geen enkele druk zal worden 
uitgeoefend tijdens de verhoren. Zij voegen daaraan toe dat in de praktijk de inverdenkinggestelde nooit wordt 
verwittigd van het ogenblik waarop hij zal worden ondervraagd, zodat hij niet de mogelijkheid heeft om op 
dienstige wijze een ontmoeting met zijn advocaat te organiseren. 
 
 Zij merken op dat de wetgever geenszins heeft uiteengezet wat de door de Ministerraad aangevoerde 
budgettaire of organisatorische implicaties betekenen en zij zijn van mening dat zelfs indien de budgettaire 
doelstelling legitiem was, nog zou moeten worden vastgesteld dat de uitsluiting van elk recht op bijstand tijdens 
de verhoren na de uitvaardiging van het bevel tot aanhouding onevenredig is ten aanzien van die doelstelling, 



10 

aangezien de kwetsbare positie van de verhoorde persoon tijdens die verhoren identiek is aan die welke bestond 
tijdens de verhoren die werden uitgevoerd vóór de uitvaardiging van het bevel tot aanhouding. 
 
 A.6.3.2.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5331 antwoordt dat in de feiten de beklaagde die de inhoud 
wil betwisten van de processen-verbaal van de verhoren die werden gehouden na de uitvaardiging van het bevel 
tot aanhouding over geen enkele garantie beschikt dat hij dat daadwerkelijk zal kunnen doen. Zij voegt daaraan 
toe dat de bijstand van een advocaat tijdens de verhoren voorafgaand aan het bevel tot aanhouding geen enkele 
garantie biedt dat de latere verhoren correct zullen verlopen. 
 
 A.6.4.  De Ministerraad stelt in zijn wederantwoord dat artikel 47bis, §§ 1 en 2 van het Wetboek van 
strafvordering onverkort geldt voor elk verhoor, zodat de rechten van de verhoorde hem vóór elk verhoor in 
herinnering worden gebracht. 
 
 Hij voegt daaraan toe dat de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stelt dat de 
vermelding in het proces-verbaal van verhoor dat de verdachte kennis heeft genomen van zijn rechten volstaat 
om, behoudens bewijs van het tegendeel, te besluiten dat de rechten van de verdediging in acht werden genomen. 
Voorts wijst hij erop dat de bestreden wet de bijstand van een advocaat niet uitsluit tijdens de verhoren die 
plaatsvinden wanneer de verdachte is aangehouden en dat de rechten van de verdediging dus niet worden 
geschonden door het gegeven dat er geen verplichting bestaat een advocaat elk verhoor van een verdachte te 
laten bijwonen. 
 
 A.7.1.  Het eerste middel, in het vierde onderdeel ervan, in de zaak nr. 5231 verwijt de bestreden wet dat ze 
het toepassingsgebied van het recht op bijstand van een advocaat beperkt tot het verhoor en tot de reconstructie 
in het kader van een gerechtelijk onderzoek en dit bijstandsrecht uitsluit voor andere onderzoekshandelingen die 
ertoe strekken inlichtingen te verkrijgen van de inverdenkinggestelde en diens medewerking vereisen of 
veronderstellen. De verzoekende partij is van mening dat de bestreden wet de artikelen 10, 11, 12 en 14 van de 
Grondwet schendt, in samenhang gelezen met de artikelen 5 en 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van 
de mens, met artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en met de 
algemene beginselen van het recht op een eerlijk proces en de rechten van de verdediging. De verzoekende partij 
is van mening dat het niet verantwoord is de bijstand van een advocaat niet te waarborgen tijdens onder meer een 
confrontatie met getuigen of bij medische of psychiatrische deskundigenonderzoeken. 
 
 A.7.2.  De Ministerraad verwijst naar de argumentering die hij heeft uiteengezet in verband met de 
problematiek van de toepassingssfeer van het recht op bijstand van een advocaat. 
 
 A.7.3.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5331 stelt vast dat de Ministerraad niet antwoordt op de door 
haar uiteengezette grief. 
 
 A.8.1.1.  Het derde middel in de zaak nr. 5316, het eerste middel in de zaak nr. 5331, in het vijfde 
onderdeel ervan, en het derde middel in de zaak nr. 5332 klagen aan dat artikel 47bis, § 2, eerste lid, 3°, van het 
Wetboek van strafvordering, ingevoerd bij artikel 2 van de bestreden wet, het recht op aan het verhoor 
voorafgaand overleg met een advocaat beperkt tot de gevallen waarin de ten laste gelegde feiten aanleiding 
kunnen geven tot het verlenen van een bevel tot aanhouding, en dit recht uitsluit wanneer het gaat om 
wanbedrijven bedoeld in artikel 138, 6°, 6°bis en 6°ter. De verzoekende partijen zijn van mening dat die 
beperking van het recht op voorafgaand overleg met een advocaat de artikelen 10, 11, 12 en 14 van de 
Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 5 en 6 van het Europees Verdrag voor de rechten 
van de mens, met artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en met de 
algemene beginselen van het recht op een eerlijk proces en van de rechten van de verdediging, schendt. 
 
 A.8.1.2.  De verzoekende partijen onderstrepen dat het risico een strafrechtelijke veroordeling op te lopen 
hetzelfde is ongeacht de opgelopen strafmaat en dat de kwetsbare positie van de betrokken persoon kan 
voortvloeien uit de materiële omstandigheden van het verhoor, uit de op hem uitgeoefende druk alsook uit de 
omstandigheden van het misdrijf. Zij preciseren dat in de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens, wat betreft het recht op bijstand van een advocaat, geen onderscheid wordt gemaakt naar gelang van de 
ernst van de misdrijven en dat het Hof expliciet heeft bevestigd dat de systematische uitsluiting van bepaalde 
misdrijven nog steeds op zich een schending vormt van artikel 6 van het Verdrag. 
 
 Zij voegen daaraan toe dat zowel bij de onderzoeksrechter als bij de strafgerechten feiten worden aanhangig 
gemaakt en niet de kwalificatie die eraan wordt gegeven door het parket en dat de door de wetgever gekozen 
oplossing overigens problemen zal opleveren in de gevallen waarin, in de loop van de procedure, de feiten die 
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aanvankelijk in die zin werden gekwalificeerd dat ze geen aanleiding konden geven tot het uitvaardigen van een 
bevel tot aanhouding, opnieuw moeten worden gekwalificeerd. Zij vragen zich af wat er zal gebeuren met 
verklaringen die zijn afgelegd tijdens het eerste verhoor zonder voorafgaande raadpleging van een advocaat 
indien nadien blijkt dat die raadpleging had moeten plaatsgevonden. Zij zijn ten slotte van mening dat het in 
aanmerking genomen criterium aan de onderzoekers of de procureur des Konings een beoordelingsbevoegdheid 
biedt die niet bestaanbaar kan worden geacht met de wettigheidsvereiste in strafzaken. 
 
 A.8.1.3.  De verzoekende partijen doen gelden dat de lijst van de misdrijven die zijn uitgesloten van het 
recht op vertrouwelijk overleg met een advocaat nooit door de wetgever is onderzocht, wat automatisch aantoont 
dat er geen enkele redelijke verantwoording bestaat voor die uitsluiting. 
 
 Ze zijn van mening dat de aanwezigheid van een advocaat noodzakelijk is, met name bij 
verkeersmisdrijven, gelet op de traumatische gevolgen van een ongeval waarbij bijvoorbeeld gewonden 
betrokken zijn. Ze zijn tevens van mening dat de uitsluiting van het misdrijf bedoeld in artikel 422 van het 
Strafwetboek (onopzettelijk veroorzaakt treinongeval) onbegrijpelijk is, gezien de ernst van het misdrijf en de 
vaak catastrofale gevolgen die eruit voortvloeien. Zij voegen daar nog aan toe dat er geen enkele redelijke 
verantwoording bestaat voor het feit dat, bij het verhoor van verdachten over verkeersmisdrijven die aanleiding 
kunnen geven tot een aanhouding, het recht op voorafgaande consultatie wordt uitgesloten en illustreren dit 
standpunt met diverse verschillen in behandeling die volgens hen discriminerend zijn. 
 
 A.8.2.  De Ministerraad doet gelden dat de uitsluiting van het recht van overleg met een advocaat voor de 
personen die niet van hun vrijheid zijn beroofd en ervan worden verdacht de daders te zijn van misdrijven die 
geen aanleiding kunnen geven tot het verlenen van een bevel tot aanhouding en voor de personen die de daders 
zijn van verkeersdelicten in overeenstemming is met de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens. Hij is dan ook van mening dat aangezien die rechtspraak niet uitsluit dat de omvang van het recht van 
raadpleging kan variëren volgens de ernst van het misdrijf waarvan een persoon wordt verdacht, de wetgever, in 
het raam van zijn beoordelingsbevoegdheid, het recht van voorafgaand overleg en bijstand van de advocaat 
tijdens het verhoor kan beperken om redenen van organisatorische en budgettaire aard, teneinde dat recht te 
kunnen waarborgen. Wat betreft de uitsluiting van de personen die worden verdacht van verkeersmisdrijven, 
voegt hij daaraan toe dat het niet realistisch zou zijn om dat recht van bijstand te organiseren in dat contentieux 
rekening houdend met het bijzonder hoge aantal van jaarlijks geregistreerde vaststellingen van 
verkeersongevallen. 
 
 A.8.3.1.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5316 en 5331 antwoorden dat de redenering van de 
Ministerraad gebaseerd is op een verkeerde premisse aangezien de rechtspraak van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens niet stoelt op de ernst van de misdrijven die de te verhoren persoon ten laste worden 
gelegd maar wel op de kwetsbaarheid van die persoon in het stadium van zijn eerste verhoor. 
 
 A.8.3.2.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5332 doen gelden dat de rechtspraak van het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens die het feit beklemtoont dat de waarborg van de bijstand van een advocaat 
fundamenteel is in het geval van de zwaarste misdrijven, niet a contrario kan worden geïnterpreteerd om te 
concluderen dat die waarborg niet belangrijk is in het geval van minder zware misdrijven. 
 
 A.8.3.3.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5331 voegt daaraan toe dat de Ministerraad niet preciseert 
welke procedurele waarborgen de kwetsbare positie zouden kunnen verhelpen van de daders van 
verkeersmisdrijven die getraumatiseerd zijn door de ernstige gevolgen van het ongeval dat zij hebben 
veroorzaakt. 
 
 A.8.3.4.  De Ministerraad preciseert in zijn wederantwoord dat de verdachten van verkeersmisdrijven die 
van hun vrijheid zijn beroofd met toepassing van artikel 4 van de bestreden wet dezelfde rechten kunnen 
aanvoeren als de andere verdachten die van hun vrijheid zijn beroofd, met inbegrip van het voorafgaand 
vertrouwelijk overleg met een advocaat. 
 
 
 Wat betreft de inhoud van de rol van de advocaat en de voorwaarden van uitoefening van zijn opdracht 
 
 A.9.1.1.  Het vijfde middel in de zaak nr. 5316, het vijfde middel in de zaak nr. 5331, in het eerste en 
tweede onderdeel ervan, en het zesde middel in de zaak nr. 5332, in het eerste onderdeel ervan, bekritiseren de 
beperkingen die bij artikel 2bis, § 2, derde tot vijfde lid, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis, ingevoegd bij artikel 4 van de bestreden wet, zijn aangebracht in de prerogatieven van de advocaat die 
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ertoe gemachtigd is het verhoor van zijn cliënt bij te wonen. De verzoekende partijen zijn van oordeel dat die 
bepaling de artikelen 10, 11, 12 en 14 van de Grondwet schendt, al dan niet in samenhang gelezen met de 
artikelen 444 en 456 van het Gerechtelijk Wetboek, met de artikelen 5 en 6 van het Gerechtelijk Wetboek, met 
de artikelen 5 en 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, met artikel 14 van het Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en met de algemene beginselen van het recht op een eerlijk 
proces en van de rechten van de verdediging. 
 
 A.9.1.2.  De verzoekende partijen doen gelden dat de in het geding zijnde bepaling, zoals zij wordt 
geïnterpreteerd door het College van procureurs-generaal in de omzendbrief van 23 september 2011, de rol van 
de advocaat die zijn cliënt bijstaat tijdens een verhoor reduceert tot die van een stilzwijgende getuige. Zij zijn 
van mening dat die opvatting van de rol van de advocaat niet in overeenstemming is met de rechtspraak van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Zij zijn van oordeel dat de bijstand van de advocaat bedoeld in de 
wet louter theoretisch wordt, aangezien de rol van de advocaat op onevenredige wijze en zonder enige 
verantwoording wordt beperkt. Dat geldt onder meer ook voor de enige mogelijkheid van bijkomend 
vertrouwelijk overleg, terwijl een verhoor soms tot tien uur kan duren. Zij preciseren dat het voorstel voor een 
richtlijn 326/3 van 8 juni 2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht op toegang tot een 
advocaat in strafprocedures en betreffende het recht op communicatie bij aanhouding, voorschrijft dat de 
advocaat het recht moet hebben om bij iedere ondervraging of ieder verhoor aanwezig te zijn en dat hij daarbij 
het recht heeft vragen te stellen, toelichtingen te vragen en verklaringen af te leggen. Zij bepaalt eveneens dat de 
hoeveelheid en de duur van de contacten tussen de verdachte en zijn raadsman in geen geval mogen worden 
ingeperkt op een wijze die afbreuk kan doen aan de uitoefening van zijn rechten van de verdediging. 
 
 De verzoekende partijen bekritiseren voorts het feit dat de meldingen die op verzoek van de advocaat in het 
proces-verbaal van verhoor kunnen worden gemaakt enkel betrekking kunnen hebben op de schending van de 
rechten bedoeld in artikel 2bis, § 2, derde lid, van de wet betreffende de voorlopige hechtenis. Zij geven aan dat 
artikel 47bis, § 1, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering, dat bepaalt dat eenieder die ondervraagd 
wordt, gebruik mag maken van de documenten in zijn bezit en mag eisen dat die documenten bij het 
proces-verbaal van het verhoor worden gevoegd, grondwetsconform zou kunnen worden uitgelegd door de 
advocaat toe te laten uit naam en voor rekening van zijn cliënt een geschreven nota bij het proces-verbaal van 
verhoor te voegen als een in die bepaling bedoeld document. 
 
 A.9.2.  De Ministerraad doet gelden dat het de bedoeling is van de wetgever te vermijden dat het verhoor 
veranderd wordt in een debat op tegenspraak tussen de advocaat en de persoon die het verhoor afneemt. Hij 
preciseert dat, volgens de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, de rol van de 
advocaat voornamelijk erin bestaat te vermijden dat de ordediensten met het oog op de bewijsvergaring druk 
uitoefenen en dat de bestreden bepaling toereikend is om dat doel te bereiken. 
 
 Hij besluit dat de wetgever een evenwicht heeft moeten vinden tussen, enerzijds, de waarborgen van het 
gerechtelijk onderzoek en de feitenvinding en, anderzijds, de rechten van de verdachte in het licht van de 
rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Hij is van mening dat dat evenwicht is 
gevonden in het raam van een regeling die de rechten van de verdediging van de verdachte waarborgt. 
 
 A.9.3.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5316, 5331 en 5332 antwoorden dat de beperking van de 
prerogatieven van de advocaat tijdens het verhoor van zijn cliënt in tegenspraak is met de rechtspraak van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Zij zijn van mening dat uit die rechtspraak en met name uit de 
arresten Dayanan t. Turkije van 19 november 2009 en Brusco t. Frankrijk van 14 oktober 2010 duidelijk blijkt 
dat het Hof de opdracht om de verhoorde persoon te informeren over zijn recht om te zwijgen en zichzelf niet te 
beschuldigen onderscheidt van de opdracht om die persoon bij te staan. Zij doen gelden dat de bestreden 
bepaling die tweede opdracht uitholt. 
 
 A.9.4.  De Ministerraad ziet niet in wat de relevantie zou kunnen zijn van het gegeven dat aan de advocaat 
wordt toegestaan opmerkingen te maken betreffende juridische geschilpunten, aangezien de personen die het 
verhoor afnemen niet bevoegd zijn om zich uit te spreken over de grond van de zaak en zij niet tot taak hebben 
juridische moeilijkheden op te lossen. Hij voegt daaraan toe dat uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de 
wetgever heeft willen vermijden dat de bestreden bepaling in die zin wordt geïnterpreteerd dat ze de advocaat 
toelaat een nota met schriftelijke opmerkingen neer te leggen op het eind van het verhoor. 
 
 A.10.1.  Het zesde middel in de zaak nr. 5316, het vierde middel in de zaak nr. 5329, het vijfde middel in 
de zaak nr. 5331, in het derde onderdeel ervan, en het zesde middel in de zaak nr. 5332, in het tweede onderdeel 
ervan, verwijten de bestreden wet dat ze de advocaat niet in staat stelt om voorafgaandelijk aan het eerste 
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verhoor kennis te nemen van het dossier van zijn cliënt, wat in strijd zou zijn met de artikelen 10, 11, 12 en 14 
van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 5 en 6 van het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens, met artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en 
met de algemene beginselen van de rechten van de verdediging en van het recht op een eerlijk proces. 
 
 De verzoekende partijen doen gelden dat de advocaat slechts in staat is zijn cliënt daadwerkelijk bij te staan 
indien hij, vóór het vertrouwelijk overleg met laatstgenoemde, het strafdossier en de processtukken kan 
raadplegen. Aan die vereiste wordt noch voldaan in het geval waarin hij het verhoor kan bijwonen, noch in het 
geval waarin hij enkel overleg kan plegen met zijn cliënt vóór het verhoor. In dat laatste geval kan hij, om zijn 
taak van raadsman uit te oefenen, zich enkel baseren op het relaas dat zijn cliënt hem kan doen op grond van wat 
de politie hem kort zal hebben gezegd, wat een aanzienlijk risico inhoudt van vergissingen, weglatingen of 
onbegrip. De verzoekende partijen voegen daaraan toe dat een recht van toegang tot het strafdossier dat in 
bepaalde gevallen, bijvoorbeeld wegens dringende behoeften van het onderzoek, aan beperkingen is 
onderworpen, het mogelijk zou hebben gemaakt het recht van de rechtsonderhorige te waarborgen om te worden 
geïnformeerd en nuttig te worden geadviseerd. 
 
 A.10.2.  De Ministerraad doet gelden dat de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens niet vereist dat een recht op toegang tot het dossier zou worden verleend aan de advocaat nog vooraleer het 
eerste verhoor heeft plaatsgevonden. Hij preciseert dat het recht op toegang tot het dossier gedurende de 
rechtspleging voortvloeit uit de artikelen 18 en 21 van de wet betreffende de voorlopige hechtenis. Hij is van 
oordeel dat de toegang tot het dossier niet noodzakelijk is om de inachtneming van de rechten van de 
verdediging van de verdachte te verzekeren gedurende de eerste fase van de rechtspleging en merkt op dat de 
voorafgaande toegang tot het dossier de periode van vrijheidsbeneming zou kunnen verlengen. 
 
 A.10.3.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5316 stellen vast dat de Ministerraad geen antwoord geeft 
op hun argumentering. 
 
 A.10.3.2.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5329 antwoordt dat rekening dient te worden gehouden met 
de richtlijn 2012/13/EU, aangenomen door het Parlement en de Raad van de Europese Unie op 22 mei 2012, 
waarvan artikel 7 uitdrukkelijk het recht op toegang tot het strafdossier bevestigt. Daaruit volgt volgens haar dat, 
zodra een persoon die van zijn vrijheid is beroofd wordt verhoord, die persoon toegang moet hebben tot de 
stukken van het strafdossier waarop die vrijheidsbeneming is gebaseerd. 
 
 A.10.4.  De Ministerraad repliceert dat de omzettingstermijn van de richtlijn 2012/13/EU nog lang niet 
verstreken is, dat die richtlijn niet tot de toetsingsnormen behoort die in het middel van de verzoekende partij 
worden beoogd en dat ze evenmin een norm is waarvan de inachtneming door het Hof kan worden getoetst, 
zodat niet kan worden betoogd dat de bestreden wet niet in overeenstemming is met de richtlijn. Voor het 
overige voegt hij daaraan toe dat de interpretatie van de richtlijn door de verzoekende partij verkeerd is en dat, in 
tegenstelling tot wat zij beweert, daaruit niet kan worden afgeleid dat toegang tot het strafdossier zal moeten 
worden verleend vanaf het ogenblik van de arrestatie van de persoon in kwestie. Hij leidt daaruit af dat de 
bestreden bepaling in overeenstemming is met de vereisten van artikel 7, lid 1, van de vermelde richtlijn. 
 
 A.11.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5332 leiden een zesde middel, derde onderdeel, af uit de 
schending, door artikel 2bis, § 1, van de wet betreffende de voorlopige hechtenis, ingevoegd bij artikel 4, § 2, 
derde tot vijfde lid, van de bestreden wet, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang 
gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met de algemene beginselen van 
de rechten van de verdediging en van het recht op een eerlijk proces. Zij verwijten die bepaling dat zij de duur 
van het vertrouwelijk overleg met een advocaat voorafgaand aan het verhoor beperkt tot dertig minuten en zijn 
van oordeel dat die tijd niet volstaat om een daadwerkelijke verdediging te verzekeren in het raam van zaken van 
een zekere omvang of complexiteit. 
 
 Zij verwijten de bestreden wet eveneens dat ze niet in de mogelijkheid voorziet om een vertrouwelijk 
overleg te organiseren voorafgaandelijk aan de latere verhoren. Zij wijzen erop dat de verdachte die in hechtenis 
blijft geen enkel idee heeft van het ogenblik waarop een bijkomend verhoor zou kunnen plaatsvinden en dat het 
voor hem dus onmogelijk is om zelf een overleg met zijn advocaat te organiseren. 
 
 A.11.2.1.  Ten aanzien van de duur van het voorafgaand overleg doet de Ministerraad gelden dat die wordt 
verantwoord door de beperkte rol van de advocaat tijdens het overleg, aangezien het niet de bedoeling is dat het 
hele dossier op dat ogenblik wordt onderzocht maar eenvoudigweg dat de betrokkene kan worden ingelicht over 
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zijn rechten. Hij preciseert tevens dat die termijn een minimumtermijn is, zodat een langere termijn kan worden 
toegekend indien de omstandigheden van het concrete geval zulks verantwoorden. 
 
 A.11.2.2.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5332 antwoorden dat die interpretatie in strijd is met de 
wet, aangezien die bepaalt dat het overleg « maximaal dertig minuten duurt ». 
 
 A.11.3.  Wat betreft de grief die is afgeleid uit de ontstentenis van mogelijkheid van overleg met de 
advocaat voor de verhoren die plaatsvinden na het eerste verhoor, preciseert de Ministerraad dat artikel 20 van 
de wet betreffende de voorlopige hechtenis ervoor zorgt dat de persoon die van zijn vrijheid werd beroofd vrij 
met zijn advocaat kan spreken. Hij voegt daaraan toe dat de verdachte dus zijn eigen verdediging kan 
organiseren gedurende de periode van voorlopige hechtenis na het eerste verhoor, wat werd bevestigd door het 
Hof van Cassatie en door de afdeling wetgeving van de Raad van State. 
 
 De Ministerraad merkt overigens op dat het nieuwe artikel 2bis, § 2, van de wet betreffende de voorlopige 
hechtenis in de mogelijkheid voorziet om elk verhoor gedurende vijftien minuten te onderbreken voor een 
vertrouwelijk overleg en dat niets belet dat de verdachte of zijn advocaat bij de aanvang van elk verhoor na de 
vrijheidsbeneming een beroep doet op die mogelijkheid, waardoor aldus vertrouwelijk overleg mogelijk wordt. 
 
 
 Wat betreft de mogelijkheden van uitsluiting of afstand van de bijstand van de advocaat 
 
 A.12.1.1.  Het zevende middel in de zaak nr. 5316, het tweede middel in de zaak nr. 5331 en het achtste 
middel in de zaak nr. 5232 zijn afgeleid uit de schending, door artikel 2bis, § 5, van de wet van 20 juli 1990 
betreffende de voorlopige hechtenis, ingevoerd bij artikel 4 van de bestreden wet, van de artikelen 10, 11, 12 en 
14 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 5 en 6 van het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens, met artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en 
met de algemene beginselen van de rechten van de verdediging en het recht op een eerlijk proces. 
 
 A.12.1.2.  De verzoekende partijen zijn van mening dat uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens volgt dat het dwingende karakter van de redenen die een uitsluiting van het recht op de 
bijstand van een advocaat kunnen motiveren, moet worden vastgesteld in de wet overeenkomstig het 
wettigheidsbeginsel verankerd in artikel 12, tweede lid, van de Grondwet. Zij zijn van oordeel dat de 
uitzonderingen op het grondrecht om te worden bijgestaan door een advocaat slechts zeer beperkt kunnen zijn en 
moeten worden onderworpen aan strikte voorwaarden, bijvoorbeeld indien andere grondrechten, zoals het recht 
op leven of op fysieke integriteit van de verdachte of derden, op het spel staan. Zij voegen daaraan toe dat indien 
de bepaling in die zin wordt geïnterpreteerd dat de aard en de ernst van het misdrijf dwingende redenen kunnen 
uitmaken die de uitsluiting van het recht op bijstand van een advocaat kunnen verantwoorden, de bestreden wet 
alle in het middel aangehaalde referentienormen schendt. 
 
 Zij zijn van mening dat het discriminerend en op zijn minst onevenredig is om, wanneer het om de zwaarste 
misdrijven gaat, het bepalen van de gevallen waarin de bijstand van een advocaat kan worden geweigerd, over te 
laten aan de beoordeling door de procureur des Konings of de onderzoeksrechter, terwijl die mogelijkheid van 
weigering niet bestaat in het geval van de minst zware misdrijven. Zij voegen ten slotte daaraan toe dat in 
zoverre de bestreden bepaling geen enkele procedurele waarborg bevat ter compensatie van de beperking van het 
recht op een eerlijk proces, zij tevens de in het middel aangehaalde bepalingen schendt. 
 
 A.12.2.  De Ministerraad is van mening dat de bestreden bepaling ten volle beantwoordt aan de vereisten 
van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het beginsel van het eerlijk proces in 
acht neemt. Hij brengt in herinnering dat de persoon aan wie het recht op bijstand van een advocaat wordt 
geweigerd nadien de genomen beslissing kan betwisten. Hij onderstreept dat, ofschoon de procureur des Konings 
en de onderzoeksrechter over een beoordelingsbevoegdheid beschikken, die bevoegdheid niet onbeperkt is, 
aangezien zij rekening moeten houden met de restrictieve interpretatie van de bepaling en hun beslissing moeten 
motiveren, waardoor een latere controle mogelijk is door de onderzoeksgerechten en door de vonnisgerechten. 
 
 A.12.3.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5316 antwoorden dat de mogelijkheid om de beslissing 
nadien te betwisten ontoereikend is om de schending van de aangevoerde rechten te compenseren, aangezien de 
toetsing die door de gerechten kan worden uitgevoerd noodzakelijkerwijze marginaal is, en zelfs louter formeel, 
rekening houdend met de te ruime beoordelingsmarge die ter zake door de wetgever aan de procureur des 
Konings en de onderzoeksrechter werd toegekend. 
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 A.12.3.2.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5331 is van mening dat de Ministerraad niet tegemoet komt 
aan de door haar uiteengezette grieven. 
 
 A.12.4.  De Ministerraad repliceert dat het precies de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens is die de wetgever ertoe heeft aangezet het begrip « dwingende redenen » niet te definiëren in de 
wet, aangezien die rechtspraak vereist dat afwijkingen worden gemotiveerd in het « licht van de bijzondere 
omstandigheden van de zaak ». Hij brengt in herinnering dat de wet voorziet in het bestaan van een 
gemotiveerde beslissing die een controle a posteriori door de rechtscolleges mogelijk moet maken. 
 
 A.13.1.  Het derde middel in de zaak nr. 5331 is afgeleid uit de schending, door artikel 47bis, § 2, derde lid, 
van het Wetboek van strafvordering en door artikel 2bis, § 1, vijfde lid, en § 2, zesde lid, van de wet betreffende 
de voorlopige hechtenis, respectievelijk ingevoerd door de artikelen 2 en 4 van de bestreden wet, van de 
artikelen 10, 11, 12 en 14 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 5 en 6 van het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens, met artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten en met de algemene beginselen van de rechten van de verdediging en van het 
recht op een eerlijk proces. De verzoekende partij verwijt die bepalingen dat ze de meerderjarige persoon in staat 
stellen zonder beperking afstand te doen van het recht op bijstand van een advocaat, zelfs wanneer hem uiterst 
ernstige misdrijven wordt verweten, en zonder rekening te houden met de kenmerken eigen aan de betrokken 
persoon of eigen aan de zaak. Zij is van mening dat de kwetsbare positie waarin zich een persoon bevindt die 
verdacht wordt van zeer ernstige feiten het hem niet mogelijk maakt op geldige wijze afstand te doen van het 
fundamentele recht op bijstand van een advocaat en dat het zelfde geldt wanneer de betrokken persoon onder 
invloed van verdovende middelen of alcohol is. 
 
 A.13.2.  De Ministerraad leidt uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens af dat 
noch de letter, noch de geest van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens zich ertegen 
verzetten dat een verdachte afstand kan doen van zijn recht op bijstand, zelfs wanneer hij wordt ondervraagd in 
verband met ernstige misdrijven, op voorwaarde dat de afstand gepaard gaat met een minimum aan waarborgen 
en op ondubbelzinnige wijze en met kennis van zaken te kennen wordt gegeven. Hij voegt daaraan toe dat in de 
bestreden wet in een bijkomende waarborg is voorzien, doordat zij de verplichting oplegt dat vóór de afstand de 
van zijn vrijheid beroofde persoon een telefoongesprek moet hebben gehad met de permanentiedienst zodat hij 
werd ingelicht over zijn rechten en de gevolgen die de afwezigheid van een advocaat met zich kunnen 
meebrengen. 
 
 A.13.3.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5331 antwoordt dat de Ministerraad geen enkele redelijke 
verantwoording geeft voor de door de wetgever gemaakte keuze en dat hij daarentegen erkent dat de bijzondere 
kwetsbaarheid van een verdachte van een misdrijf met zich kan meebrengen dat hij niet op geldige wijze afstand 
kan doen van zijn recht op bijstand van een advocaat, wat precies het standpunt is van de verzoekende partij. Zij 
voegt daaraan toe dat het telefonisch contact met de permanentiedienst dat moet plaatsvinden vóór de afstand 
niet volstaat om te waarborgen dat de betrokken persoon wel degelijk alle mogelijke gevolgen van die afstand 
heeft kunnen inschatten. 
 
 A.13.4.  De Ministerraad repliceert dat het logisch is dat een absoluut recht van afstand wordt toegekend 
aan de meerderjarige verdachte, aangezien elke persoon vrij is om zijn verdediging te organiseren. Hij voegt 
daaraan toe dat hij niet inziet welk orgaan zou kunnen beoordelen of de verdachte al dan niet afstand kan doen 
van zijn recht op bijstand, rekening houdend met de situatie waarin hij zich concreet bevindt. 
 
 
 Wat betreft de sancties in geval van niet-inachtneming van het recht op bijstand van een advocaat 
 
 A.14.1.1.  Het achtste middel in de zaak nr. 5316, het vierde middel in de zaak nr. 5331, in het eerste 
onderdeel ervan, en het zevende middel in de zaak nr. 5332 zijn afgeleid uit de schending, door artikel 47bis, § 6, 
van het Wetboek van strafvordering, ingevoerd bij artikel 2 van de bestreden wet, van de artikelen 10, 11, 12 en 
14 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 5, 6 en 7 van het Europees Verdrag voor 
de rechten van de mens, met de artikelen 14 en 15 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten en met de algemene beginselen van de rechten van de verdediging en van het recht op een 
eerlijk proces. 
 
 A.14.1.2.  De verzoekende partijen doen gelden dat de bestreden bepaling niet in overeenstemming is met 
de vereisten die door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zijn uiteengezet op grond van artikel 6 van 
het Verdrag, in zoverre zij toestaat dat een veroordeling wordt uitgesproken op basis van een verklaring afgelegd 
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zonder dat de rechtsonderhorige in kennis werd gesteld van zijn recht zichzelf niet te beschuldigen en het 
stilzwijgen te bewaren of op basis van verklaringen afgelegd tijdens een verhoor afgenomen zonder de 
aanwezigheid van een advocaat, hetzij zonder voorafgaand overleg, hetzij zonder bijstand tijdens het verhoor, 
indien het niet gaat om het enige gegeven waarop de veroordeling is gegrond. Zij zijn van oordeel dat de 
bestreden bepaling had moeten voorzien in de nietigheid of de uitsluiting van het bewijs dat wordt vergaard met 
schending van de gewaarborgde rechten wat betreft de bijstand van een advocaat. Zij preciseren dat in de 
praktijk een schuldigverklaring immers steeds de combinatie is van verschillende bewijzen of bewijselementen, 
zodat de sanctieregeling zoals de bestreden bepaling daarin voorziet, zonder de minste effectieve waarde is. 
 
 Zij voegen daaraan toe dat die bepaling een risico inhoudt van uiteenlopende interpretaties van de sanctie 
die moet worden voorbehouden aan de verhoren die werden afgenomen zonder dat de advocaat daarbij aanwezig 
was en dat zij bijgevolg strijdig is met het wettigheidsbeginsel. 
 
 Ten slotte maken zij een vergelijking met de nietigheid van het verhoor waarvan het proces-verbaal niet 
vermeldt in welke taal de verhoorde zijn verklaring wenst af te leggen (artikel 34, juncto artikel 40 van de wet 
van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken) of wanneer de verhoorde niet wordt bijgestaan door 
een beëdigd tolk (artikel 31 van de voormelde wet van 15 juni 1935). 
 
 A.14.2.1.  De Ministerraad leidt uit de analyse van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens (arrest Gäfgen t. Duitsland van 1 juni 2010) af dat het recht op een eerlijk proces enkel in het 
gedrang komt wanneer wordt aangetoond dat de schending van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens een impact heeft gehad op de uitspraak over de schuld of op de strafmaat. Daaruit vloeit 
volgens hem voort dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de theorie bevestigt van de verbreking 
van de causaliteitsketen. Hij is van oordeel dat dezelfde theorie a fortiori van toepassing is wanneer de 
schending waardoor de strafrechtspleging is aangetast, niet betrekking heeft op artikel 3 van het Verdrag, maar 
wel op artikel 6 ervan. 
 
 Hij verwijst naar het arrest nr. 158/2010 van het Hof. Hij brengt tevens in herinnering dat overeenkomstig 
de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, artikel 6 van het Verdrag niet de 
toelaatbaarheid van een bewijs als dusdanig regelt en dat die materie in de eerste plaats onder het interne recht 
valt en leidt daaruit af dat het de wetgever vrijstond met de bestreden bepaling de gevolgen verbonden aan een 
schending van het recht op bijstand van een advocaat te regelen, wat betreft de toelaatbaarheid van het bewijs 
tijdens het strafproces. Hij voegt daaraan toe dat het aan de rechter toekomt om, rekening houdend met alle 
omstandigheden eigen aan de zaak, te beoordelen of de vergaarde bewijsstukken, ondanks de schending van het 
recht op bijstand van een advocaat, al dan niet toelaatbaar kunnen worden verklaard, zodat het enkele feit dat de 
wetgever niet erin heeft voorzien dat de zelfbeschuldigende verklaringen verkregen met schending van de 
bepalingen van de bestreden wet niet automatisch en in alle omstandigheden worden uitgesloten in het kader van 
het strafproces, niet kan worden beschouwd als een onevenredige beperking van de rechten van de beklaagden. 
 
 A.14.2.2.  Wat betreft de vergelijking met de wetgeving in verband met het gebruik der talen in 
gerechtszaken, merkt de Ministerraad op dat de nietigheidsanctie bedoeld in artikel 40 van de wet van 15 juni 
1935 genuanceerder is dan datgene wat de verzoekende partijen betogen. Hij preciseert dat concreet het erop 
neerkomt dat een akte opgesteld in strijd met de bepalingen betreffende het gebruik der talen mag worden 
vervangen, door de overheid waarvan ze uitgaat, door een rechtsgeldige akte met inwerkingtreding op de datum 
van de vervangen akte, zodat de nietigheid geen definitieve gevolgen heeft en de betrokken overheid enkel ertoe 
verplicht ze te vervangen. Hij voegt daaraan toe dat eenzelfde reglementering uiteraard ondenkbaar is in het 
raam van een verhoor zonder de bijstand van een advocaat, aangezien de verhoorde dan misschien niet meer 
dezelfde verklaringen zal afleggen. 
 
 A.14.3.1.1.  De procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Luik doet in hoofdorde gelden dat het achtste 
middel in de zaak nr. 5316 onontvankelijk is, aangezien het geen echte vergelijking bevat. Hij is van oordeel dat 
het middel in werkelijkheid het lot vergelijkt van burgers die zich in dezelfde situatie bevinden en op wie 
dezelfde norm van toepassing zou zijn, waarbij het enige verschil de beoordeling is die de rechter van de 
gecontroleerde norm zou maken door die te onderzoeken in het licht van de in het middel bedoelde 
verdragsbepalingen. 
 
 Hij is van mening dat het vierde middel in de zaak nr. 5331 eveneens onontvankelijk is, aangezien daarin 
niet wordt vermeld hoe de in het middel geciteerde grondwetsartikelen zouden zijn geschonden. 
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 Hetzelfde geldt volgens hem voor het zevende middel in de zaak nr. 5332, in het eerste onderdeel ervan, 
waarin enkel de schending van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens wordt 
aangevoerd, waarbij het Hof niet bevoegd is om daarvan kennis te nemen. Het tweede onderdeel van dat middel 
is volgens hem eveneens onontvankelijk aangezien de beide beoogde categorieën van personen niet vergelijkbaar 
zijn. 
 
 A.14.3.1.2.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5331 weerlegt de door de procureur-generaal bij het Hof 
van Beroep te Luik opgeworpen exceptie van onontvankelijkheid en preciseert hoe de door haar geciteerde 
grondwetsbepalingen door de bestreden bepaling zouden zijn geschonden. Zij voegt daaraan toe dat de 
schending van een grondwettelijk recht de schending met zich meebrengt van het beginsel van gelijkheid en 
niet-discriminatie. 
 
 A.14.3.2.  Ten gronde is de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Luik van mening dat de getoetste 
norm, door erin te voorzien dat de sanctie van de schending van het recht op voorafgaand vertrouwelijk overleg 
of op de bijstand van een advocaat tijdens het verhoor gelegen is in de onmogelijkheid om een veroordeling 
enkel uit te spreken op grond van verklaringen afgelegd met schending van die rechten, de vereisten van artikel 6 
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens in acht neemt. Hij preciseert dat die bepaling toelaat dat 
een strafrechtelijke veroordeling wordt uitgesproken in geval van schending van het recht op de bijstand van een 
advocaat indien ze niet enkel is gebaseerd op de bekentenissen verkregen in afwezigheid van de advocaat maar 
dat de schuld door andere elementen wordt aangetoond. 
 
 Hij herinnert eraan dat de verplichting om het gewicht van een bekentenis verkregen zonder dat een 
advocaat de verdachte kon bijstaan of door hem kon worden geraadpleegd te relativeren, niet betekent dat de 
algemene beginselen inzake bewijsvoering worden verlaten, en dat bijgevolg een bekentenis waarvan de 
betrouwbaarheid twijfelachtig zou zijn geenszins ten grondslag kan liggen aan een veroordeling. 
 
 A.14.3.3.  Ten aanzien van de aangevoerde schending van artikel 12 van de Grondwet doet de 
procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Luik gelden dat het wettigheidsbeginsel inzake de 
strafrechtspleging uitsluitend vereist dat de vorm van de strafrechtelijke vervolging wordt beschreven in de wet. 
Hij merkt op dat te dezen in de bestreden norm in geen enkele delegatie van bevoegdheid wordt voorzien ten 
voordele van de uitvoerende macht. 
 
 A.14.3.4.  Wat betreft de vergelijking met de wetgeving betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken, 
merkt de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Luik op dat, aangezien de in de twee vergeleken normen 
nagestreefde doelstellingen wezenlijk verschillend zijn, het onderscheid objectief en relevant is en de 
aangewende middelen evenredig zijn met de nagestreefde doelstellingen. Hij preciseert dat wanneer de taal 
waarin de vraag wordt gesteld niet begrepen wordt, het antwoord geenszins betrouwbaar kan zijn, wat de sanctie 
van nietigheid verantwoordt, terwijl het gebrek aan bijstand van een advocaat niet met dezelfde intensiteit 
afbreuk doet aan de betrouwbaarheid van het verkregen bewijs en aan de rechten van de ondervraagde persoon, 
wat eveneens verantwoordt dat die onregelmatigheid met een minder zware sanctie wordt bestraft. 
 
 A.14.4.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5316 doen gelden dat recente door hen geciteerde 
commentaar in de rechtsleer hun analyse kracht bijzetten. 
 
 A.14.5.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5331 is van mening dat de verplichting om de verhoorde 
persoon in te lichten over zijn recht om te zwijgen absoluut is en dat de schending van die verplichting het 
zwijgrecht in zijn essentie zelf aantast, zodat die schending in alle gevallen dient te leiden tot de uitsluiting van 
het aldus verkregen bewijs. 
 
 A.14.6.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5332 antwoorden dat de rechtspraak van het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens hieromtrent ondubbelzinnig is : de verklaringen van een verdachte afgelegd 
zonder de bijstand van een advocaat mogen noch rechtstreeks noch onrechtstreeks in de bewijsconstructie 
worden gebruikt. Zij verwijzen naar de arresten Gäfgen t. Duitsland van 1 juni 2010 en Leonid Lazarenko 
t. Oekraïne van 28 oktober 2010, die volgens hen aantonen dat de mate waarin de veroordeling gebaseerd is op 
verklaringen afgelegd zonder de bijstand van een advocaat niet relevant is, aangezien het bewijs in elk geval 
moet worden geweerd. 
 
 A.14.7.  De Ministerraad repliceert dat het arrest Gäfgen de huidige stand van de rechtspraak van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens weergeeft wat betreft de gevolgen die moeten worden getrokken uit 
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een niet-naleving van de verplichting om de verdachten een vroegtijdige verdediging te verzekeren en dat dat 
arrest ongetwijfeld de theorie van de verbreking van de causaliteitsketen verankert. 
 
 A.15.1.  Het achtste middel in de zaak nr. 5316 en het zevende middel in de zaak nr. 5332 hebben eveneens 
betrekking op artikel 62 van het Wetboek van strafvordering, zoals gewijzigd bij artikel 3 van de bestreden wet, 
in zoverre het in geen enkele sanctie voorziet in geval van niet-inachtneming van het recht van de verdachte om 
van zijn advocaat te worden vergezeld bij een plaatsbezoek met het oog op de reconstructie van de feiten. De 
verzoekende partijen zijn van mening dat, doordat de in het geding zijnde bepaling niet het daadwerkelijke 
karakter waarborgt van het desbetreffende recht, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet zijn geschonden, al dan 
niet in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
 
 A.15.2.  De Ministerraad verwijst naar de argumentering die hij heeft uiteengezet in verband met de 
problematiek van de sanctie. 
 
 A.15.3.  Als wederantwoord stelt de Ministerraad dat de kwestie met betrekking tot de sanctie voor de 
schending van het recht op bijstand van een advocaat tijdens de reconstructie rechtstreeks verband houdt met de 
kwestie van de regelmatigheid van het in de loop van de strafprocedure verkregen bewijs. Hij brengt in 
herinnering dat noch de artikelen 12 en 13 van de Grondwet, noch de artikelen 6 en 7 van het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens, noch artikel 15 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke 
rechten de automatische uitsluiting vereisen van het bewijs dat op onwettige wijze werd verkregen, zodat de 
wetgever niet ertoe gehouden is zelf de gevolgen te regelen van de schending van de bestreden bepaling en hij 
aan de strafrechter de zorg kan overlaten om te beslissen over de sanctie. Hij verwijst in dat verband naar de 
rechtspraak « Antigone », die is voortgesproten uit het princiepsarrest van het Hof van Cassatie van 14 oktober 
2003 en door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens geldig werd verklaard in zijn arrest Lee Davies 
t. België van 28 juli 2009. Hij is van mening dat die rechtspraak nog versterkt wordt door het arrest Gäfgen 
t. Duitsland van 1 juni 2010. Hij besluit daaruit dat, in tegenstelling tot wat de verzoekende partijen betogen, de 
schending van artikel 62, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering wel aan een sanctie kan worden 
onderworpen en het enkele feit dat niet in een bijzondere sanctie is voorzien in de bestreden wet niet tot gevolg 
heeft dat die bepaling ongrondwettig zou zijn. 
 
 A.16.1.  In het tweede onderdeel van het vierde middel in de zaak nr. 5331 is de verzoekende partij van 
mening dat de bestreden wet de artikelen 10, 11, 12 en 14 van de Grondwet schendt, in samenhang gelezen met 
de artikelen 5 en 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, met artikel 14 van het Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en met de algemene beginselen van de rechten van de 
verdediging en van het recht op een eerlijk proces, in zoverre zij geen sanctie stelt op de schending van de 
informatieverplichting ten aanzien van de personen die in een andere hoedanigheid dan die van verdachte 
worden verhoord. Zij doet gelden dat het voor de verdediging bijzonder moeilijk is voor de bodemrechter te 
bewijzen dat op het ogenblik van het verhoor van de persoon als getuige er reeds ten aanzien van hem voldoende 
schuldaanwijzingen bestonden en dat die persoon dus ten onrechte werd verhoord zonder mogelijkheid van 
overleg of bijstand van advocaten. Zij is van mening dat de enige procedurele waarborg die het mogelijk zou 
maken die schending van de rechten van de verdediging te compenseren erin zou bestaan de schending van de 
verplichting om personen die in een andere hoedanigheid dan die van verdachte werden verhoord in te lichten 
over de wijziging van hoedanigheid, te bestraffen met nietigheid of op zijn minst met bewijsuitsluiting ten 
aanzien van de betrokkene. 
 
 A.16.2.  De Ministerraad doet gelden dat, aangezien de personen die als slachtoffers of als getuigen worden 
verhoord niet het voorwerp uitmaken van een beschuldiging in strafzaken, de wetgever niet ertoe gehouden was 
te voorzien in een sanctieregeling die van dien aard was dat ze hun het verloop van een eerlijk proces waarborgt 
in de zin van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
 
 Hij preciseert tevens dat de wetgever van de sanctieregeling bedoeld in artikel 47bis, § 6, van het Wetboek 
van strafvordering, de niet-inachtneming van paragraaf 4 van die bepaling vermocht uit te sluiten in verband met 
de overhandiging van de schriftelijke verklaring van de rechten aan de verhoorde persoon, aangezien het 
onevenredig zou zijn geweest de sanctie toe te passen op de niet-inachtneming van een eenvoudige formaliteit 
die wordt opgelegd bovenop de waarborgen die reeds worden geboden door het proces-verbaal van verhoor. 
 
 A.16.3.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5331 antwoordt dat een persoon die wordt verhoord in een 
andere hoedanigheid dan die van dader van een misdrijf eveneens het recht moet genieten om te zwijgen en het 
recht om niet gedwongen te worden zichzelf te beschuldigen en dat die rechten slechts effectief zijn als die 
persoon daarvan kennis heeft. 
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 A.16.4.  De Ministerraad voegt in zijn wederantwoord daaraan toe dat artikel 47bis, § 5, van het Wetboek 
van strafvordering de persoon die wordt verhoord en initieel niet als verdachte wordt beschouwd, waarborgt dat 
hij bijkomende rechten geniet indien in de loop van het verhoor zijn statuut zou evolueren. Hij preciseert dat in 
het geval waarin de door artikel 47bis, § 5, gewaarborgde rechten zouden worden geschonden, in een sanctie is 
voorzien, aangezien artikel 47bis, § 6, uitdrukkelijk die bepaling beoogt. 
 
 A.17.1.  In het derde onderdeel van het vierde middel in de zaak nr. 5331 is de verzoekende partij van 
oordeel dat de bestreden wet de artikelen 10, 11, 12 en 14 van de Grondwet schendt, in samenhang gelezen met 
de artikelen 5 en 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, met artikel 14 van het Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en met de algemene beginselen van de rechten van de 
verdediging en van het recht op een eerlijk proces, in zoverre zij niet voorziet in een sanctie voor de schending 
van het recht op bijstand van een advocaat van de aangehouden verdachte. Zij doet gelden dat de sanctie bedoeld 
in artikel 47bis, § 6, van het Wetboek van strafvordering niet van toepassing is op verklaringen afgelegd met 
schending van het recht op bijstand van een advocaat, bedoeld in de artikelen 2bis, 15bis en 16 van de wet 
betreffende de voorlopige hechtenis, ingevoegd bij de bestreden wet. 
 
 A.17.2.  De Ministerraad stelt dat artikel 47bis, § 6, van het Wetboek van strafvordering een algemene 
draagwijdte heeft, wat impliceert dat de sanctie die erin wordt geformuleerd zonder twijfel eveneens van 
toepassing is op de verhoren die werden afgenomen in het raam van de wet betreffende de voorlopige hechtenis. 
 
 A.17.3.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5331 antwoordt dat het standpunt van de Ministerraad in strijd 
is met de tekst van de wet en dat het aan het Hof toekomt te oordelen of het mogelijk is dat de bestreden bepaling 
het voorwerp uitmaakt van een verzoenende interpretatie. 
 
 
 Wat betreft de juridische bijstand in geval van vrijheidsbeneming 
 
 A.18.1.  Het negende middel in de zaak nr. 5316, het derde middel in de zaak nr. 5329 en het negende 
middel in de zaak nr. 5332 zijn afgeleid uit de schending, door artikel 2bis, § 1, tweede lid, van de wet 
betreffende de voorlopige hechtenis, ingevoegd bij artikel 4 van de bestreden wet, van artikel 23 van de 
Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 ervan, met artikel 6 van het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens en met de algemene beginselen van de rechten van de verdediging en van 
het recht op een eerlijk proces. De verzoekende partijen zetten uiteen dat ter uitvoering van artikel 23 van de 
Grondwet, de Koning traditioneel het voordeel van de pro deo en nadien van de juridische bijstand heeft 
gewaarborgd aan elke persoon die van zijn vrijheid is beroofd, waarbij wordt uitgegaan van een vermoeden 
volgens hetwelk de betrokkene niet over voldoende middelen beschikt en zulks teneinde de situatie van 
bijzondere kwetsbaarheid en van ontreddering waarin hij zich bevindt te compenseren. Zij doen gelden dat door 
van dat vermoeden af te wijken de bestreden bepaling de grondwettelijke verplichting schendt om de 
ontreddering die het gevolg is van de vrijheidsbeneming te compenseren door een beschermende maatregel die 
ertoe strekt een daadwerkelijke toegang tot een advocaat te waarborgen. 
 
 De verzoekende partijen zijn bovendien van oordeel dat de bestreden wet het beginsel van gelijkheid en 
niet-discriminatie schendt, in zoverre niets verantwoordt dat een verschil in behandeling zou worden gemaakt 
naargelang een vrijheidsbeneming wordt gelast krachtens de artikelen 1, 2 en 3 van de wet betreffende de 
voorlopige hechtenis of krachtens een bevel tot aanhouding met toepassing van artikel 16 van dezelfde wet. 
 
 A.18.2.  De Ministerraad herinnert eraan dat het recht op bijstand van een advocaat tijdens het verhoor door 
de politie geen enkel recht op kosteloze juridische bijstand doet ontstaan omdat van een persoon die nog maar 
net van zijn vrijheid werd beroofd, kan worden verwacht dat hij over voldoende middelen beschikt om een 
advocaat te vergoeden. Hij preciseert dat het recht op juridische bijstand wordt toegekend aan de verdachte die 
beweert niet over voldoende middelen te beschikken en dat, indien nadien zou blijken dat die persoon niet 
onvermogend is, de Belgische Staat zich tot die persoon zou kunnen wenden om de gemaakte kosten terug te 
vorderen. 
 
 A.18.3.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5316 antwoorden dat de Ministerraad niet tegemoetkomt 
aan de grieven waarin de wetgever wordt verweten dat hij geen rekening heeft gehouden met de situatie van 
ontreddering of kwetsbaarheid waaraan de vrijheidsbeneming de betrokkene blootstelt en die verschillend is van 
de mogelijkheid voor de rechtsonderhorige om inkomsten te verwerven. 
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 Zij preciseren dat de door de Ministerraad uiteengezette praktische modaliteiten in verband met de 
vaststelling van het recht van de betrokkene om de kosteloze bijstand van een advocaat te genieten niet 
overeenstemmen met de vereisten van de artikelen 508/13 tot 508/18 van het Gerechtelijk Wetboek, en trachten 
de ontoelaatbaarheid aan te tonen van de regeling die voortvloeit uit de bestreden wet, waarbij de advocaat met 
wachtdienst gedurende de dertig minuten van voorafgaand overleg de financiële voorwaarden van zijn optreden 
moet bespreken en zelf moet beslissen of de betrokken persoon recht heeft op juridische bijstand. Zij voegen 
daaraan toe dat de bewering volgens welke een latere weigering van juridische bijstand aanleiding zou kunnen 
geven tot terugvordering van de door de Staat gemaakte kosten op geen enkele rechtsgrond berust, zodat het 
risico van insolventie uitsluitend op de advocaat berust. 
 
 A.18.3.2.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5329 neemt nota van het feit dat volgens de Ministerraad het 
recht op juridische bijstand wordt toegekend zodra de verdachte beweert niet over voldoende middelen te 
beschikken, wat volgens haar het lot van de vergoeding van de optredende advocaat aanzienlijk wijzigt. Zij wijst 
echter erop dat die bewering niet overeenkomt met de huidige praktijk. 
 
 A.18.3.3.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5332 antwoorden dat het feit dat de beklaagde over 
voldoende middelen beschikt niet relevant is, aangezien het vermoeden van behoeftigheid voor de aangehouden 
personen weerlegbaar is. Ze zijn van oordeel dat de Ministerraad niet verantwoordt waarom vermoed wordt dat 
de beklaagde over voldoende middelen beschikt om zijn advocaat te betalen juist na zijn aanhouding, terwijl 
later wordt vermoed dat hij niet langer over die middelen beschikt. 
 
 A.18.4.  De Ministerraad verwijst naar artikel 508/14 van het Gerechtelijk Wetboek, dat erin voorziet dat in 
spoedeisende gevallen de kosteloze juridische bijstand kan worden toegekend door het bureau voor juridische 
bijstand zonder dat de verdachte bewijzen van inkomsten voorlegt. Hij voegt daaraan toe dat de wetgever het 
vermoeden van onvermogendheid dat de persoon geniet ten aanzien van wie een bevel tot aanhouding werd 
verleend, niet heeft uitgebreid tot de verdachte die van zijn vrijheid wordt beroofd, omdat die vrijheidsbeneming 
in de meeste gevallen slechts 24 uur duurt en een dergelijke maatregel een grote stijging van het budget voor de 
juridische bijstand tot gevolg zou hebben. Hij preciseert voorts dat de advocaat die optreedt voor een verdachte 
die zich ten onrechte behoeftig heeft verklaard, niet het risico loopt zelf zijn kosten te moeten dragen, vermits 
zijn optreden wordt gedekt door de juridische bijstand en de Staat zich zal belasten met het terugvorderen van de 
sommen die onterecht aan de betrokken rechtsonderhorige werden betaald. Hij voegt daaraan toe dat die 
vordering van de Staat is gebaseerd op een contractuele clausule die door de rechtsonderhorige wordt 
ondertekend op het ogenblik dat hij verklaart niet over voldoende middelen te beschikken. 
 
 
 Wat betreft de minderjarigen 
 
 A.19.1.1.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5331 voert een zesde middel aan in verband met de 
toepassing van de bestreden wet op de minderjarigen. Dat middel is afgeleid uit de schending, door de bestreden 
wet in haar geheel, van de artikelen 10, 11, 12 en 14 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 5 
en 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, met artikel 14 van het Internationaal Verdrag 
inzake burgerrechten en politieke rechten, met de artikelen 3 en 40 van het Internationaal Verdrag inzake de 
rechten van het kind en met de algemene beginselen van de rechten van de verdediging en van het recht op een 
eerlijk proces. 
 
 A.19.1.2.  In het eerste onderdeel van dat middel verwijt de verzoekende partij de bestreden wet, in 
samenhang gelezen met de artikelen 48bis, 49, 51, § 1, 52ter, 37, § 2, 54, 54bis, 55 en 62 van de wet van 8 april 
1965 « betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven 
feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade », dat zij discriminaties in het leven 
roept die niet kunnen worden verantwoord in zoverre de bestreden wet niet van toepassing zou zijn op de 
minderjarige die wordt vervolgd wegens het plegen van een als misdrijf omschreven feit, zodat die minderjarige 
minder rechten zou genieten dan een meerderjarige inverdenkinggestelde. 
 
 A.19.1.3.  In het tweede onderdeel van dat middel verwijt de verzoekende partij de bestreden wet dat, 
indien zij in die zin wordt geïnterpreteerd dat zij van toepassing is op de minderjarige die wordt vervolgd wegens 
het plegen van een als misdrijf omschreven feit, zij geen gedifferentieerde regeling bevat die is aangepast aan de 
minderjarigen en bijgevolg het recht om te worden bijgestaan door een advocaat beperkt tot de minderjarige die 
van zijn vrijheid is beroofd en tot de verhoren die plaatsvinden vóór het verlenen van een bevel tot aanhouding. 
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 A.19.2.  Ten aanzien van het eerste onderdeel van het middel bevestigt de Ministerraad, enerzijds, dat de 
bestreden wet integraal van toepassing is op de minderjarigen die van hun vrijheid zijn beroofd en die onder de 
toepassingssfeer vallen van de wet en, anderzijds, dat zij bovendien aanvullende rechten genieten waarin is 
voorzien in de wet betreffende de jeugdbescherming. 
 
 Ten aanzien van het tweede onderdeel van het middel is de Ministerraad van oordeel dat de minderjarigen 
die niet van hun vrijheid werden beroofd zich in een situatie bevinden die niet vergelijkbaar is met die van de 
minderjarigen die van hun vrijheid zijn beroofd. Voor het overige preciseert hij dat de feitenrechter kan beslissen 
of de afwezigheid van een raadsman bij het eerste verhoor bij de politie een schending heeft teweeggebracht van 
de rechten van de verdediging van de minderjarige en, in voorkomend geval, daaruit de nodige gevolgen zal 
trekken. 
 
 A.19.3.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5331 antwoordt dat het standpunt van de Ministerraad volgens 
hetwelk de bestreden wet volledig van toepassing is op de minderjarigen en samen met de wet van 8 april 1965 
een harmonisch geheel vormt niet bestaanbaar is met de letter van de bestreden wet. Zij is van mening dat het 
aan het Hof toekomt de bestreden wet in die zin te interpreteren dat ze bestaanbaar is met de Grondwet, wat niet 
evident blijkt, rekening houdend met de bepalingen van de wet van 8 april 1965. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de tussenkomst van de procureur-generaal bij 

het Hof van Beroep te Luik 

 

 B.1.  Wanneer eenzelfde bepaling het onderwerp is van een beroep tot vernietiging en 

van een vroegere prejudiciële verwijzingsbeslissing, doet het Hof, met toepassing van 

artikel 78 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, eerst uitspraak 

over het beroep tot vernietiging. Krachtens dezelfde bepaling en artikel 85 van dezelfde wet 

brengt de griffier het beroep tot vernietiging ter kennis van de partijen in het geding voor het 

rechtscollege dat de prejudiciële vraag heeft gesteld en kunnen die partijen binnen 45 dagen 

na ontvangst van de kennisgeving een memorie indienen. 

 

 Bij arrest van 12 januari 2012 heeft het Hof van Beroep te Luik een prejudiciële vraag 

gesteld over artikel 47bis, § 6, van het Wetboek van strafvordering, zoals gewijzigd bij 

artikel 2, 2°, van de bestreden wet. Die vraag is ingeschreven op de rol van het Hof onder het 

nummer 5291. In tegenstelling tot wat de verzoekende partij in de zaak nr. 5331 beweert, is 

het openbaar ministerie partij bij de rechtspleging voor het Hof van Beroep te Luik, zodat de 

memorie van tussenkomst en de memorie van antwoord die de procureur-generaal bij het Hof 

van Beroep te Luik heeft ingediend, ontvankelijk zijn. Het gegeven dat de magistraten van het 

openbaar ministerie organen van de Staat zijn en die laatste voor het Hof wordt 
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vertegenwoordigd door de Ministerraad, heeft niet tot gevolg dat de tussenkomst van de 

procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Luik onontvankelijk zou zijn. 

 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de memories van antwoord ingediend door de 

verzoekende partijen in de zaken nrs. 5331 en 5332 

 

 B.2.  De zaken nrs. 5331 en 5332 zijn, overeenkomstig de bepalingen van de bijzondere 

wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met betrekking tot het gebruik van de talen, 

op geldige wijze in het Nederlands ingeleid. De samenvoeging van die zaken met de zaken 

nrs. 5316 en 5329, die van hun kant in het Frans zijn ingeleid, heeft tot gevolg dat de vier 

zaken worden onderzocht door de zetel die is belast met de zaak nr. 5316 en dat de 

behandeling ervan door het Hof wordt voortgezet in het Frans, overeenkomstig artikel 63, § 3, 

tweede lid, van de voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989. 

 

 Geen enkele bepaling van de voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 voorziet 

daarentegen erin dat, wanneer zaken van verschillende taalrollen worden samengevoegd, de 

verzoekende partijen in de samengevoegde zaken ertoe zouden zijn gehouden in hun 

proceduregeschriften na de beschikking tot samenvoeging de taal van de eerste zaak te 

gebruiken. 

 

 

 Ten aanzien van de bestreden wet en de context van de aanneming ervan 

 

 B.3.1.  De beroepen hebben betrekking op de artikelen 2, 3, 4 en 7 van de wet van 

13 augustus 2011 « tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 

20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan 

elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een 

advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan ». Die artikelen luiden : 

 

 « HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Wetboek van strafvordering 
 
 Art. 2.  In artikel 47bis van het Wetboek van strafvordering, ingevoegd bij de wet van 
12 maart 1998, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 
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 1°  De inleidende zin en punt 1. worden vervangen door wat volgt : 
 
 ‘ § 1.  Bij het verhoren van personen, ongeacht in welke hoedanigheid zij worden 
verhoord, worden tenminste de volgende regels in acht genomen : 
 
 1.  Ieder verhoor begint met de beknopte mededeling van de feiten waarover de 
ondervraagde persoon zal worden verhoord en de mededeling aan de ondervraagde persoon 
dat : 
 
 a)  hij kan vragen dat alle vragen die hem worden gesteld en alle antwoorden die hij 
geeft, worden genoteerd in de gebruikte bewoordingen; 
 
 b)  hij kan vragen dat een bepaalde opsporingshandeling wordt verricht of een bepaald 
verhoor wordt afgenomen; 
 
 c)  zijn verklaringen als bewijs in rechte kunnen worden gebruikt; 
 
 d)  hij niet verplicht kan worden zichzelf te beschuldigen. 
 
 Al deze elementen worden nauwkeurig in het proces-verbaal van verhoor opgenomen. ’; 
 
 2°  Het artikel wordt aangevuld met de §§ 2 tot 7, luidend : 
 
 ‘ § 2.  Onverminderd § 1, wordt, vooraleer wordt overgegaan tot het verhoor van een 
persoon aangaande misdrijven die hem ten laste kunnen worden gelegd, aan de te 
ondervragen persoon op beknopte wijze kennis gegeven van de feiten waarover hij zal worden 
verhoord en wordt hem meegedeeld dat : 
 
 1°  hij niet verplicht kan worden zichzelf te beschuldigen; 
 
 2°  hij de keuze heeft na bekendmaking van zijn identiteit om een verklaring af te leggen, 
te antwoorden op de hem gestelde vragen of te zwijgen; 
 
 3°  hij het recht heeft om vóór het eerste verhoor een vertrouwelijk overleg te hebben met 
een advocaat naar keuze of een hem toegewezen advocaat, in zoverre de feiten die hem ten 
laste kunnen worden gelegd een misdrijf betreffen waarvan de straf aanleiding kan geven tot 
het verlenen van een bevel tot aanhouding, met uitzondering van de in artikel 138, 6°, 6°bis 
en 6°ter, bedoelde wanbedrijven. 
 
 Indien de te ondervragen persoon over onvoldoende inkomsten beschikt, zijn de 
artikelen 508/13 tot 508/18 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de toekenning van de 
gedeeltelijke of volledige kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand onverminderd 
van toepassing. 
 
 Alleen de meerderjarige te ondervragen persoon kan vrijwillig en weloverwogen afstand 
doen van het in het eerste lid, 3°, bedoelde recht. Hij moet de afstand schriftelijk doen, in een 
door hem gedateerd en ondertekend document. 
 
 Indien het eerste verhoor op schriftelijke uitnodiging geschiedt, kunnen de in het eerste 
lid, 1°, 2° en 3° vermelde rechten, evenals de beknopte mededeling van de feiten waarover de 
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te ondervragen persoon zal worden verhoord, reeds ter kennis gebracht worden in deze 
uitnodiging waarvan een kopie gevoegd wordt bij het proces-verbaal van verhoor. In dat geval 
wordt de betrokkene geacht een advocaat te hebben geraadpleegd alvorens zich aan te bieden 
voor het verhoor. 
 
 Indien het verhoor niet op uitnodiging geschiedt of indien bij de uitnodiging de in het 
vierde lid bepaalde elementen niet zijn vermeld, kan het verhoor op verzoek van de te 
ondervragen persoon eenmalig worden uitgesteld, teneinde hem de gelegenheid te geven een 
advocaat te raadplegen. 
 
 Al deze elementen worden nauwkeurig opgenomen in een proces-verbaal. 
 
 § 3.  Onverminderd de §§ 1 en 2, eerste lid, 1° en 2°, wordt aan eenieder die van zijn 
vrijheid beroofd is overeenkomstig de artikelen 1, 2, 3, 15bis en 16 van de wet van 20 juli 
1990 betreffende de voorlopige hechtenis meegedeeld dat hij de rechten geniet die worden 
opgesomd in de artikelen 2bis, 15bis en 16 van dezelfde wet. 
 
 § 4.  Aan de in §§ 2 en 3 bedoelde personen wordt voor het eerste verhoor een 
schriftelijke verklaring van de in de §§ 2 en 3 bedoelde rechten overhandigd. 
 
 De vorm en inhoud van deze verklaring van rechten worden door de Koning bepaald. 
 
 § 5.  Indien tijdens het verhoor van een persoon, die aanvankelijk niet als verdachte werd 
beschouwd, blijkt dat er elementen zijn die laten vermoeden dat hem feiten ten laste kunnen 
worden gelegd, dan wordt hij ingelicht over de rechten die hij heeft ingevolge § 2 en, in 
voorkomend geval, § 3 en wordt hem de in § 4 bedoelde schriftelijke verklaring overhandigd. 
 
 § 6.  Tegen een persoon kan geen veroordeling worden uitgesproken die enkel gegrond is 
op verklaringen die hij heeft afgelegd in strijd met de §§ 2, 3 en 5 met uitsluiting van § 4, wat 
betreft het voorafgaandelijk vertrouwelijk overleg of de bijstand door een advocaat tijdens het 
verhoor. 
 
 § 7.  Onverminderd de rechten van verdediging is de advocaat verplicht tot 
geheimhouding van de informatie waarvan hij kennis krijgt door het verlenen van bijstand 
tijdens de verhoren zoals bepaald in de artikelen 2bis, § 2, en 16, § 2, van de wet van 20 juli 
1990 betreffende de voorlopige hechtenis. Hij die de geheimhoudingsplicht schendt, wordt 
gestraft met de bij artikel 458 van het Strafwetboek bepaalde straffen. ’ 
 
 Art. 3.  Artikel 62 van hetzelfde Wetboek, wordt aangevuld met twee leden, luidende : 
 
 ‘ Wanneer het plaatsbezoek georganiseerd wordt met het oog op de reconstructie van de 
feiten, laat de onderzoeksrechter zich eveneens vergezellen door de verdachte, de burgerlijke 
partij en hun advocaten. 
 
 Onverminderd de rechten van verdediging, is de advocaat verplicht tot geheimhouding 
van de informatie waarvan hij kennis krijgt door het bijwonen van het plaatsbezoek met het 
oog op de reconstructie van de feiten. Hij die de geheimhoudingsplicht schendt, wordt gestraft 
met de bij artikel 458 van het Strafwetboek bepaalde straffen. ’ 
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 HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis 
 
 Art. 4.  Titel I, hoofdstuk I van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis wordt aangevuld met een artikel 2bis, luidende : 
 
 ‘ Art. 2bis. § 1.  Eenieder die van zijn vrijheid is beroofd overeenkomstig de artikelen 1 
of 2 of ter uitvoering van een in artikel 3 bedoeld bevel tot medebrenging heeft vanaf dat 
ogenblik en vóór het eerstvolgende verhoor door de politiediensten, of bij gebrek hieraan door 
de procureur des Konings of de onderzoeksrechter, het recht om vertrouwelijk overleg te 
plegen met een advocaat naar keuze. Indien hij geen advocaat gekozen heeft of indien de 
advocaat verhinderd is, wordt contact opgenomen met de permanentiedienst die wordt 
georganiseerd door de Orde van Vlaamse balies en de “ Ordre des barreaux francophones et 
germanophone ”, of bij gebrek hieraan door de stafhouder van de Orde of zijn gemachtigde. 
 
 Indien de te ondervragen persoon over onvoldoende inkomsten beschikt, zijn de 
artikelen 508/13 tot 508/18 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de toekenning van de 
gedeeltelijke of volledige kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand onverminderd 
van toepassing. 
 
 Vanaf het contact met de gekozen advocaat of de permanentiedienst, dient het 
vertrouwelijk overleg met de advocaat binnen twee uren plaats te vinden. Na het 
vertrouwelijk overleg, dat maximaal dertig minuten duurt, kan het verhoor aanvangen. 
 
 Indien het geplande vertrouwelijke overleg niet binnen twee uren heeft plaatsgevonden, 
vindt alsnog een telefonisch vertrouwelijk overleg met de permanentiedienst plaats, waarna 
het verhoor kan aanvangen. 
 
 Enkel na vertrouwelijk telefonisch contact met de permanentiedienst, kan de betrokken 
meerderjarige na vrijheidsbeneming vrijwillig en weloverwogen afstand doen van het recht op 
vertrouwelijk overleg met een advocaat. De te ondervragen persoon doet schriftelijk afstand 
in een door hem gedateerd en ondertekend document. Minderjarigen kunnen geen afstand 
doen van dit recht. 
 
 Al deze elementen worden nauwkeurig opgenomen in een proces-verbaal. 
 
 § 2.  De betrokken persoon heeft recht op bijstand door zijn advocaat tijdens de verhoren 
die plaatsvinden binnen de bij de artikelen 1, 1°, 2, 12 of 15bis bedoelde termijnen. 
 
 De advocaat kan aanwezig zijn tijdens het verhoor, dat evenwel reeds een aanvang 
genomen kan hebben overeenkomstig de bepalingen van § 1, derde en vierde lid. 
 
 De bijstand van de advocaat heeft uitsluitend tot doel toezicht mogelijk te maken op : 
 
 1°  de eerbiediging van het recht zichzelf niet te beschuldigen en de keuzevrijheid om een 
verklaring af te leggen, te antwoorden op de gestelde vragen of te zwijgen; 
 
 2°  de wijze waarop de ondervraagde persoon tijdens het verhoor wordt behandeld, 
inzonderheid op het al dan niet kennelijk uitoefenen van ongeoorloofde druk of dwang; 
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 3°  de kennisgeving van de in artikel 47bis van het Wetboek van strafvordering bedoelde 
rechten van verdediging en de regelmatigheid van het verhoor. 
 
 De advocaat kan onmiddellijk in het proces-verbaal van het verhoor melding laten maken 
van de schendingen van de in het derde lid, 1°, 2° en 3° vermelde rechten die hij meent te 
hebben vastgesteld. 
 
 Het verhoor wordt gedurende maximaal vijftien minuten onderbroken met het oog op 
bijkomend vertrouwelijk overleg, hetzij eenmalig op verzoek van de ondervraagde persoon 
zelf of op verzoek van zijn advocaat, hetzij bij het aan het licht komen van nieuwe strafbare 
feiten die niet in verband staan met de feiten die hem overeenkomstig artikel 47bis, § 2, eerste 
lid, van het Wetboek van strafvordering ter kennis werden gebracht. 
 
 Alleen de meerderjarige ondervraagde persoon kan vrijwillig en weloverwogen afstand 
doen van de bijstand van een advocaat tijdens het verhoor. Hiervan wordt melding gemaakt in 
het document bedoeld in het in § 1, vijfde lid, bedoelde document of in het proces-verbaal van 
het verhoor. 
 
 § 3.  Eenieder die van zijn vrijheid is beroofd overeenkomstig de artikelen 1, 2 of 3, heeft 
het recht dat een vertrouwenspersoon over zijn aanhouding wordt ingelicht door de 
ondervrager of een door hem aangewezen persoon, via het meest geschikte 
communicatiemiddel. 
 
 Als er ernstige redenen bestaan om te vrezen dat men door deze inlichting zou pogen 
bewijzen te laten verdwijnen, dat de betrokkene zich zou verstaan met derden of zich aan het 
optreden van het gerecht zou onttrekken, kan de procureur des Konings of de met het dossier 
belaste onderzoeksrechter bij een met redenen omklede beslissing deze inlichting uitstellen 
voor de duur die noodzakelijk is om de belangen van het onderzoek te beschermen. 
 
 § 4.  Eenieder die van zijn vrijheid is beroofd overeenkomstig de artikelen 1, 2 of 3, heeft 
recht op medische bijstand. 
 
 Onverminderd het in het eerste lid bepaald recht, heeft deze persoon subsidiair het recht 
een onderzoek door een arts naar keuze te vragen. De kosten voor dit laatste onderzoek vallen 
te zijnen laste. 
 
 § 5.  In het licht van de bijzondere omstandigheden van de zaak en voor zover er 
dwingende redenen zijn, kan de procureur des Konings of de gelaste onderzoeksrechter 
uitzonderlijk, bij een met redenen omklede beslissing, afwijken van de in de §§ 1 en 2 
bepaalde rechten. ’ 
 
 […] 
 
 Art. 7.  In artikel 16 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 23 januari en 10 april 
2003, 31 mei 2005 en 20 juli 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 
 
 1°  In § 2 worden tussen het eerste en het tweede lid, drie leden ingevoegd, luidende : 
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 ‘ De verdachte heeft recht op bijstand van zijn advocaat tijdens de ondervraging. Alleen 
de meerderjarige verdachte kan hiervan vrijwillig en weloverwogen afstand doen. De 
onderzoeksrechter maakt melding van deze afstand in het proces-verbaal van het verhoor. 
 
 De advocaat mag opmerkingen formuleren overeenkomstig artikel 2bis, § 2, vierde lid. 
 
 De onderzoeksrechter verwittigt de advocaat tijdig van de plaats en het uur van de 
ondervraging die hij kan bijwonen. De ondervraging kan op het voorziene uur aanvangen, 
zelfs indien de advocaat nog niet aanwezig is. Als de advocaat ter plaatse komt, woont hij het 
verhoor bij. ’; 
 
 2°  In § 2 wordt in het tweede lid, dat het vijfde lid wordt, de eerste zin vervangen door 
de volgende zin : 
 
 ‘ De onderzoeksrechter moet de verdachte eveneens meedelen dat tegen hem een 
aanhoudingsbevel kan worden uitgevaardigd en hij moet zijn opmerkingen en, in voorkomend 
geval, die van zijn advocaat ter zake horen. ’; 
 
 3°  Paragraaf 4 wordt vervangen door wat volgt : 
 
 ‘ § 4.  Indien de verdachte nog geen advocaat heeft, herinnert de onderzoeksrechter hem 
eraan dat hij het recht heeft een advocaat te kiezen en verwittigt hij de stafhouder van de Orde 
of diens gemachtigde. Van die formaliteiten wordt melding gemaakt in het proces-verbaal van 
verhoor. ’ ». 
 

 B.3.2.  De wet van 13 augustus 2011 strekt ertoe de Belgische wetgeving in 

overeenstemming te brengen met de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van 

de Mens betreffende het recht op de toegang tot een advocaat en op diens bijstand gedurende 

de inleidende fase van het strafproces. Met zijn eerste arrest dienaangaande, gewezen in 

verband met de situatie van een verdachte die was aangehouden en ondervraagd door de 

politie, heeft het Europees Hof geoordeeld : 

 

 « Een nationale wetgeving kan aan de houding van een beklaagde tijdens de aanvangsfase 
van de ondervragingen door de politie gevolgen verbinden die beslissend zijn voor de 
vooruitzichten van de verdediging in elke latere strafrechtelijke procedure. Artikel 6 vereist in 
een dergelijk geval normaal gezien dat de beklaagde reeds tijdens de eerste stadia van de 
ondervragingen door de politie de bijstand van een advocaat kan genieten » (EHRM, 
27 november 2008, Salduz t. Turkije, § 52). 
 

 « […] opdat het in artikel 6.1 verankerde recht op een eerlijk proces voldoende ‘ concreet 
en effectief ’ blijft, […], dient in de regel de toegang tot een advocaat te worden verleend 
vanaf de eerste ondervraging van een verdachte door de politie, tenzij in het licht van de 
bijzondere omstandigheden van de zaak wordt bewezen dat er dwingende redenen bestaan om 
dat recht in te perken. Zelfs indien dwingende redenen uitzonderlijk het weigeren van de 
toegang tot een advocaat kunnen rechtvaardigen, mag een dergelijke beperking - wat ook de 
rechtvaardiging ervan moge zijn - niet op onrechtmatige wijze afbreuk doen aan de rechten 
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die uit artikel 6 voortvloeien voor eenieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd […]. 
In beginsel wordt op onherstelbare wijze afbreuk gedaan aan de rechten van de verdediging 
wanneer incriminerende verklaringen die zijn afgelegd tijdens een politieverhoor zonder de 
mogelijke aanwezigheid van een advocaat, worden gebruikt om een veroordeling te gronden » 
(ibid., § 55). 
 

 B.3.3.  Uit de uiteenzettingen die voorafgingen aan het wetsvoorstel dat tot de bestreden 

wet heeft geleid, blijkt dat de wetgever een « werkbaar en efficiënt mechanisme » wou 

invoeren « dat beantwoordt aan de principes geponeerd door het Europees Hof [voor] de 

Rechten van [de] Mens », « een antwoord [wou] bieden op de vereisten die voortvloeien uit 

de ‘ Salduz-rechtspraak ’, niet meer maar ook niet minder dan dat » en « een werkbare 

oplossing [wou] bieden voor alle actoren op het terrein en die een effectieve uitoefening van 

de door [de] tekst voorgestelde rechten mogelijk maakt » (Parl. St., Senaat, 2010-2011, 

nr. 5-663/1, pp. 6-8). 

 

 B.3.4.  De bestreden wet waarborgt een zeker aantal rechten aan de personen die worden 

verhoord door de politiediensten, de procureur des Konings en de onderzoeksrechter. Die 

rechten worden op graduele en gedifferentieerde wijze verleend naargelang de verhoorde 

persoon de hoedanigheid van verdachte of een andere hoedanigheid (slachtoffer, klager, 

getuige) heeft, naargelang de verhoorde persoon in de hoedanigheid van verdachte wordt 

ondervraagd over een misdrijf waarvan de bestraffing al dan niet aanleiding kan geven tot het 

verlenen van een bevel tot aanhouding, met uitzondering van bepaalde misdrijven, en, ten 

slotte, naargelang de verhoorde persoon al dan niet van zijn vrijheid wordt beroofd. 

 

 Schematisch gezien voert de bestreden wet de volgende beginselen in : 

 

 -  bij het begin van het verhoor van iedere persoon, ongeacht in welke hoedanigheid hij 

wordt ondervraagd, moeten hem de in artikel 47bis, § 1, van het Wetboek van strafvordering 

opgesomde elementen worden meegedeeld; een van die elementen is het recht om niet ertoe te 

worden verplicht zichzelf te beschuldigen; 

 

 -  vóór het verhoor van een persoon die ervan wordt verdacht een misdrijf te hebben 

gepleegd, moet hem daarnaast worden meegedeeld dat hij, na bekendmaking van zijn 

identiteit, de keuze heeft om een verklaring af te leggen, te antwoorden op de hem gestelde 

vragen of te zwijgen; 
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 -  de persoon wiens vrijheid niet wordt benomen en die ervan wordt verdacht een misdrijf 

te hebben gepleegd waarvan de bestraffing aanleiding kan geven tot het verlenen van een 

bevel tot aanhouding, met uitzondering van de verkeersmisdrijven, heeft het recht, vóór het 

eerste verhoor, een vertrouwelijk overleg te hebben met een advocaat; 

 

 -  de persoon die ervan wordt verdacht een misdrijf te hebben gepleegd en wiens vrijheid 

is benomen, heeft vanaf dat ogenblik en vóór het eerste verhoor het recht een vertrouwelijk 

overleg te hebben met een advocaat. Hij heeft daarnaast het recht te worden bijgestaan door 

een advocaat tijdens de ondervragingen door de politiediensten, de procureur des Konings en 

de onderzoeksrechter, tot het eventueel verlenen van een bevel tot aanhouding door de 

onderzoeksrechter; 

 

 -  de bijstand van een advocaat is eveneens gewaarborgd tijdens het plaatsbezoek met het 

oog op de reconstructie van de feiten door de onderzoeksrechter. 

 

 B.3.5.  Artikel 6 van de wet van 13 augustus 2011 voorziet in de mogelijkheid voor de 

onderzoeksrechter, die handelt op vordering van de procureur des Konings of ambtshalve 

optreedt, een bevel te verlenen teneinde de in artikel 1, 1°, of in artikel 2 van de wet van 

20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis bedoelde vrijheidsbeneming met 24 uur te 

verlengen. 

 

 Bij zijn arrest nr. 201/2011 van 22 december 2011 heeft het Hof een beroep tot 

vernietiging van die bepaling verworpen. 

 

 

 Ten aanzien van het onderzoek van de middelen 

 

 B.4.1.  Bij het onderzoek van de beroepen groepeert het Hof de middelen naargelang zij 

betrekking hebben op : 

 

 -  het toepassingsgebied van de bestreden wet; 

 

 -  de voorwaarden inzake de uitoefening van de opdracht van de advocaat; 
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 -  de mogelijkheid om het recht op de bijstand van de advocaat uit te sluiten; 

 

 -  de mogelijkheid om af te zien van de bijstand van de advocaat; 

 

 -  de sanctie bij niet-naleving van de bij de bestreden wet gewaarborgde rechten; 

 

 -  het recht op juridische bijstand in de context van de toepassing van de bestreden wet; 

 

 -  de toepassing van de bestreden wet op de minderjarigen. 

 

 B.4.2.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5331 voert de schending aan van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 5 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens. Zij lijkt ervan uit te gaan dat de schending van het recht 

op een eerlijk proces, gewaarborgd bij artikel 6 van hetzelfde Verdrag, de schending met zich 

zou meebrengen van de bij artikel 5 gewaarborgde rechten. 

 

 Artikel 5 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens heeft geen betrekking 

op het recht op een eerlijk proces, maar wel op het recht op vrijheid en veiligheid. Uit de 

rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens blijkt dat het recht op het 

genot van de bijstand van een advocaat tijdens een inverzekeringstelling of een voorlopige 

hechtenis « zijn specifieke grondslag vindt in artikel 6.3 van het Verdrag » en dat « hoewel de 

wettelijke onmogelijkheid voor ‘ eenieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd ’ en 

wiens vrijheid is benomen, om reeds bij het begin van zijn hechtenis door een advocaat te 

worden bijgestaan, het eerlijke karakter aantast van de strafprocedure waarvan hij het 

voorwerp uitmaakt, louter uit dat gegeven niet kan worden afgeleid dat zijn hechtenis in strijd 

is met artikel 5.1 van het Verdrag in zoverre die niet zou voldoen aan de wettigheidsvereiste 

die inherent is aan die bepaling » (EHRM, beslissing, 28 augustus 2012, Simons t. België). 

 

 Het Hof dient derhalve de middelen, in zoverre zij zijn afgeleid uit de schending van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 5 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens, niet te onderzoeken. 
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 B.4.3.  De verzoekende partijen verwijzen herhaaldelijk naar het voorstel voor een 

richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende het recht op 

toegang tot een advocaat in strafprocedures en betreffende het recht op communicatie bij 

aanhouding. Aangezien dat voorstel op het ogenblik van de uitspraak van dit arrest nog steeds 

het voorwerp uitmaakt van onderhandelingen op het niveau van de Europese instellingen, kan 

het Hof daarmee geen rekening houden bij zijn toetsing van de bestreden wet. 

 

 

 Ten aanzien van het toepassingsgebied van de bestreden wet 

 

 Wat het begrip « verhoor » betreft 

 

 B.5.1.  In het eerste middel in de zaak nr. 5332 wordt de wetgever verweten het begrip 

« verhoor » niet nauwkeurig te hebben gedefinieerd, terwijl voortaan aan de personen, 

wanneer zij worden verhoord, fundamentele rechten worden gewaarborgd. Het ontbreken van 

een wettelijke definitie van dat begrip zou leiden tot een schending van het 

wettigheidsbeginsel gewaarborgd bij artikel 12 van de Grondwet en van het beginsel van 

rechtszekerheid, alsook tot een schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 B.5.2.  De in artikel 12, tweede lid, van de Grondwet vermelde beginselen van wettigheid 

en voorspelbaarheid van de strafrechtspleging zijn van toepassing op de hele rechtspleging, 

met inbegrip van de stadia van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek. 

 

 De vereiste van voorspelbaarheid van de strafrechtspleging waarborgt elke burger dat 

tegen hem enkel een opsporingsonderzoek, een gerechtelijk onderzoek en een vervolging 

kunnen worden ingesteld volgens een bij de wet vastgestelde procedure waarvan hij vóór de 

aanwending ervan kennis kan nemen. 

 

 B.5.3.  Artikel 47bis van het Wetboek van strafvordering, gewijzigd bij artikel 2 van de 

bestreden wet, en artikel 2bis van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 

hechtenis, ingevoegd bij artikel 4 van de bestreden wet, situeren de daarin gewaarborgde 

rechten vóór, aan het begin van of gedurende « het verhoren van personen » door de 

politiediensten, de procureur des Konings of de onderzoeksrechter. 
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 B.5.4.  De afdeling wetgeving van de Raad van State heeft opgemerkt dat het 

noodzakelijk was om in de wet « het begrip verhoor te definiëren of minstens te 

omschrijven », « gelet op de rechtsgevolgen die voortaan aan hun verhoor gehecht worden » 

(Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1279/002, p. 14). Een amendement ertoe strekkende 

dat begrip te definiëren, is evenwel niet aangenomen. De wetgever, die ervoor vreesde dat de 

in de wettekst vermelde details aanleiding zouden geven tot discussie, heeft immers 

geoordeeld dat het « niet aangewezen [was] om een definitie op te nemen in de wet » (Parl. 

St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1279/005, p. 56). 

 

 B.5.5.  Uit de besprekingen in de Kamercommissie voor de Justitie blijkt evenwel dat 

onder de term « verhoor » moet worden begrepen « een geleide ondervraging aangaande 

misdrijven die ten laste kunnen worden gelegd, door een daartoe bevoegde persoon geacteerd 

in een proces-verbaal, in het kader van een opsporings- of gerechtelijk onderzoek, met als 

doel de waarheid te vinden » (ibid., p. 50). Het verhoor impliceert een vraag- en 

antwoordsituatie waarbij de verbalisant doelgericht onderzoek verricht; het wordt geleid door 

de politieambtenaren, de ambtenaren van een aantal inspectiediensten die als officier of agent 

van de gerechtelijke politie kunnen fungeren, of nog, de gerechtelijke overheden. De persoon 

die verhoort, leidt, stuurt en interpelleert teneinde inlichtingen te verkrijgen van de verhoorde 

en die ondervraging betreft op gerichte wijze de kwalificatie van het misdrijf, de bewijzen en 

relevante bijzonderheden ervan. Ten slotte wordt de verhoorde persoon verzocht in te staan 

voor zijn verklaringen en zijn verklaring te ondertekenen (ibid., p. 51). 

 

 In de parlementaire voorbereiding van de bestreden wet worden nog een aantal situaties 

vermeld die niet overeenstemmen met de definitie van het verhoor, zoals het verzamelen van 

inlichtingen op de plaats van het delict tijdens de eerste fase van het onderzoek, de 

inlichtingen uit een buurtonderzoek, de spontane mededelingen, de telefonisch ingewonnen 

inlichtingen waarvan alleen een proces-verbaal van inlichtingen wordt opgesteld, de 

antwoorden op een schriftelijke vragenlijst waarin beperkte informatie wordt gevraagd, of de 

verklaringen in het kader van een administratief onderzoek (ibid., pp. 51-53). 

 

 B.5.6.  De tekst van artikel 2bis van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 

hechtenis, ingevoegd bij artikel 4 van de bestreden wet, gebruikt overigens zonder 

onderscheid de begrippen « verhoor » en « ondervraging », hetgeen bevestigt dat het begrip 
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« verhoor », zoals uit de voormelde parlementaire documenten blijkt, moet worden begrepen 

in de zin van een ondervraging. 

 

 B.5.7.  Hoewel de wet geen uitdrukkelijke definitie van het begrip « verhoor » bevat, kan, 

gelet op de toelichtingen in de parlementaire voorbereiding en de wetgevende context van de 

aan iedere verhoorde gewaarborgde rechten, niet worden aangevoerd dat dat begrip aanleiding 

zou geven tot een dermate grote rechtsonzekerheid dat het voor de rechtzoekende niet 

mogelijk zou zijn om te bepalen in welke soorten van situaties de bij de bestreden wet 

aangegeven rechten moeten worden toegepast. 

 

 Om dezelfde redenen laat dat begrip geen dermate verschillende interpretaties naar 

gelang van de overheden toe dat de rechtzoekenden het risico zouden lopen verschillend te 

worden behandeld met schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 B.5.8.  Het middel is niet gegrond. 

 

 

 Wat het criterium van de vrijheidsbeneming betreft 

 

 B.6.1.  Het eerste middel in de zaak nr. 5316, het eerste middel in de zaak nr. 5329, het 

eerste onderdeel van het eerste middel in de zaak nr. 5331 en het vierde middel in de zaak 

nr. 5332 hebben betrekking op het criterium van de vrijheidsbeneming dat de wetgever heeft 

gekozen voor de toekenning van het recht te worden bijgestaan door een advocaat tijdens het 

verhoor door de politiediensten, de procureur des Konings of de onderzoeksrechter. 

 

 Artikel 2bis, § 1, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, 

ingevoegd bij artikel 4 van de bestreden wet, bepaalt in het eerste lid ervan dat iedere persoon 

wiens vrijheid is benomen, ofwel in het geval van op heterdaad ontdekte misdaad ofwel op 

heterdaad ontdekt wanbedrijf overeenkomstig artikel 1 van dezelfde wet, ofwel op beslissing 

van de procureur des Konings of van de onderzoeksrechter overeenkomstig artikel 2 van 

dezelfde wet, ofwel ter uitvoering van een bevel tot medebrenging overeenkomstig artikel 3 

van dezelfde wet, vanaf dat ogenblik en vóór het eerste verhoor het recht heeft vertrouwelijk 

overleg te plegen met een advocaat. Paragraaf 2 van die bepaling voorziet daarnaast erin dat 

die persoon het recht heeft te worden bijgestaan door zijn advocaat tijdens de verhoren die 
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plaatshebben binnen de termijn van 24 uur van vrijheidsbeneming overeenkomstig de 

artikelen 1 en 2 van de wet betreffende de voorlopige hechtenis, eventueel verlengd 

overeenkomstig artikel 15bis van dezelfde wet. Artikel 16 van de wet betreffende de 

voorlopige hechtenis, gewijzigd bij artikel 7 van de bestreden wet, bepaalt overigens dat de 

verdachte die voor de onderzoeksrechter verschijnt vóór het verlenen van een bevel tot 

aanhouding, het recht heeft te worden bijgestaan door een advocaat tijdens de ondervraging. 

 

 De als verdachte beschouwde personen die worden verhoord, terwijl hun vrijheid niet is 

benomen, hebben krachtens artikel 47bis, § 2, 3°, van het Wetboek van strafvordering, 

ingevoegd bij artikel 2, 2°, van de bestreden wet, het recht vertrouwelijk overleg te plegen 

met een advocaat vóór het verhoor, onder voorbehoud van de uitzonderingen die in B.21 tot 

B.26 worden onderzocht. De bestreden wet bepaalt daarentegen niet dat die personen kunnen 

worden bijgestaan door een advocaat tijdens het verhoor door de politiediensten of door de 

procureur des Konings. 

 

 B.6.2.  Volgens de verzoekende partijen zou de beperking van het recht op bijstand door 

een advocaat tijdens het verhoor tot de aangehouden personen, in strijd zijn met het recht op 

een eerlijk proces. Zij voeren de schending aan van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met de artikelen 5 en 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens en met artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke 

rechten. Zij zijn van mening dat het criterium van de vrijheidsbeneming waarvoor de 

Belgische wetgever heeft gekozen, in strijd is met de rechtspraak van het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens en een discriminatie in het leven roept onder de rechtzoekenden ten 

aanzien van het genot van het recht op een eerlijk proces. 

 

 B.7.1.  In de uiteenzettingen die voorafgingen aan het wetsvoorstel dat zou leiden tot de 

bestreden wet, wordt aangegeven dat de wetgever heeft vastgesteld dat, hoewel « geen twijfel 

[erover bestond] dat ingevolge het arrest Salduz en de daaropvolgende rechtspraak de 

effectieve toegang tot een advocaat gewaarborgd moet zijn vanaf het begin van de 

vrijheidsberoving, zelfs buiten enige vorm van verhoor », « het arrest Salduz en de 

daaropvolgende rechtspraak [minder duidelijk zijn] over wat gegarandeerd moet worden ten 

aanzien van niet-aangehouden personen » (Parl. St., Senaat, 2010-2011, nr. 5-663/1, p. 15). 

De wetgever heeft gesteld dat « het moment van vrijheidsberoving het sleutelelement [is] in 

de Europese rechtspraak wat betreft de bijstand van de advocaat » omdat « een verdachte, die 
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niet beschikt over zijn vrijheid van komen en gaan, zich in een bijzonder kwetsbare positie 

bevindt, kwetsbaarheid die enkel kan worden opgevangen door de bijstand van een advocaat » 

(ibid., p. 21). 

 

 Hij heeft bijgevolg gekozen voor het criterium van de vrijheidsbeneming om de rechten 

te differentiëren die zijn gewaarborgd aan de door de politiediensten en de procureur des 

Konings ondervraagde verdachten. 

 

 B.7.2.  De wetgever heeft de keuze van dat criterium als volgt verantwoord : 

 

 « Het essentiële verschil tussen een aangehouden verdachte en een niet-aangehouden 
verdachte is dat deze laatste beschikt over zijn vrijheid van komen en gaan. 
 
 Dit betekent dat hij op eender welk moment het verhoor kan stopzetten en weggaan, zo 
nodig om opnieuw een advocaat te raadplegen. 
 
 Gezien bovendien een voorafgaandelijk vertrouwelijk overleg met een advocaat kan 
plaatsvinden, waarbij de advocaat dit principe van ‘ vrijheid van komen en gaan ’ kan 
toelichten, zijn zijn rechten voldoende gewaarborgd. 
 
 Beide categorieën bevinden zich derhalve in een essentieel verschillende positie, zodat 
het verantwoord is dat zij verschillend behandeld worden » (Parl. St., Senaat, 2010-20111, 
nr. 5-663/1, p. 16); 
 

 « Personen die niet beroofd zijn van hun vrijheid hebben geen recht op bijstand van een 
advocaat tijdens het verhoor. Hun situatie verschilt immers fundamenteel van de situatie van 
een aangehouden persoon. Iemand die gewoon verdacht is, beschikt over vrijheid van komen 
en gaan, zodat hij op eender welk moment het verhoor kan onderbreken om, eventueel 
opnieuw een advocaat te raadplegen » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1279/005, p. 8). 
 

 B.7.3.  Alhoewel de afdeling wetgeving van de Raad van State heeft gesteld dat de keuze 

van het criterium van de vrijheidsbeneming als beslissend criterium voor het genot van het 

recht op de bijstand van een advocaat tijdens het verhoor « voor kritiek vatbaar » was (Parl. 

St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1279/002, p. 11), heeft zij daarentegen aanvaard wat volgt : 

 

 « Op zich kunnen uit de rechtspraak van het Europees Hof in verband met [aangehouden] 
verdachten geen duidelijke conclusies worden afgeleid met betrekking tot de rechten van 
verdachten die niet van hun vrijheid zijn beroofd. Zolang het Europees Hof niet duidelijk in 
een andere zin heeft beslist, kan wellicht worden voorgehouden dat, zo het recht op bijstand 
van een advocaat ook geldt voor verdachten die niet zijn aangehouden, de uitoefening van dat 
recht voor die verdachten beperkt kan worden tot een recht op een voorafgaand overleg met 
een advocaat » (ibid., p. 18). 



36 

 

 B.8.1.  Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat « het recht van 

eenieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, om daadwerkelijk te worden verdedigd 

door een advocaat, indien nodig ambtshalve aangewezen », deel uitmaakt van de 

fundamentele elementen van het recht op een eerlijk proces, en dat, wanneer een nationale 

wetgeving « aan de houding van een beklaagde tijdens de aanvangsfase van de 

ondervragingen door de politie gevolgen [verbindt] die beslissend zijn voor de vooruitzichten 

van de verdediging in elke latere strafrechtelijke procedure », « artikel 6 […] normaal gezien 

[vereist] dat de beklaagde reeds tijdens de eerste stadia van de ondervragingen door de politie 

de bijstand van een advocaat kan genieten ». Het Hof onderstreept dat « een persoon die 

wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, zich vaak bevindt in een bijzonder kwetsbare 

situatie [in het stadium van het onderzoek], gevolg dat wordt versterkt door het feit dat de 

wetgeving inzake de strafrechtspleging alsmaar ingewikkelder neigt te worden, met name ten 

aanzien van de regels inzake het verzamelen en het gebruik van de bewijzen ». Het is van 

mening dat « in de meeste gevallen die bijzondere kwetsbaarheid alleen op adequate wijze 

kan worden gecompenseerd door de bijstand van een advocaat, wiens taak met name erin 

bestaat ervoor te zorgen dat het recht van iedere persoon die wegens een strafbaar feit wordt 

vervolgd, om zichzelf niet te incrimineren, in acht wordt genomen » (EHRM, 27 november 

2008, Salduz t. Turkije, §§ 51-54). 

 

 B.8.2.  Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens legt voorts de nadruk op het feit 

dat « het eerlijke karakter van een strafrechtspleging op algemene wijze, op grond van 

artikel 6 van het Verdrag, vereist dat de verdachte zich kan laten bijstaan door een advocaat 

vanaf het ogenblik van zijn inverzekeringstelling of voorlopige hechtenis » en dat een 

« persoon die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, zodra zijn vrijheid wordt benomen, de 

bijstand van een advocaat moet kunnen genieten, los van de ondervragingen die hij 

ondergaat » (EHRM, 13 oktober 2009, Dayanan t. Turkije, §§ 31-32). Later besloot het Hof 

tot de niet-schending van artikel 6.3.c) van het Verdrag in een zaak aangaande een persoon 

die als verdachte werd beschouwd en zonder bijstand van een advocaat werd verhoord, maar 

die niet formeel aangehouden en ondervraagd was geweest in de kantoren van de politie. In 

die context merkte het Hof op dat de omstandigheden van de zaak niet wezen op een 

beperking van de vrijheid van beweging van de betrokken persoon die voldoende groot was 

opdat de bijstand van een advocaat vanaf dat ogenblik vereist kon zijn (EHRM, 18 februari 

2010, Zaichenko t. Rusland, §§ 47-48). 
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 Naar aanleiding van het onderzoek van een andere zaak heeft het Hof nog eraan 

herinnerd dat « de in verzekering gestelde persoon het recht heeft te worden bijgestaan door 

een advocaat vanaf de aanvang van die maatregel, alsook gedurende de ondervragingen » 

(EHRM, 14 oktober 2010, Brusco t. Frankrijk, § 45). In een zaak over de ondervraging van 

een persoon die werd opgesloten voor andere feiten dan die waarover hij werd ondervraagd, 

heeft het onderstreept dat een persoon die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, zich vaak 

in een bijzonder kwetsbare toestand bevindt in het stadium van het onderzoek, waarbij het 

erop heeft gewezen dat, te dezen, de verzoeker, « ook al maakte hij niet het voorwerp uit van 

enige maatregel van vrijheidsbeperking of -beroving krachtens de in het geding zijnde 

procedure, is verhoord terwijl hij uit de gevangenis was gehaald » zonder bijstand van een 

advocaat, en heeft besloten tot de schending van artikel 6.3.c) van het Verdrag (EHRM, 

27 oktober 2011, Stojkovic t. Frankrijk en België, § 53). Het recht op een eerlijk proces is 

daarentegen niet geschonden ten aanzien van een verzoeker die spontaan bekentenissen heeft 

gedaan naar aanleiding van een bezoek van de politie bij hem thuis, op een ogenblik dat hij 

nog niet als verdachte werd beschouwd (EHRM, 19 januari 2012, Smolik t. Oekraïne). 

 

 B.9.1.  De aanwezigheid van een advocaat tijdens het verhoor van een persoon door de 

politiediensten, de procureur des Konings of de onderzoeksrechter wordt door de wetgever, in 

het licht van de voormelde rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 

verantwoord door de noodzaak om de rechten van de verdediging van de verhoorde te 

beschermen en in het bijzonder zijn recht om te zwijgen, om niet ertoe te worden verplicht 

zichzelf te beschuldigen en geen druk te ondergaan vanwege de persoon die verhoort teneinde 

bekentenissen te verkrijgen. Het risico dat die rechten worden aangetast, is des te groter daar 

de betrokkene zich bevindt in een bijzonder kwetsbare positie ten opzichte van de overheid. 

Die kwetsbaarheid kan, volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, worden 

veroorzaakt door het ingewikkelde karakter van de strafrechtspleging en het daaruit 

voortvloeiende feit dat de betrokkene die rechtspleging niet begrijpt, alsook door de 

omstandigheden van het verhoor. 

 

 In dat opzicht is de vrijheidsbeneming een element dat de kwetsbaarheid van de 

verhoorde kan vergroten. Het criterium van de vrijheidsbeneming waarop de wetgever het 

bekritiseerde verschil in behandeling ten aanzien van het recht op het genot van de 
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aanwezigheid van een advocaat tijdens het verhoor heeft gegrond, is bijgevolg relevant in het 

licht van het legitieme doel dat erin bestaat de meest kwetsbare personen te beschermen. 

 

 B.9.2.  De onzekerheid waarin iedere ondervraagde persoon, zelfs wanneer die vrij is, 

zich bevindt, vermits hij in de regel het ingewikkelde karakter van de regels inzake de 

strafrechtspleging en de omvang van zijn rechten van de verdediging niet beheerst, wordt 

overigens op toereikende wijze gecompenseerd door, enerzijds, de verplichting ten aanzien 

van de overheid, vervat in artikel 47bis, § 2, van het Wetboek van strafvordering, om bij de 

aanvang van het onderhoud te herinneren aan het recht om niet ertoe te worden verplicht 

zichzelf te beschuldigen en aan het zwijgrecht en, anderzijds, het recht van die persoon, onder 

voorbehoud van de hierna onderzochte uitzonderingen, om vóór het verhoor een vertrouwelijk 

onderhoud te hebben met een advocaat, die van dat onderhoud gebruik kan maken om te 

herinneren aan de rechten van de verdediging en de voor de betrokkene relevante aspecten 

van de strafrechtspleging uiteen te zetten. 

 

 Uit hetgeen voorafgaat, vloeit voort dat het feit dat artikel 47bis, § 2, van het Wetboek 

van strafvordering, ingevoegd bij artikel 2 van de wet van 13 augustus 2011, ten behoeve van 

de verhoorde verdachte wiens vrijheid niet is benomen, niet voorziet in het recht te worden 

bijgestaan door een advocaat tijdens het verhoor, geen onevenredige gevolgen heeft. 

 

 B.10.  De bestreden wet schendt niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en 

met artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. 

 

 B.11.1.  De verzoekende partijen bekritiseren voorts het feit dat de in de bestreden wet 

vervatte waarborgen alleen gelden voor de gevallen van vrijheidsbeneming bedoeld in de wet 

van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en dat zij niet tevens gelden voor de 

personen die het voorwerp uitmaken van een vrijheidsbeneming in andere gevallen. 

 

 B.11.2.  Zoals de afdeling wetgeving van de Raad van State in haar advies opmerkt, 

« [vloeit], in het geval van een vrijheidsberoving […] de toepassing van [het recht op de 

bijstand van een advocaat] niet [voort] uit het feit van de vrijheidsberoving op zich (het recht 

op bijstand van een advocaat wordt niet vermeld in artikel 5 EVRM, dat de rechten opsomt 

die gelden voor personen die van hun vrijheid zijn beroofd), maar uit het feit dat aan de 
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betrokkene een eerlijke behandeling van zijn zaak (door de vonnisrechters) moet worden 

gewaarborgd » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1279/002, p. 11). 

 

 Daar de wetgever, met de aanneming van de bestreden wet, het recht op een eerlijk 

proces wilde waarborgen, kan hem niet worden verweten in die context bepalingen te hebben 

aangenomen die alleen betrekking hebben op de personen die het voorwerp uitmaken van een 

vrijheidsbeneming vóór een eventueel strafproces. 

 

 B.12.  De middelen zijn niet gegrond. 

 

 B.13.1.  Het Hof moet voorts het tweede onderdeel van het eerste middel in de zaak 

nr. 5331 onderzoeken, dat in ondergeschikte orde wordt aangevoerd indien het eerste 

onderdeel van dat middel ongegrond zou worden verklaard. 

 

 B.13.2.  De verzoekende partij is van mening dat, door niet uitdrukkelijk erin te voorzien 

dat de verdachte die niet is aangehouden, erover moet worden ingelicht dat zijn vrijheid niet is 

benomen en dat hij het verhoor op elk ogenblik kan verlaten, de bestreden wet de in B.6.2 

vermelde bepalingen schendt. 

 

 B.14.1.  Tijdens de parlementaire bespreking in de Kamer van volksvertegenwoordigers 

is een amendement ingediend teneinde het voorgestelde artikel 47bis, § 2, van het Wetboek 

van strafvordering aan te vullen met een bepaling die de overheid ertoe verplicht de 

ondervraagde persoon erover in te lichten dat hij het recht heeft om te gaan en te staan waar 

hij wil. De auteurs van het amendement meenden dat « iemand die door de politie wordt 

verhoord over feiten die hem ten laste zouden kunnen worden gelegd, […] niet altijd [weet] 

dat hij onverkort de vrijheid van gaan en staan geniet » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, 

DOC 53-1279/005, p. 40). De minister van Justitie was echter van mening dat het niet 

opportuun was dat amendement goed te keuren, daar het riskeerde « de politiediensten [te] 

beletten hun werk naar behoren te doen; een persoon die uitdrukkelijk van dat recht in kennis 

wordt gesteld, zal immers niet lang aarzelen dat recht uit te oefenen ». Hij voegde eraan toe 

dat hij ervan uitging dat « het niet de taak van de politie is een persoon erop te wijzen dat hij 

het grondrecht heeft te gaan en te staan waar hij wil » en dat « de advocaat […] de 

mogelijkheid [moest] worden geboden zijn taak te vervullen en zijn cliënt over diens rechten 

in te lichten » (ibid., p. 41). 
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 B.14.2.  Het is juist dat de advocaat, met wie de ondervraagde verdachte in principe een 

voorafgaand vertrouwelijk overleg heeft gehad, hem hoogstwaarschijnlijk eraan heeft 

herinnerd dat, aangezien hij niet is aangehouden, hij het recht heeft het verhoor op elk 

ogenblik te beëindigen. Evenwel, vanaf het ogenblik dat de wetgever het criterium van de 

vrijheidsbeneming in aanmerking neemt voor de toekenning van het recht om door een 

advocaat te worden bijgestaan tijdens de ondervraging en hij de uitsluiting van de personen 

wier vrijheid niet is benomen, van dat recht verantwoordt door het feit dat zij in staat zijn het 

verhoor op elk ogenblik te verlaten, in voorkomend geval om opnieuw overleg te plegen met 

een advocaat, moet hij zich ervan vergewissen dat de betrokken personen zich bewust zijn van 

het feit dat hun vrijheid niet is benomen en dat zij het kantoor waar zij worden ondervraagd 

bijgevolg vrij kunnen verlaten. 

 

 B.14.3.  Dat geldt des te meer daar in sommige gevallen de ondervraagde verdachte geen 

voorafgaand vertrouwelijk overleg met een advocaat heeft gehad, ofwel omdat artikel 47bis, 

§ 2, eerste lid, 3°, van het Wetboek van strafvordering dat recht uitsluit voor de feiten 

waarover hij wordt ondervraagd, ofwel omdat hij daarvan op geldige wijze heeft afgezien. 

 

 B.14.4.  Het middel is gegrond. 

 

 Artikel 47bis, § 2, eerste lid, van het Wetboek van strafvordering, ingevoegd bij artikel 2 

van de wet van 13 augustus 2011, dient te worden vernietigd in zoverre het niet erin voorziet 

dat de persoon die moet worden ondervraagd over de misdrijven die hem ten laste kunnen 

worden gelegd, erover moet worden ingelicht dat hij niet is aangehouden en dat hij bijgevolg 

op elk ogenblik kan gaan en staan waar hij wil. 

 

 

 Wat betreft de uitsluiting van de bijstand van de advocaat tijdens de verhoren afgenomen 

na het verlenen van het bevel tot aanhouding 

 

 B.15.1.  In het vierde middel in de zaak nr. 5316, het derde onderdeel van het eerste 

middel in de zaak nr. 5331 en het vijfde middel in de zaak nr. 5332 vorderen de verzoekende 

partijen de vernietiging van artikel 2bis, § 2, eerste lid, van de wet van 20 juli 1990 

betreffende de voorlopige hechtenis, ingevoegd bij artikel 4 van de bestreden wet, in zoverre 
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het het recht op de bijstand van een advocaat tijdens het verhoor van een aangehouden 

verdachte beperkt tot de verhoren die plaatshebben tijdens de termijn van 24 uur, eventueel 

verlengd, van de vrijheidsbeneming vóór het verlenen van het bevel tot aanhouding. 

 

 B.15.2.  De verzoekende partijen voeren de schending aan van de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 5 en 6 van het Europees Verdrag voor 

de rechten van de mens en met artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten 

en politieke rechten. 

 

 B.16.  In de parlementaire voorbereiding van het wetsvoorstel dat heeft geleid tot de 

bestreden wet, wordt hieromtrent uiteengezet : 

 

 « Onze wetgeving biedt in het kader van de voorlopige hechtenis reeds tal van rechten 
aan de verdachte ter vrijwaring van zijn recht van verdediging en zijn recht op een eerlijk 
proces. 
 
 Zowel de Hoge Raad voor de Justitie (in haar advies van 25 november 2010) als het Hof 
van Cassatie (in diverse arresten) geven hiervan een opsomming, namelijk : 
 
 -  de korte duur van de grondwettelijk vastgestelde termijn van de vrijheidsberoving; 
 
 -  de onmiddellijke overhandiging aan de verdachte, op het ogenblik van betekening van 
het bevel tot aanhouding, van alle in de artikelen 16, § 7 en 18, § 2 van de wet op de 
voorlopige hechtenis bedoelde stukken; 
 
 -  het recht van de verdachte om daarop onmiddellijk vrij verkeer te hebben met zijn 
advocaat overeenkomstig artikel 20, § 1 en 2 van de voormelde wet. Dit recht van permanente 
toegang tot een advocaat kan zelfs bij een opsecreetstelling niet uitgesloten worden; 
 
 -  de mogelijkheid om binnen een zeer korte termijn (binnen de 5 dagen) een 
tegensprekelijk debat te kunnen voeren voor het onderzoeksgerecht (Raadkamer met 
mogelijkheid tot hoger beroep bij de K.I.) - artikel 21 WVH; 
 
 -  in het kader van deze procedure de mogelijkheid tot inzage van het volledige dossier 
één werkdag voor de zitting (art. 21 § 3 WVH); 
 
 -  de aanwezigheid van de advocaat bij het samenvattend verhoor voor de 
onderzoeksrechter (art. 22, § 3 WVH); 
 
 -  de mogelijkheid tot het vragen van bijkomende onderzoekshandelingen 
overeenkomstig de artikelen 61quinquies en 127 van het Wetboek van strafvordering; 
 
 -  de onderzoeksrechter kan ook een beschikking vellen tot invrijheidstelling zolang het 
onderzoek niet is afgesloten waartegen geen beroep kan worden aangetekend; 
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 -  de inzage van het dossier, het vrij verkeer van de beklaagde met zijn advocaat tijdens 
de procedure voor de feitenrechter » (Parl. St., Senaat, 2010-2011, nr. 5-663/1, pp. 20-21). 
 

 « Het recht op bijstand bij het verhoor is ingeschreven in het hoofdstuk 1 van de wet op 
de voorlopige hechtenis, dat handelt over de eerste termijn van 24 uren van de 
vrijheidsberoving. 
 
 Dit is een welbewuste keuze gelet op de uiterst precaire situatie waarin de verdachte zich 
dan bevindt. 
 
 Anders is het gesteld vanaf het moment dat de persoon onder aanhoudingsmandaat is 
geplaatst. Het wetboek van Strafvordering voorziet hier, zoals supra aangehaald, reeds talrijke 
bijkomende rechten en vrij zware procedures, die verregaande rechten garanderen in ons 
rechtsstelsel dat nog altijd uitgaat van het principe van het geheim van het onderzoek. 
 
 De vraag kan gesteld worden of deze rechten niet voldoende zijn om een eerlijk proces te 
waarborgen. 
 
 Ook de organisatorische en budgettaire implicaties  dienen in ogenschouw genomen. 
 
 Dossiers met aangehoudenen worden nu, met het oog op het zo minimaal mogelijk 
houden van de periode van voorlopige hechtenis, bij prioriteit behandeld. De efficiëntie van 
het onderzoek zou dermate kunnen belemmerd worden, dat dit eigenlijk ook de verdachte niet 
ten goede komt » (ibid., pp. 24-25). 
 

 De afdeling wetgeving van de Raad van State heeft geacht dat standpunt te kunnen 

begrijpen, maar heeft opgemerkt dat de vraag niettemin rees of een advocaat niet bij elk 

verhoor ervoor moest zorgen dat geen ongeoorloofde druk of dwang wordt uitgeoefend op de 

verdachte (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1279/002, p. 23). 

 

 B.17.1.  Gelet op bepaalde waarborgen waarin de wet betreffende de voorlopige 

hechtenis voorziet en waaraan wordt herinnerd in de voormelde parlementaire voorbereiding, 

kan worden aangenomen dat de situatie waarin de in voorlopige hechtenis genomen 

inverdenkinggestelde zich bevindt, minder kwetsbaar is dan die van de verdachte die wordt 

ondervraagd tijdens de periode van vrijheidsbeneming van 24 uur vóór het eventueel verlenen 

van een bevel tot aanhouding. Hoewel hij in beginsel de ondervragingen niet bijwoont, heeft 

de advocaat van de in hechtenis genomen inverdenkinggestelde de mogelijkheid om het 

verloop van de procedure van nabij te volgen en daarin actief tussen te komen, vermits, met 

name, de inverdenkinggestelde vrij kan communiceren met zijn advocaat na zijn eerste 

verhoor door de onderzoeksrechter, in de toegang tot het dossier is voorzien nog vóór de 

eerste verschijning voor de raadkamer binnen vijf dagen te rekenen vanaf de uitvoering van 
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het bevel tot aanhouding, en de advocaat de samenvattende ondervraging door de 

onderzoeksrechter kan bijwonen. 

 

 Overigens, hoewel de wet niet voorziet in de verplichte bijstand van de advocaat tijdens 

de ondervragingen die plaatshebben nadat het bevel tot aanhouding is verleend, verbiedt zij de 

onderzoeksrechter niet om de advocaat de toestemming te geven die bij te wonen, op diens 

verzoek of op die van de inverdenkinggestelde, tenzij er, in het licht van de bijzondere 

omstandigheden van de zaak, dwingende redenen bestaan om niet op dat verzoek in te gaan. 

 

 B.17.2.  Het verschil in behandeling is derhalve niet zonder redelijke verantwoording. 

 

 B.17.3.  De middelen zijn niet gegrond. 

 

 

 Wat betreft de uitsluiting van de bijstand van de advocaat voor sommige andere 

onderzoekshandelingen 

 

 B.18.1.  Het vierde onderdeel van het eerste middel in de zaak nr. 5331 verwijt de 

bestreden wet niet te voorzien in het recht op de bijstand van een advocaat tijdens andere 

onderzoekshandelingen dan de ondervragingen, handelingen die de actieve medewerking van 

de verdachte vereisen of veronderstellen. 

 

 Artikel 2bis, § 2, eerste lid, van de wet betreffende de voorlopige hechtenis, ingevoegd 

bij artikel 4 van de bestreden wet, beperkt het recht op de bijstand van een advocaat tot de 

ondervragingen van de verdachte voordat het bevel tot aanhouding eventueel is verleend. 

Artikel 62 van het Wetboek van strafvordering, zoals aangevuld bij artikel 3 van de bestreden 

wet, bepaalt dat de advocaat van de verdachte aanwezig is tijdens het plaatsbezoek met het 

oog op de reconstructie van de feiten. Buiten die twee hypothesen voorziet de bestreden wet 

niet erin dat de verdachte kan worden bijgestaan door een advocaat tijdens de 

onderzoekshandelingen die zijn actieve medewerking vereisen, zoals bijvoorbeeld een 

confrontatie. 
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 B.18.2.  De verzoekende partij voert de schending aan van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 5 en 6 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens en met artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 

politieke rechten. 

 

 B.19.  De afdeling wetgeving van de Raad van State had de aandacht van de wetgever op 

die kwestie gevestigd : 

 

 « […] het Europees Hof [heeft] beslist dat, als een (aangehouden) verdachte niet kan 
worden bijgestaan door een advocaat tijdens onderzoekshandelingen die de actieve 
medewerking van de verdachte veronderstellen, zoals een plaatsbezoek met 
wedersamenstelling van de feiten, dit het recht op een eerlijk proces in het gedrang kan 
brengen » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1279/002, p. 24). 
 

 In antwoord op die opmerking heeft de wetgever artikel 3 van de bestreden wet 

aangenomen, dat artikel 62 van het Wetboek van strafvordering wijzigt teneinde de bijstand 

door een advocaat tijdens de reconstructies mogelijk te maken. 

 

 B.20.1.  Tijdens de duur van de vrijheidsbeneming van 24 uur vóór het mogelijk verlenen 

van een bevel tot aanhouding zijn de enig denkbare onderzoekshandelingen die de actieve 

medewerking van de verdachte vereisen, naast een eventuele reconstructie van de feiten, de 

verhoren van de verdachte, in voorkomend geval in de vorm van een confrontatie met 

getuigen, slachtoffers of andere verdachten of inverdenkinggestelden. In het licht van de met 

de bestreden wet nagestreefde doelstellingen is het niet zonder redelijke verantwoording de 

aanwezigheid van de advocaat alleen te hebben geëist bij de verhoren en de plaatsbezoeken 

met het oog op de reconstructie van de feiten. 

 

 B.20.2.  Het middel is niet gegrond. 

 

 

 Wat betreft het recht op een vertrouwelijk overleg met een advocaat vóór het verhoor 

 

 B.21.1.  Het derde middel in de zaak nr. 5316, het vijfde onderdeel van het eerste middel 

in de zaak nr. 5331 en het derde middel in de zaak nr. 5332 hebben betrekking op het 
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toepassingsgebied van het recht op een vertrouwelijk overleg met een advocaat vóór het 

verhoor van een persoon die ervan wordt verdacht een misdrijf te hebben gepleegd. 

 

 Artikel 47bis, § 2, 3°, van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 2, 

2°, van de bestreden wet, bepaalt dat iedere persoon wiens vrijheid niet is benomen en die zal 

worden verhoord over misdrijven die hem ten laste kunnen worden gelegd, vóór het eerste 

verhoor het recht heeft vertrouwelijk overleg te plegen met een advocaat. Dezelfde bepaling 

sluit de personen die worden verhoord over een misdrijf waarvan de bestraffing geen 

aanleiding kan geven tot het verlenen van een bevel tot aanhouding, en de personen die 

worden verhoord over één van de wanbedrijven bedoeld in artikel 138, 6°, 6°bis, 6°ter, van 

het Wetboek van strafvordering, evenwel uit van dat recht. 

 

 B.21.2.  Volgens de verzoekende partijen zou die dubbele beperking van het recht op een 

vertrouwelijk overleg met een advocaat vóór het verhoor in strijd zijn met de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 5 en 6 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 14 van het Internationaal 

Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, en met de artikelen 12 en 14 van de 

Grondwet. 

 

 B.22.  De wet voorziet niet in het recht voor de verdachte die niet van zijn vrijheid is 

beroofd, om te worden bijgestaan door een advocaat tijdens zijn verhoor over feiten die hem 

ten laste kunnen worden gelegd. Dit kan worden verantwoord, zoals het Hof in B.9.2 heeft 

vastgesteld, met name omdat die verdachten in beginsel het recht genieten om vertrouwelijk 

overleg te plegen met een advocaat vóór het eerste verhoor. Luidens de uiteenzetting van het 

wetsvoorstel heeft dat overleg « in de eerste plaats tot doel […] het zwijgrecht van de 

verdachte effectief te maken en te garanderen, zodat de verdachte met kennis van zaken en op 

grond van objectieve informatie de beslissing kan nemen om al dan niet een verklaring af te 

leggen » en kunnen in dat overleg « nog volgende zaken aan bod komen : informatie van de 

procedure en zijn rechten in het algemeen, bespreking van de zaak en organisatie van de 

verdediging, zoeken naar bewijzen à décharge, voorbereiding van de ondervraging, morele 

ondersteuning » (Parl. St., Senaat, 2010-2011, nr. 5-663/1, p. 16). 

 

 B.23.1.  Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens onderstreept dat het 

fundamenteel recht op de toegang tot een advocaat bij de aanvang van het onderzoek 
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« bijzonder belangrijk is in het geval van ernstige misdrijven, daar het recht op een eerlijk 

proces door de democratische maatschappijen in zo groot mogelijke mate moet worden 

verzekerd voor de zwaarste straffen » (EHRM, 27 november 2008, Salduz t. Turkije, § 54; zie 

ook EHRM, 1 juni 2010, Gäfgen t. Duitsland, § 177; 28 oktober 2010, Lazarenko t. Oekraïne, 

§ 50). Er kan overigens ervan worden uitgegaan dat de kwetsbaarheid van de persoon die 

ervan wordt verdacht een misdrijf te hebben gepleegd en zijn daaruit voortvloeiende behoefte 

om door een advocaat te worden bijgestaan teneinde te waken over de naleving van zijn 

fundamentele rechten, toenemen met de ernst van de feiten waarover hij wordt ondervraagd, 

alsook met de zwaarte van de opgelopen straf. Het lijkt derhalve niet onredelijk een zekere 

gradatie vast te stellen in de toekenning van het recht op de toegang tot een advocaat naar 

gelang van de ernst van de misdrijven die de verhoorde persoon ten laste kunnen worden 

gelegd en van de omvang van de straf. 

 

 B.23.2.  Uit de uiteenzetting van het wetsvoorstel dat heeft geleid tot de bestreden wet, 

blijkt dat de wetgever rekening wilde houden met « de criteria van haalbaarheid, 

werkbaarheid en efficiëntie die de rode draad moeten vormen » en dat hij heeft vastgesteld dat 

« het organiseren van dergelijk voorafgaand vertrouwelijk overleg voor alle misdrijven 

(inclusief verkeersinbreuken, wegcontroles, …) totaal onhaalbaar [zou] zijn, zowel op 

budgettair vlak als op organisatorisch vlak » (Parl. St., Senaat, 2010-2011, nr. 5-663/1, 

pp. 16-17). 

 

 B.23.3.  De wetgever, die was geconfronteerd met de noodzaak om een systeem in te 

voeren dat op bevredigende wijze kon worden toegepast, vermocht ervan uit te gaan dat het 

niet noodzakelijk was een vertrouwelijk overleg met een advocaat vóór elk verhoor formeel te 

waarborgen voor minder ernstige misdrijven waarvan de maximumstraf lager ligt dan één jaar 

opsluiting. Het verschil in behandeling is redelijk verantwoord in zoverre het berust op het 

criterium van de straf die aanleiding kan geven tot het bevel tot aanhouding. 

 

 B.23.4.  Het feit dat de bestreden wet het voorafgaand vertrouwelijk overleg met een 

advocaat niet waarborgt ten aanzien van de verdachten wier vrijheid niet is benomen en die 

worden verhoord over feiten waarvan de bestraffing geen aanleiding kan geven tot het 

verlenen van een bevel tot aanhouding, brengt voor de betrokken personen bovendien geen 

onevenredige gevolgen met zich mee. Zij moeten immers vóór het begin van het verhoor 

worden herinnerd aan de fundamentele rechten van de verdediging. Met toepassing van 
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artikel 47bis, § 2, eerste lid, van het Wetboek van strafvordering wordt hun aldus meegedeeld 

dat zij niet ertoe kunnen worden verplicht zichzelf te beschuldigen en dat zij, na 

bekendmaking van hun identiteit, ervoor kunnen kiezen een verklaring af te leggen, de 

gestelde vragen te beantwoorden of te zwijgen. Krachtens artikel 47bis, § 4, van het Wetboek 

van strafvordering moet hun een schriftelijke verklaring van die rechten worden overhandigd. 

Bijgevolg kunnen zij het verhoor onderbreken om met name overleg te plegen met een 

advocaat. 

 

 B.23.5.  In zoverre de bestreden wet niet voorziet in het recht op een voorafgaand 

vertrouwelijk overleg met een advocaat voor de persoon die wordt verhoord over feiten die 

hem ten laste kunnen worden gelegd en waarvan de bestraffing geen aanleiding kan geven tot 

het verlenen van een bevel tot aanhouding, schendt zij niet de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens en met artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 

politieke rechten. 

 

 B.24.1.  De verzoekende partijen zijn eveneens van mening dat het door de wetgever 

gekozen criterium om het recht op het voorafgaand vertrouwelijk overleg met een advocaat te 

waarborgen, criterium dat is afgeleid uit de ernst van de straf waartoe de betrokken feiten 

aanleiding kunnen geven, strijdig is met het beginsel van de voorspelbaarheid van de 

strafrechtspleging, gewaarborgd bij artikel 12 van de Grondwet. 

 

 B.24.2.  Het is juist dat het criterium van de ernst van de feiten, voor de uitvoering ervan, 

veronderstelt dat de overheid die het verhoor afneemt en die de verdachte inlicht over de 

omvang van zijn rechten, de feiten kwalificeert waarop de ondervraging betrekking heeft. Die 

kwalificatie, die alleen voorlopig kan zijn en kan worden verfijnd naarmate het onderzoek 

vordert, bepaalt het recht voor de verhoorde verdachte, terwijl hij niet van zijn vrijheid is 

beroofd, om te vragen vertrouwelijk overleg te kunnen plegen met een advocaat vóór het 

verhoor, waarbij hij in voorkomend geval vraagt het verhoor uit te stellen teneinde dat recht te 

kunnen uitoefenen. 

 

 De personen die overgaan tot de in de bestreden wet bedoelde verhoren, ook al zijn zij 

niet allen jurist, zijn in elk geval vakmensen die daartoe zijn opgeleid. Bij twijfel over de 

kwalificatie van de feiten waarover zij een verdachte moeten ondervragen, kunnen zij een 
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beroep doen op de magistraat die met het dossier is belast of op de dienstdoende magistraat. 

Bovendien preciseert de omzendbrief nr. 8/2011 van 23 september 2011 van het College van 

procureurs-generaal dat, bij twijfel, het aangewezen is te kiezen voor de strengste procedure, 

alvorens over te gaan tot de eerste ondervraging, wanneer de aanhouding van de te verhoren 

persoon mogelijk lijkt. Ten slotte komt het in voorkomend geval aan de bevoegde rechters toe 

de gevolgen te trekken uit een verkeerde oorspronkelijke kwalificatie op het vlak van de ernst 

van de betrokken feiten voor het eerlijke karakter van de hele strafrechtspleging. 

 

 B.24.3.  Uit hetgeen voorafgaat, vloeit voort dat voldoende waarborgen bestaan voor de 

uitvoering van het criterium van de straf die aanleiding kan geven tot het bevel tot 

aanhouding, zodat het gebruik van dat criterium door de wetgever niet in strijd is met het 

wettigheidsbeginsel gewaarborgd bij artikel 12 van de Grondwet. 

 

 B.24.4.  In zoverre zij het criterium beogen van de straf die aanleiding kan geven tot het 

verlenen van een bevel tot aanhouding om het recht toe te kennen op het vertrouwelijk 

overleg met een advocaat vóór het verhoor van een verdachte, zijn de middelen niet gegrond. 

 

 B.25.1.  Het Hof moet voorts de uitsluiting van het recht op het voorafgaand 

vertrouwelijk overleg met een advocaat onderzoeken wanneer de feiten die de verhoorde 

persoon ten laste kunnen worden gelegd, één van de wanbedrijven vormen die zijn bedoeld in 

artikel 138, 6°, 6°bis en 6°ter, van het Wetboek van strafvordering. Die bepalingen hebben 

betrekking op de misdrijven omschreven in de wetten en verordeningen op de barelen, de 

openbare en geregelde diensten van gemeenschappelijk vervoer te land en te water, de wegen 

te land en te water en het wegverkeer, de wanbedrijven omschreven in de artikelen 418 tot 

420 van het Strafwetboek, wanneer de doding, de slagen of verwondingen het gevolg zijn van 

een verkeersongeval en in artikel 422 van het Strafwetboek (onvrijwillig een treinongeval 

hebben veroorzaakt) en de wanbedrijven gedefinieerd in de artikelen 22, 23 en 26 van de wet 

van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 

motorrijtuigen. 

 

 B.25.2.  De in die bepalingen bedoelde wanbedrijven kunnen in bepaalde gevallen 

aanzienlijke gevolgen hebben voor de daders, zowel wat betreft de straffen die kunnen 

worden opgelegd, als wat betreft de schadevergoedingen die aan de slachtoffers verschuldigd 

kunnen zijn. De gevolgen van die misdrijven kunnen eveneens zeer zwaar zijn voor diegenen 
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die ze hebben gepleegd en bijgevolg bij hen een toestand van grote onzekerheid en 

kwetsbaarheid veroorzaken net na het plegen ervan. 

 

 B.26.1.  Het oorspronkelijke wetsvoorstel sloot van het recht om vertrouwelijk overleg 

met een advocaat te plegen, alleen de personen uit die werden verhoord over feiten die hun 

ten laste konden worden gelegd en geen aanleiding konden geven tot het verlenen van een 

bevel tot aanhouding (voorgesteld artikel 47bis, § 2, van het Wetboek van strafvordering, 

Parl. St., Senaat, 2010-2011, nr. 5-663/1, p. 37). In de uiteenzetting betreffende die bepaling 

wordt aangegeven : 

 

 « De drempel leggen op misdrijven die in aanmerking komen voor voorlopige hechtenis 
(strafbaar met 1 jaar gevangenisstraf) is opportuun gezien de zwaarste verkeersinbreuken 
(bijvoorbeeld dodelijk ongeval, vluchtmisdrijf met gekwetste, alcohol in staat van herhaling, 
…) hieronder vallen, terwijl anderzijds de lijst van wanbedrijven uit het Strafwetboek 
strafbaar met minder dan 1 jaar opsluiting eerder klein is. Anderzijds is het ook consequent 
met de andere drempel die werd ingebouwd, namelijk de vrijheidsberoving » (ibid., p. 17). 
 

 De daaropvolgende besprekingen in de Senaatscommissie voor de Justitie tonen aan dat 

de wetgever « in de praktijk […] een complete chaos » wilde vermijden, hetgeen volgens hem 

kon gebeuren indien « alle verkeersinbreuken [onder de wet zouden] vallen » (Parl. St., 

Senaat, 2010-2011, nr. 5-663/4, p. 44). De voorgestelde regeling was aldus « geïnspireerd 

door het bewust willen uitsluiten van verkeersovertredingen, die vooral pecuniair zijn 

bestraft » (ibid., p. 47). In dezelfde zin is een amendement ingediend teneinde uit het 

toepassingsgebied van paragraaf 2 van het voorgestelde artikel 47bis de 

verkeersovertredingen uit te sluiten waarin de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie 

over het wegverkeer voorziet, « behalve die overtredingen waarvoor voorzien is in een 

gevangenisstraf » (Parl. St., Senaat, 2010-2011, nr. 5-663/2, amendement nr. 59). 

 

 Naar aanleiding van de hoorzittingen door de Senaatscommissie voor de Justitie heeft de 

wetgever het nodig geacht het hele verkeerscontentieux uit te sluiten van het 

toepassingsgebied van het recht op overleg, met inbegrip van de zwaarste misdrijven, ervan 

uitgaande dat « een voorafgaand consultatierecht organiseren voor alle verkeersongevallen 

[immers] onmogelijk [zou] zijn, gelet op het enorme aantal » (Parl. St., Senaat, 2010-2011, 

nr. 5-663/4, p. 94). Bij die gelegenheid herinnerde een commissielid eraan dat 
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 « de Salduz-rechtspraak altijd van toepassing zal zijn vanaf het ogenblik dat iemand van 
zijn vrijheid wordt beroofd. De uitsluiting geldt voor de alledaagse verkeersgeschillen. Bij 
ernstige overtredingen wordt de persoon vaak van zijn vrijheid beroofd en zal hij bijgevolg 
het recht hebben om door een advocaat te worden bijgestaan » (ibid., p. 94). 
 

 B.26.2.  Zoals het Hof heeft geoordeeld in B.23, is het aanvaardbaar dat de wetgever, om 

redenen van praktische werkbaarheid, de gevallen van aan het verhoor voorafgaand 

vertrouwelijk overleg met een advocaat wil beperken voor de verdachten wier vrijheid niet is 

benomen. Daartoe vermag hij een criterium af te leiden uit de ernst van het misdrijf en de 

zwaarte van de opgelopen straf. 

 

 De uitsluiting van een volledig contentieux, met inbegrip van de zwaarste misdrijven die 

zich in die materie kunnen voordoen, is daarentegen niet redelijk verantwoord. De persoon die 

ervan wordt verdacht één van de in artikel 138, 6°, 6°bis en 6°ter, van het Wetboek van 

strafvordering bedoelde wanbedrijven te hebben gepleegd, bevindt zich immers, wat betreft 

zijn kwetsbaarheid ten aanzien van de overheid die overgaat tot het verhoor, en zijn daaruit 

voortvloeiende behoefte om toegang te hebben tot een advocaat, in een situatie die 

vergelijkbaar is met die van de persoon die ervan wordt verdacht een even ernstig wanbedrijf 

te hebben gepleegd in een andere context dan die van het wegverkeer. Het is derhalve niet 

verantwoord hen anders te behandelen ten aanzien van hun recht op een vertrouwelijk overleg 

met een advocaat vóór het verhoor. 

 

 B.26.3.  In zoverre het van het recht op een voorafgaand vertrouwelijk overleg met een 

advocaat de verdachte uitsluit die wordt verhoord over feiten die vallen onder één van de 

wanbedrijven bedoeld in artikel 138, 6°, 6°bis en 6°ter, schendt artikel 47bis, § 2, eerste lid, 

van het Wetboek van strafvordering, ingevoegd bij artikel 2 van de bestreden wet, de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 In die mate zijn de middelen gegrond. In artikel 47bis, § 2, eerste lid, 3°, van het 

Wetboek van strafvordering, ingevoegd bij artikel 2, 2°, van de wet van 13 augustus 2011, 

dienen de woorden « , met uitzondering van de in artikel 138, 6°, 6°bis en 6ter, bedoelde 

wanbedrijven » te worden vernietigd. 
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 Wat betreft de naleving van het wettigheidsbeginsel bij het bepalen van het 

toepassingsgebied van de gewaarborgde rechten 

 

 B.27.1.  Het tweede middel in de zaak nr. 5316, het tweede middel in de zaak nr. 5329 en 

het tweede middel in de zaak nr. 5332 zijn afgeleid uit de schending van het 

wettigheidsbeginsel in strafzaken, verankerd in artikel 12, tweede lid, van de Grondwet, al 

dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en met artikel 6 

van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. De verzoekende partijen bekritiseren 

het feit dat de wetgever gebruik heeft gemaakt van, enerzijds, het begrip « verdachte » om het 

recht op het vertrouwelijk overleg, vóór het verhoor, met een advocaat te openen en, 

anderzijds, het begrip « elkeen wiens vrijheid wordt benomen » om het recht op de bijstand 

van de advocaat tijdens het verhoor te openen. Zij zijn van mening dat die begrippen niet in 

overeenstemming zijn met de vereisten van het wettigheidsbeginsel, daar zij afhangen van de 

beoordelingsbevoegdheid van de onderzoekers en het gebruik ervan een niet te verwaarlozen 

risico van vergissingen met zich meebrengt. 

 

 B.27.2.  Artikel 47bis van het Wetboek van strafvordering, zoals gewijzigd en aangevuld 

bij artikel 2 van de bestreden wet, maakt een onderscheid tussen het verhoor van personen, 

ongeacht in welke hoedanigheid zij worden verhoord (§ 1), het verhoor « van een persoon 

aangaande misdrijven die hem ten laste kunnen worden gelegd » (§ 2) en ten slotte « eenieder 

die van zijn vrijheid beroofd is » (§ 3). Paragraaf 5 van dezelfde bepaling stelt de « persoon 

aan wie misdrijven ten laste kunnen worden gelegd » gelijk met een « verdachte ». Die 

categorieën van personen genieten, krachtens de bestreden wet, verschillende rechten ten 

aanzien van de inlichtingen die hun moeten worden meegedeeld en de bijstand van de 

advocaat die zij kunnen genieten. 

 

 B.28.1.  De bestreden wet heeft tot doel in de Belgische strafrechtspleging het recht op 

een eerlijk proces te waarborgen, dat is verankerd in artikel 6 van het Europees Verdrag voor 

de rechten van de mens, zoals geïnterpreteerd door het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens, meer bepaald het recht op de bijstand van een advocaat vanaf de inleidende fase van 

het strafproces. Hieruit vloeit voort dat, wanneer de gerechtelijke en politieoverheden 

beschikken over elementen op grond waarvan een persoon ervan kan worden verdacht te 

hebben deelgenomen aan een misdrijf met betrekking tot hetwelk zij een onderzoek voeren, 

die persoon moet worden beschouwd als een persoon « die wegens een strafbaar feit wordt 
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vervolgd » en derhalve de rechten moet kunnen genieten die deel uitmaken van het recht op 

een eerlijk proces. Vanaf het ogenblik dat een persoon het voorwerp uitmaakt van « een tegen 

hem ingestelde strafvervolging » moet die bijgevolg onder meer het recht genieten om niet bij 

te dragen tot zijn eigen incriminatie, alsook het zwijgrecht en het recht om de bijstand van een 

advocaat te genieten (EHRM, 14 oktober 2010, Brusco t. Frankrijk, §§ 47-50). Daarentegen, 

wanneer de politiediensten geen redenen hebben om een persoon ervan te verdenken het 

misdrijf te hebben gepleegd met betrekking tot hetwelk zij een onderzoek voeren, vormen de 

spontane bekentenissen van die persoon, terwijl die geen bijstand van een advocaat had 

genoten, geen aantasting van de rechten die hij haalt uit artikel 6 van het Verdrag (EHRM, 

19 januari 2012, Smolik t. Oekraïne, §§ 54-55). 

 

 B.28.2.  Door, ten aanzien van het recht op het vertrouwelijk overleg met een advocaat 

vóór het verhoor, een onderscheid te maken naargelang de persoon wordt verhoord over feiten 

die hem al dan niet ten laste kunnen worden gelegd, met andere woorden door een 

onderscheid te maken tussen de situatie van de verdachte en die van de personen die worden 

verhoord in een andere hoedanigheid, zoals slachtoffer, klager of getuige, gebruikt de 

bestreden wet gepaste begrippen om de doelstelling van de wetgever te bereiken. 

 

 Die begrippen zijn voldoende duidelijk en voorspelbaar om de rechtzoekenden en de 

overheden in staat te stellen de rechten te bepalen die in elke situatie dienen te worden 

gewaarborgd. 

 

 B.28.3.  Het is evenwel juist dat het statuut van een persoon en de rol die hij in een 

ingewikkeld dossier speelt, niet altijd duidelijk zijn vanaf het begin van het onderzoek, en dat 

dat statuut kan evolueren naarmate dat onderzoek vordert. Het lijkt aldus niet te vermijden dat 

in sommige gevallen personen die bij de aanvang van het onderzoek geen verdachten waren, 

dat later wel worden. 

 

 Rekening houdend met die mogelijkheid heeft de wetgever de maatregelen genomen die 

noodzakelijk zijn om de rechten van de verdediging te waarborgen van de personen die de 

hoedanigheid van verdachte tijdens het onderzoek of tijdens het verhoor verkrijgen. Iedere 

persoon, ongeacht in welke hoedanigheid hij wordt verhoord, moet aldus bij het begin van het 

verhoor met name erover worden ingelicht dat zijn verklaringen kunnen worden gebruikt als 

bewijs in rechte en dat hij niet ertoe kan worden verplicht zichzelf te beschuldigen 
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(artikel 47bis, § 1, van het Wetboek van strafvordering). Overigens, indien tijdens het verhoor 

van een persoon die niet als verdachte werd beschouwd, blijkt dat hem feiten ten laste kunnen 

worden gelegd, moet die persoon worden ingelicht over de rechten die hij als verdachte 

geniet, en in voorkomend geval over de rechten die hij geniet als persoon die van zijn vrijheid 

is beroofd, en moet hem een schriftelijke verklaring van die rechten worden overhandigd 

(artikel 47bis, § 5, van het Wetboek van strafvordering). 

 

 B.28.4.  Ten slotte staat het in voorkomend geval aan de bevoegde rechters de gevolgen 

te trekken uit een aanvankelijk verkeerde beoordeling van de rol van de beklaagde in het 

dossier ten aanzien van het eerlijke karakter van de hele strafrechtspleging te zijnen aanzien. 

 

 B.29.1.  Het blijkt niet dat het criterium van de vrijheidsbeneming onduidelijk of 

onvoldoende voorspelbaar is. 

 

 Hoewel het juist is dat tot vrijheidsbeneming wordt beslist door de politie- of 

gerechtelijke overheid, vloeit hieruit daarom nog niet voort dat dat criterium subjectief zou 

zijn of dat de overheid het ogenblik van de vrijheidsbeneming vrij zou kunnen uitstellen met 

het enige doel de verhoorde persoon het recht op de bijstand van een advocaat tijdens het 

verhoor te ontnemen. Een dergelijk gedrag zou immers op zich een schending van het recht 

op een eerlijk proces gewaarborgd bij artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van 

de mens inhouden en de bevoegde rechter zou dat moeten vaststellen (EHRM, 28 oktober 

2010, Lazarenko t. Oekraïne, § 54). 

 

 Overigens, wanneer de vrijheidsbeneming wordt beslist na het eerste verhoor, geldt het 

recht op de bijstand van een advocaat vanaf dat ogenblik en vóór het eerstvolgende verhoor 

(artikel 2bis, § 1, van de wet betreffende de voorlopige hechtenis). 

 

 B.29.2.  Ten slotte wordt in de omzendbrief van het College van de procureurs-generaal 

nr. 8/2011 van 23 september 2011 aanbevolen « vóór aanvang van het verhoor voor de meest 

ingrijpende regeling te kiezen indien de mogelijkheid lijkt te bestaan dat de te verhoren 

personen gearresteerd zal worden » (pp. 41-42) en wordt eraan toegevoegd dat « het gevaar 

[bestaat] dat de regels inzake het verhoor van personen die van hun vrijheid beroofd worden 

toepassing zullen vinden op ondervragingen die niet leiden tot vrijheidsberoving » (p. 44). 
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 B.30.  De middelen zijn niet gegrond. 

 

 

 Ten aanzien van de voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht van de advocaat 

 

 Wat betreft de rol van de advocaat tijdens het verhoor 

 

 B.31.1.  Het vijfde middel in de zaak nr. 5316, het vijfde middel in de zaak nr. 5331, 

eerste en tweede onderdeel, en het zesde middel in de zaak nr. 5332, eerste onderdeel, hebben 

betrekking op de beperkingen die de wetgever heeft gesteld aan de mogelijkheden inzake het 

optreden van de advocaat tijdens het verhoor dat hij bijwoont. De middelen zijn afgeleid uit 

de schending van de artikelen 10, 11, 12 en 14 van de Grondwet, al dan niet in samenhang 

gelezen met de artikelen 444 en 456 van het Gerechtelijk Wetboek, met de artikelen 5 en 6 

van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, met artikel 14 van het Internationaal 

Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en met de algemene beginselen van de 

rechten van de verdediging en van het recht op een eerlijk proces. 

 

 B.31.2.  Artikel 2bis, § 2, derde lid, van de wet betreffende de voorlopige hechtenis, 

ingevoegd bij artikel 4 van de bestreden wet, preciseert dat de bijstand van de advocaat tijdens 

het verhoor uitsluitend tot doel heeft toezicht mogelijk te maken op de inachtneming van het 

recht van de ondervraagde persoon om zichzelf niet te beschuldigen en van zijn keuzevrijheid 

om een verklaring af te leggen, te antwoorden op de gestelde vragen of te zwijgen, op de 

wijze waarop die persoon wordt behandeld, inzonderheid op het al dan niet kennelijk 

uitoefenen van ongeoorloofde druk of dwang, op de kennisgeving van de rechten van de 

verdediging en op de regelmatigheid van het verhoor. Het vierde lid van dezelfde bepaling 

maakt het de advocaat mogelijk onmiddellijk in het proces-verbaal van het verhoor melding te 

laten maken van de schendingen van de voormelde rechten die hij meent te hebben 

vastgesteld. Ten slotte schrijft het vijfde lid van dezelfde bepaling voor dat het verhoor moet 

worden onderbroken gedurende maximaal vijftien minuten met het oog op mogelijk 

bijkomend vertrouwelijk overleg tussen de advocaat en zijn cliënt, eenmalig op hun verzoek. 

Dezelfde bepaling geeft aan dat het verhoor wordt onderbroken met hetzelfde doel telkens als 

nieuwe strafbare feiten aan het licht komen die niet in verband staan met de feiten die aan de 

ondervraagde persoon zijn meegedeeld bij het begin van het verhoor. 
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 Artikel 16 van de wet betreffende de voorlopige hechtenis, gewijzigd bij artikel 7 van de 

bestreden wet, bepaalt dat de advocaat die de ondervraging van zijn cliënt door de 

onderzoeksrechter vóór het eventueel verlenen van een bevel tot aanhouding bijwoont, de 

schendingen van de voormelde rechten die hij meent te hebben vastgesteld, eveneens 

onmiddellijk in het proces-verbaal mag laten vermelden. 

 

 B.32.1.  In de uiteenzetting betreffende het wetsvoorstel dat heeft geleid tot de bestreden 

wet, staat in verband met de rol van de advocaat tijdens het verhoor te lezen : 

 

 « De bijstand door de advocaat van de verdachte bij het politieverhoor moet erop gericht 
zijn de rechten van betrokkene te vrijwaren. Ter herinnering is het nuttig te melden dat de 
bijstand ‘ effectief ’ moet zijn en ingevolge de rechtspraak van het EHRM drie kernfuncties 
heeft : 
 
 1°  de eerbiediging van het recht zichzelf niet te beschuldigen en het zwijgrecht; 
 
 2°  de wijze waarop de ondervraagde persoon tijdens het verhoor wordt behandeld, 
inzonderheid of er geen misbruik of dwang wordt gebruikt; 
 
 3°  de kennisgeving van de rechten van verdediging bedoeld in artikel 47bis van het 
Wetboek van strafvordering en de regelmatigheid van het verhoor. 
 
 Het Hof geeft echter niet aan of de advocaat al dan niet een recht van interventie heeft 
tijdens het verhoor en of het volstaat dat hij bijvoorbeeld zijn opmerkingen op een later 
moment formuleert. 
 
 Dit lijkt dus te kunnen worden geregeld overeenkomstig de internrechtelijke bepalingen 
en gebruiken en rekening houdend met de drievoudige doelstelling van de bijstand van de 
advocaat zoals hoger omschreven. 
 
 De indieners van het wetsvoorstel zijn van oordeel dat volgende zaken niet toegelaten 
zijn : 
 
 -  het verhoor mag niet verglijden tot een pleidooi van de advocaat ten overstaan van de 
ondervrager; 
 
 -  de advocaat mag ook geen juridische betwistingen opwerpen en in discussie treden met 
de verbalisanten; 
 
 -  de advocaat mag het verhoor niet doen ophouden of beïnvloeden, maar moet zich 
integendeel terughoudend opstellen zodat het verhoor zijn normale voortgang kan hebben; 
 
 -  de advocaat mag tijdens het verhoor niet met zijn cliënt praten / fluisteren / overleg 
plegen / contact hebben (bijvoorbeeld tekens geven); 
 
 -  hij mag niet antwoorden in de plaats van de cliënt; 
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 -  hij kan zich niet verzetten tegen het stellen van een vraag. 
 
 Wat wel kan worden toegelaten : 
 
 -  bij een nieuw element (element dat niet gekend was bij voorafgaand vertrouwelijk 
overleg, bijvoorbeeld bij dossier verkrachting komt drugsgebruik aan het licht) of eenmalig op 
verzoek van de verdachte kan het verhoor worden onderbroken/geschorst voor een bijkomend 
vertrouwelijk overleg tussen advocaat en cliënt, dat maximaal 15 min. duurt; 
 
 -  de advocaat kan vragen dat onmiddellijk in het proces-verbaal melding wordt gemaakt 
van zijn opmerkingen aangaande de schending van de drie doelen hoger opgesomd. 
 
 Het lijkt aangewezen in de wettekst enkel op te nemen wat toegelaten is. De bepalingen 
opgenomen in de toelichting moeten hiermee in samenhang worden gelezen en toegepast » 
(Parl. St., Senaat, 2010-2011, nr. 5-663/1, pp. 23-24). 
 

 B.32.2.  De afdeling wetgeving van de Raad van State stelt hieromtrent : 

 

 « In verband met de bijstand van de advocaat tijdens het verhoor, blijkt uit de rechtspraak 
van het Europees Hof dat die bedoeld is om een ‘ compensatie ’ te vormen voor de 
kwetsbaarheid waarin de verdachte zich bevindt. Het Hof overweegt voorts dat de taak van de 
advocaat er met name in bestaat om ervoor te zorgen dat het recht van de verdachte om 
zichzelf niet te beschuldigen, wordt geëerbiedigd. In het licht van die finaliteit van de bijstand 
bij het verhoor kan worden aangenomen dat de in het ontwerp omschreven opdracht van de 
advocaat voldoende ruim is, vanuit het oogpunt van de vereisten van artikel 6, §§ 1 en 3, c, 
EVRM » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1279/002, p. 23). 
 

 B.32.3.  Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat de bijstand 

die een advocaat kan verlenen, vanaf de vrijheidsbeneming en los van de ondervragingen die 

de verdachte ondergaat, betrekking heeft op « alle uiteenlopende tussenkomsten die eigen zijn 

aan de raadgeving » en het heeft in dat verband verwezen naar « de bespreking van de zaak, 

de organisatie van het verweer, het zoeken naar bewijzen in het voordeel van de persoon die 

wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, de voorbereiding van de ondervragingen, de 

ondersteuning van een ontredderde persoon die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd en 

de controle van de voorwaarden van de hechtenis » (EHRM, 13 oktober 2009, Dayanan 

t. Turkije, § 32; 21 december 2010, Hovanesian t. Bulgarije, § 34). 

 

 Het heeft overigens herhaaldelijk gewezen op het belang van de naleving van het 

zwijgrecht en van het recht om niet ertoe te worden verplicht zichzelf te beschuldigen 

teneinde het recht op een eerlijk proces te waarborgen (EHRM, 18 februari 2010, Zaichenko 

t. Rusland, § 38; 14 oktober 2010, Brusco t. Frankrijk, § 44) en heeft herhaald dat de 
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aanwezigheid van de advocaat bij de persoon die ervan wordt verdacht een misdrijf te hebben 

gepleegd, in verzekering is gesteld of in voorlopige hechtenis is genomen en wordt 

ondervraagd, wordt verantwoord door de « bijzonder kwetsbare » situatie van die persoon in 

dat stadium van de procedure, waarbij zijn taak erin bestaat met name erover te waken dat 

« het recht van iedere persoon die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, om zichzelf niet 

te incrimineren, wordt nageleefd » (EHRM, 27 november 2008, Salduz t. Turkije, § 54; 

15 maart 2011, Begu t. Roemenië, § 139) of nog « de persoon die wegens een strafbaar feit 

wordt vervolgd, te beschermen tegen elke onrechtmatige dwang vanwege de overheden » 

(EHRM, 27 oktober 2011, Stojkovic t. Frankrijk en België, § 50). Het recht om niet bij te 

dragen tot zijn eigen incriminatie en het zwijgrecht « hebben met name tot doel de persoon 

die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, te beschermen tegen elke onrechtmatige dwang 

vanwege de overheden en aldus gerechtelijke vergissingen te voorkomen en de doelstellingen 

van artikel 6 van het Verdrag te bereiken » (EHRM, 14 oktober 2010, Brusco t. Frankrijk, 

§ 44; 28 oktober 2010, Lazarenko t. Oekraïne, § 51). 

 

 B.33.1.  De persoon wiens vrijheid is benomen en wordt ondervraagd in aanwezigheid 

van zijn advocaat heeft, vóór het eerste verhoor, de mogelijkheid gehad de advocaat te 

ontmoeten tijdens een vertrouwelijk onderhoud. Tijdens dat onderhoud heeft de advocaat de 

gelegenheid gehad hem het verloop van de rechtspleging uit te leggen, hem te herinneren aan 

zijn zwijgrecht en aan zijn recht om niet bij te dragen tot zijn eigen incriminatie, samen met 

hem de feiten te onderzoeken waarover hij zal worden verhoord en, in voorkomend geval, een 

eerste verweerstrategie uit te denken. De verdachte heeft aldus, vanaf de vrijheidsbeneming 

en los van de ondervragingen die hij ondergaat, de steun en de bijstand van een advocaat 

kunnen genieten. 

 

 B.33.2.  De bestreden bepalingen, terwijl zij vermijden dat tijdens het verhoor een debat 

op tegenspraak tot stand komt tussen de persoon die ondervraagt en de advocaat, definiëren de 

rol van die laatste zodat hij kan waken over de naleving van de fundamentele rechten van zijn 

cliënt. Zijn aanwezigheid strekt ertoe de kwetsbare situatie van die laatste te compenseren. De 

mogelijkheid die hij heeft om de schendingen van de fundamentele rechten van de persoon 

die hij bijstaat onmiddellijk te laten vermelden in het proces-verbaal, is relevant ten aanzien 

van het doel dat erin bestaat erover te waken dat de ondervraagde persoon geen onrechtmatige 

dwang vanwege de overheden ondergaat. 
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 De vermeldingen die de advocaat mag vragen in het proces-verbaal te laten opnemen, 

hebben immers niet alleen betrekking op de schendingen van het recht om niet bij te dragen 

tot zijn eigen incriminatie en van het zwijgrecht, maar ook op de behandeling van de 

ondervraagde persoon, de kennelijke uitoefening van onrechtmatige druk of dwang, alsook de 

regelmatigheid van het verhoor. 

 

 B.33.3.  Ten slotte beschikt de advocaat net als de ondervraagde persoon over de 

mogelijkheid om de opschorting van het verhoor te vragen, eenmalig en voor een duur van 

vijftien minuten, teneinde opnieuw vertrouwelijk overleg te plegen (artikel 2bis, § 2, vijfde 

lid, van de wet betreffende de voorlopige hechtenis). 

 

 B.33.4.  Uit hetgeen voorafgaat, blijkt dat de advocaat die het verhoor bijwoont, niet is 

beperkt tot een louter passieve rol, maar beschikt over, weliswaar beperkte, mogelijkheden 

om op te treden, zodat hij kan waken over de naleving van de fundamentele rechten van zijn 

cliënt tijdens het verhoor. 

 

 B.33.5.  Overigens, tijdens het verhoor vóór het eventueel verlenen van een bevel tot 

aanhouding, met toepassing van artikel 16, § 2, eerste en vijfde lid, van de wet betreffende de 

voorlopige hechtenis, moet de onderzoeksrechter de inverdenkinggestelde ondervragen over 

de betrokken feiten en diens opmerkingen horen. Tijdens dat verhoor moet de advocaat van de 

inverdenkinggestelde eveneens zijn opmerkingen kunnen uiten over het eventueel verlenen 

van het bevel tot aanhouding (artikel 16, § 2, vijfde lid). Zoals de minister van Justitie heeft 

gepreciseerd tijdens de besprekingen in de Kamercommissie « [zou] de aanwezigheid van de 

advocaat tijdens het verhoor de transparantie ten goede […] moeten komen en alternatieve 

maatregelen in de plaats van hechtenis in de hand […] moeten werken (voorwaardelijke 

invrijheidstelling, borgtocht) » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1279/005, p. 23). Die 

doelstelling kan alleen worden bereikt indien de advocaat beschikt over de mogelijkheid om 

zijn opmerkingen en suggesties in dat verband te uiten. 

 

 B.34.  De middelen zijn niet gegrond. 
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 Wat betreft de toegang tot het strafdossier 

 

 B.35.1.  Het zesde middel in de zaak nr. 5316, het vierde middel in de zaak nr. 5329, het 

vijfde middel, derde onderdeel, in de zaak nr. 5331 en het zesde middel, tweede onderdeel, in 

de zaak nr. 5332 zijn afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11, 12 en 14 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 5 en 6 van het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens, met artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake 

burgerrechten en politieke rechten en met de algemene beginselen van de rechten van de 

verdediging en van het recht op een eerlijk proces. 

 

 B.35.2.  De verzoekende partijen verwijten de wetgever geen toegang tot het strafdossier 

van de te verhoren persoon vóór het voorafgaand overleg met de advocaat te hebben 

toegelaten en geregeld. 

 

 De toegang tot het strafdossier wordt door de strafprocedure apart geregeld naargelang de 

betrokken persoon onder aanhoudingsbevel is geplaatst dan wel niet van zijn vrijheid is 

beroofd. In het eerste geval bepaalt artikel 21, § 3, van de wet betreffende de voorlopige 

hechtenis dat het dossier ter beschikking wordt gesteld van de verdachte en van zijn raadsman 

gedurende de laatste werkdag vóór de verschijning voor de raadkamer. In het tweede geval 

staat artikel 61ter van het Wetboek van strafvordering de niet-aangehouden 

inverdenkinggestelde toe de onderzoeksrechter te verzoeken om inzage van het dossier. Geen 

enkele bepaling laat de advocaat die een verdachte die van zijn vrijheid is beroofd, moet 

bijstaan in het kader van de toepassing van de bestreden wet, toe om inzage te hebben in het 

strafdossier. 

 

 B.36.1.  De toegang tot het strafdossier van de door de advocaat bijgestane persoon vanaf 

diens eerste ondervraging lijkt niet noodzakelijk om zijn opdracht op bevredigende wijze te 

kunnen uitvoeren in het licht van de doelstellingen ervan waaraan in B.32.3 wordt herinnerd. 

De vrijwaring van de fundamentele rechten van de rechtzoekende die ervan wordt verdacht 

een misdrijf te hebben gepleegd, vereist immers niet dat de advocaat, vanaf dat eerste stadium 

van het onderzoek, op grondige wijze kennisneemt van het hele dossier. 

 

 De regeling van de toegang tot het dossier vanaf dat ogenblik riskeert overigens een 

werkoverlast te veroorzaken voor de onderzoekers, alsook voor de magistraten die met het 
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dossier zijn belast, die met name zullen moeten nagaan welke stukken ter kennis mogen 

worden gebracht van de advocaat en zijn cliënt, zonder het verdere verloop van het onderzoek 

of de rechten en de veiligheid van derden in gevaar te brengen, alsook een vertraging bij het 

plegen van het vertrouwelijk overleg die onverenigbaar riskeert te zijn met de voor de 

vrijheidsbeneming opgelegde termijn van ten hoogste 24 uur. 

 

 B.36.2.  Het is echter evident dat de advocaat de persoon die zal worden verhoord, niet op 

nuttige wijze kan adviseren wanneer hij geenszins op de hoogte is van de feiten en de context 

waarin die persoon ertoe is gebracht te worden ondervraagd. Het is immers mogelijk dat, 

ondanks het feit dat de betrokken persoon op beknopte wijze is geïnformeerd over de feiten 

waarover hij zal worden verhoord met toepassing van artikel 47bis, § 2, eerste lid, van het 

Wetboek van strafvordering, die persoon niet in staat is die gegevens op correcte wijze door te 

geven aan de advocaat die hem zal bijstaan. Er dient derhalve te worden aangenomen dat, 

opdat hij zijn opdracht kan vervullen en naar gelang van de omstandigheden en de kenmerken 

van de betrokken persoon, de politieambtenaren, de procureur des Konings of de 

onderzoeksrechter ook zelf de advocaat moeten inlichten over de feiten waarop het verhoor 

betrekking heeft. 

 

 B.36.3.  Ten slotte moet de richtlijn 2012/13/EU, die na de bestreden wet is aangenomen 

en waarnaar de verzoekende partijen verwijzen, met toepassing van artikel 11 ervan, in de 

interne rechtsorde van de lidstaten worden omgezet tegen 2 juni 2014. Het Hof kan die dus 

niet in aanmerking nemen. 

 

 B.37.  Onder het in B.36.2 vermelde voorbehoud voor de verhoren afgenomen na 

bekendmaking van dit arrest in het Belgisch Staatsblad, zijn de middelen niet gegrond. 

 

 

 Wat betreft het vertrouwelijk overleg vóór het verhoor 

 

 B.38.  Het zesde middel, derde onderdeel, in de zaak nr. 5332 is afgeleid uit de schending 

van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 6 

van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met de algemene beginselen van de 

rechten van de verdediging en van het recht op een eerlijk proces. De verzoekende partijen 

verwijten artikel 2bis, § 1, van de wet betreffende de voorlopige hechtenis, ingevoegd bij 
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artikel 4 van de bestreden wet, enerzijds, de duur van het voorafgaand vertrouwelijk overleg 

met een advocaat voor de verdachte wiens vrijheid is benomen, te beperken tot dertig minuten 

en, anderzijds, slechts een vertrouwelijk overleg toe te staan vóór het eerste verhoor en niet 

vóór de latere verhoren die plaatshebben tijdens de eerste termijn van vrijheidsbeneming van 

24 uur. 

 

 B.39.1.  Artikel 2bis, § 1, derde lid, van de wet betreffende de voorlopige hechtenis 

bepaalt dat het vertrouwelijk overleg met een advocaat « maximaal dertig minuten duurt ». 

 

 B.39.2.  Rekening houdend met de rol van de advocaat tijdens het vertrouwelijk overleg, 

zoals eraan is herinnerd in B.33.1, alsook de noodzaak om de duur van de vrijheidsbeneming 

vóór het eventueel verlenen van een bevel tot aanhouding binnen de limiet van 24 uur te 

behouden, is het niet onredelijk dat de wetgever heeft voorzien in een tijdslimiet voor het 

vertrouwelijk overleg vóór het eerste verhoor van de verdachte wiens vrijheid is benomen. In 

dat opzicht lijkt de duur van dertig minuten niet overdreven kort. 

 

 B.39.3.  Overigens, in geval van verlenging van de oorspronkelijke duur van 

vrijheidsbeneming overeenkomstig artikel 15bis van de wet betreffende de voorlopige 

hechtenis, ingevoegd bij artikel 6 van de bestreden wet, heeft de betrokken persoon het recht 

opnieuw vertrouwelijk overleg te plegen met een advocaat gedurende een periode van dertig 

minuten. 

 

 B.40.1.  In sommige uitzonderlijke gevallen kan de maximale duur van dertig minuten 

evenwel onvoldoende zijn om de advocaat toe te laten zijn opdracht te vervullen. Dat zou 

bijvoorbeeld het geval kunnen zijn wanneer de aangehouden persoon en zijn advocaat niet 

dezelfde taal spreken en een beroep moet worden gedaan op een tolk. 

 

 B.40.2.  In die interpretatie dat het vertrouwelijk overleg altijd is beperkt tot een 

maximumduur van dertig minuten, zonder het de persoon die het verhoor afneemt mogelijk te 

maken een beperkte verlenging van dat overleg toe te staan teneinde rekening te houden met 

dergelijke uitzonderlijke omstandigheden, zou de bestreden bepaling de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens, kunnen schenden. 
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 B.40.3.  Zoals de Ministerraad aangeeft, moet de bestreden bepaling evenwel in die zin 

worden geïnterpreteerd dat zij het de aangehouden persoon mogelijk maakt een overleg met 

zijn advocaat te verkrijgen dat langer duurt dan dertig minuten, maar beperkt is in het licht 

van de vereisten van het onderzoek wanneer, gelet op de concrete omstandigheden, de 

naleving van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens dat vereist. 

 

 B.41.1.  Artikel 2bis, § 1, voorziet in de mogelijkheid van een vertrouwelijk overleg met 

een advocaat alleen vóór de eerste ondervraging na de aanhouding. Behalve wanneer de duur 

van de vrijheidsbeneming wordt verlengd na de eerste 24 uur, heeft de betrokkene dus niet het 

recht vertrouwelijk overleg te plegen met zijn advocaat vóór de daaropvolgende 

ondervragingen. 

 

 B.41.2.  Rekening houdend met de noodzaak om de duur van de vrijheidsbeneming vóór 

het eventueel verlenen van een bevel tot aanhouding binnen de limiet van 24 uur te behouden, 

is het niet onredelijk dat de wetgever niet heeft voorzien in een nieuw vertrouwelijk overleg 

met een advocaat vóór elk van de verhoren die gedurende die periode zouden kunnen 

plaatshebben. Het vertrouwelijk overleg vóór het eerste verhoor moet de advocaat immers 

toelaten zijn opdracht in dat verband te vervullen. De overheid dient overigens te herinneren 

aan de rechten van de ondervraagde verdachte, overeenkomstig artikel 47bis, § 2, van het 

Wetboek van strafvordering, vóór elk verhoor en die persoon kan gedurende al die verhoren 

worden bijgestaan door zijn advocaat (artikel 2bis, § 2, eerste lid, van de wet betreffende de 

voorlopige hechtenis). Ten slotte is voorzien in een bijkomend vertrouwelijk overleg tijdens 

het verhoor, ofwel op verzoek van de ondervraagde of van diens advocaat, ofwel wanneer 

nieuwe misdrijven aan het licht komen (artikel 2bis, § 2, vijfde lid, van de wet betreffende de 

voorlopige hechtenis). Die laatste bepaling maakt het de aangehouden verdachte met name 

mogelijk opnieuw vertrouwelijk overleg te plegen met een advocaat vóór het verhoor door de 

onderzoeksrechter met toepassing van artikel 16 van het Wetboek van strafvordering, waarbij 

dat verhoor niet alleen betrekking heeft op de feiten die de betrokkene worden verweten, maar 

ook op het verlenen van het bevel tot aanhouding. 

 

 B.42.  Onder voorbehoud van de in B.40.3 vermelde interpretatie voor het overleg dat 

plaatsheeft na de bekendmaking van dit arrest in het Belgisch Staatsblad, is het middel niet 

gegrond. 



63 

 Ten aanzien van de mogelijkheid om het recht op bijstand van een advocaat uit te sluiten 

 

 B.43.1.  Het zevende middel in de zaak nr. 5316, het tweede middel in de zaak nr. 5331 

en het achtste middel in de zaak nr. 5332 beogen artikel 2bis, § 5, van de wet van 20 juli 1990 

betreffende de voorlopige hechtenis, ingevoegd bij artikel 4 van de bestreden wet, dat het de 

procureur des Konings of de onderzoeksrechter mogelijk maakt bij een met reden omklede 

beslissing, in het licht van de bijzondere omstandigheden van de zaak en voor zover er 

dwingende redenen zijn, af te wijken van de rechten die in de paragrafen 1 en 2 van dezelfde 

bepaling worden gewaarborgd aan de verdachten wier vrijheid is benomen, namelijk het recht 

op een vertrouwelijk overleg met een advocaat vanaf de vrijheidsbeneming en het recht om te 

worden bijgestaan door zijn advocaat tijdens de verhoren die plaatshebben binnen de termijn 

van 24 uur, eventueel verlengd, van de vrijheidsbeneming. 

 

 B.43.2.  De verzoekende partijen voeren de schending aan van de artikelen 10, 11, 12 en 

14 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 5 en 6 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens, met artikel 14 van het Internationaal Verdrag 

inzake burgerrechten en politieke rechten en met de algemene beginselen van de rechten van 

de verdediging en van het recht op een eerlijk proces. 

 

 B.44.1.  In de uiteenzetting van het wetsvoorstel wordt hieromtrent aangegeven : 

 

 « Zowel het CPT [Europees Comité ter voorkoming van foltering en onmenselijke of 
vernederende behandeling of bestraffing (van de Raad van Europa)] als de Salduz-rechtspraak 
laat deze uitzonderingsmogelijkheid expliciet toe en het wetsvoorstel herneemt letterlijk de 
bewoordingen die het Europese Hof hanteert : 
 
 In het arrest Salduz wordt gesteld dat het recht op bijstand van een advocaat niet mag 
worden beperkt ‘ tenzij is aangetoond dat er wegens bijzondere omstandigheden van de zaak 
dwingende redenen zijn om dit recht te beperken ’. 
 
 De bijzondere omstandigheden en de dwingende redenen moeten omschreven worden in 
de gemotiveerde beslissing van de procureur of onderzoeksrechter. 
 
 De optie wordt dus genomen om deze uitzonderingen niet op algemene wijze te 
omschrijven in de wet (bijvoorbeeld uitzondering voor terroristische dossiers) maar per 
dossier in concreto te motiveren. 
 
 Dit houdt in dat a posteriori zal kunnen beoordeeld worden of er in het concrete dossier 
inderdaad bijzondere dwingende redenen voorhanden waren om iemand rechten te ontzeggen 
en het recht op een eerlijk proces hierdoor al dan niet werd geschonden. 
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 Deze beoordeling kan zowel geschieden door de onderzoeksgerechten, de bodemrechter 
als door EHRM zelf » (Parl. St., Senaat, 2010-2011, nr. 5-663/1, p. 26). 
 

 De wetgever geeft vervolgens de volgende voorbeelden : 

 

 « -  een ontvoeringszaak, waarbij snel moet kunnen gereageerd worden om het slachtoffer 
te lokaliseren dat mogelijks in levensgevaar is; 
 
 -  een ernstige zaak van terrorisme, waarbij de algemene veiligheid mogelijks bedreigd 
wordt » (ibid.). 
 

 B.44.2.  De Raad van State heeft gesteld dat « het wettelijk verankeren van de 

afwijkingsmogelijkheden […] in het licht van de rechtspraak op zich aanvaardbaar [lijkt]. Uit 

de in de toelichting gegeven voorbeelden blijkt bovendien dat de betrokken bepaling 

restrictief geïnterpreteerd moet worden » en heeft hieruit besloten dat er geen enkel bezwaar 

tegen de bepaling bestaat (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1279/002, p. 28). 

 

 B.44.3.  Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aanvaardt dat « dwingende 

redenen de weigering van de toegang tot een advocaat uitzonderlijk kunnen verantwoorden », 

waarbij het preciseert dat een dergelijke beperking, ongeacht de verantwoording ervoor, niet 

op ongeoorloofde wijze afbreuk mag doen aan de rechten die voor de persoon die wegens een 

strafbaar feit wordt vervolgd, voortvloeien uit artikel 6 van het Verdrag (EHRM, 27 november 

2008, Salduz t. Turkije, § 55). 

 

 B.45.1.  De wetgever heeft de mogelijkheid voor de procureur des Konings of voor de 

onderzoeksrechter om af te wijken van het recht op het vertrouwelijk overleg met een 

advocaat en van het recht om door hem te worden bijgestaan tijdens de verhoren, strikt 

afgebakend. Die beslissing kan alleen worden genomen door een magistraat en niet door de 

politieambtenaren die ondervragen, moet in het bijzonder worden gemotiveerd in het licht van 

de bijzondere omstandigheden van de zaak en moet worden verantwoord door dwingende 

redenen. 

 

 B.45.2.  Aangezien het gaat om een afwijking van een fundamenteel recht, moet de 

bestreden bepaling op restrictieve wijze worden geïnterpreteerd, hetgeen wordt bevestigd door 

het gebruik van het woord « uitzonderlijk ». 
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 Overigens maakt de motiveringsplicht een latere controle door de onderzoeksgerechten of 

de feitenrechters mogelijk, die de nodige gevolgen zullen trekken uit een verkeerde 

beoordeling van de magistraat. 

 

 B.45.3.  Rekening houdend met die waarborgen vermocht de wetgever te voorzien in een 

dergelijke mogelijkheid om af te wijken van het recht op de bijstand van een advocaat zonder 

de door de verzoekende partijen aangevoerde bepalingen te schenden. 

 

 B.46.  De middelen zijn niet gegrond. 

 

 

 Ten aanzien van de mogelijkheid om afstand te doen van het recht op de bijstand van een 

advocaat 

 

 B.47.1.  Het derde middel in de zaak nr. 5331 is afgeleid uit de schending van de 

artikelen 10, 11, 12 en 14 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de 

artikelen 5 en 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, met artikel 14 van het 

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en met de algemene 

beginselen van de rechten van de verdediging en van het recht op een eerlijk proces. 

 

 B.47.2.  De verzoekende partij bekritiseert artikel 47bis, § 2, derde lid, van het Wetboek 

van strafvordering en artikel 2bis, § 1, vijfde lid, en § 2, zesde lid, van de wet van 20 juli 1990 

betreffende de voorlopige hechtenis, respectievelijk ingevoegd bij de artikelen 2 en 4 van de 

bestreden wet, in zoverre zij de meerderjarige verdachte toelaten af te zien van het recht op 

het voorafgaand overleg met een advocaat, alsook van het recht op de bijstand van een 

advocaat tijdens het verhoor. 

 

 B.48.  Volgens de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

« beletten noch de letter noch de geest van artikel 6 van het Verdrag een persoon om uit vrije 

wil, hetzij uitdrukkelijk, hetzij stilzwijgend, af te zien van de waarborgen van een eerlijk 

proces ». Het Europees Hof voegt eraan toe dat « om effectief te zijn ten aanzien van het 

Verdrag, de afstand van het recht om deel te nemen aan het proces eenduidig moet worden 
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vastgesteld en gepaard moet gaan met een minimum aan waarborgen die overeenstemmen 

met de ernst ervan » (EHRM, 31 mei 2012, Diriöz t. Turkije, § 32). 

 

 B.49.1.  De afstand van het recht op de bijstand van een advocaat kan alleen gebeuren 

door een meerderjarige persoon, op vrijwillige en weloverwogen wijze. Om af te zien van het 

recht op de voorafgaande raadpleging, moet de persoon die niet van zijn vrijheid is beroofd, 

dat schriftelijk doen, in een door hem gedateerd en ondertekend document. De verdachte die 

van zijn vrijheid is beroofd, kan van het recht op het vertrouwelijk overleg met een advocaat 

alleen afstand doen nadat hij telefonisch vertrouwelijk contact heeft gehad met de door de 

balie ingerichte permanentie. Hij moet dat eveneens doen in een door hem gedateerd en 

ondertekend document. Ten slotte kan de verdachte « die eerder afstand heeft gedaan van zijn 

recht op bijstand, daarop […] terugkomen, meer bepaald ingeval de zaak waarbinnen het 

verhoor plaatsheeft, een nieuwe wending neemt » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, 

DOC 53-1279/005, p. 23). 

 

 B.49.2.  Die elementen waarborgen het vrijwillige en weloverwogen karakter van de 

afstand van het recht op de bijstand van een advocaat. De omzendbrief van het College van de 

procureurs-generaal nr. 8/2011 van 23 september 2011 preciseert in dat verband overigens : 

« Indien de politie vaststelt dat een meerderjarige te verhoren persoon een zwak of kwetsbaar 

persoon is (bv. mentale zwakheid) worden de regels inzake minderjarigen toegepast » (p. 54). 

 

 B.50.  Het middel is niet gegrond. 

 

 

 Ten aanzien van de sancties in geval van niet-naleving van de bij de bestreden wet 

gewaarborgde rechten 

 

 Wat betreft de sanctie voor de schending van het recht op de bijstand van een advocaat 

vóór het verhoor of tijdens dat verhoor 

 

 B.51.1.  Het achtste middel in de zaak nr. 5316, het vierde middel in de zaak nr. 5331, 

eerste en derde onderdeel, en het zevende middel in de zaak nr. 5332 hebben betrekking op 

artikel 47bis, § 6, van het Wetboek van strafvordering, ingevoegd bij artikel 2 van de 

bestreden wet. De verzoekende partijen verwijten die bepaling te voorzien in een sanctie, in 



67 

geval van schending van het recht op de bijstand van een advocaat, die niet in 

overeenstemming is met de vereisten die voortvloeien uit het recht op een eerlijk proces, zoals 

geïnterpreteerd door de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Zij 

zijn van mening dat de wetgever de schending van de bij de bestreden wet gewaarborgde 

rechten had moeten bestraffen met nietigheid of met een volledige uitsluiting van het 

verzamelde bewijs. Zij zijn bovendien van mening dat de bestreden bepaling een met het 

wettigheidsbeginsel strijdig gevaar voor uiteenlopende interpretaties inhoudt. 

 

 De verzoekende partij in de zaak nr. 5331 verwijt die bepaling overigens alleen te 

voorzien in een sanctie voor de schending van het recht op een vertrouwelijk overleg vóór het 

verhoor met een advocaat en niet eveneens te voorzien in een sanctie voor de schending van 

het recht op de bijstand van de advocaat tijdens het verhoor van een verdachte wiens vrijheid 

is benomen. 

 

 B.51.2.  De verzoekende partijen zijn van mening dat de bestreden bepaling in strijd is 

met de artikelen 10, 11, 12 en 14 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de 

artikelen 5, 6 en 7 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, met de artikelen 14 

en 15 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en met de 

algemene beginselen van de rechten van de verdediging en van het recht op een eerlijk proces. 

 

 B.52.1.  De procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Luik werpt verschillende 

excepties van niet-ontvankelijkheid van die middelen op, die volgens hem geen werkelijke 

vergelijking zouden vertonen, onnauwkeurig zouden zijn, personen met elkaar zouden 

vergelijken die zich niet in vergelijkbare situaties bevinden of alleen artikel 6 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens zouden aanvoeren. 

 

 B.52.2.  Uit de verzoekschriften blijkt voldoende dat de verzoekende partijen aan het Hof 

vragen na te gaan of artikel 47bis, § 6, van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd 

bij artikel 2 van de bestreden wet, bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 

in samenhang gelezen met het recht op een eerlijk proces, gewaarborgd bij artikel 6 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens en bij artikel 14 van het Internationaal 

Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, en met het wettigheidsbeginsel in 

strafzaken gewaarborgd bij de artikelen 12 en 14 van de Grondwet, bij artikel 7 van het 
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Europees Verdrag voor de rechten van de mens en bij artikel 15 van het Internationaal 

Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. 

 

 B.52.3.  Wanneer een verzoekende partij in het kader van een beroep tot vernietiging de 

schending aanvoert van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met 

andere grondwetsbepalingen of internationale bepalingen of met andere algemene 

rechtsbeginselen die een grondrecht waarborgen, bestaat het middel erin dat die partij van 

mening is dat een verschil in behandeling bestaat, omdat de door haar in het beroep bestreden 

bepaling een categorie van personen de uitoefening van dat grondrecht zou ontnemen, terwijl 

dat grondrecht onbeperkt zou zijn gewaarborgd aan iedere andere burger. 

 

 De excepties worden verworpen. 

 

 B.53.1.  In tegenstelling tot wat de verzoekende partij in de zaak nr. 5331 in het derde 

onderdeel van het vierde middel aanvoert, heeft artikel 47bis, § 6, van het Wetboek van 

strafvordering, in zoverre het voorziet in de sanctie voor de schending van het recht op de 

bijstand van een advocaat, een algemene draagwijdte en is het bijgevolg eveneens van 

toepassing op de ondervragingen in het kader van de toepassing van de wet betreffende de 

voorlopige hechtenis. Het is bijgevolg eveneens van toepassing op de schending van het recht 

op de bijstand van een advocaat tijdens de verhoren van de verdachte wiens vrijheid is 

benomen. 

 

 B.53.2.  Het derde onderdeel van het vierde middel in de zaak nr. 5331 gaat uit van een 

verkeerde lezing van de bestreden bepaling en is niet gegrond. 

 

 B.54.  Artikel 47bis, § 6, van het Wetboek van strafvordering bepaalt dat tegen een 

persoon geen enkele veroordeling kan worden uitgesproken die enkel is gegrond op 

verklaringen die hij heeft afgelegd, terwijl de rechten die hem worden gewaarborgd bij de 

paragrafen 2, 3 en 5 van hetzelfde artikel, wat betreft het voorafgaand vertrouwelijk overleg 

of de bijstand door een advocaat tijdens het verhoor, te zijnen aanzien zijn geschonden. 

 

 De aldus vastgestelde sanctie betreft dus : 
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 -  de schending van het recht van de niet-aangehouden verdachte op een vertrouwelijk 

overleg met een advocaat vóór het verhoor; 

 

 -  de schending van het recht van de verdachte wiens vrijheid is benomen op een 

vertrouwelijk overleg met een advocaat vóór het eerste verhoor en zijn recht om te worden 

bijgestaan door een advocaat tijdens de verhoren; 

 

 -  de schending van het recht van de verdachte wiens vrijheid is benomen en die het 

voorwerp uitmaakt van een beslissing tot verlenging van de vrijheidsbeneming met toepassing 

van artikel 15bis van de wet betreffende de voorlopige hechtenis, op een voorafgaand 

vertrouwelijk overleg met een advocaat gedurende de nieuwe periode van vierentwintig uur 

van vrijheidsbeneming; 

 

 -  de schending van het recht van de persoon die aanvankelijk niet als verdachte werd 

beschouwd en die die hoedanigheid verkrijgt in de loop van het verhoor, op een vertrouwelijk 

overleg met een advocaat en, wanneer hij van zijn vrijheid is beroofd, op de bijstand van een 

advocaat tijdens het verhoor. 

 

 B.55.1.  Het oorspronkelijke wetsvoorstel bepaalde, ten aanzien van de sanctie voor de 

schending van het recht op de bijstand van een advocaat, dat de verhoren afgenomen met 

schending van dat recht « niet uitsluitend of in overheersende mate [konden] dienen voor een 

veroordeling van de ondervraagde persoon » (artikel 47bis, § 5, voorgesteld bij artikel 2 van 

het wetsvoorstel, Parl. St., Senaat, 2010-2011, nr. 5-663/1, p. 37). De tekst was als dusdanig 

door de Senaat aangenomen. 

 

 De afdeling wetgeving van de Raad van State was van mening dat die sanctie niet 

conform de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens leek : 

 

 « Gelet op die rechtspraak zou de wet moeten bepalen dat verklaringen afgelegd in strijd 
met de formele waarborgen die uit de Salduz-rechtspraak blijken, in het geheel niet kunnen 
dienen voor een veroordeling van de betrokkene. In het ontworpen artikel 47bis, § 6, van het 
Wetboek van Strafvordering zouden de woorden ‘ uitsluitend of in overheersende mate ’ dus 
moeten worden weggelaten. Als het ontwerp in die zin wordt aangepast, zou dit tot gevolg 
hebben dat de schending van artikel 6 EVRM in de eerste stadia van het onderzoek volledig 
kan worden hersteld in de loop van de procedure. Een veroordeling van de beklaagde op 
grond van andere gegevens zou dan mogelijk zijn, zonder dat er nog sprake zou zijn van een 
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schending van artikel 6 EVRM, op voorwaarde dat het verkrijgen van die andere gegevens 
niet het rechtstreekse gevolg is van de verklaringen die de verdachte zonder bijstand van zijn 
advocaat heeft afgelegd » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1279/002, p. 25). 
 

 B.55.2.  Tijdens de besprekingen over die aangelegenheid in de Kamercommissie voor de 

Justitie heeft de minister van Justitie opgemerkt dat die formulering van het wetsontwerp « in 

overeenstemming [was] met de rechtspraak van het Hof van Cassatie » en dat het proces-

verbaal van een verhoor afgenomen met schending van de bij de wet gewaarborgde rechten in 

het dossier moest worden gelaten, omdat de daarin opgenomen verklaringen ook ter ontlasting 

kunnen worden gebruikt (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1279/005, p. 20). Hij heeft 

verklaard dat « een niet correct afgenomen verhoor niet als enig element van de bewijsvoering 

kan leiden tot een veroordeling ». Hij heeft eveneens uitgelegd dat, wanneer door een 

dergelijk verhoor de betrokkenheid van andere personen aan het licht komt, het onderzoek op 

basis van die verklaring verder kan worden gevoerd (ibid., p. 58). 

 

 De in eerste lezing door de Kamercommissie voor de Justitie aangenomen tekst bepaalde 

van zijn kant dat de verhoren afgenomen met schending van het recht op de bijstand van een 

advocaat « niet als bewijselement [konden] dienen voor een veroordeling van de verhoorde 

persoon » (ibid., p. 81). Vervolgens werd opgemerkt dat, hoewel die tekst een antwoord gaf 

op de opmerking van de Raad van State, hij daarentegen afweek van de rechtspraak van het 

Hof van Cassatie (ibid., p. 83). Die tekst werd evenwel als dusdanig aangenomen en verwezen 

naar de Senaat. 

 

 Ervan uitgaande dat de aldus door de Kamer gekozen sanctie « te verregaand » was en 

dat uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bleek dat dat 

laatste een « genuanceerdere » houding aannam en aanvaardde dat « afgeleide elementen wel 

als bewijs kunnen dienen », nam de Senaat de actuele versie van de bestreden bepaling aan 

(Parl. St., Senaat, 2010-2011, nr. 5-663/10, pp. 27-29). In de Kamer zette de minister uiteen 

dat die wijziging « [tegemoetkwam] aan de essentie van het Salduz-arrest » en dat « de 

nieuwe formulering […] duidelijk [aangaf] dat een veroordeling enkel kan worden 

uitgesproken als er andere bewijselementen voorhanden zijn » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, 

DOC 53-1279/012, p. 3). 

 

 B.56.1.  Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft in het Salduz-arrest en in 

verschillende latere arresten geoordeeld : 
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 « In beginsel wordt op onherstelbare wijze afbreuk gedaan aan de rechten van de 
verdediging wanneer incriminerende verklaringen die zijn afgelegd tijdens een politieverhoor 
zonder de mogelijke aanwezigheid van een advocaat, worden gebruikt om een veroordeling te 
gronden » (EHRM, 27 november 2008, Salduz t. Turkije, § 55; beslissing, 2 maart 2010, 
Bouglame t. België; 28 oktober 2010, Lazarenko t. Oekraïne, § 49; 27 oktober 2011, Stojkovic 
t. Frankrijk en België, § 50). 
 

 In het Dayanan-arrest heeft het daarnaast geoordeeld dat, ondanks het feit dat de persoon 

die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, tijdens de inverzekeringstelling het stilzwijgen 

heeft bewaard, de stelselmatige beperking van de toegang tot een advocaat volstond om te 

besluiten tot de niet-naleving van de vereisten van artikel 6 van het Verdrag (EHRM, 

13 oktober 2009, Dayanan t. Turkije, § 33). 

 

 B.56.2.  Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft eveneens geoordeeld : 

 

 « Het recht om zichzelf niet te incrimineren, heeft betrekking op de eerbiediging van de 
vastberadenheid van een persoon die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, om het 
stilzwijgen te bewaren en houdt in dat, in een strafzaak, de beschuldiging de argumentatie 
ervan tracht te gronden zonder een beroep te doen op bewijselementen die zijn verkregen 
onder dwang of druk, in weerwil van de wil van de persoon die wegens een strafbaar feit 
wordt vervolgd » (EHRM, 27 november 2008, Salduz t. Turkije, § 54; 14 oktober 2010, 
Brusco t. Frankrijk, § 44; 28 oktober 2010, Lazarenko t. Oekraïne, § 51; 21 december 2010, 
Hovanesian t. Bulgarije, § 33; 27 oktober 2011, Stojkovic t. Frankrijk en België, § 50). 
 

 B.56.3.  Wanneer daarentegen blijkt dat, bekeken over het geheel van de strafprocedure, 

de beklaagde niet persoonlijk is geraakt door de afwezigheid van een advocaat tijdens de 

eerste politieondervraging vermits de verklaringen die op dat ogenblik zijn afgelegd, niet 

hebben gediend om zijn veroordeling te gronden, is het Hof van oordeel dat artikel 6 van het 

Verdrag niet is geschonden (EHRM, 21 december 2010, Hovanesian t. Bulgarije, § 37; 

23 juni 2011, Zdravko Petrov t. Bulgarije, § 47; 19 januari 2012, Smolik t. Oekraïne, § 54; 

24 juli 2012, Stanca t. Roemenië, § 62). 

 

 B.56.4.  Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens merkt in het arrest Gäfgen 

t. Duitsland van 1 juni 2010 overigens op : 

 

 « Ten aanzien van het gebruik van bewijzen die zijn verzameld in weerwil van het recht 
om het stilzwijgen te bewaren en van het recht om niet bij te dragen tot zijn eigen incriminatie 
herinnert het Hof eraan dat het gaat om algemeen erkende internationale normen die centraal 
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staan in het begrip van een eerlijk proces, zoals gewaarborgd bij artikel 6. Die normen zijn 
met name geïnspireerd op de zorg om de persoon die wegens een strafbaar feit wordt 
vervolgd, te beschermen tegen een ongeoorloofde dwang vanwege de overheden, teneinde 
gerechtelijke vergissingen te voorkomen en de doelstellingen van artikel 6 te bereiken. 
 
 Het recht om niet bij te dragen tot zijn eigen incriminatie houdt in het bijzonder in dat de 
beschuldiging de argumentatie ervan tracht te gronden zonder een beroep te doen op 
bewijselementen die onder dwang of onder druk zijn verkregen, in weerwil van de wil van de 
persoon die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd » (§ 168). 
 

 Het Europees Hof, dat in die zaak de gevolgen heeft onderzocht van het gebruik van 

materiële bewijzen verkregen na een onmenselijke behandeling met schending van artikel 3 

van het Verdrag, voor het eerlijke karakter van een strafproces, merkte op : 

 

 « dat geen enkele duidelijke consensus blijkt onder de Verdragsluitende Staten, de 
rechtscolleges van andere Staten en andere organen die toezien op de naleving van de rechten 
van de mens ten aanzien van het precieze toepassingsgebied van de uitsluitingsregel […]. In 
het bijzonder kunnen factoren zoals de vraag of de betwiste bewijselementen hoe dan ook 
later zouden zijn ontdekt, los van de verboden onderzoeksmethode, gevolgen hebben voor de 
ontvankelijkheid van die bewijzen » (§ 174). 
 

 Te dezen heeft het Europees Hof vastgesteld dat het nationale rechtscollege zijn oordeel 

had gegrond op bevestigende bewijzen verzameld los van de eerste met schending van 

artikel 3 van het Verdrag afgedwongen bekentenissen en heeft het besloten dat het oorzakelijk 

verband tussen de verboden onderzoeksmethoden en het verdict over de schuldvraag en de 

straf was verbroken, zodat artikel 6 van het Verdrag niet was geschonden (§ 180). 

 

 B.57.  Het Hof van Cassatie heeft geoordeeld dat « de eerlijke behandeling van een 

strafzaak wordt beoordeeld in het licht van de rechtspleging in haar geheel, door na te gaan of 

het recht van verdediging werd geëerbiedigd, te onderzoeken of de vervolgde persoon de 

mogelijkheid werd geboden de geloofwaardigheid van de bewijzen te betwisten en zich tegen 

de aanwending ervan te verzetten, na te gaan of de omstandigheden waarin de elementen à 

charge werden vergaard twijfel zaaien over de geloofwaardigheid of de juistheid van dat 

bewijsmateriaal, en de invloed te beoordelen van het onregelmatig verkregen bewijselement 

op de afloop van de strafvordering » (Cass., 15 december 2010, Arr. Cass., 2010, nr. 743) en 

dat « het feit dat er tijdens de vrijheidsberoving geen advocaat aanwezig was op het 

politieverhoor, […] een eventuele schuldigverklaring alleen in de weg [kan] staan in zoverre 

die schuldigverklaring uitsluitend of op beslissende wijze steunt op door middel van dat 

verhoor verkregen zelfbeschuldigende verklaringen, zonder dat de verhoorde persoon heeft 
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afgezien van de bijstand van een raadsman of vrij ervoor gekozen heeft van die bijstand af te 

zien » (Cass., 5 januari 2011, Arr. Cass., 2011, nr. 10). 

 

 Recenter heeft het geoordeeld : 

 

 « Het recht op een eerlijke behandeling van de zaak, dat is vastgelegd in artikel 6.1 van 
het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, houdt 
in dat de aangehouden of ter beschikking van het gerecht gestelde persoon daadwerkelijk 
wordt bijgestaan door een advocaat tijdens het verhoor door de politie, dat wordt afgenomen 
binnen vierentwintig uren na zijn vrijheidsberoving, tenzij wordt aangetoond, in het licht van 
de bijzondere omstandigheden van de zaak, dat er dwingende redenen zijn om dat recht te 
beperken. 
 
 Daaruit volgt dat de strafrechter geen bewijs tegen de verhoorde persoon mag zoeken in 
een verhoor dat in dat opzicht onregelmatig is » (eigen vertaling) (Cass., 5 september 2012, 
P.12.0418.F). 
 

 B.58.  Door te bepalen dat geen enkele veroordeling kan worden uitgesproken alleen op 

grond van verklaringen afgelegd met schending van het recht op het voorafgaand 

vertrouwelijk overleg met een advocaat of van het recht op de bijstand van een advocaat 

tijdens de verhoren, zoals die rechten zijn bepaald door de bestreden wet, maakt artikel 47bis, 

§ 6, van het Wetboek van strafvordering het mogelijk dat die verklaringen door de 

feitenrechter in aanmerking worden genomen, wanneer zij worden bevestigd door andere 

bewijselementen, in voorkomend geval verkregen als gevolg van de oorspronkelijke 

verklaringen. Die bepaling maakt het zelfs mogelijk dat dergelijke verklaringen op 

beslissende wijze worden gebruikt. 

 

 B.59.  Een dergelijke mogelijkheid is in beginsel niet verenigbaar met het recht op een 

eerlijk proces gewaarborgd bij artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens, zoals geïnterpreteerd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het is 

immers van oordeel dat het recht van de verdachte om niet ertoe te worden verplicht bij te 

dragen tot zijn eigen incriminatie en zijn recht om het stilzwijgen te bewaren, waartoe het 

recht op de bijstand van de advocaat bijdraagt, inhouden dat de beschuldiging steunt op 

andere bewijselementen dan die welke zijn verkregen met schending van die rechten. Die 

laatste moeten bijgevolg worden uitgesloten van de elementen op basis waarvan de rechter 

ertoe wordt gebracht de veroordeling te gronden. 
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 Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voegt eraan toe dat, wanneer de 

bekentenissen die zijn afgelegd met schending van het recht op de bijstand van een advocaat 

de beslissing tot veroordeling hebben beïnvloed, de mate waarin die bekentenissen hebben 

bijgedragen tot de overtuiging van de rechter niet in aanmerking moet worden genomen, daar 

het Hof niet moet speculeren over hetgeen er zou zijn gebeurd indien een advocaat aanwezig 

was geweest tijdens het eerste verhoor (EHRM, 28 oktober 2010, Lazarenko t. Oekraïne, 

§ 57). 

 

 B.60.1.  Door het mogelijk te maken dat zelfincriminerende verklaringen die zijn 

afgelegd met schending van het recht op de bijstand van een advocaat, zoals geregeld bij de 

bestreden wet, worden gebruikt om een veroordeling te gronden, zij het in combinatie met 

andere bewijselementen, schendt de bestreden bepaling de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van 

de mens. 

 

 B.60.2.  De middelen zijn gegrond. 

 

 In artikel 47bis, § 6, van het Wetboek van strafvordering, ingevoegd bij artikel 2 van de 

wet van 13 augustus 2011, dient het woord « enkel » te worden vernietigd. 

 

 B.61.  Gelet op die vernietiging dienen de middelen niet te worden onderzocht in zoverre 

ze zijn afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11, 12 en 14 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met artikel 7 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en 

met artikel 15 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. 

 

 

 Wat betreft de sanctie voor de schending van het recht op de bijstand van een advocaat 

bij een plaatsbezoek met het oog op de reconstructie van de feiten 

 

 B.62.  Het achtste middel in de zaak nr. 5316, het vierde middel in de zaak nr. 5331, 

tweede onderdeel, en het zevende middel in de zaak nr. 5332 hebben eveneens betrekking op 

artikel 62 van het Wetboek van strafvordering, ingevoegd bij artikel 3 van de bestreden wet. 

De verzoekende partijen klagen de ontstentenis aan van elke sanctie wegens de schending van 

het bij die bepaling gewaarborgde recht, namelijk het recht voor de verdachte om door zijn 
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advocaat te worden bijgestaan bij een plaatsbezoek met het oog op de reconstructie van de 

feiten. Zij zijn van mening dat die lacune in strijd is met de artikelen 10, 11, 12 en 14 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 5, 6 en 7 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens, met de artikelen 14 en 15 van het Internationaal 

Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en met de algemene beginselen van de 

rechten van de verdediging en van het recht op een eerlijk proces. 

 

 B.63.  De afwezigheid van een sanctie, in de bestreden wet, voor de schending van het 

recht van de verdachte om te worden bijgestaan door zijn advocaat tijdens een reconstructie 

van de feiten doet geen afbreuk aan het feit dat het aan de feitenrechter toekomt de 

regelmatigheid van de bewijzen waarop de strafvordering is gegrond, te onderzoeken en het 

recht van de beklaagde op een eerlijk proces te waarborgen. Het komt hem in dat kader toe, 

wanneer hij vaststelt dat de inaanmerkingneming van de bewijselementen verzameld tijdens 

een reconstructie van de feiten die is gevoerd met schending van het recht van de verdachte 

om te worden bijgestaan door zijn advocaat, afbreuk doet aan het recht van de beklaagde op 

een eerlijk proces, die niet in aanmerking te nemen om een eventuele veroordeling te gronden. 

 

 B.64.  De middelen zijn niet gegrond. 

 

 

 Wat betreft de sanctie wegens de schending van de rechten van de personen die in een 

andere hoedanigheid dan die van verdachte worden verhoord 

 

 B.65.1.  Het vierde middel in de zaak nr. 5331, tweede onderdeel, verwijt de wetgever 

niet te hebben voorzien in enige bepaling tot bestraffing van de schending van de rechten 

gewaarborgd bij artikel 47bis, § 1, van het Wetboek van strafvordering, van de personen die 

in een andere hoedanigheid dan die van verdachte worden verhoord. 

 

 B.65.2.  Aangezien de bestreden bepalingen ertoe strekken het recht op een eerlijk proces 

van de strafrechtelijk vervolgde personen te waarborgen, is het coherent dat zij niet voorzien 

in sancties voor de schending van het recht op informatie van personen die, in welke 

hoedanigheid zij ook worden verhoord, geen verdachten zijn en bijgevolg niet kunnen worden 

beklaagd of beschuldigd tijdens een later strafproces, noch een schending van hun recht op 

een eerlijk proces kunnen ondergaan. 
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 In dat verband dient te worden onderstreept dat, krachtens artikel 47bis, § 5, van het 

Wetboek van strafvordering, de sanctie waarin artikel 47bis, § 6, van het Wetboek van 

strafvordering voorziet, van toepassing is op de schending van de rechten op het voorafgaand 

vertrouwelijk overleg met een advocaat en op de bijstand van een advocaat tijdens de 

verhoren van de personen die aanvankelijk werden verhoord zonder de hoedanigheid van 

verdachte te hebben, en die worden verdacht in de loop van de ondervraging. 

 

 B.65.3.  Dat onderdeel van het middel is niet gegrond. 

 

 

 Ten aanzien van de juridische bijstand 

 

 B.66.1.  Het negende middel in de zaak nr. 5316, het derde middel in de zaak nr. 5329 en 

het negende middel in de zaak nr. 5332 beogen artikel 2bis, § 1, tweede lid, van de wet van 

20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, ingevoegd bij artikel 4 van de bestreden 

wet. De verzoekende partijen zijn van mening dat die bepaling, in zoverre zij voorschrijft dat 

het genot van de juridische bijstand, wat betreft de bijstand van de advocaat vóór het 

eventueel verlenen van een bevel tot aanhouding, is voorbehouden aan de verdachten wier 

vrijheid is benomen en die niet beschikken over voldoende inkomsten, in strijd is met 

artikel 23 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet, met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met de 

algemene beginselen van de naleving van de rechten van de verdediging en van het recht op 

een eerlijk proces. 

 

 B.66.2.  Artikel 1, § 2, van het koninklijk besluit van 18 december 2003 tot vaststelling 

van de voorwaarden van de volledige of gedeeltelijke kosteloosheid van de juridische 

tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand voert een vermoeden, tot het bewijs van het 

tegendeel, in volgens hetwelk de persoon die is aangehouden op basis van een bevel tot 

aanhouding, niet beschikt over voldoende inkomsten zodat die persoon recht heeft op 

juridische tweedelijnsbijstand. De verzoekende partijen zijn van mening dat de wetgever, door 

niet te voorzien in hetzelfde vermoeden voor de verdachten wier vrijheid is benomen 

gedurende de periode van 24 uur, in voorkomend geval verlengd, vóór het eventueel verlenen 

van een bevel tot aanhouding door de onderzoeksrechter, maar door integendeel te bepalen 
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dat de gewone regels inzake kosteloze rechtsbijstand van toepassing zijn, afbreuk doet aan het 

recht op juridische bijstand gewaarborgd bij artikel 23 van de Grondwet, ook in zoverre die 

bepaling een standstill-clausule bevat, en een discriminatie invoert onder de personen wier 

vrijheid is benomen, naargelang dat al dan niet is gebeurd op basis van een door de 

onderzoeksrechter verleend bevel tot aanhouding. 

 

 B.67.1.  Tijdens de besprekingen in de Senaatscommissie voor de Justitie heeft de 

minister uitgelegd : 

 

 « […] het principe is dat enkel de personen die over onvoldoende onkosten [lees : 
bestaansmiddelen] beschikken recht hebben op pro-deo. In artikel 508/14 van het Gerechtelijk 
Wetboek is reeds ingeschreven dat, bij hoogdringendheid, een pro-deo advocaat kan worden 
aangesteld en dat de balie dan de termijn bepaalt binnen dewelke de bewijzen dienen te 
worden meegedeeld. Dit kan naar analogie worden toegepast. Bovendien wordt men vanaf het 
bevel tot aanhouding geacht onvermogend te zijn. Het vermoeden onvermogend te zijn is 
weerlegbaar maar wordt in de praktijk nooit weerlegd. Dit vermoeden wordt niet uitgebreid 
naar de eerste 24 uren, gezien uit de cijfers blijkt dat de meerderheid van de aangehoudenen 
binnen de 24 uren opnieuw wordt vrijgelaten » (Parl. St., Senaat, 2010-2011, nr. 5-663/4, 
p. 62). 
 

 B.67.2.  De bij de bestreden bepaling vastgestelde regel stemt overeen met het gemeen 

recht van de juridische bijstand. De wetgever heeft die regel evenwel uitdrukkelijk willen 

aangeven in de tekst, teneinde « duidelijk de nadruk [te] leggen op het feit dat men de 

betrokkene zoveel mogelijk dient te informeren (letter of rights) » (ibid., p. 63). Uit de 

parlementaire voorbereiding vloeit eveneens voort dat de wetgever aandacht heeft gehad voor 

de kostprijs, voor de gemeenschap, van een vermoeden van onvermogen uitgebreid tot de 

eerste 24 uur van de vrijheidsbeneming (ibid., p. 67). 

 

 B.68.1.  Het verschil in behandeling berust op een objectief criterium dat niet irrelevant 

is. De situatie van de personen wier vrijheid is benomen, naargelang dat het geval is 

gedurende 24 uur, eventueel verlengd tot maximum 48 uur, of zij in voorlopige hechtenis 

worden geplaatst voor onbepaalde duur en in vele gevallen veel langer, verschilt immers in 

wezen op het vlak van hun mogelijkheid om te beschikken over voldoende inkomsten 

teneinde de diensten van een advocaat te kunnen betalen. Het is niet zonder redelijke 

verantwoording niet te vermoeden dat een persoon wiens vrijheid is benomen voor een 

dermate korte duur, over onvoldoende inkomsten beschikt. 
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 Overigens, in zoverre het vermoeden van behoeftigheid ten behoeve van de aangehouden 

personen ertoe strekt een situatie van ontreddering als gevolg van de hechtenis te 

compenseren, is het niet onredelijk ervan uit te gaan dat de in de tijd beperkte 

vrijheidsbeneming geen situatie van ontreddering van dezelfde omvang veroorzaakt en, zodra 

die eindigt, de betrokken persoon niet belet ofwel de diensten van de advocaat die hem heeft 

bijgestaan te vergoeden, ofwel aan een bureau voor juridische bijstand de documenten te 

bezorgen waaruit zijn recht op juridische bijstand blijkt. 

 

 B.68.2.  De bestreden bepaling heeft geen onevenredige gevolgen voor de personen wier 

vrijheid is benomen, aangezien zij worden ingelicht over hun eventueel recht op het genot van 

juridische tweedelijnsbijstand en zij die daadwerkelijk genieten wanneer zij voldoen aan de 

wettelijke voorwaarden. Met toepassing van artikel 508/14 van het Gerechtelijk Wetboek 

wordt bovendien, in spoedeisende gevallen, kosteloze juridische bijstand voorlopig verleend 

door het bureau voor juridische bijstand zonder dat de verdachte zijn inkomsten moet 

bewijzen. 

 

 B.68.3.  De bestreden bepaling belet de personen die voldoen aan de wettelijke 

voorwaarden om de gedeeltelijke of volledige kosteloosheid van de juridische 

tweedelijnsbijstand te genieten, niet om daar een beroep op te doen, zodat de rechten 

gewaarborgd bij artikel 23 van de Grondwet niet zijn geschonden. Er is evenmin afbreuk 

gedaan aan het standstill-beginsel dat die bepaling inzake juridische bijstand bevestigt. De 

bestreden wet voert immers een recht op de bijstand van een advocaat in dat vroeger niet 

bestond en doet geen afbreuk aan het systeem van juridische bijstand ingevoerd bij de 

vroegere wetgeving, zodat zij niet leidt tot enige achteruitgang van de bestaande waarborgen. 

 

 B.68.4.  Ten slotte dient erop te worden gewezen dat de door de verzoekende partijen 

uiteengezette moeilijkheden in verband met de praktische toepassing van de wetgeving, met 

name wat betreft de vergoeding van de advocaten voor de tussenkomsten in het kader van de 

bestreden wet, aan de toetsing van het Hof ontsnappen. 

 

 B.68.5.  De middelen zijn niet gegrond. 
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 Ten aanzien van de toepassing van de wet op de minderjarigen 

 

 B.69.  Het zesde middel in de zaak nr. 5331 betreft de toepassing van de bestreden wet op 

de minderjarigen. De verzoekende partij voert, ter ondersteuning van dat middel, de 

schending aan van de artikelen 10, 11, 12 en 14 van de Grondwet, in samenhang gelezen met 

de artikelen 5 en 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, met artikel 14 van 

het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, met de artikelen 3 en 40 

van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind en met de algemene beginselen 

van de naleving van de rechten van de verdediging en van het recht op een eerlijk proces. 

 

 B.70.1.  Het eerste onderdeel van dat middel verwijt de wetgever discriminaties in te 

voeren indien de bestreden wet in die zin zou moeten worden geïnterpreteerd dat zij niet van 

toepassing is op de minderjarigen die ervan worden verdacht een als misdrijf omschreven feit 

te hebben gepleegd, zodat die minderjarigen minder rechten zouden genieten dan de 

meerderjarigen die ervan worden verdacht een dergelijk feit te hebben gepleegd. 

 

 B.70.2.  De wetgever heeft tijdens de parlementaire voorbereiding met betrekking tot de 

bestreden wet bevestigd dat die eveneens van toepassing is op de minderjarigen : « Het 

huidige wetsvoorstel strekt ertoe voor de minderjarigen ook bijstand door een advocaat te 

voorzien in de eerste 24 uren van de vrijheidsbeneming » (Parl. St., Senaat, 2010-2011, 

nr. 5-663/4, p. 96). In antwoord op een opmerking van de Raad van State, die de raad gaf « de 

bepalingen van de wet van 8 april 1965 [betreffende de jeugdbescherming] aan een onderzoek 

te onderwerpen en, waar nodig, uitdrukkelijk aan te passen aan de bepalingen » van het 

ontwerp (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1279/002, p. 17), heeft de minister 

uiteengezet dat die aanbeveling nauwgezet is gevolgd en dat die afweging « leidde tot de 

vaststelling dat de bepalingen van het ontwerp, samen gelezen met de bepalingen van de 

Jeugdwet één mooi geheel vormen waarbij de minderjarige bijstand van een advocaat heeft ». 

Daarnaast is bepaald dat de minderjarigen, in tegenstelling tot de meerderjarigen, nooit 

afstand kunnen doen van het recht op de bijstand van een advocaat (Parl. St., Kamer, 

2010-2011, DOC 53-1279/005, p. 26). 

 

 B.70.3.  Hieruit vloeit voort dat de minderjarigen van wie wordt vermoed dat zij een als 

misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, niet minder rechten genieten dan de 

meerderjarigen die zich in dezelfde situatie bevinden. 
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 Het eerste onderdeel van het middel gaat uit van een verkeerde lezing van de bestreden 

wet. 

 

 B.71.1.  In het tweede onderdeel van dat middel verwijt de verzoekende partij de 

bestreden wet, indien die in die zin wordt geïnterpreteerd dat zij eveneens van toepassing is 

op de minderjarigen, onverantwoorde verschillen in behandeling in het leven te roepen tussen, 

enerzijds, de verhoorde minderjarigen die van hun vrijheid zijn beroofd en de verhoorde 

minderjarigen die niet van hun vrijheid zijn beroofd en, anderzijds, tussen de minderjarigen 

die worden verhoord vóór het eventueel verlenen van een bevel tot aanhouding en diegenen 

die dat worden na het verlenen van het bevel tot aanhouding. 

 

 B.71.2.  Om de redenen die zijn aangegeven in B.6 tot B.10, is het criterium van de 

vrijheidsbeneming niet in strijd met de in het middel aangevoerde bepalingen. 

 

 B.71.3.  Om de in B.16 tot B.17.2 aangegeven redenen, is het verschil in behandeling van 

de minderjarigen naargelang zij worden verhoord vóór of na het eventueel verlenen van een 

bevel tot aanhouding, niet zonder redelijke verantwoording. 

 

 B.72.  Het tweede onderdeel van het middel is niet gegrond. 

 

 

 Ten aanzien van de handhaving van de gevolgen 

 

 B.73.  Om de rechtsonzekerheid te vermijden en teneinde het de wetgever mogelijk te 

maken de wetgeving aan te passen in overeenstemming met dit arrest, dienen de gevolgen van 

sommige van de vernietigde bepalingen te worden gehandhaafd zoals aangegeven in het 

beschikkend gedeelte. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 1.  vernietigt : 

 

 -  artikel 47bis, § 2, eerste lid, van het Wetboek van strafvordering, ingevoegd bij 

artikel 2, 2°, van de wet van 13 augustus 2011 « tot wijziging van het Wetboek van 

strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om aan 

elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, 

waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan », in 

zoverre het niet erin voorziet dat de persoon die moet worden ondervraagd over de misdrijven 

die hem ten laste kunnen worden gelegd, erover moet worden ingelicht dat hij niet is 

aangehouden en bijgevolg op elk ogenblik kan gaan en staan waar hij wil; 

 

 -  in artikel 47bis, § 2, eerste lid, 3°, van het Wetboek van strafvordering, ingevoegd bij 

artikel 2, 2°, van de voormelde wet van 13 augustus 2011, de woorden « , met uitzondering 

van de in artikel 138, 6°, 6°bis en 6°ter, bedoelde wanbedrijven »; 

 

 -  in artikel 47bis, § 6, van het Wetboek van strafvordering, ingevoegd bij artikel 2, 2°, 

van de voormelde wet van 13 augustus 2011, het woord « enkel »; 

 

 2.  verwerpt de beroepen voor het overige, onder voorbehoud van de interpretaties 

vermeld in B.36.2 en B.40.3, en rekening houdend met hetgeen is vermeld in B.37 en B.42; 

 

 3.  handhaaft, tot het optreden van de wetgever en uiterlijk tot 31 augustus 2013, de 

gevolgen van artikel 47bis, § 2, eerste lid, van het Wetboek van strafvordering, ingevoegd bij 

artikel 2, 2°, van de voormelde wet van 13 augustus 2011, in zoverre het niet erin voorziet dat 

de persoon die moet worden ondervraagd over de misdrijven die hem ten laste kunnen worden 

gelegd, erover moet worden ingelicht dat hij niet is aangehouden en bijgevolg op elk ogenblik 

kan gaan en staan waar hij wil; 
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 4.  handhaaft, tot aan het optreden van de wetgever en uiterlijk tot 31 augustus 2013, de 

gevolgen van de woorden « , met uitzondering van de in artikel 138, 6°, 6°bis en 6°ter, 

bedoelde wanbedrijven » vernietigd in artikel 47bis, § 2, eerste lid, 3°, van het Wetboek van 

strafvordering, ingevoegd bij artikel 2, 2°, van de voormelde wet van 13 augustus 2011. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 14 februari 2013. 

 

 

 

De griffier, De wnd. voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J.-P. Snappe 



12.3.1-20130214-Arrest2013-007  

 
Grondwettelijk Hof 

 
 

INFORMATIEVE NOTA 
BETREFFENDE HET ARREST NR. 7/2013 

 
 

Ofschoon de “Salduz”-wet globaal de toetsing aan de fundamentele 
grondrechten doorstaat, versterkt het Grondwettelijk Hof met de vernietiging 

van drie bepalingen en een grondrechtconforme interpretatie van twee andere 
de positie van verdachten bij de eerste verhoren 

 
 Bij het arrest nr. 7/2013 van 14 februari 2013 doet het Grondwettelijk Hof uitspraak over 
de beroepen tot vernietiging van de artikelen 2, 3, 4 en 7 van de wet van 13 augustus 2011 
die waren ingesteld door enkele verenigingen van advocaten en mensenrechtenorganisaties. 
Het gaat om de zgn. “Salduz”-wet die door de wetgever was aangenomen om onze 
wetgeving betreffende het recht op  toegang tot een advocaat en op diens bijstand 
gedurende de inleidende fase van het strafproces in overeenstemming te brengen met de 
rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dienaangaande.  
 
 De wet van 13 augustus 2011 wijzigt de artikelen 47bis en 62 van het Wetboek van 
Strafvordering en voegt een artikel 2bis in de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis in en wijzigt artikel 16 ervan. Zij waarborgt een zeker aantal rechten aan de 
personen die worden verhoord door de politiediensten, de procureur des Konings en de 
onderzoeksrechter. Die rechten worden op graduele en gedifferentieerde wijze verleend 
naargelang de verhoorde persoon de hoedanigheid van verdachte of een andere 
hoedanigheid (slachtoffer, klager, getuige) heeft, naargelang de verhoorde persoon in de 
hoedanigheid van verdachte wordt ondervraagd over een misdrijf waarvan de bestraffing al 
dan niet aanleiding kan geven tot het verlenen van een bevel tot aanhouding, met 
uitzondering van bepaalde misdrijven en, ten slotte, naargelang de verhoorde persoon al dan 
niet van zijn vrijheid wordt beroofd.  
 
 Schematisch gezien voert de bestreden wet de volgende beginselen in : 
 -  bij het begin van het verhoor van iedere persoon, ongeacht in welke hoedanigheid hij 
wordt ondervraagd, moeten hem de in artikel 47bis, § 1, van het Wetboek van strafvordering 
opgesomde elementen worden meegedeeld; een van die elementen is het recht om niet 
ertoe te worden verplicht zichzelf te beschuldigen; 
 -  vóór het verhoor van een persoon die ervan wordt verdacht een misdrijf te hebben 
gepleegd, moet hem daarnaast worden meegedeeld dat hij, na bekendmaking van zijn 
identiteit, de keuze heeft om een verklaring af te leggen, te antwoorden op de hem gestelde 
vragen of te zwijgen; 
 -  de persoon wiens vrijheid niet wordt benomen en die ervan wordt verdacht een misdrijf 
te hebben gepleegd waarvan de bestraffing aanleiding kan geven tot het verlenen van een 
bevel tot aanhouding, met uitzondering van de verkeersmisdrijven, heeft het recht, vóór het 
eerste verhoor, een vertrouwelijk overleg te hebben met een advocaat; 
 -  de persoon die ervan wordt verdacht een misdrijf te hebben gepleegd en wiens vrijheid 
is benomen, heeft vanaf dat ogenblik en vóór het eerste verhoor het recht een vertrouwelijk 
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overleg met een advocaat te hebben. Hij heeft daarnaast het recht te worden bijgestaan door 
een advocaat tijdens de ondervragingen door de politiediensten, de procureur des Konings 
en de onderzoeksrechter, tot het eventueel verlenen van een bevel tot aanhouding door de 
onderzoeksrechter; 
 -  de bijstand van een advocaat is eveneens gewaarborgd tijdens het plaatsbezoek met 
het oog op de reconstructie van de feiten door de onderzoeksrechter. 
 
 Ofschoon het Grondwettelijk Hof de meeste grieven tegen de wetsbepalingen, die 
gebaseerd zijn op de schending van verschillende grondrechten, verwerpt, vernietigt het Hof 
toch drie onderdelen van artikelen en verplicht het tot een grondwetsconforme interpretatie 
van twee andere bepalingen.  
                                               

***** 
 
 Zo versterkt het Grondwettelijk Hof vooreerst de positie van de verhoorde verdachte die 
niet van zijn vrijheid is beroofd. Het Hof wijst er in dat verband wel op dat de verhoorde 
verdachte wiens vrijheid niet is benomen, er door de overheid bij de aanvang van het 
verhoor moet worden aan herinnerd dat hij niet kan worden verplicht zichzelf te beschuldigen 
en hij zwijgrecht heeft, en bovendien, behoudens bepaalde uitzonderingen, het recht heeft 
vóór het verhoor een vertrouwelijk onderhoud te hebben met zijn advocaat die hem kan 
herinneren aan het recht van verdediging en de relevante aspecten van de strafrechtspleging 
uiteen kan zetten. Het Hof vernietigt een bepaling in zoverre zij niet erin voorziet dat de 
persoon die wordt ondervraagd over de misdrijven die hem ten laste kunnen worden gelegd, 
erover moet worden ingelicht dat hij niet is aangehouden en dat hij bijgevolg op elk ogenblik 
kan gaan en staan waar hij wil. Volgens het Hof moet hem dat uitdrukkelijk worden gezegd 
zodat hij het verhoorlokaal kan verlaten, eventueel voor nieuw overleg met zijn advocaat. Dat 
geldt volgens het Hof des te meer daar in sommige gevallen de ondervraagde verdachte 
geen voorafgaand vertrouwelijk overleg met een advocaat heeft gehad, ofwel omdat een 
wetsbepaling dat recht uitsluit voor de feiten waarover hij wordt ondervraagd, ofwel omdat hij 
daarvan op geldige wijze heeft afgezien. Het Hof handhaaft de vernietigde bepaling wel tot 
het optreden van de wetgever, en, bij gebreke daarvan, tot 31 augustus 2013. 
 
 Het Grondwettelijk Hof heeft eveneens een probleem met één van de uitzonderingen op 
het recht van de niet van zijn vrijheid beroofde persoon op een vertrouwelijk overleg met een 
advocaat vóór het verhoor. Dat recht geldt immers niet wanneer het verhoor één van de 
wanbedrijven betreft die zijn bedoeld in artikel 138, 6°, 6°bis en 6°ter van het Wetboek van 
Strafvordering. Die bepalingen hebben betrekking op bepaalde verkeersmisdrijven. De 
uitsluiting van een volledig contentieux, met inbegrip van de zwaarste misdrijven die zich in 
die materie kunnen voordoen, is volgens het Hof niet redelijk verantwoord. De persoon die 
ervan wordt verdacht één van die wanbedrijven te hebben gepleegd, bevindt zich immers, 
wat betreft zijn kwetsbaarheid ten aanzien van de overheid die overgaat tot het verhoor en 
zijn daaruit voortvloeiende behoefte om toegang te hebben tot een advocaat, in een situatie 
die vergelijkbaar is met die van de persoon die ervan wordt verdacht een even ernstig 
wanbedrijf te hebben gepleegd in een andere context dan die van het wegverkeer. Daarom 
vernietigt het Grondwettelijk Hof die uitzondering op het recht van de niet van zijn vrijheid 
beroofde persoon op een voorafgaand vertrouwelijk overleg met zijn advocaat. Het 
handhaaft wel tot 31 augustus 2013 de gevolgen van de vernietigde woorden. 
 
 Het Grondwettelijk Hof keurt ook de sanctie af die moet worden toegepast bij schending 
van het recht op de bijstand van een advocaat vóór het verhoor of tijdens dat verhoor. Door 
te bepalen dat geen enkele veroordeling kan worden uitgesproken alleen op grond van 
verklaringen afgelegd met schending van het recht op het voorafgaand vertrouwelijk overleg 
met een advocaat of van het recht op de bijstand van een advocaat tijdens de verhoren, 
zoals die rechten zijn bepaald door de bestreden wet, maakt artikel 47bis, § 6, van het 
Wetboek van Strafvordering het mogelijk dat die verklaringen door de feitenrechter in 
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aanmerking worden genomen, wanneer zij worden bevestigd door andere bewijselementen, 
in voorkomend geval verkregen als gevolg van de oorspronkelijke verklaringen. Die bepaling 
maakt het zelfs mogelijk dat dergelijke verklaringen op beslissende wijze worden gebruikt. 
Een dergelijke mogelijkheid is in beginsel niet verenigbaar met het recht op een eerlijk 
proces. Het recht van de verdachte om niet ertoe te worden verplicht bij te dragen tot zijn 
eigen incriminatie en zijn recht om het stilzwijgen te bewaren, waartoe het recht op de 
bijstand van de advocaat bijdraagt, houden in dat de beschuldiging steunt op andere 
bewijselementen dan die welke zijn verkregen met schending van die rechten. Die laatste 
moeten bijgevolg worden uitgesloten van de elementen op grond waarvan de rechter ertoe 
wordt gebracht de veroordeling te staven. Door het mogelijk te maken dat zelfincriminerende 
verklaringen die zijn afgelegd met schending van het recht op de bijstand van een advocaat, 
zoals geregeld bij de bestreden wet, worden gebruikt om er een veroordeling op  te steunen, 
zij het in combinatie met andere bewijselementen, is de bestreden bepaling ongrondwettig 
en moet daarin het woord “enkel” worden vernietigd. 
                                      

***** 
 

 Met twee andere bepalingen kan het Grondwettelijk Hof slechts instemmen mits een 
grondwetsconforme interpretatie.  
 
 Wat betreft de onmogelijkheid van toegang tot het strafdossier vóór het voorafgaand 
overleg met de advocaat, stelt het Hof dat een advocaat de persoon die zal worden 
verhoord, niet op een nuttige wijze kan adviseren wanneer hij geenszins op de hoogte is van 
de feiten en de context waarin die persoon ertoe is gebracht te worden ondervraagd of 
wanneer hij niet correct is ingelicht door zijn cliënt. Er dient derhalve te worden aangenomen 
dat, opdat hij zijn opdracht kan vervullen en naar gelang van de omstandigheden en de 
kenmerken van de betrokken persoon, de politieambtenaren, de procureur des Konings of de 
onderzoeksrechter ook zelf de advocaat moeten inlichten over de feiten waarop het verhoor 
betrekking heeft. 
 
 De beperking dat het vertrouwelijk overleg van de verdachte wiens vrijheid is benomen 
met een advocaat “maximaal dertig minuten duurt”, wordt door het Hof in beginsel aanvaard. 
De betrokken bepaling dient evenwel in die zin te worden geïnterpreteerd dat zij het de 
aangehouden persoon mogelijk maakt een overleg met zijn advocaat te verkrijgen dat langer 
duurt dan dertig minuten, maar beperkt is in het licht van de vereisten van het onderzoek. 
Dat is nodig wanneer, gelet op de concrete omstandigheden, de naleving van het recht op 
een eerlijk proces dat vereist. Die interpretatie moet worden toegepast op elk overleg dat 
plaats heeft nadat het arrest in het Belgisch Staatsblad zal zijn bekendgemaakt. 
 

***** 
 
 De bestreden bepalingen doorstaan volgens het Grondwettelijk Hof voor het overige de 
toets aan de fundamentele rechten.  
 
 Zo  
- zijn de begrippen “verhoor”, “verdachte” en “elkeen wiens vrijheid wordt benomen” 
voldoende duidelijk,  
- mag het recht op bijstand van een advocaat tijdens het verhoor van een aangehouden 
verdachte worden beperkt tot verhoren die plaatshebben tijdens de periode van 24 uur, 
eventueel verlengd, van de vrijheidsbeneming vóór het verlenen van het bevel tot 
aanhouding (en moet het dus niet worden uitgebreid tot de situatie van de verdachte die in 
voorlopige hechtenis is genomen), onverminderd de mogelijkheid dat de onderzoeksrechter 
de advocaat de toestemming geeft om de ondervragingen die plaatshebben nadat het bevel 
tot aanhouding is verleend, bij te wonen, op diens verzoek of op dat van de 
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inverdenkinggestelde, tenzij er, in het licht van de bijzondere omstandigheden van de zaak, 
dwingende redenen bestaan om niet op dat verzoek in te gaan, 
- mag de bijstand van de advocaat worden beperkt tot verhoren en plaatsbezoeken,  
- mag het voorafgaand vertrouwelijk overleg met een advocaat worden uitgesloten als het 
een misdrijf betreft waarvan de bestraffing geen aanleiding kan geven tot het verlenen van 
een bevel tot aanhouding,  
- mag de rol van de advocaat tijdens het verhoor worden beperkt, vermits deze voldoende 
substantieel is om te waken over de naleving van de fundamentele rechten van zijn cliënt,  
- mag de mogelijkheid van een vertrouwelijk overleg worden beperkt tot de eerste 
ondervraging na de aanhouding (en hoeft het dus niet te worden uitgebreid tot elk van de 
verhoren die gedurende de eerste 24u zouden kunnen plaatshebben),  
- mag, in bijzondere omstandigheden en mits dwingende redenen, worden afgeweken van 
het recht van de verdachte wiens vrijheid is benomen, op een vertrouwelijk overleg met een 
advocaat en het recht om te worden bijgestaan, op  voorwaarde dat die afwijking beperkend 
wordt geïnterpreteerd, 
- vermag de meerderjarige verdachte af te zien van het recht op voorafgaand overleg met 
een advocaat en van het recht op de bijstand van een advocaat tijdens het verhoor (tenzij 
het om een zwak of kwetsbaar persoon zou gaan),  
- wordt geen grondrecht geschonden door de afwezigheid van enige sanctie voor de 
schending van het recht op de bijstand van een advocaat bij een plaatsbezoek met het oog 
op de reconstructie van de feiten, onverminderd het feit dat het aan de feitenrechter toekomt 
de regelmatigheid van de bewijzen waarop de strafvordering is gegrond, te onderzoeken en 
het recht van de beklaagde op een eerlijk proces te waarborgen; evenmin wordt een 
grondrecht geschonden door de afwezigheid van een sanctie voor de schending van de 
rechten van de personen die in een andere hoedanigheid dan die van verdachte worden 
gehoord (mits de door de wet gewaarborgde rechten worden verleend wanneer de 
betrokkene wordt verdacht in de loop van de ondervraging),  
- mag het genot van de juridische bijstand, wat betreft de bijstand van een advocaat vóór het 
eventueel verlenen van een bevel tot aanhouding, worden voorbehouden aan de verdachte 
wiens vrijheid is benomen en die niet beschikt over voldoende inkomsten. ) 
 

***** 
 Het Grondwettelijk Hof verwerpt ook de interpretatie van de bestreden wet op grond 
waarvan de minderjarigen van wie wordt vermoed dat zij een als misdrijf omschreven feit 
hebben gepleegd, minder rechten zouden genieten dan de meerderjarigen die zich in 
dezelfde situatie bevinden. 
 
 

 
Deze informatieve nota, opgesteld door de griffie, bindt het Grondwettelijk Hof niet. Uit de 
aard zelf van de samenvatting, bevat zij niet de noodzakelijke opgebouwde redeneringen 
noch de specifieke nuanceringen eigen aan het arrest.  
Het arrest nr. 7/2013 is te vinden op de webstek van het Grondwettelijk Hof, 
www.grondwettelijk-hof.be (http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-7n.pdf ). 

 

http://www.grondwettelijk-hof.be/
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-7n.pdf


 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5291 

 
 

Arrest nr. 8/2013 
van 14 februari 2013 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 47bis, § 6, van het Wetboek van 

strafvordering, zoals dat artikel werd gewijzigd bij artikel 2, 2°, van de wet van 13 augustus 

2011 « tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 

betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens 

vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te 

raadplegen en door hem te worden bijgestaan », gesteld door het Hof van Beroep te Luik. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit rechter J.-P. Snappe, waarnemend voorzitter, voorzitter M. Bossuyt, en 

de rechters E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

P. Nihoul en F. Daoût, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van 

rechter J.-P. Snappe, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 
 Bij arrest van 12 januari 2012 in zake het openbaar ministerie en de nv « INBEV 
Belgium », burgerlijke partij, tegen Patrick Migliorini, waarvan de expeditie ter griffie van het 
Hof is ingekomen op 19 januari 2012, heeft het Hof van Beroep te Luik de volgende 
prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 2, § 6 [lees : artikel 2, 2°], van de wet van 13 augustus 2011 - tot 
wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de 
voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt 
benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem 
te worden bijgestaan -, dat een artikel 47bis, § 6, invoert in het Wetboek van strafvordering, in 
die zin geïnterpreteerd dat het onmiddellijk van toepassing is op het hangende geschil en in 
zoverre de zelfincriminerende verklaringen kunnen worden gebruikt als gegeven dat andere 
bewijselementen versterkt, de artikelen 12, tweede lid, en 13 van de Grondwet, al dan niet in 
samenhang gelezen met de artikelen 6 en 7 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens en artikel 15 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke 
rechten ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Luik; 
 
 -  Patrick Migliorini, die keuze van woonplaats doet te 4020 Luik, rue de 
Chaudfontaine 1; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Patrick Migliorini en de Ministerraad hebben memories van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 13 november 2012 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. S. Berbuto, tevens loco Mr. M.-M. Dubois, advocaten bij de balie te Luik, voor 
Patrick Migliorini; 
 
 .  Mr. P. Schaffner, Mr. E. Jacubowitz en Mr. A. Poppe, advocaten bij de balie te Brussel, 
voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers P. Nihoul en E. De Groot verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Het Hof van Beroep te Luik, waarbij door het openbaar ministerie hoger beroep is ingesteld tegen een 
vonnis waarin met name uit de debatten twee processen-verbaal worden geweerd waarin bekentenissen van de 
beklaagde zijn opgetekend, stelt vast dat de sanctie van het weren van die verklaringen uit het dossier een 
correcte toepassing vormt van het arrest dat op 27 november 2008 door het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens werd gewezen in de zaak Salduz t. Turkije. Het Hof van Beroep is evenwel van mening dat het rekening 
dient te houden met de wet van 13 augustus 2011 « tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de 
wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens 
vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te 
worden bijgestaan », aangezien artikel 10 van die wet de datum waarop zij in werking treedt op 1 januari 2012 
bepaalt. Het Hof oordeelt dat die wet, krachtens artikel 3 van het Gerechtelijk Wetboek, onmiddellijk van 
toepassing dient te zijn op de zaak die bij het Hof aanhangig is gemaakt. Het Hof van Beroep doet opmerken dat 
de in die wet gekozen optie niet die is van de uitsluiting van de zelfincriminerende verklaringen afgelegd zonder 
dat een advocaat daarbij aanwezig was, maar wel die van « het bewijs dat dient te worden versterkt » door 
andere bewijselementen. Het Hof is van mening dat die situatie een risico van afbreuk aan de beginselen van 
wettigheid en voorzienbaarheid in de strafrechtspleging, alsook een risico van schending van artikel 13 van de 
Grondwet doet ontstaan, waarbij sommige rechtscolleges de wet in die zin toepassen dat zij het gebruik van de 
zelfincriminerende verklaringen toelaat en andere zich voegen naar artikel 6 van het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens zoals het door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wordt geïnterpreteerd, om 
ervan af te wijken. Het Hof beslist bijgevolg de hiervoor vermelde prejudiciële vraag te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  P. Migliorini, geïntimeerde partij voor het Hof van Beroep te Luik, is van mening dat uit het nieuwe 
artikel 47bis van het Wetboek van strafvordering lijkt te kunnen worden afgeleid dat een veroordeling zou 
kunnen worden uitgesproken alleen op basis van een verklaring afgelegd zonder dat de rechtsonderhorige op de 
hoogte is gebracht van zijn recht zichzelf niet te beschuldigen en het stilzwijgen te bewaren of op basis van een 
verhoor afgenomen zonder dat een advocaat daarbij aanwezig was (dat wil zeggen zonder overleg en/of zonder 
bijstand tijdens het verhoor), indien het niet gaat om het enige element waarop de veroordeling is gegrond. Hij 
gaat ervan uit dat aldus geïnterpreteerd, artikel 47bis, § 6, van het Wetboek van strafvordering niet in 
overeenstemming is met de vereisten die door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zijn uiteengezet 
op basis van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Hij verwijst in dat opzicht naar het 
advies dat door de afdeling wetgeving van de Raad van State is uitgebracht over die toen ontworpen bepaling. 
 
 A.1.2.  P. Migliorini herinnert eraan dat het beginsel van wettigheid en voorzienbaarheid in strafzaken van 
toepassing is op heel de strafrechtspleging. Hij is van mening dat de strafrechtspleging de 
beoordelingsbevoegdheid van de rechtscolleges ten aanzien van de gevolgen van de niet-inachtneming van de 
grondrechten, te dezen van de ondervraagde personen, zoveel mogelijk dient te beperken. Hij gaat ervan uit dat 
de in het geding zijnde bepaling niet beantwoordt aan die vereisten. 
 
 A.1.3.  Ten slotte doet P. Migliorini gelden dat het nieuwe artikel 47bis, § 6, van het Wetboek van 
strafvordering onbestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet omdat het de categorie van personen 
waarop het betrekking heeft, belet het voordeel te genieten van de vereisten die door het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens zijn uiteengezet op basis van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens. Hij voegt eraan toe dat de in het geding zijnde bepaling een discriminatie tot stand brengt onder de 
rechtsonderhorigen die zonder advocaat worden verhoord, naar gelang van de sanctie die de rechtscolleges 
waarbij de zaak aanhangig is gemaakt, op dat verhoor zullen toepassen, en dat de ernst van die discriminatie 
wordt versterkt in het licht van artikel 13 van de Grondwet, aangezien de rechtsonderhorige niet kan kiezen 
welke rechtbank ertoe zal worden gebracht zijn eventuele schuld en de straf die hij moet ondergaan, te bepalen. 
 
 A.2.1.  De procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Luik, appellant voor het verwijzende rechtscollege, 
preciseert dat de tekst van de getoetste norm alleen verbiedt een veroordeling uitsluitend te gronden op een 
onwettig verkregen bekentenis en dat die bekentenis de overtuiging van de rechter dus op bepalende wijze kan 
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gronden maar dient te worden versterkt. Hij voegt eraan toe dat die lezing moet worden onderscheiden van die 
welke van de bekentenis die werd verkregen zonder dat een advocaat daarbij aanwezig was uitsluitend een 
steunbewijs zou maken van andere elementen die bepalend zouden zijn. 
 
 A.2.2.  In hoofdorde doet de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Luik gelden dat de prejudiciële 
vraag klaarblijkelijk niet dienstig is voor de oplossing van het rechtsgeding dat voor het Hof van Beroep 
hangende is, aangezien dat laatste aan het Hof een vraag van algemene aard stelt met het doel uiteenlopende 
jurisprudentiële interpretaties te vermijden. 
 
 Hij gaat vervolgens ervan uit dat het door de verwijzende rechter opgeworpen probleem van 
grondwettigheid berust op het verkeerde uitgangspunt volgens hetwelk de sanctie voor de niet-inachtneming van 
de vereisten om de wettigheid van bepaalde verhoren te verzekeren een wet op de rechtspleging zou zijn en 
bijgevolg onmiddellijk van toepassing zou zijn op de hangende rechtsgedingen. Aangezien de sanctie voor de 
onregelmatig gestelde handeling tot doel heeft een gebrek ten tijde van het verhoor te verhelpen, gaat hij echter 
ervan uit dat de getoetste norm als « bewijswet » dient te worden gekwalificeerd, zodat het beginsel van 
onmiddellijke toepassing te dezen dient te worden gemilderd. In dat opzicht herinnert hij eraan dat aangezien het 
verhoor een gereglementeerde handeling is die wordt gesteld vóór de zaak bij de feitenrechter aanhangig wordt 
gemaakt, de geldigheid ervan wordt beoordeeld in het licht van de regels die van toepassing zijn op het ogenblik 
waarop het werd opgetekend en niet op het ogenblik waarop de rechter uitspraak doet. Hij preciseert dat te dezen 
de verhoren over de geldigheid waarvan de eerste rechter uitspraak diende te doen, werden opgetekend in 
overeenstemming met de bepalingen die van toepassing waren op het ogenblik waarop zij werden afgenomen. 
 
 Ten slotte gaat hij ervan uit dat, zelfs indien men veronderstelt dat het aangevoerde grondwettigheidsgebrek 
bewezen is, dat gebrek in andere normen ligt dan die welke het voorwerp uitmaakt van de prejudiciële vraag, 
aangezien dat gebrek te maken heeft met de toepassing in de tijd van de getoetste norm en niet met de getoetste 
norm zelf. Daaruit dient, volgens hem, dus te worden besloten dat de prejudiciële vraag geen antwoord behoeft. 
 
 A.2.3.  In ondergeschikte orde is de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Luik van mening dat de 
in het geding zijnde bepaling bestaanbaar is met artikel 12, tweede lid, van de Grondwet. Hij doet gelden dat 
noch vóór, noch na 1 januari 2012 de door de verwijzende rechter beschreven situatie zonder een bij de wet 
ingestelde procedurele oplossing was, waarbij geen enkele delegatie van bevoegdheid door de wetgever is 
verleend ten voordele van de uitvoerende macht. Hij voegt eraan toe dat zelfs indien men ervan uit zou moeten 
gaan dat de wetgever die kwestie niet zou hebben geregeld, men zou dienen vast te stellen dat de juridische 
regeling van de bekentenis in strafzaken die blijft van de vrije bewijslevering en dat de feitenrechter soeverein 
blijft om de waarde en de draagwijdte ervan te beoordelen. 
 
 Hij zet uiteen dat er een verzoenende interpretatie bestaat die erin bestaat te erkennen dat de in de getoetste 
norm vervatte sanctie slechts van toepassing is op de bekentenissen die vanaf 1 januari 2012 op onregelmatige 
wijze werden verkregen, waarbij de vroegere bekentenissen nog steeds aan de vroegere wet onderworpen zijn, 
zodat de sanctie afgeleid uit artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens erin bestaat dat niet 
op exclusieve of bepalende wijze ermee rekening kan worden gehouden om een veroordeling te gronden. 
 
 A.2.4.  De procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Luik doet gelden dat de in het geding zijnde norm 
eveneens bestaanbaar is met artikel 13 van de Grondwet, aangezien de wet van 13 augustus 2011 noch de 
bevoegdheid van de rechtscolleges in strafzaken, noch de voor die rechtscolleges gevolgde procedure heeft 
gewijzigd. Ten overvloede gaat hij ervan uit dat door te eisen dat een veroordeling ook wordt gegrond op andere 
elementen dan bekentenissen afgelegd zonder de raadpleging of de bijstand van een advocaat, de wetgever de 
leringen van de supranationale rechtspraak in intern recht heeft omgezet, waarbij hij de beoordelingsmarge heeft 
gebruikt die hem is voorbehouden. 
 
 A.2.5.  De procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Luik gaat voorts ervan uit dat de in het geding 
zijnde bepaling de artikelen 12, tweede lid, en 13 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 6 en 
7 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 15 van het Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten, niet schendt. Wat artikel 6 van het voormelde Verdrag betreft, is hij van 
mening dat het onderzoek ervan niet tot andere conclusies leidt dan die welke hij reeds heeft geformuleerd in 
verband met artikel 13 van de Grondwet. Bovendien gaat hij ervan uit dat de in het geding zijnde bepaling 
losstaat zowel van artikel 7 van het eerstgenoemde Verdrag als van artikel 15 van het laatstgenoemde Verdrag. 
 
 A.2.6.  Ten slotte is hij van mening dat met het nieuwe artikel 47bis, § 6, van het Wetboek van 
strafvordering in elk geval de verdragsvereisten in acht worden genomen luidens welke, indien het recht op de 
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bijstand door een advocaat is geschonden, een strafrechtelijke veroordeling mogelijk blijft indien zij niet alleen 
gegrond wordt op de bekentenissen die werden verkregen zonder dat de advocaat daarbij aanwezig was, maar de 
schuld door andere elementen wordt aangetoond. Hij legt de nadruk op het feit dat de door de wetgever bepaalde 
sanctie geen afbreuk doet aan de bevoegdheden van de rechter om vrij, op algemene wijze, de waarde van een 
bekentenis te beoordelen. 
 
 A.3.1.  De Ministerraad is in hoofdorde van mening dat het antwoord op de prejudiciële vraag niet dienstig 
zou kunnen zijn voor de oplossing van het rechtsgeding dat voor het Hof van Beroep hangende is. Hij doet 
gelden dat, behalve indien men aan de wet van 13 augustus 2011 een retroactief karakter toekent en niet alleen 
een onmiddellijke toepassing, niet ervan kan worden uitgegaan dat de verhoren van de beklaagde van 1 en 
2 december 2008 waarvan de processen-verbaal door de eerste rechter werden geweerd, strijdig zijn met de wet 
van 13 augustus 2011, aangezien op het ogenblik van de verhoren het recht op de bijstand door een advocaat nog 
niet door de wet was gewaarborgd. Hij besluit daaruit dat het Hof van Beroep te Luik te dezen artikel 47bis, § 6, 
van het Wetboek van strafvordering niet moet toepassen en dat het zich ertoe moet beperken te onderzoeken 
welk lot aan die processen-verbaal moet worden voorbehouden, waarbij het enkel dient te verwijzen naar de 
rechtspraak van het Hof van Cassatie en die van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. 
 
 A.3.2.  In ondergeschikte orde is de Ministerraad van mening dat, hoewel het nauwelijks nog twijfel lijdt 
dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ervan uitgaat dat de systematische weigering van de bijstand 
door een raadsman tijdens het verhoor van een persoon op zich volstaat om te besluiten tot een niet-voldoening 
aan de vereisten van artikel 6 van het Verdrag, datzelfde niet geldt indien de interne wet die bijstand organiseert, 
maar dat men dan de gevolgen van de schending van dat recht voor het vervolg van de strafrechtspleging dient te 
bepalen. Hij herinnert eraan dat, overeenkomstig de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens, artikel 6 van het Verdrag de toelaatbaarheid van een bewijs als dusdanig niet reglementeert en dat die 
aangelegenheid in de eerste plaats tot het interne recht behoort. Hij leidt daaruit af dat het de Belgische wetgever 
vrijstond de gevolgen te regelen die verbonden zijn aan een schending van het recht op de bijstand door een 
advocaat op het vlak van de toelaatbaarheid van het bewijs tijdens het strafproces. Hij doet vervolgens gelden dat 
de sanctie van de uitsluiting van het onwettig verkregen bewijs vergelijkbaar is met de sanctie van de 
automatische nietigheid van dat bewijs en verwijst in dat opzicht naar het arrest nr. 158/2010 van het Hof. Hij 
stelt bijgevolg vast dat noch de artikelen 12 en 13 van de Grondwet, noch de artikelen 6 en 7 van het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens, noch artikel 15 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten de automatische uitsluiting vereisen van het bewijs dat is verkregen met schending van het 
recht op de bijstand door een advocaat. 
 
 A.3.3.  De Ministerraad voegt ten slotte eraan toe dat de in het geding zijnde bepaling de rechter niet belet 
te weigeren rekening te houden met het bewijs dat werd verkregen met schending van het recht op de bijstand 
door een advocaat indien het gebruik ervan mocht leiden tot een schending van het recht van de betrokkene op 
een eerlijk proces en dat het derhalve aan de rechter toekomt te beoordelen, rekening houdend met alle 
omstandigheden eigen aan de zaak, of de verzamelde bewijselementen ondanks de schending van het recht op de 
bijstand door een advocaat al dan niet toelaatbaar kunnen worden verklaard. 
 
 A.4.  P. Migliorini antwoordt dat de redenering die de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Luik en 
de Ministerraad ertoe brengt te besluiten tot de nutteloosheid van de prejudiciële vraag, vragen doet rijzen ten 
aanzien van artikel 6 van het Europees Verdrag en van artikel 13 van de Grondwet. Zijnerzijds is hij van mening 
dat het antwoord dienstig is voor de oplossing van het rechtsgeding dat voor de verwijzende rechter hangende is. 
 
 Ten gronde antwoordt hij dat uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kan 
worden afgeleid dat het nieuwe artikel 47bis, § 6, van het Wetboek van strafvordering, in zoverre het de 
feitenrechter toelaat rekening te houden, zelfs als steunbewijs, met de verhoren die werden afgenomen zonder 
dat een advocaat daarbij aanwezig was, strijdig is inzonderheid met artikel 6 van het Europees Verdrag. 
 
 A.5.  De Ministerraad antwoordt dat de vraag niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet beoogt en dat de 
overwegingen die P. Migliorini heeft uiteengezet ten aanzien van de schending van die bepalingen dus 
onontvankelijk zijn. 
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- B - 

 

 B.1.1.  Aan het Hof wordt een vraag gesteld over artikel 47bis, § 6, van het Wetboek van 

strafvordering, ingevoegd bij artikel 2, 2°, van de wet van 13 augustus 2011 « tot wijziging 

van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 

hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt benomen 

rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te 

worden bijgestaan », dat bepaalt : 

 

 « Tegen een persoon kan geen veroordeling worden uitgesproken die enkel gegrond is op 
verklaringen die hij heeft afgelegd in strijd met de §§ 2, 3 en 5 met uitsluiting van § 4, wat 
betreft het voorafgaandelijk vertrouwelijk overleg of de bijstand door een advocaat tijdens het 
verhoor ». 
 

 B.1.2.  De wet van 13 augustus 2011 strekt ertoe de Belgische wetgeving in 

overeenstemming te brengen met de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van 

de Mens inzake het recht op de toegang tot een advocaat en op diens bijstand gedurende de 

inleidende fase van het strafproces. Met zijn eerste arrest dienaangaande, gewezen in verband 

met de situatie van een verdachte die was aangehouden en ondervraagd door de politie, heeft 

het Europees Hof geoordeeld : 

 

 « Een nationale wetgeving kan aan de houding van een beklaagde tijdens de aanvangsfase 
van de ondervragingen door de politie gevolgen verbinden die beslissend zijn voor de 
vooruitzichten van de verdediging in elke latere strafrechtelijke procedure. Artikel 6 vereist in 
een dergelijk geval normaal gezien dat de beklaagde reeds tijdens de eerste stadia van de 
ondervragingen door de politie de bijstand van een advocaat kan genieten » (EHRM, 
27 november 2008, Salduz t. Turkije, § 52). 
 

 « […] opdat het in artikel 6.1 verankerde recht op een eerlijk proces voldoende ‘ concreet 
en effectief ’ blijft, […], dient in de regel de toegang tot een advocaat te worden verleend 
vanaf de eerste ondervraging van een verdachte door de politie, tenzij in het licht van de 
bijzondere omstandigheden van de zaak wordt bewezen dat er dwingende redenen bestaan om 
dat recht in te perken. Zelfs indien dwingende redenen uitzonderlijk het weigeren van de 
toegang tot een advocaat kunnen rechtvaardigen, mag een dergelijke beperking - wat ook de 
rechtvaardiging ervan moge zijn - niet op onrechtmatige wijze afbreuk doen aan de rechten 
die uit artikel 6 voortvloeien voor eenieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd […]. 
In beginsel wordt op onherstelbare wijze afbreuk gedaan aan de rechten van de verdediging 
wanneer incriminerende verklaringen die zijn afgelegd tijdens een politieverhoor zonder de 
mogelijke aanwezigheid van een advocaat, worden gebruikt om een veroordeling te gronden » 
(ibid., § 55). 
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 B.1.3.  Artikel 47bis, §§ 2, 3 en 5, van het Wetboek van strafvordering waarborgt, wat 

betreft het recht op het overleg met de advocaat en het recht op de bijstand door de advocaat 

tijdens het verhoor : 

 

 -  het recht voor de persoon die niet van zijn vrijheid is beroofd en die ervan wordt 

verdacht een misdrijf te hebben gepleegd waarvan de straf aanleiding kan geven tot het 

verlenen van een bevel tot aanhouding, om vóór het eerste verhoor een vertrouwelijk overleg 

te hebben met een advocaat; 

 

 -  het recht voor de persoon die ervan wordt verdacht een misdrijf te hebben gepleegd en 

die van zijn vrijheid is beroofd, om vanaf dat ogenblik en vóór het eerste verhoor een 

vertrouwelijk overleg te hebben met een advocaat en het recht om te worden bijgestaan door 

een advocaat tijdens de ondervragingen die door de politiediensten, de procureur des Konings 

en de onderzoeksrechter worden geleid, totdat de onderzoeksrechter eventueel een bevel tot 

aanhouding verleent. 

 

 B.2.  In de prejudiciële vraag wordt het Hof verzocht artikel 47bis, § 6, van het Wetboek 

van strafvordering te onderzoeken « in zoverre de zelfincriminerende verklaringen kunnen 

worden gebruikt als gegeven dat andere bewijselementen versterkt ». 

 

 B.3.  Bij zijn arrest nr. 7/2013 van 14 februari 2013 heeft het Hof in de in het geding 

zijnde bepaling het woord « enkel » vernietigd. Uit die vernietiging volgt dat de 

zelfincriminerende verklaringen die werden verkregen met schending van het recht op de 

bijstand door een advocaat, niet kunnen worden gebruikt om er een veroordeling op te 

baseren, zij het in combinatie met andere bewijselementen. 

 

 B.4.  Zonder dat het nodig is de door de Ministerraad en door de procureur-generaal bij 

het Hof van Beroep te Luik opgeworpen excepties van onontvankelijkheid te onderzoeken, 

stelt het Hof vast dat de prejudiciële vraag zonder voorwerp is geworden. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De prejudiciële vraag is zonder voorwerp. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 14 februari 2013. 

 

 

 

De griffier, De wnd. voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J.-P. Snappe 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5520 

 
 

Arrest nr. 9/2013 
van 14 februari 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep betreffende het koninklijk besluit van 14 juli 1994 houdende 

coördinatie van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor 

verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, ingesteld door Mariette 

Schwartz. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, 

 

 samengesteld uit voorzitter M. Bossuyt en de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en 

J. Spreutels, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 



2 
 

  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 november 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 22 november 2012, heeft Mariette Schwartz, 
wonende te F-24590 Salignac-Eyvigues (Frankrijk), rue des Ecoles 4, een beroep ingesteld 
betreffende het koninklijk besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 
9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad 
van 27 augustus 1994). 
 
 
 Op 11 december 2012 hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en J. Spreutels, met 
toepassing van artikel 71, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Grondwettelijk Hof, de voorzitter ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden 
gebracht aan het Hof, zitting houdende in beperkte kamer, voor te stellen een arrest te wijzen 
waarin wordt vastgesteld dat het beroep klaarblijkelijk onontvankelijk is. 
 
 De verzoekende partij heeft een memorie met verantwoording ingediend. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  In hun conclusies hebben de rechters-verslaggevers vastgesteld dat het verzoek, ingediend door 
M. Schwartz, klaarblijkelijk onontvankelijk zou kunnen worden bevonden wegens laattijdigheid. 
 
 A.2.  M. Schwartz brengt daartegen in dat de termijn van zes maanden na bekendmaking van de bestreden 
norm niet geldt in geval van bijzondere omstandigheden. Bovendien zou het Hof zelf geruime tijd na het 
verstrijken van die termijn nog uitspraak hebben gedaan over de bestreden norm, met name in het arrest 
nr. 136/2008 van 21 oktober 2008. In het vervolg van haar memorie met verantwoording gaat de verzoekende 
partij in onduidelijke bewoordingen nader in op de grond van haar verzoek. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De verzoekende partij vordert « de toepassing in zijn geheel » van de wet 

betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 

gecoördineerd op 14 juli 1994, en vraagt dat het Grondwettelijk Hof « het nodige wil doen dat 

[zij] in de toekomst, alles wat de Rijkspensioenen en de Rijksverzekeringen betreft, enkel 

berichten van de Rijksdiensten zal ontvangen, niets meer van de Holding N.V. ». 
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 B.2.  Het Grondwettelijk Hof is bevoegd om uitspraak te doen over beroepen tot 

vernietiging van wetten, decreten en ordonnanties (artikel 1 van de bijzondere wet van 

6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof). Een dergelijk beroep kan met name worden 

ingesteld door iedere natuurlijke of rechtspersoon die doet blijken van een belang (artikel 2) 

en dit binnen een termijn van zes maanden of, indien het gaat om een akte houdende 

instemming met een verdrag, binnen een termijn van zestig dagen na de bekendmaking van de 

betrokken wettelijke norm (artikel 3). Het beroep tot vernietiging wordt bij het Hof aanhangig 

gemaakt door middel van een verzoekschrift (artikel 5), dat het onderwerp van het beroep 

vermeldt en een uiteenzetting van de feiten en middelen bevat (artikel 6). 

 

 B.3.  Het Hof is niet bevoegd om de gevraagde beslissing te nemen. Zelfs indien het 

verzoekschrift wordt opgevat als een beroep tot vernietiging van de wet betreffende de 

verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 

14 juli 1994, waarin onder meer de verplichte aansluiting, voor een categorie van 

rechthebbenden, bij de Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS Holding is vervat 

(artikel 118), is het beroep buiten de voormelde termijn van zes maanden ingesteld. 

 

 De regels betreffende de vormvoorschriften en termijnen om beroep in te stellen zijn 

gericht op een goede rechtsbedeling en het weren van de risico’s van rechtsonzekerheid. 

Hoewel het Hof erover dient te waken dat die ontvankelijkheidsvoorwaarden niet op een 

buitensporig restrictieve of formalistische wijze worden toegepast, kan een termijn van zes 

maanden om een beroep tot vernietiging in te stellen als zodanig niet worden geacht de 

aanwending van het beroep buitensporig moeilijk of onmogelijk te maken. 

 

 Bovendien staat, krachtens artikel 4 van de reeds vermelde bijzondere wet, voor eenieder 

die doet blijken van een belang een nieuwe termijn van zes maanden open voor het instellen 

van een beroep tot vernietiging tegen een wettelijke norm indien het Hof, uitspraak doende op 

een prejudiciële vraag, heeft verklaard dat die wettelijke norm in strijd is met de Grondwet. 

Het stellen van een prejudiciële vraag is niet aan een termijnvereiste onderworpen. Het staat 

de verzoekende partij derhalve vrij om haar zaak voor de bevoegde rechter te brengen en die 

rechter te verzoeken een prejudiciële vraag aan het Hof te stellen. 
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 B.4.  Zonder dat het nodig is te onderzoeken of aan de overige ontvankelijkheidsvereisten 

is voldaan, moet worden vastgesteld dat het verzoek klaarblijkelijk onontvankelijk is wegens 

laattijdigheid. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof, beperkte kamer, 

 

 met eenparigheid van stemmen uitspraak doende, 

 

 verwerpt het beroep. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 14 februari 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 5304, 5305, 5306, 5307, 

5310 en 5311 
 
 

Arrest nr. 10/2013 
van 14 februari 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 6 juli 2011 

tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek en tot regeling 

van de informatie over dergelijke ingrepen, ingesteld door de bvba « Total Beauty Clinic », 

Lucas Vrambout en anderen, de vzw « Belgian Society for Private Clinics » en anderen, Malte 

Villnow en anderen, de Vlaamse Regering en Jozef Hoeyberghs – Tussengeschil. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechters L. Lavrysen, 

J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de beroepen en rechtspleging 
 
 a.  Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 2 en 6 februari 2012 ter 
post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 3, 6 en 8 februari 2012, zijn vijf 
beroepen tot vernietiging ingesteld van de wet van 6 juli 2011 tot instelling van een verbod op 
reclame voor ingrepen van medische esthetiek en tot regeling van de informatie over 
dergelijke ingrepen (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 5 augustus 2011, tweede 
editie) respectievelijk door de bvba « Total Beauty Clinic », met maatschappelijke zetel te 
8500 Kortrijk, Hendrik Consciencelaan 18, bus 11, door Lucas Vrambout, wonende te 
1830 Machelen, Peutiesesteenweg 111, de nv « Arics », met maatschappelijke zetel te 
1830 Machelen, Peutiesesteenweg 111, en Dirk Van Zele, wonende te 1150 Brussel, Joseph 
Van Genegenlaan 1, bus 2, door de vzw « Belgian Society for Private Clinics », met 
maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Casinoplein 19, Bart Decoopman, wonende te 
8000 Brugge, Sint-Claradreef 77, Wim De Maerteleire, wonende te 3050 Oud-Heverlee, 
Bogaardenstraat 49c, Patrick Tonnard, wonende te 9850 Hansbeke, Warandestraat 9a, Robin 
Van Look, wonende te 2650 Edegem, Drie Eikenstraat 626, de nv « Clara Invest », met 
maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Sint-Claradreef 77, de bvba « Dokter B. Heykants », 
met maatschappelijke zetel te 2350 Vosselaar, Antwerpsesteenweg 235, de bvba « Level 4 », 
met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische Kaai 7, bus 4, de bvba « Stellaris », 
met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, John F. Kennedylaan 26, en de 
bvba « Mediclinic », met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Jan 
Van Rijswijcklaan 228, door Malte Villnow, de bvba « Laser Aesthetic » en de vennootschap 
naar Duits recht « Swiss Aesthetic Group GmbH & Co. KG », die alle drie keuze van 
woonplaats doen te 3000 Leuven, Mechelsestraat 107-109, en door Jozef Hoeyberghs, 
wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Kasteeldreef 8. 
 
 b.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 6 februari 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 7 februari 2012, heeft de Vlaamse Regering 
beroep tot vernietiging ingesteld van de artikelen 2, 1° en 6°, en 3 van de voormelde wet van 
6 juli 2011. 
 
 De zaken vermeld onder a, ingeschreven onder de nummers 5304, 5305, 5306, 5307 en 
5311 van de rol van het Hof, en de zaak vermeld onder b, ingeschreven onder nummer 5310, 
werden samengevoegd. 
 
 
 Bij beschikkingen van 3, 6 en 7 februari 2012 heeft de voorzitter in functie de rechters 
van de zetel aangewezen conform de artikelen 58 en 59 van de bijzondere wet van 6 januari 
1989 op het Grondwettelijk Hof. 
 
 Bij beschikking van 9 februari 2012 heeft voorzitter M. Bossuyt de zaken voorgelegd aan 
het Hof in voltallige zitting. 
 
 Bij beschikking van 14 november 2012 heeft het Hof de zaken in gereedheid verklaard en 
de dag van de terechtzitting bepaald op 5 december 2012. 
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 Op de openbare terechtzitting van 5 december 2012 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. S. Tack, advocaat bij de balie te Brugge, voor de verzoekende partijen in de zaken 
nrs. 5304 en 5306, en voor de vzw « Belgian Society for Private Clinics », Bart Decoopman, 
Wim De Maerteleire en de nv « Clara Invest », tussenkomende partijen in de zaken nrs. 5305, 
5307 en 5310; 
 
 .  Mr. A. Dierickx, tevens loco Mr. A. Vijverman, advocaten bij de balie te Leuven, voor 
de verzoekende partijen in de zaken nrs. 5305 en 5307, en voor Lucas Vrambout, de 
nv « Arics » en Dirk Van Zele, tussenkomende partijen in de zaken nrs. 5304, 5306, 5310 en 
5311; 
 
 .  Mr. P. Van Orshoven, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Vlaamse Regering; 
 
 .  J. Hoeyberghs, verzoekende partij in de zaak nr. 5311, in eigen persoon; 
 
 .  Mr. E. Jacubowitz en Mr. A. Poppe, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en J. Spreutels verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn Mr. S. Tack, Mr. A. Dierickx en J. Hoeyberghs gehoord; 
 
 -  heeft J. Hoeyberghs de wraking van rechter A. Alen gevraagd; 
 
 -  heeft voorzitter M. Bossuyt de zitting geschorst; 
 
 -  werd de zitting, na een korte beraadslaging, hervat in afwezigheid van de rechters 
A. Alen en F. Daoût; 
 
 -  werd de om wraking verzoekende partij uitgenodigd om binnen de week het 
verzoekschrift tot wraking in te dienen; 
 
 -  werden de zaken voor verdere behandeling uitgesteld naar een latere datum. 
 
 Bij beschikking van 10 januari 2013 heeft het Hof beslist dat de terechtzitting van 
17 januari 2013 uitsluitend zou worden gewijd aan de vordering tot wraking, waarbij alleen de 
wrakende partij en de gewraakte rechter worden gehoord, conform artikel 102, derde lid, van 
voormelde bijzondere wet. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 17 januari 2013, uitsluitend gewijd aan de vordering 
tot wraking : 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en J. Spreutels verslag uitgebracht over 
de vordering tot wraking; 
 
 -  heeft het Hof vastgesteld dat J. Hoeyberghs, wrakende partij, ter zitting noch aanwezig, 
noch vertegenwoordigd was; 
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 -  heeft rechter A. Alen verklaard dat hij geen enkele opmerking te maken had bij de 
vordering tot wraking; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen wat het tussengeschil betreft. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet met betrekking tot de rechtspleging en het 
gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 In een « aanvullende memorie » gericht aan het Hof op 12 december 2012 herhaalt J. Hoeyberghs zijn 
verzoek om de bestreden wet te vernietigen en vraagt hij tevens tegemoet te komen aan het bijkomend verzoek 
om : 
 
 « -  André Alen stante pede te ontslaan als zetelend lid van het Hof. 
 
 -  Het lopende strafonderzoek in de doofpot operatie KB nr. 78/79 nader op te volgen. 
 
 -  Duidelijke richtlijnen uit te vaardigen aan parlement, de Koning, de regering en de Raad van State, om 
het in elk legislatief stadium toe te laten de noodrem te trekken als er afgeweken wordt van de voor de hand 
liggende basisvereisten voor legislatieve procedures in een democratische rechtsstaat ». 
 
 De verzoekende partij voert met name aan dat het voormelde koninklijk besluit op ongrondwettige wijze tot 
stand is gekomen en dat daaromtrent een strafrechtelijk onderzoek wordt gevoerd. De verzoekende partij 
preciseert dat indien dat koninklijk besluit op ongrondwettige wijze tot stand zou zijn gekomen, elke wet en elk 
koninklijk besluit in opvolging daarvan eveneens ongrondwettig zou dienen te worden bevonden. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Naar aanleiding van de terechtzitting van 5 december 2012 heeft de verzoekende 

partij in de zaak nr. 5311 in een « aanvullende memorie » de wraking van rechter Alen 

gevorderd. 

 

 B.2.  Krachtens artikel 101 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof kunnen de rechters van het Hof worden gewraakt om de redenen die 

luidens de artikelen 828 en 830 van het Gerechtelijk Wetboek tot wraking aanleiding geven. 

 

 B.3.  Uit het verzoekschrift kan worden afgeleid dat de vordering steunt op de wettige 

verdenking bedoeld in artikel 828, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek. 
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 B.4.  De wettige verdenking veronderstelt dat de rechter niet in staat is op een 

onafhankelijke en onpartijdige wijze uitspraak te doen in de zaak. De verzoekende partij dient 

de verdenking met concrete elementen te staven. 

 

 B.5.  De verzoekende partij leidt de wettige verdenking in wezen af uit de beweerde 

onregelmatige totstandkoming van de koninklijke besluiten nrs. 78 en 79 van 10 november 

1967. Die koninklijke besluiten betreffen respectievelijk de uitoefening van de 

gezondheidsberoepen en organisatie van de Orde der geneesheren. 

 

 B.6.  Het Hof stelt allereerst vast dat de verzoekende partij verzuimt te verduidelijken 

welk verband er bestaat tussen de beweerde onregelmatigheid van de voormelde koninklijke 

besluiten en de door haar bestreden wet die het voeren van reclame voor medische ingrepen 

aan banden legt. De beweerde onregelmatigheid die zou zijn begaan op een ogenblik dat de 

rechter van wie de wraking wordt gevorderd minderjarig was, kan, zelfs indien zij zou komen 

vast te staan, de latere wetgeving niet in het gedrang brengen. 

 

 Afgezien van het voormelde verzuim, voert de verzoekende partij geen concrete 

gegevens aan die doen blijken van de betrokkenheid van rechter Alen bij de beweerde 

onregelmatigheid. 

 

 De verzoekende partij blijft ten slotte in gebreke aannemelijk te maken dat de bedoelde 

rechter op enig moment openlijk, en op een wijze die zou getuigen van een laakbare negatieve 

vooringenomenheid ten opzichte van één der procespartijen, een standpunt zou hebben 

ingenomen over de beroepen tot vernietiging van de bestreden wet die bij het Hof zijn 

ingediend. 

 

 B.7.  De vordering tot wraking is derhalve niet gegrond. 

 

 B.8.  Het Hof is niet bevoegd om op de twee andere in het verzoekschrift vermelde 

vragen in te gaan. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt de vordering tot wraking van rechter Alen. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 14 februari 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4687 

 
 

Arrest nr. 11/2013 
van 21 februari 2013 

 
 
 

A R R E S T 
___________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van het Waalse Gewest van 3 april 2009 

« houdende goedkeuring van de stedenbouwkundige vergunning toegekend voor de aanleg van 

de verbinding ‘ Parc-Sud ’ van de lichte metro van Charleroi, overeenkomstig het decreet van 

17 juli 2008 betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen 

belang bestaan », ingesteld door de stad Charleroi en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels en P. Nihoul, 

bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 21 april 2009 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 22 april 2009, is beroep tot vernietiging 
ingesteld van het decreet van het Waalse Gewest van 3 april 2009 « houdende goedkeuring van 
de stedenbouwkundige vergunning toegekend voor de aanleg van de verbinding ‘ Parc-Sud ’ van 
de lichte metro van Charleroi, overeenkomstig het decreet van 17 juli 2008 betreffende enkele 
vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan » (bekendgemaakt 
in het Belgisch Staatsblad van 16 april 2009) door de stad Charleroi, vertegenwoordigd met 
toepassing van artikel L1242-2 van het Waalse Wetboek van de plaatselijke democratie door 
de hierna genoemde personen, en door de hierna genoemde personen handelend uit eigen 
naam : André Lierneux, wonende te 6000 Charleroi, Quai de Brabant 25, Jean-Noël 
Lorsignol, wonende te 6000 Charleroi, rue du Pont Neuf 3, Henri Prevot, wonende te 
6000 Charleroi, rue de Marcinelle 91, Paul Catoir, wonende te 6000 Charleroi, rue du 
Collège 9, Jean-Claude Nackers, wonende te 6032 Charleroi, rue Hector Denis 83, en Alain 
Pelgrims, wonende te 6032 Charleroi, rue du Mayeuri 18/55. 
 
 De vordering tot schorsing van hetzelfde decreet, ingediend door dezelfde verzoekende 
partijen, is verworpen bij het arrest nr. 126/2009 van 16 juli 2009, bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad van 14 oktober 2009. 
 
 
 Bij beschikking van 19 oktober 2009 heeft de voorzitter de verzoekende partijen 
uitgenodigd een memorie van antwoord aan het Hof te richten ter beantwoording van de 
memories die voorafgaand aan de terechtzitting over de vordering tot schorsing waren 
ingediend door de Waalse Regering, de stad Charleroi, vertegenwoordigd door haar 
gemeentecollege, en de nv van publiek recht « Société régionale wallonne du Transport » 
(SRWT), waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 5000 Namen (Jambes), avenue du 
Gouverneur Bovesse 96. 
 
 De verzoekende partijen hebben een memorie van antwoord ingediend. 
 
 De Waalse Regering, de stad Charleroi, vertegenwoordigd door haar gemeentecollege, en 
de nv van publiek recht « Société régionale wallonne du Transport » (SRWT) hebben 
memories van wederantwoord ingediend. 
 
 Bij beschikking van 29 april 2010 heeft het Hof, 
 
 na de partijen te hebben uitgenodigd in een uiterlijk op 12 mei 2010 in te dienen 
aanvullende memorie, waarvan zij binnen dezelfde termijn een afschrift uitwisselen, hun 
opmerkingen te kennen te geven over de weerslag van de prejudiciële vragen die het Hof in 
het arrest nr. 30/2010 aan het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft gesteld, op de 
behandeling van onderhavig beroep, 
 
 de zaak in gereedheid verklaard en de dag van de terechtzitting bepaald op 19 mei 2010, 
enkel wat de voormelde vraag betreft. 
 
 De nv van publiek recht « Société régionale wallonne du Transport » (SRWT), de Waalse 
Regering, de stad Charleroi, vertegenwoordigd door haar gemeentecollege, en de verzoekende 
partijen hebben aanvullende memories ingediend. 
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 Op de openbare terechtzitting van 19 mei 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. V. Letellier, advocaat bij de balie te Brussel, voor de verzoekende partijen; 
 
 .  Mr. E. Morati loco Mr. A. Delvaux en Mr. N. Van Damme, advocaten bij de balie te 
Luik, voor de stad Charleroi, vertegenwoordigd door haar gemeentecollege; 
 
 .  Mr. F. Guérenne, advocaat bij de balie te Nijvel, loco Mr. F. Haumont, advocaat bij de 
balie te Brussel, voor de Waalse Regering en voor de nv van publiek recht « Société régionale 
wallonne du Transport » (SRWT); 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers R. Henneuse en E. Derycke verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 Bij tussenarrest nr. 70/2010 van 23 juni 2010, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad 
van 30 juli 2010, heeft het Hof de uitspraak aangehouden in afwachting van de antwoorden van 
het Hof van Justitie van de Europese Unie op de prejudiciële vragen die door het Hof zijn gesteld 
bij het arrest nr. 30/2010 van 30 maart 2010, in het kader van de beroepen tot vernietiging en 
prejudiciële vragen over het decreet van het Waalse Gewest van 17 juli 2008 « betreffende 
enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan ». 
 
 Bij arrest van 16 februari 2012 in de zaak nr. C-182/10 heeft het Hof van Justitie van de 
Europese Unie op de vragen geantwoord. 
 
 Bij arrest nr. 144/2012 van 22 november 2012, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad 
van 23 januari 2013, heeft het Hof 
 
 -  de artikelen 1 tot 6 en 15 tot 17 van het decreet van het Waalse Gewest van 17 juli 2008 
« betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang 
bestaan » vernietigd; 
 
 -  de beroepen verworpen voor het overige; 
 
 -  vastgesteld dat de prejudiciële vragen in de zaken nrs. 4673, 4674, 4706, 4707 en 4708 
zonder voorwerp zijn; 
 
 -  voor recht gezegd : 
 
 De artikelen 7 tot 9 en 14 van het decreet van het Waalse Gewest van 17 juli 2008 
« betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang 
bestaan » schenden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de 
artikelen 2, lid 2, en 9, lid 2, van het Verdrag van Aarhus, ondertekend op 25 juni 1998, 
« betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter 
inzake milieuaangelegenheden » en met de artikelen 1, lid 5, en 10bis van de 



4 
 

richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 « betreffende de milieu-effectbeoordeling 
van bepaalde openbare en particuliere projecten » (thans de artikelen 2, lid 4, en 11 van de 
richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 
« betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten »). 
 
 Bij beschikking van 13 december 2012 heeft het Hof de dag van de terechtzitting bepaald op 
9 januari 2013, na 
 
 -  de partijen te hebben uitgenodigd, in een uiterlijk op 7 januari 2013 ter griffie neer te 
leggen aanvullende memorie waarvan zij binnen dezelfde termijn aan de andere partijen een 
afschrift doen toekomen, hun opmerkingen te formuleren over de weerslag van het arrest 
nr. 144/2012 van 22 november 2012 op de behandeling van het onderhavige beroep; 
 
 -  de verzoekers te hebben uitgenodigd het Hof in te lichten over de stand van zaken van de 
procedure voor het Hof van Beroep te Bergen. 
 
 De verzoekende partijen hebben een aanvullende memorie ingediend. Daarin lichten zij 
het Hof in over het overlijden van een verzoeker, Henri Prevot. 

 
 
 Op de openbare terechtzitting van 9 januari 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. V. Letellier, advocaat bij de balie te Brussel, voor de verzoekende partijen; 
 
 .  Mr. N. Van Damme, advocaat bij de balie te Luik, voor de stad Charleroi, 
vertegenwoordigd door haar gemeentecollege; 
 
 .  Mr. F. Haumont, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Waalse Regering en voor de 
nv van publiek recht « Société régionale wallonne du Transport » (SRWT); 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J. Spreutels en E. Derycke verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 
 
 A.1.  De Waalse Regering alsook de stad Charleroi, in de zaak tussengekomen, betwisten het belang van de 
verzoekende partijen om in rechte te treden namens de stad Charleroi. 
 
 Zij zijn van mening dat de toepassingsvoorwaarden van artikel L1242-2 van het Waalse Wetboek van de 
plaatselijke democratie niet vervuld zijn : enerzijds blijkt noch uit het verzoekschrift, noch uit de inventaris dat 
de verzoekende partijen een zekerheid hebben gesteld om namens de stad Charleroi in rechte te treden; 
anderzijds veronderstelt het vorderingsrecht van de inwoners van de gemeente dat zij handelen in het 
gemeentelijk belang, is dat vorderingsrecht subsidiair en kan het slechts worden uitgeoefend wanneer de 
gemeente niet zelf voorziet in de verdediging van het collectief belang waarvoor zij instaat, wat veronderstelt dat 
de inwoners de gemeente hebben aangemaand of tenminste verzocht om in rechte te treden, hetgeen te dezen niet 
wordt aangetoond. 
 
 
 Ten aanzien van de middelen 
 
 A.2.  In hun eerste middel, dat is afgeleid uit de schending van artikel 160 van de Grondwet, alsook van 
artikel 19, § 1, eerste lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, al dan niet 
in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, verwijten de verzoekers de Waalse 
decreetgever de Raad van State zijn bevoegdheid te ontnemen. 
 
 A.3.  In hun tweede middel, dat is afgeleid uit de schending van artikel 23 van de Grondwet, in samenhang 
gelezen met de artikelen 1 en 9, leden 2 of 4, van het Verdrag van Aarhus van 25 juni 1998 betreffende toegang 
tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, zijn de 
verzoekers van mening dat het bestreden decreet het recht op toegang tot de rechter inzake 
milieuaangelegenheden aantast, doordat het verhindert dat beroep wordt ingesteld om de materiële en formele 
rechtmatigheid van de verstrekte vergunning te bestrijden, of op zijn minst de standstill-verplichting schendt die 
inzake bescherming van een gezond leefmilieu geldt. 
 
 A.4.  Het derde middel, waarin een aantasting wordt aangevoerd van het recht op een eerlijk proces en van 
het beginsel van de wapengelijkheid door de inmenging van de wetgevende macht in hangende jurisdictionele 
procedures, is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 13 van de Grondwet, in samenhang gelezen 
met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 9, lid 4, van het voormelde 
Verdrag van Aarhus. 
 
 A.5.  Het vierde middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11, 13 en 23 van de Grondwet, in 
samenhang gelezen met artikel 127 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en 
Patrimonium (WWROSP), met artikel 9 van het voormelde Verdrag van Aarhus, met de artikelen 14 en 17 van 
de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State en met artikel 1 van de wet van 12 januari 
1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu. De verzoekers verwijten de 
decreetgever een discriminatie in te voeren tussen de rechtsonderhorigen die zijn betrokken bij een project dat is 
aangenomen op grond van de procedure van artikel 127 van het WWROSP, en diegenen die zijn betrokken bij 
een project dat is toegestaan volgens die procedure, die door de decreetgever is geconsolideerd. 
 
 
 Ten aanzien van de weerslag van het arrest nr. 144/2012 van 22 november 2012 
 
 A.6.  In antwoord op de beschikking tot ingereedheidbrenging waarin hun is gevraagd om aan het Hof hun 
opmerkingen mee te delen over de weerslag van het arrest nr. 144/2012 op de behandeling van het onderhavige 
beroep, hebben de verzoekende partijen een aanvullende memorie ingediend. 
 
 A.7.  De verzoekers merken in de eerste plaats op dat de in het voormelde arrest vervatte vernietiging 
aantoont dat, in tegenstelling tot wat het opschrift ervan laat uitschijnen, het bestreden decreet een wetgevende 
consolidatie van een onwettige administratieve handeling is, zodat het eerste middel gegrond is. 
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 In ondergeschikte orde moeten het tweede tot het vierde middel, daar de motieven identiek zijn aan hetgeen 
in het voormelde arrest is geoordeeld, als gegrond worden beschouwd, aangezien het optreden van de wetgever 
niet voldoet aan de vereisten inzake rechterlijke toetsing bepaald in artikel 2, lid 2, van het Verdrag van Aarhus 
en van artikel 1, lid 5, van de richtlijn 85/337/EEG. 
 
 Bovendien dient geen rekening te worden gehouden met artikel 3, tweede lid, van het decreet van 17 juli 
2008, volgens hetwelk de vergunning bij ontstentenis van ratificatie werd geacht niet te zijn verstrekt, aangezien 
die bepaling is vernietigd. 
 
 Ten slotte was de rol van het Parlement beperkt tot het toezien op het bestaan van « dringende redenen van 
algemeen belang », zonder dat het Parlement de aanvraag opnieuw kan onderzoeken of de vergunningen kan 
wijzigen. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de context van het bestreden decreet 

 

 B.1.  Het beroep tot vernietiging is gericht tegen het decreet van 3 april 2009 « houdende 

goedkeuring van de stedenbouwkundige vergunning toegekend voor de aanleg van de verbinding 

‘ Parc-Sud ’ van de lichte metro van Charleroi, overeenkomstig het decreet van 17 juli 2008 

betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan » 

(hierna : het bestreden decreet). 

 

 Het enige artikel van dat decreet bepaalt :  

 

 « De stedenbouwkundige vergunning die op 18 februari 2009 bij ministerieel besluit aan 
de ‘ Société régionale wallonne du Transport (S.R.W.T.) ’ (Waalse Gewestelijke 
Vervoersmaatschappij) afgegeven werd met het oog op de aanleg van de verbinding 
‘ Parc-Sud ’ van de lichte metro van Charleroi (M.L.C.) met bouw van een brug op de 
Samber, van een lijn tot het Zuidstation en van een rotonde (Olof Palme) wordt 
goedgekeurd ». 
 

 B.2.1.  Op 11 december 2006 is aan de « Société régionale wallonne du Transport » 

(SRWT) een stedenbouwkundige vergunning verstrekt om de metroring rond de stad 

Charleroi te voltooien. 

 

 B.2.2.  Die vergunning heeft het voorwerp uitgemaakt van een vordering tot schorsing en 

een beroep tot nietigverklaring voor de Raad van State, ingesteld door handelaars van de stad 
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Charleroi, particulieren en vennootschappen, waaronder de eerste drie individuele verzoekers 

in het kader van de onderhavige procedure. 

 

 Zij bekritiseerden voor de Raad van State met name lacunes in het milieueffectenrapport 

en het feit dat geen rekening is gehouden met de bezwaren die in het kader van het openbaar 

onderzoek zijn geformuleerd.  

 

 De vordering tot schorsing is verworpen bij het arrest nr. 185.702 van 14 augustus 2008, 

wegens het niet aantonen van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel. 

 

 In het kader van de vernietigingsprocedure heeft de eerste auditeur in zijn verslag, 

neergelegd op 21 januari 2009, het eerste middel, afgeleid uit de schending van artikel 129 

van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium (hierna : 

WWROSP), gegrond geacht, in zoverre het besluit van de gemeenteraad voorafgaand aan de 

toekenning van de bestreden vergunning geen rekening zou hebben gehouden met bepaalde 

varianten van het project; hij heeft de andere middelen bijgevolg niet onderzocht. 

 

 B.2.3.  Parallel met dat beroep hebben de zes individuele verzoekende partijen in het 

kader van de onderhavige procedure voor de Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, 

namens de stad Charleroi, met toepassing van artikel L1242-2 van het Waalse Wetboek van 

de plaatselijke democratie, een vordering tot staking inzake leefmilieu ingesteld op grond van 

artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 « betreffende een vorderingsrecht inzake 

bescherming van het leefmilieu ».  

 

 De vordering tot staking is ontvankelijk, maar niet gegrond verklaard en tegen die 

beslissing is voor het Hof van Beroep te Bergen hoger beroep ingesteld. 

 

 In hun aanvullende memorie hebben de bij de vordering tot staking betrokken 

verzoekende partijen laten weten dat, aangezien de metro eind februari 2012 in gebruik is 

genomen, hun vordering tot staking zonder voorwerp was geworden, zodat zij afstand hebben 

gedaan. 
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 B.3.   Bij ministerieel besluit van 18 februari 2009 heeft de minister de vergunning van 

11 december 2006 ingetrokken en aan de SRWT een stedenbouwkundige vergunning  

verleend.  

 

 Artikel 1 van dat besluit bepaalt : 

 

 « De door de ‘ Société régionale wallonne du Transport (S.R.W.T.) ’ aangevraagde 
stedenbouwkundige vergunning met het oog op de aanleg van de verbinding ‘ Parc-Sud ’ van 
de lichte metro van Charleroi (M.C.L.) met bouw van een brug op de Samber, van een lijn tot 
het Zuidstation en van een rotonde (Olof Palme), afgegeven op 11 december 2006, wordt 
ingetrokken.  
 
 De intrekking van de stedenbouwkundige vergunning van 11 december 2006 zal pas in 
werking treden op de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de onderhavige 
stedenbouwkundige vergunning, die is afgegeven krachtens artikel 2 ». 
 

 In de parlementaire voorbereiding van het bestreden decreet wordt uiteengezet :  

 

 « Teneinde zoveel mogelijk de stopzetting van de werken te voorkomen, bepaalt het 
ministerieel besluit van 18 februari 2009 dat de intrekking van de handeling pas in werking 
treedt op de datum waarop de bekrachtiging van de nieuwe vergunning wordt 
bekendgemaakt » (Parl. St., Waals Parlement, 2008-2009, nr. 933/2, p. 4). 
 

 B.4.  Na melding te hebben gemaakt van het verslag van de eerste auditeur van de Raad 

van State die tot een onwettigheid van de op 11 december 2006 verstrekte vergunning besluit, 

wordt de context in de memorie van toelichting van het bestreden decreet als volgt 

verduidelijkt :  

 

 « De gemeenteraad van Charleroi heeft op 16 februari 2009 het initiatief genomen om te 
beraadslagen over de verkeersaangelegenheden met betrekking tot de onderhavige 
stedenbouwkundige vergunning. 
 
 De theorie van de intrekking van de administratieve handelingen maakt het elke 
administratieve overheid mogelijk een administratieve handeling in te trekken die rechten 
doet ontstaan tot de sluiting van de debatten wanneer zij wordt bestreden voor de Raad van 
State.  
 
 De gemeenteraad heeft de door de eerste auditeur van de Raad van State in zijn verslag 
aangevoerde onwettigheid gecorrigeerd. Onder die voorwaarden kan de administratieve 
overheid de stedenbouwkundige vergunning van 11 december 2006 intrekken en een nieuwe 
stedenbouwkundige vergunning met hetzelfde voorwerp verstrekken.  
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 Bij ministerieel besluit de dato 18 februari 2009 wordt de op 11 december 2006 
verstrekte stedenbouwkundige vergunning ingetrokken en opnieuw onder voorwaarden 
verstrekt.  
 
 Overeenkomstig het decreet van 17 juli 2008 wordt de op 18 februari 2009 verstrekte 
stedenbouwkundige vergunning dus voorgelegd aan het Parlement met het oog op de 
bekrachtiging ervan door dat laatstgenoemde » (Parl. St., Waals Parlement, 2008-2009, 
nr. 933/1, p. 2). 
 

 De minister heeft eveneens uiteengezet : 

 

 « De uitbreiding van de metro van Charleroi en de ontwikkeling van een nieuwe 
mobiliteit in Charleroi vertegenwoordigen investeringen van 105 miljoen euro. De sluiting 
van de ring vormt op zich een investering van 24,5 miljoen euro, dat is bijna een vierde van 
de totale investering. 
 
 Die investeringen dragen onbetwistbaar bij tot de vermindering van het energieverbruik 
en de uitstoot van CO2, proces waaraan het Waalse Gewest deelneemt » (Parl. St., Waals 
Parlement, 2008-2009, nr. 933/2, p. 3). 
 

 B.5.  Bij arrest nr. 193.238 van 12 mei 2009 heeft de Raad van State het beroep tot 

nietigverklaring van de vergunning van 11 december 2006 verworpen, overwegende dat het 

beroep, gelet op het bestreden decreet, « zonder voorwerp » was geworden. 

 

 B.6.  Het beroep tot vernietiging is ingesteld door zes inwoners van de stad Charleroi die, 

enerzijds, uit eigen naam en, anderzijds, namens de stad Charleroi handelen met toepassing 

van artikel L1242-2 van het Waalse Wetboek van de plaatselijke democratie.  

 

 Artikel L1242-2 van het Waalse Wetboek van de plaatselijke democratie, dat de enige 

bepaling is van de afdeling met als titel « Uitoefening door een belastingplichtige van de 

rechtsvorderingen die aan de gemeente toebehoren », bepaalt : 

 

 « Wanneer het college van burgemeester en schepenen niet in rechte optreedt, kunnen een 
of meer inwoners in rechte optreden namens de gemeente, mits zij onder zekerheidsstelling 
aanbieden om persoonlijk de kosten van het geding te dragen en in te staan voor de 
veroordelingen die mochten worden uitgesproken. 
 
 De gemeente kan ten aanzien van het geding geen dading treffen zonder medewerking 
van de inwoner of de inwoners die het geding in haar naam heeft hebben uitgevoerd ». 
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 Daar minstens één van de verzoekende partijen doet blijken van een belang bij de 

vernietiging van het bestreden decreet is het niet nodig dat het Hof zich uitspreekt over de 

ontvankelijkheid van het beroep in zoverre het is ingesteld namens de stad Charleroi. 

 

 

 Ten gronde 

 

 B.7.  De verzoekende partijen voeren vier middelen aan. In hun tweede middel, dat is 

afgeleid uit de schending van artikel 23 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de 

artikelen 1 en 9, leden 2 of 4, van het Verdrag van Aarhus van 25 juni 1998 « betreffende 

toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake 

milieuaangelegenheden », zijn de verzoekende partijen van mening dat het bestreden decreet 

het recht op toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden aantast, doordat het 

verhindert dat beroep wordt ingesteld om de materiële en formele rechtmatigheid van de 

verstrekte vergunning te bestrijden, of op zijn minst de standstill-verplichting schendt die 

inzake bescherming van een gezond leefmilieu geldt. 

 

 B.8.1.  Zoals het opschrift aangeeft, is het decreet van 3 april 2009 aangenomen 

overeenkomstig de procedure bepaald in de artikelen 1 tot 4 van het decreet van 17 juli 2008 

« betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang 

bestaan » (hierna : decreet van 17 juli 2008). 

 

 B.8.2.  Met de artikelen 1 tot 4 van het bestreden decreet van 17 juli 2008 behield de 

decreetgever zich de bevoegdheid voor om vanaf 25 juli 2008, datum van inwerkingtreding 

van dat decreet, stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen betreffende 

categorieën van handelingen en werken opgesomd in artikel 1 van hetzelfde decreet uit te 

reiken na afloop van een procedure sui generis. 

 

 B.9.1.  Met zijn arrest nr. 144/2012 van 22 november 2012 heeft het Hof de artikelen 1 

tot 4 van het decreet van 17 juli 2008 vernietigd waarbij het het middel afgeleid uit de 

schending van de artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet, in samenhang gelezen met 

artikel 3, lid 9, en artikel 9, leden 2 tot 4, van het voormelde Verdrag van Aarhus, alsook met 

artikel 10bis van de richtlijn 85/337/EEG van 27 juni 1995 « betreffende de milieu-

effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten », gegrond heeft bevonden. 
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 B.9.2.  Ten aanzien van de jurisdictionele toetsing van de goedgekeurde vergunningen 

heeft het Hof geoordeeld : 

 

 « B.9.1.  Die Europese en internationale bepalingen vereisen dat de rechtmatigheid van 
de vergunningen die onder het toepassingsgebied ervan vallen, in beginsel ten gronde en wat 
de gevolgde procedure betreft, wordt getoetst door een rechtscollege of door enig ander 
onafhankelijk en onpartijdig orgaan. 
 
 B.9.2.  Met zijn arrest nr. 30/2010 heeft het Hof aan het Hof van Justitie van de Europese 
Unie vragen gesteld over de interpretatie die aan die bepalingen dient te worden gegeven.  
 
 Bij zijn arrest van 16 februari 2012, C-182/10, Solvay e.a., heeft het Hof van Justitie 
geantwoord :  
 
 ‘ 45.  Uit artikel 2, lid 2, van het Verdrag van Aarhus, gelezen in samenhang met de 
artikelen 6 en 9 ervan, alsmede uit artikel 1, lid 5, van richtlijn 85/337 blijkt dat noch dit 
verdrag noch deze richtlijn van toepassing is op projecten die worden aangenomen bij een 
wetgevingshandeling die voldoet aan de in punt 31 van dit arrest genoemde voorwaarden (zie 
arrest Boxus e.a., reeds aangehaald, punt 50). 
 
 46.  Met betrekking tot andere projecten, dat wil zeggen projecten die worden 
aangenomen bij een andere dan een wetgevingshandeling of bij een wetgevingshandeling die 
deze voorwaarden niet vervult, volgt reeds uit de bewoordingen van artikel 9, lid 2, van het 
Verdrag van Aarhus en artikel 10bis van richtlijn 85/337 dat de lidstaten dienen te voorzien in 
een beroepsmogelijkheid bij een rechterlijke instantie of een ander bij wet ingesteld 
onafhankelijk en onpartijdig orgaan om de materiële of formele rechtmatigheid aan te vechten 
van enig besluit, handelen of nalaten dat binnen de werkingssfeer van artikel 6 van het 
Verdrag van Aarhus of van richtlijn 85/337 valt (zie arrest Boxus e.a., punt 51).  
 
 47.  Op grond van hun procedurele autonomie en mits zij het gelijkwaardigheids‑ en het 
effectiviteitsbeginsel eerbiedigen, beschikken de lidstaten bij de uitvoering van artikel 9, lid 2, 
van het Verdrag van Aarhus en artikel 10bis van richtlijn 85/337 over speelruimte. Met name 
is het hun zaak te bepalen welke rechterlijke instantie of welk bij wet ingesteld onafhankelijk 
en onpartijdig orgaan bevoegd is om kennis te nemen van de in die bepalingen bedoelde 
beroepen en volgens welke procedureregels uitspraak wordt gedaan, voor zover de voormelde 
bepalingen in acht zijn genomen (zie arrest Boxus e.a., punt 52).  
 
 48.  Artikel 9 van het Verdrag van Aarhus en artikel 10bis van richtlijn 85/337 zouden 
evenwel ieder nuttig effect verliezen wanneer het enkele feit dat een project wordt vastgesteld 
bij een wetgevingshandeling die niet aan de in punt 31 van dit arrest genoemde voorwaarden 
voldoet, meebrengt dat tegen deze handeling geen enkele beroepsmogelijkheid in de zin van 
die bepalingen openstaat om de materiële of formele rechtmatigheid ervan aan te vechten (zie 
arrest Boxus e.a., punt 53) ’.  
 
 B.9.3.  Zoals werd aangegeven in B.7.3 en B.7.4, heeft het bestreden decreet tot gevolg 
dat alleen het Hof bevoegd is om de daarin bedoelde vergunningen te vernietigen of te 
schorsen. 
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 Het Hof is echter niet bevoegd om een exhaustieve materiële en formele toetsing uit te 
voeren van de handelingen ter voorbereiding van de bekrachtiging of de aanneming van de in 
het geding zijnde vergunningen, zelfs aan de regels van internationaal en Europees recht die 
vervat zijn in het Verdrag van Aarhus of in de richtlijn 85/337/EEG. 
 
 Hoewel het Hof, via de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, erop toeziet dat de wetgever 
zijn verplichting van voorafgaande aanmelding bij de Europese Commissie in acht neemt, kan 
het, wanneer de schending van die verplichting, ten aanzien van het recht van de Europese 
Unie, een fundamentele procedurefout vormt, de bevoegdheden die door de Grondwetgever 
en de bijzondere wetgever aan het Hof werden toegewezen, niet uitbreiden zodat ze een 
dergelijke formele toetsing overstijgen, en zelf de materiële toetsing uitvoeren van de 
inachtneming van de procedureregels in milieuaangelegenheden die voorafgaan aan de 
aanneming van de bestreden wetgevingshandeling. 
 
 B.9.4.  De omvang van de toetsing door het Grondwettelijk Hof kan bijgevolg niet 
worden gelijkgesteld met die van de toetsing door de Raad van State, zodat de bevoegdheid 
van het grondwettelijke rechtscollege zoals die voortvloeit uit de Grondwet en uit de 
bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, niet volstaat om te voldoen aan 
de vereisten inzake rechterlijke toetsing, wanneer de projecten binnen de werkingssfeer van 
het Verdrag van Aarhus en van de richtlijn 85/337/EEG vallen ». 
 

 B.9.3.  Ten aanzien van de omvang van het toepassingsgebied van het Verdrag van 

Aarhus en van de voormelde richtlijn 85/337/EEG heeft het Hof geoordeeld :  

 

 « B.11.  Artikel 2, lid 2, van het Verdrag van Aarhus bepaalt dat de organen of 
instellingen die optreden in een rechterlijke of wetgevende hoedanigheid niet kunnen worden 
gelijkgesteld met « overheidsinstanties » in de zin van het Verdrag. 
 
 Artikel 1, lid 5, van de voormelde richtlijn 85/337/EEG bepaalde : 
 
 ‘ Deze richtlijn is niet van toepassing op projecten die in detail worden aangenomen via 
een specifieke nationale wet, aangezien de doelstellingen die met de onderhavige richtlijn 
worden nagestreefd, met inbegrip van de verstrekking van gegevens, dan worden bereikt via 
de wetgevingsprocedure ’. 
 
 Artikel 1, lid 4, van de voormelde richtlijn 2011/92/EU herhaalt die bepaling. 
 
 B.12.1.  Door het Hof ondervraagd over de draagwijdte van artikel 2, lid 2, van het 
Verdrag van Aarhus en artikel 1, lid 5, van de richtlijn 85/337/EEG, heeft het Hof van Justitie 
geoordeeld : 
 
 ‘ 30.  Artikel 1, lid 5, van richtlijn 85/337 houdt in dat deze richtlijn, wanneer de 
doelstellingen ervan, met inbegrip van de verstrekking van gegevens, via een 
wetgevingsprocedure worden bereikt, niet van toepassing is op het betrokken project (zie 
arrest van 19 september 2000, Linster, C‑287/98, Jurispr. blz. I‑6917, punt 51, en arrest 
Boxus e.a., reeds aangehaald, punt 36). 
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 31.  Deze bepaling stelt de uitsluiting van een project van de werkingssfeer van 
richtlijn 85/337 afhankelijk van twee voorwaarden. De eerste voorwaarde is, dat het project in 
detail wordt aangenomen via een specifieke wet. De tweede voorwaarde is, dat de 
doelstellingen van deze richtlijn, daaronder begrepen die van de verstrekking van gegevens, 
via de wetgevingsprocedure worden bereikt (zie arrest van 16 september 1999, WWF e.a., C‑
435/97, Jurispr. blz. I‑5613, punt 57, en arrest Boxus e.a., punt 37). 
 
 32.  De eerste voorwaarde impliceert om te beginnen dat het project via een specifieke 
wetgevingshandeling wordt vastgesteld. Dienaangaande zij erop gewezen dat de begrippen 
“ project ” en “ vergunning ” in artikel 1, lid 2, van richtlijn 85/337 worden omschreven. 
Bijgevolg valt een wetgevingshandeling houdende vaststelling van een project slechts binnen 
de werkingssfeer van artikel 1, lid 5, van deze richtlijn, wanneer zij specifiek is en dezelfde 
kenmerken als een dergelijke vergunning heeft. De wetgevingshandeling moet met name de 
opdrachtgever het recht geven om het project uit te voeren (zie reeds aangehaalde arresten 
WWF e.a., punt 58, en Boxus e.a., punt 38). 
 
 33.  Verder moet het project tot in detail - dat wil zeggen voldoende nauwkeurig en 
definitief - worden vastgesteld, zodat de wetgevingshandeling tot vaststelling ervan, net als 
een vergunning, alle door de wetgever in aanmerking genomen onderdelen moet omvatten die 
relevant zijn voor de beoordeling van de milieueffecten (zie arresten WWF e.a., punt 59, en 
Boxus e.a., punt 39). Uit de wetgevingshandeling moet dus blijken dat de doelstellingen van 
richtlijn 85/337 in het geval van het betrokken project zijn bereikt (zie reeds aangehaalde 
arresten Linster, punt 56, en Boxus e.a., punt 39). 
 
 34.  Uit het voorgaande volgt dat een wetgevingshandeling niet kan worden geacht een 
project in detail te hebben aangenomen in de zin van artikel 1, lid 5, van richtlijn 85/337, 
wanneer zij niet ziet op alle onderdelen van het project die nodig zijn om de milieueffecten te 
beoordelen, of de vaststelling van andere handelingen vergt om de opdrachtgever het recht te 
geven het project te verwezenlijken (zie arresten WWF e.a., punt 62; Linster, punt 57, en 
Boxus e.a., punt 40). 
 
 35.  Aangaande de tweede voorwaarde blijkt uit artikel 2, lid 1, van richtlijn 85/337 dat 
de belangrijkste doelstelling van richtlijn 85/337 is, dat de projecten die een aanzienlijk 
milieueffect kunnen hebben, met name gezien hun aard, omvang of ligging, vóór de verlening 
van de vergunning worden onderworpen aan een beoordeling van die effecten (zie arresten 
Linster, punt 52, en Boxus e.a., punt 41). 
 
 36.  De vijfde overweging van de considerans van richtlijn 85/337 preciseert voorts dat de 
beoordeling dient plaats te vinden aan de hand van passende informatie die door de 
opdrachtgever wordt verstrekt en eventueel wordt aangevuld door de autoriteiten en het 
publiek voor wie het project gevolgen kan hebben (zie arresten WWF e.a., punt 61; Linster, 
punt 53, en Boxus e.a., punt 42). 
 
 37.  Bijgevolg dient de wetgever, wanneer het project wordt aangenomen, over voldoende 
informatie te beschikken. Ingevolge artikel 5, lid 3, van richtlijn 85/337 en bijlage IV daarbij 
moet de door de opdrachtgever te verstrekken informatie ten minste een beschrijving van het 
project bevatten, met informatie omtrent vestigingsplaats, aard en omvang van het project, een 
beschrijving van de beoogde maatregelen om aanzienlijke nadelige effecten te vermijden, te 
beperken en zo mogelijk te verhelpen, en de nodige gegevens om de vermoedelijke 
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significante milieueffecten van het project te kunnen bepalen en beoordelen (zie arresten 
Linster, punt 55, en Boxus e.a., punt 43). 
 
 38.  Gelet op de kenmerken van procedures ter goedkeuring van een ontwerp in meerdere 
fasen, verzet richtlijn 85/337 zich niet ertegen dat één enkel project wordt goedgekeurd bij 
twee handelingen van nationaal recht, die samen als een vergunning in de zin van artikel 1, 
lid 2, ervan worden beschouwd (zie in die zin arrest van 4 mei 2006, Commissie/Verenigd 
Koninkrijk, C‑508/03, Jurispr. blz. I‑3969, punt 102). Bijgevolg kan de wetgever bij de 
vaststelling van de definitieve handeling tot goedkeuring van een project steunen op 
informatie die in het kader van een voorafgaande administratieve procedure is verzameld (zie 
arrest Boxus e.a., punt 44). 
 
 39.  Het bestaan van een dergelijke administratieve procedure kan evenwel niet ertoe 
leiden dat een project kan worden geacht overeenkomstig artikel 1, lid 5, van richtlijn 85/337 
in detail bij een specifieke wet te zijn aangenomen, wanneer die wet niet de twee in punt 31 
van het onderhavige arrest genoemde voorwaarden vervult. Zoals het Hof heeft geoordeeld in 
punt 45 van het reeds aangehaalde arrest Boxus e.a. kan een wetgevingshandeling die een 
reeds bestaande bestuurshandeling zuiver en eenvoudig “ ratificeert ”, en daarbij louter gewag 
maakt van dringende redenen van algemeen belang zonder dat eerst een wetgevingsprocedure 
ten gronde is gevoerd om aan die voorwaarden te voldoen, derhalve niet als een specifieke 
wet in de zin van deze bepaling worden aangemerkt, zodat zij niet volstaat om een project van 
de werkingssfeer van richtlijn 85/337 uit te sluiten. 
 
 40.  In het bijzonder kan een wetgevingshandeling die is aangenomen zonder dat de leden 
van het wetgevingsorgaan over de in punt 37 van het onderhavige arrest vermelde informatie 
beschikten, niet binnen de werkingssfeer van artikel 1, lid 5, van richtlijn 85/337 vallen (zie 
arrest Boxus e.a., punt 46). 
 
 41.  Het staat aan de nationale rechter, uit te maken of deze voorwaarden zijn vervuld. 
Daarbij moet hij rekening houden zowel met de inhoud van de wetgevingshandeling als met 
de volledige wetgevingsprocedure die tot de vaststelling ervan heeft geleid, in het bijzonder 
met de voorbereidende handelingen en de parlementaire debatten (zie arrest Boxus e.a., 
punt 47). 
 
 […] 
 
 43.  Derhalve dient op de tweede vraag te worden geantwoord dat artikel 2, lid 2, van het 
Verdrag van Aarhus en artikel 1, lid 5, van richtlijn 85/337 aldus moeten worden uitgelegd dat 
van de respectieve werkingssferen van deze teksten enkel projecten zijn uitgesloten die in 
detail worden aangenomen via een specifieke wet, zodat de met deze teksten nagestreefde 
doelen via de wetgevingsprocedure zijn bereikt. Het staat aan de nationale rechter om, 
rekening houdend zowel met de inhoud van de vastgestelde wet als met de volledige 
wetgevingsprocedure die tot de vaststelling ervan heeft geleid, in het bijzonder met de 
voorbereidende handelingen en de parlementaire debatten, na te gaan of aan deze twee 
voorwaarden is voldaan. In dit verband kan een wet die een reeds bestaande 
bestuurshandeling zuiver en eenvoudig “ ratificeert ”, en daarbij louter gewag maakt van 
dringende redenen van algemeen belang zonder dat eerst een wetgevingsprocedure ten gronde 
is gevoerd om aan die voorwaarden te voldoen, niet als een specifieke wet in de zin van deze 
bepaling worden aangemerkt, zodat een dergelijke wet niet volstaat om een project van de 
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respectieve werkingssferen van dat verdrag en van die richtlijn uit te sluiten ’ (HvJ, 
16 februari 2012, C-182/10, Solvay e.a. voormeld). 
 
 B.12.2.  Uit dat arrest blijkt dat teneinde te kunnen bepalen of een project dat het 
voorwerp heeft uitgemaakt van een wetgevingshandeling al dan niet binnen de werkingssfeer 
valt van de vereisten inzake materiële of formele rechterlijke toetsing bedoeld in artikel 10bis 
van de richtlijn 85/337/EEG en in herinnering gebracht in B.9.1 en B.9.2, de nationale rechter 
dient na te gaan of met het project de voorwaarden voor de toepassing van artikel 2, lid 2, van 
het Verdrag van Aarhus en van artikel 1, lid 5, van de voormelde richtlijn, zoals zij werden 
vastgelegd door het Hof van Justitie, al dan niet in acht zijn genomen. 
 
 De vereisten inzake rechterlijke toetsing zijn immers slechts opgelegd ten aanzien van de 
projecten die worden aangenomen bij een andere dan een wetgevingshandeling of bij een 
wetgevingshandeling die de voorwaarden van artikel 2, lid 2, van het Verdrag van Aarhus en 
van artikel 1, lid 5, van de voormelde richtlijn niet vervult (HvJ, 16 februari 2012, C-182/10, 
Solvay e.a., punt 46); de specifieke wetgevingshandelingen die beantwoorden aan de 
voorwaarden van het voormelde arrest Solvay, punt 31, ontsnappen aan de voormelde 
vereisten inzake rechterlijke toetsing. 
 
 B.12.3.  Uit het voormelde arrest Solvay e.a. blijkt dat, om te voldoen aan de 
voorwaarden van artikel 2, lid 2, van het Verdrag van Aarhus en van artikel 1, lid 5, van de 
voormelde richtlijn, het project om te beginnen tot in detail moet worden vastgesteld, 
voldoende nauwkeurig en specifiek, door een wetgevingshandeling die dezelfde kenmerken 
als een vergunning heeft en die de opdrachtgever toelaat het project uit te voeren, waarbij de 
wetgever alle onderdelen van het project die relevant zijn voor de beoordeling van de 
milieueffecten in aanmerking heeft genomen (HvJ, 16 februari 2012, C-182/10, Solvay e.a., 
punten 32-33).  
 
 Bovendien moeten de doelstellingen van de richtlijn inzake milieueffectbeoordeling 
worden bereikt, met name voor wat betreft de terbeschikkingstelling van informatie door de 
opdrachtgever, eventueel aangevuld door de autoriteiten en het publiek; daartoe dient de 
wetgever, wanneer het project wordt aangenomen, over voldoende informatie te beschikken 
die ten minste (1)  een beschrijving van het project bevat, met informatie omtrent 
vestigingsplaats, aard en omvang van het project, (2)  een beschrijving van de beoogde 
maatregelen om aanzienlijke nadelige effecten te vermijden, te beperken en zo mogelijk te 
verhelpen, en (3)  de nodige gegevens om de vermoedelijke significante milieueffecten van 
het project te kunnen bepalen en beoordelen (HvJ, 16 februari 2012, C-182/10, Solvay e.a., 
punten 35-37). 
 
 In dat opzicht kan de wetgever steunen op informatie die in het kader van de 
voorafgaande administratieve procedure is verzameld (HvJ, 16 februari 2012, C-182/10, 
Solvay e.a., punt 38), maar kan hij niet zich ertoe beperken een reeds bestaande 
bestuurshandeling zuiver en eenvoudig te ‘ ratificeren ’, en daarbij louter gewag te maken van 
dwingende redenen van algemeen belang zonder dat eerst een wetgevingsprocedure ten 
gronde is gevoerd om aan die voorwaarden te voldoen (HvJ, 16 februari 2012, C-182/10, 
Solvay e.a., punt 39). 
 
 B.13.  Hoewel het Hof in beginsel niet bevoegd is om, al was het maar via zijn toetsing 
van de bestaanbaarheid met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, de parlementaire 
procedure te controleren aan het eind waarvan een wetgevingshandeling werd aangenomen, 
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dient te worden vastgesteld dat in het onderhavige geval de bevoegdheid om rekening te 
houden ‘ zowel met de inhoud van de wetgevingshandeling als met de volledige 
wetgevingsprocedure die tot de vaststelling ervan heeft geleid, in het bijzonder met de 
voorbereidende handelingen en de parlementaire debatten ’ (HvJ, 16 februari 2012, C-182/10, 
Solvay e.a., punt 41) voortvloeit uit de noodzaak de werkingssfeer van de in B.9.1 en B.9.2 
vermelde vereisten van het recht van de Europese Unie te bepalen. 
 
 Die controle kan dus noch met een materiële toetsing, noch met een procedurele toetsing 
van de grondwettigheid van wetskrachtige bepalingen worden gelijkgesteld, maar vormt een 
voorafgaand onderzoek, opgelegd bij het recht van de Europese Unie, van de kwalificatie van 
de bestreden wetgevingshandeling ». 
 

 B.9.4.  Ten aanzien van de artikelen 1 tot 4 van het decreet van 17 juli 2008 heeft het Hof 

beslist : 

 

 « B.15.1.  In tegenstelling tot de bekrachtigingen vervat in de artikelen 5 tot 17, die 
betrekking hebben op specifieke projecten, beperken de artikelen 1 tot 4 van het bestreden 
decreet zich ertoe om, zoals in B.7.2 en B.7.3 in herinnering is gebracht, een procedure sui 
generis in te voeren, die van toepassing is op de categorieën van projecten die zijn vermeld in 
het bestreden artikel 1. 
 
 B.15.2.  Zoals zij is georganiseerd, beperkt die procedure zich ertoe te bepalen dat het 
Parlement de vergunning die aan het Parlement wordt voorgelegd ‘ ratificeert ’ en dat bij 
ontstentenis ervan, de vergunning geacht wordt niet te zijn verstrekt (artikel 3). 
 
 Er is overigens geen enkele vereiste bepaald ten aanzien van de nadere regels inzake 
beraadslaging door de decreetgever, in het bijzonder ten aanzien van de inhoud van het 
project dat aan beraadslaging wordt onderworpen of ten aanzien van de documenten die ter 
beschikking van de parlementsleden dienen te worden gesteld. 
 
 Aldus maakt de procedure ingesteld bij de artikelen 1 tot 4 van het bestreden decreet het 
niet mogelijk te waarborgen dat zal zijn voldaan aan de in B.12 herinnering gebrachte 
vereisten van het recht van de Europese Unie inzake ‘ specifieke wetgevingshandelingen ’ ». 
 

 B.10.1.  Hoewel de bij de artikelen 1 tot 4 van het decreet van 17 juli 2008 bepaalde 

goedkeuringsprocedure, op basis waarvan het bestreden decreet is aangenomen, is vernietigd 

bij het voormelde arrest nr. 144/2012, vloeit uit die vernietiging evenwel niet voort dat het 

bestreden decreet bij wege van gevolgtrekking eveneens dient te worden vernietigd. 

 

 Immers, zoals aangegeven in B.8.2, voerden de artikelen 1 tot 4 van het decreet van 

17 juli 2008 een procedure sui generis in na afloop waarvan de decreetgever zich de 

bevoegdheid voorbehield om de stedenbouwkundige vergunningen, de milieuvergunningen en 

de globale vergunningen met betrekking tot bepaalde categorieën van handelingen en werken 
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die limitatief zijn opgesomd in artikel 1 van het decreet te verlenen; die bepalingen beperkten 

de vrijheid van de wetgever om een administratieve handeling goed te keuren of te 

consolideren los van het bestaan van die procedure sui generis niet.  

 

 B.10.2.  Uit hetgeen voorafgaat, vloeit voort dat het Hof moet nagaan of het bestreden 

decreet kan worden beschouwd als een « specifieke wetgevingshandeling ». 

 

 B.11.  Zoals het Hof eraan heeft herinnerd in zijn arrest nr. 144/2012 blijkt uit het 

voormelde arrest Solvay e.a. dat, om te voldoen aan de voorwaarden van artikel 2, lid 2, van 

het Verdrag van Aarhus en van artikel 1, lid 5, van de voormelde richtlijn, het project om te 

beginnen tot in detail moet worden vastgesteld, voldoende nauwkeurig en specifiek, door een 

wetgevingshandeling die dezelfde kenmerken als een vergunning heeft en die de 

opdrachtgever toelaat het project uit te voeren, waarbij de wetgever alle onderdelen van het 

project die relevant zijn voor de beoordeling van de milieueffecten in aanmerking heeft 

genomen (HvJ, 16 februari 2012, C-182/10, Solvay e.a., punten 32-33).  

 

 Bovendien moeten de doelstellingen van de richtlijn inzake milieueffectbeoordeling 

worden bereikt, met name wat betreft de terbeschikkingstelling van informatie door de 

opdrachtgever, eventueel aangevuld door de autoriteiten en het publiek; daartoe dient de 

wetgever, wanneer het project wordt aangenomen, over voldoende informatie te beschikken 

die ten minste (1)  een beschrijving van het project bevat, met informatie omtrent 

vestigingsplaats, aard en omvang van het project, (2)  een beschrijving van de beoogde 

maatregelen om aanzienlijke nadelige effecten te vermijden, te beperken en zo mogelijk te 

verhelpen, en (3)  de nodige gegevens om de vermoedelijke significante milieueffecten van 

het project te kunnen bepalen en beoordelen (ibid., punten 35-37). 

 

 In dat opzicht kan de wetgever steunen op informatie die in het kader van de 

voorafgaande administratieve procedure is verzameld (ibid., punt 38), maar kan hij niet zich 

ertoe beperken een reeds bestaande bestuurshandeling zuiver en eenvoudig te « ratificeren », 

en daarbij louter gewag te maken van dwingende redenen van algemeen belang zonder dat 

eerst een wetgevingsprocedure ten gronde is gevoerd om aan de voorwaarden te voldoen 

(ibid., punt 39). 
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 B.12.1.  Uit de parlementaire voorbereiding van het bestreden decreet blijkt dat, op het 

ogenblik van de aanneming van het bestreden decreet, talrijke onzekerheden bestonden ten 

aanzien van de rol van de parlementsleden in het kader van de bij het decreet van 17 juli 2008 

ingevoerde goedkeuringsprocedure. 

 

 B.12.2.  Aldus had de minister van Huisvesting, Transport en Ruimtelijke Ontwikkeling 

enkele maanden vóór de aanneming van het bestreden decreet in het kader van de 

parlementaire voorbereiding betreffende het eerste decreet genomen met toepassing van de 

goedkeuringsprocedure ingevoerd bij het decreet van 17 juli 2008, dat eveneens betrekking 

had op de metro van Charleroi, eraan herinnerd dat « het Parlement met die goedkeuring niet 

ertoe wordt gebracht de plaats in te nemen van de administratieve overheid, namelijk de 

Regering en haar administratie » (Parl. St., Waals Parlement, 2008-2009, nr. 844/2, p. 8), 

waarbij hij besloot :  

 
 « Het staat immers niet aan de parlementsleden zich te mengen in het onderzoek van de 
vergunning en van het dossier, of nog, de volledigheid te onderzoeken van de 
milieueffectrapporten of ten aanzien van de Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke 
Ordening. Het staat aan het Parlement vast te stellen of de vergunning al dan niet van 
algemeen belang is » (ibid.). 
 

 Bepaalde parlementsleden waren evenzo van mening dat zij « niet de bevoegdheid 

hebben de vergunning te wijzigen […] of nieuwe voorwaarden op te leggen » (Parl. St., 

Waals Parlement, 2008-2009, nr. 933/2, p. 7), of nog, dat « vanaf het ogenblik dat, in het 

DAR-decreet, een lijst van zogeheten dossiers van algemeen belang is opgenomen, het 

Parlement alleen nog ja of neen zou moeten zeggen » (ibid., p. 10), dat het bevestigd is « dat 

de dwingende motieven van algemeen belang zijn besproken en in geen geval de 

werkzaamheden ter uitvoering van een vergunning », dat de opdracht van het parlementslid 

« erin bestaat te oordelen of het voorgestelde werk al dan niet valt onder een dwingende reden 

van algemeen belang » (ibid., p. 12), of dat de parlementsleden zich niet moeten « uitspreken 

over de grond van het dossier » (CRIC, Waals Parlement, nr. 81, 2008-2009, zitting van 

maandag 16 maart 2009, p. 11), of dat het Parlement « geen enkele 

beoordelingsbevoegdheid » zou hebben (ibid., p. 13). 

 
 B.12.3.  Zonder dat moet worden nagegaan of en in welke mate de parlementsleden 

beschikten over voldoende informatie zoals daaraan wordt herinnerd in B.11, stelt het Hof 

vast dat zij, op het ogenblik van de aanneming van het bestreden decreet, hun rol in het kader 
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van de goedkeuring van een vergunning niet in die zin begrepen dat een wetgevingsprocedure 

ten gronde vereist was met het oog op de aanneming, in detail, van een « specifieke 

wetgevingshandeling » in de zin van artikel 2, lid 2, van het Verdrag van Aarhus en van 

artikel 1, lid 5, van de voormelde richtlijn 85/337/EEG. 

 

 B.13.  Het tweede middel is gegrond. 

 

 Aangezien de andere middelen niet zouden kunnen leiden tot een ruimere vernietiging, 

dienen zij niet te worden onderzocht.  

 

 B.14.  Voor het overige stelt het Hof vast dat die vernietiging alleen betrekking heeft op 

de wetgevende goedkeuring bij het bestreden decreet en niet op de toekenning van de 

vergunning bij het ministerieel besluit van 18 februari 2009. 
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 Om die redenen, 
 

 het Hof 

 

 vernietigt het decreet van het Waalse Gewest van 3 april 2009 « houdende goedkeuring van 

de stedenbouwkundige vergunning toegekend voor de aanleg van de verbinding ‘ Parc-Sud ’ van 

de lichte metro van Charleroi, overeenkomstig het decreet van 17 juli 2008 betreffende enkele 

vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan ». 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van 

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 21 februari 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut R. Henneuse 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5282 

 
 

Arrest nr. 12/2013 
van 21 februari 2013 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1, zesde lid, van de wet van 20 juli 1971 

tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag, gesteld door het Arbeidshof te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en F. Daoût, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, 

onder voorzitterschap van voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 22 december 2011 in zake L.Y. tegen de Rijksdienst voor Kinderbijslag 
voor Werknemers, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 3 januari 
2012, heeft het Arbeidshof te Brussel de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 1, zesde lid, van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van 
gewaarborgde gezinsbijslag de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen 
met artikel 191 van de Grondwet, met de artikelen 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij 
het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en 14 van dat Verdrag, of nog met de 
artikelen 2, § 2, en 26, § 1, van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind, 
doordat het van toepassing is op de buitenlandse aanvrager die gemachtigd is in België te 
verblijven, in zoverre hij gezinsbijslag aanvraagt voor zijn kind dat onderdaan is van een Staat 
die geen lid is van de Europese Unie, terwijl het niet van toepassing is op dezelfde 
buitenlandse aanvrager in zoverre hij gezinsbijslag aanvraagt voor zijn ander kind dat van 
Belgische nationaliteit is, waarbij aldus kinderen die zich in een vergelijkbare situatie 
bevinden verschillend worden behandeld ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  L.Y.; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 11 oktober 2012 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. G. Lénelle, advocaat bij de balie te Brussel, voor L.Y.; 
 
 .  Mr. L. Delmotte, tevens loco Mr. J. Vanden Eynde, advocaten bij de balie te Brussel, 
voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en E. Derycke verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Bij het Arbeidshof te Brussel is een hoger beroep ingesteld dat ertoe strekt het vonnis van de 
Arbeidsrechtbank te Brussel waarbij gewaarborgde gezinsbijslag voor de maanden februari 2008 tot augustus 
2008 wordt toegekend voor het kind A van de appellante en waarbij de vordering voor het overige wordt 
verworpen, te vernietigen. 
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 De appellante is van Congolese nationaliteit en beschikt in België over een verblijfsrecht. Zij heeft twee 
kinderen : B van Congolese nationaliteit en A van Belgische nationaliteit. Zij verzoekt het Arbeidshof te Brussel 
het recht op gewaarborgde gezinsbijslag toe te kennen voor haar kind B. 
 
 Het Arbeidshof te Brussel onderzoekt allereerst of de voorwaarde van vijf jaar verblijf bepaald in artikel 1, 
eerste en zesde tot achtste lid, van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag, in de 
versie ervan die van toepassing was tot 28 februari 2009, op de appellante van toepassing is. De appellante gaat 
immers ervan uit dat zij niet aan die verblijfsvoorwaarde is onderworpen, aangezien zij valt onder de toepassing 
van de verordening (EEG) nr. 1408/71. 
 
 In verband met die vraag besluit het Arbeidshof te Brussel dat de appellante niet binnen het 
toepassingsgebied van de verordening valt en dat haar situatie van ouder van een Europese burger op zich niet 
volstaat om haar van de verblijfsvoorwaarde vrij te stellen.  
 
 Na de arresten van het Grondwettelijk Hof nrs. 83/95, 110/2006, 62/2009 en 48/2010 te hebben geciteerd, 
doet het Arbeidshof opmerken dat het onderhavige geschil betrekking heeft op het nog niet door het 
Grondwettelijk Hof beslechte geval van gezinsbijslag die wordt aangevraagd ten behoeve van een jong kind, 
onderdaan van een derde Staat, dat regelmatig in België verblijft, wiens zuster Belgische is en recht geeft op 
gewaarborgde gezinsbijslag. 
 
 Volgens het Arbeidshof rijst de vraag of, niettegenstaande zijn vreemde nationaliteit, het kind B niet een 
voldoende band met België vertoont, terwijl op basis van de Belgische nationaliteit van zijn zuster, enerzijds, en 
van de regelmatigheid van zijn verblijf en van dat van zijn moeder, anderzijds, de gezinskern die hij met zijn 
moeder en zijn zuster vormt, geroepen is om duurzaam in België te blijven. De bijzonderheid van de zaak is dat 
zij een onderscheid in het licht stelt dat gegrond is op de nationaliteit van de kinderen die deel uitmaken van 
eenzelfde gezin. In dat opzicht herinnert het Arbeidshof aan artikel 191 van de Grondwet, de rechtspraak van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat een verschil in behandeling gegrond op het criterium van de 
nationaliteit slechts aanvaardt voor zover het is verantwoord « door zeer sterke overwegingen », het arrest van 
het Hof van Cassatie van 8 december 2008 en de artikelen 2, lid 2, en 26, lid 1, van het Verdrag inzake de 
rechten van het kind. 
 
 Het Arbeidshof stelt derhalve de hierboven weergegeven prejudiciële vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A – 

 
 Standpunt van de appellante 
 
 A.1.1.  De appellante voor de verwijzende rechter vestigt allereerst de aandacht van het Hof op het feit dat 
het Arbeidshof, dat uitspraak doet in het geval van de moeder van een gezin bestaande uit een Frans kind en een 
Algerijns kind, die hetzelfde voordeel vorderde als zij, bij arrest van 19 januari 2012 een prejudiciële vraag heeft 
gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. 
 
 Zij doet bovendien opmerken dat het Arbeidshof aan het Hof een vraag stelt over de grondwettigheid van 
artikel 1 van de wet van 20 juli 1971 in de huidige versie ervan, terwijl het de oude versie van die bepaling is die 
van toepassing is op het geschil voor de verwijzende rechter. De betrokken partij heeft niettemin een belang bij 
de prejudiciële procedure, aangezien de in het geding zijnde bepaling met betrekking tot de voorwaarde van vijf 
jaar verblijf bij de wet van 22 december 2009 niet werd gewijzigd. 
 
 A.1.2.  De appellante voor de verwijzende rechter is van mening dat de in het geding zijnde bepaling 
vergelijkbare situaties op verschillende wijze behandelt en dat dat verschil wordt versterkt wanneer de kinderen 
deel uitmaken van hetzelfde gezin. Het door de wetgever in aanmerking genomen criterium – de nationaliteit van 
het rechtgevende kind - is noch verantwoord noch evenredig en derhalve discriminerend. De appellante baseert 
zich in dat opzicht op de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens met betrekking tot 
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artikel 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en artikel 1 van het Eerste Aanvullend 
Protocol bij dat Verdrag, op de rechtspraak van het Hof van Cassatie en op de rechtspraak van het 
Grondwettelijk Hof. Zij voert ten slotte het Verdrag inzake de rechten van het kind en het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens aan. 
 
 Met betrekking tot het Europees Verdrag voor de rechten van de mens doet de appellante gelden dat de 
gewaarborgde gezinsbijslag binnen de werkingssfeer valt van artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol en dat 
het aangeklaagde verschil in behandeling strijdig is met artikel 14 van het Verdrag, in samenhang gelezen met 
dat artikel 1. Zij baseert zich in dat opzicht op het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
Koua Poirrez t. Frankrijk van 30 september 2003, alsook op de arresten Stec en anderen t. Verenigd Koninkrijk 
van 12 april 2006, Carson en anderen t. Verenigd Koninkrijk van 16 maart 2010, Serife Yigit t. Turkije van 
2 november 2010, Stummer t. Oostenrijk van 7 juli 2011, Andrejeva t. Letland van 18 februari 2009 en Gaygusuz 
t. Oostenrijk van 16 september 1996. 
 
 De appellante voert bovendien de arresten van het Grondwettelijk Hof nrs. 153/2007, 62/2009, 48/2010, 
3/2012 en 42/2012 aan. 
 
 De appellante voert ten slotte het arrest van het Hof van Cassatie van 8 december 2008 alsook de conclusie 
van de advocaat-generaal de Koster aan. 
 
 De appellante is van mening dat het ten aanzien van de artikelen 2, lid 2, en 26, lid 1, van het Verdrag 
inzake de rechten van het kind eveneens discriminerend is twee categorieën van kinderen op verschillende wijze 
te behandelen, terwijl elk kind dient te worden beschermd tegen de discriminaties die te maken hebben met de 
rechtstoestand van de wettelijke vertegenwoordigers van het kind. 
 
 De appellante is ten slotte van mening dat de in het geding zijnde bepaling artikel 22 van de Grondwet 
schendt, eventueel in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
Het Grondwettelijk Hof zou in dat opzicht de prejudiciële vraag kunnen herformuleren ter uitvoering van 
artikel 27, § 2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof. De in het geding zijnde 
bepaling doet immers op onevenredige wijze afbreuk aan het privé- en gezinsleven van het niet-Belgische kind 
van de appellante en die afbreuk is het gevolg van een maatregel die niet evenredig is met een van de doelen 
opgesomd in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
 
 A.1.3.  De appellante besluit dat er geen enkele voldoende sterke overweging bestaat die, rekening houdend 
met het feit dat haar twee kinderen in België perfect geïntegreerd zijn en dat zij in België sterke en duurzame 
banden heeft, het ten aanzien van het toekennen van gewaarborgde gezinsbijslag mogelijk maakt een verschil in 
behandeling te gronden dat gebaseerd is op de nationaliteit van het kind. Wanneer een kind in België werd 
opgevoed door zijn moeder die er daadwerkelijk verblijft, sinds verscheidende jaren een verblijfsrecht bezit en 
gewaarborgde gezinsbijslag ontvangt voor een ander Belgisch kind, doet het blijken van een criterium van een 
sterke band met België, zodat een discriminatie gegrond op zijn nationaliteit niet kan worden aanvaard. In dat 
opzicht dienen de met België ingestelde banden in overweging te worden genomen. Bovendien gaat de 
maatregel die ertoe leidt dat kind het voordeel van gezinsbijslag te weigeren, in tegen de doelstelling die door de 
wetgever werd nagestreefd toen hij de regeling van gewaarborgde gezinsbijslag heeft ingesteld, aangezien die 
wetgever een residuaire regeling beoogde in te stellen die het mogelijk maakt de bijslag toe te kennen aan de 
kinderen die van een andere regeling zijn uitgesloten. De vereiste waarin is voorzien bij de in het geding zijnde 
bepaling is dus onevenredig ten opzichte van die doelstelling. 
 
 Volgens de appellante schendt de in het geding zijnde bepaling de artikelen 10, 11 en 191 van de 
Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en 
artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag, en schendt zij eveneens artikel 22 van de 
Grondwet, eventueel in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 
en met de artikelen 2, lid 2, en 26, lid 1, van het Verdrag inzake de rechten van het kind. 
 
 
 Standpunt van de Ministerraad 
 
 A.2.1.  De Ministerraad herinnert allereerst eraan dat inzake sociale zekerheid het nastreven van het 
financiële evenwicht van de openbare uitgaven en het vermijden van het faillissement van het systeem een 
blijvende zorg van de wetgever zijn. In dat opzicht herinnert hij eraan dat de gewaarborgde gezinsbijslag wordt 
gefinancierd met overheidsgeld, aangezien het gaat om een niet op bijdragen berustend stelsel. Het 
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Grondwettelijk Hof heeft dat trouwens uitdrukkelijk in herinnering gebracht in zijn arrest nr. 69/2010 van 10 juni 
2010. 
 
 Volgens de Ministerraad heeft het Hof in zijn arrest nr. 1/2012 van 11 januari 2012 eveneens in herinnering 
gebracht dat het gewettigd is het voordeel van de gewaarborgde gezinsbijslag afhankelijk te stellen van het 
aantonen van het bestaan van een voldoende band met België, gelet op het niet-contributieve karakter van dat 
residuaire stelsel. 
 
 De Ministerraad is van mening dat het verschil in behandeling tussen de beide kinderen die in hetzelfde 
huishouden leven, verantwoord wordt door een criterium waarvan de objectiviteit onbetwistbaar is, namelijk hun 
nationaliteit. Hij herinnert eraan dat het Hof heeft geoordeeld dat de wetgever op rechtmatige wijze vermocht de 
toekenning van de gewaarborgde gezinsbijslag afhankelijk te stellen van voorwaarden inzake verblijf of 
nationaliteit. De voorwaarde van een verblijf sedert een ononderbroken termijn van vijf jaar is een gewettigde en 
evenredige maatregel, gegrond op een objectief criterium. Boven die termijn veronderstelt de wetgever dat er een 
voldoende band met België is. Het beginsel kent trouwens uitzonderingen en de wetgever heeft eveneens 
voorzien in mogelijkheden om individuele afwijkingen toe te staan. De beslissingen met betrekking tot die 
afwijkingen zijn onderworpen aan een uitdrukkelijke motiveringsplicht. 
 
 De Ministerraad herinnert eveneens aan het arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 110/2006. Hij 
onderstreept dat de artikelen 2 en 26 van het Verdrag inzake de rechten van het kind uitdrukkelijk waren beoogd 
in de in die zaak gestelde prejudiciële vraag. 
 
 Met betrekking tot artikel 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens herinnert de 
Ministerraad aan de arresten van het Grondwettelijk Hof nrs. 92/2004, 153/2007 en 3/2012. 
 
 Aangezien de partij voor de verwijzende rechter in het vreemdelingenregister en niet in het 
bevolkingsregister is ingeschreven, dient niet ervan te worden uitgegaan dat de keuze van de wetgever om te 
voorzien in een voorwaarde van vijf jaar verblijf onevenredige gevolgen met zich meebrengt. Die oplossing 
werd eveneens aanvaard in het arrest nr. 69/2010. Het is immers in beginsel slechts aan het einde van een termijn 
van vijf jaar regelmatig en ononderbroken verblijf dat een buitenlandse persoon ertoe kan worden gemachtigd 
zich op het grondgebied te vestigen en bijgevolg in het bevolkingsregister te worden ingeschreven. De 
omstandigheid dat een buitenlands kind in eenzelfde huishouden samenleeft met een Belgisch kind is zonder 
weerslag op de geldigheid van de voorwaarde van een regelmatig en ononderbroken verblijf op het grondgebied 
gedurende een termijn van vijf jaar voor de natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor dat kind.  
 
 De Ministerraad besluit dat de prejudiciële vraag ontkennend dient te worden beantwoord. 
 
 A.2.2.  De Ministerraad gaat ten slotte ervan uit dat de in het geding zijnde bepaling niet dient te worden 
onderzocht ten aanzien van artikel 22 van de Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten 
van de mens. Zich baserend op een vaste rechtspraak van het Hof, doet hij gelden dat een partij het Hof niet kan 
verzoeken de inhoud van de prejudiciële vraag te wijzigen en de referentienormen uit te breiden. 
 

 

- B – 
 

 B.1.  Artikel 1 van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag 

bepaalt : 

 

 « Onverminderd de bepalingen van artikel 10, wordt gezinsbijslag toegekend, onder de 
bij of krachtens deze wet bepaalde voorwaarden, ten behoeve van het kind dat uitsluitend of 
hoofdzakelijk ten laste is van een natuurlijke persoon die in België verblijft. 
 
 Wanneer het kind een vergoeding geniet als bedoeld in de wet van 3 juli 2005 betreffende 
de rechten van vrijwilligers, is dit geen beletsel voor de toekenning van gezinsbijslag. 
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 Het kind blijft ten laste wanneer het een vrijwillige militaire inzet vervult, tot de eerste 
dag van de zesde kalendermaand die volgt op de maand tijdens dewelke de militair de 
dienstneming aangaat bedoeld in artikel 21, tweede lid, van de wet van 10 januari 2010 tot 
instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van 
toepassing op het militair personeel. Hetzelfde geldt wanneer hij een dienst van collectief nut 
uitoefent, krachtens de wet van 11 april 2003 tot instelling van een vrijwillige dienst van 
collectief nut. 
 
 Een kind wordt geacht hoofdzakelijk ten laste te zijn van de in het eerste lid bedoelde 
natuurlijke persoon indien deze persoon voor meer dan de helft bijdraagt in het onderhoud 
van het kind. 
 
 De natuurlijke persoon wordt geacht tot bewijs van het tegendeel deze voorwaarde te 
vervullen indien uit de inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister of het 
Rijksregister van de natuurlijke personen blijkt dat het kind deel uitmaakt van zijn gezin. Dit 
vermoeden kan niet worden omgekeerd om de reden dat het kind recht op maatschappelijke 
integratie heeft krachtens de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke 
integratie.  
 
 De natuurlijke persoon bedoeld in het eerste lid moet werkelijk en ononderbroken 
verbleven hebben in België gedurende minstens de laatste vijf jaar die de indiening van de 
aanvraag om gewaarborgde gezinsbijslag voorafgaan. 
 
 Van deze voorwaarde worden vrijgesteld : 
 
 1°  de persoon die onder de toepassing valt van de Verordening (EEG) nr. 1408/71 van 
14 juni 1971 van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de toepassing van de 
sociale verzekeringsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, 
die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen; 
 
 2°  de staatloze; 
 
 3°  de vluchteling in de zin van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; 
 
 4°  de persoon die niet bedoeld is onder 1° en die onderdaan is van een Staat die het 
Europees Sociaal Handvest of het Herziene Europees Sociaal Handvest heeft geratificeerd;  
 
 5°  de persoon die gewaarborgde gezinsbijslag aanvraagt ten behoeve van een kind : 
 
 a)  dat onderdaan is van een Staat die onder de toepassing valt van de verordening (EEG) 
nr. 1408/71 van 14 juni 1971 van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de 
toepassing van de sociale verzekeringsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede 
op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, of indien dit niet het geval 
is, dat onderdaan is van een Staat die het Europees Sociaal Handvest of het (Herziene) 
Europees Sociaal Handvest heeft geratificeerd; 
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 b)  dat staatloze is of vluchteling in de zin van de wet van 15 december 1980 betreffende 
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen. 
 
 Als de natuurlijke persoon bedoeld in het eerste lid vreemdeling is, moet hij toegelaten of 
gemachtigd zijn in België te verblijven of zich er te vestigen, overeenkomstig de bepalingen 
van de wet van 15 december 1980, betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 
 
 De gezinsbijslag omvat : 
 
 1°  de kinderbijslag; 
 
 2°  de leeftijdsbijslag; 
 
 3°  het kraamgeld; 
 
 4°  de bijzondere bijslag bedoeld in artikel 10; 
 
 5°  de adoptiepremie;  
 
 6°  jaarlijkse leeftijdsbijslag  
 
 7°  de maandelijkse bijslag.  
 
 De Koning kan andere bijslagen toekennen wanneer en in de mate waarin deze bijslagen 
eveneens verleend worden in de regeling van de gezinsbijslag voor zelfstandigen ». 
 

 B.2.  De verwijzende rechter stelt aan het Hof een vraag over de bestaanbaarheid van het 

zesde lid van de voormelde bepaling met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met artikel 191 van de Grondwet, met de artikelen 1 van het Eerste 

Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en 14 van dat 

Verdrag, of nog met de artikelen 2, lid 2, en 26, lid 1, van het Verdrag inzake de rechten van 

het kind, doordat het van toepassing is op de buitenlandse aanvrager die gemachtigd is in 

België te verblijven, in zoverre hij gezinsbijslag aanvraagt voor zijn kind dat onderdaan is van 

een Staat die geen lid is van de Europese Unie, terwijl het niet van toepassing is op dezelfde 

buitenlandse aanvrager in zoverre hij gezinsbijslag aanvraagt voor zijn ander kind dat van 

Belgische nationaliteit is. 

 

 B.3.1.  Ofschoon de prejudiciële vraag gewag maakt van een verschil in behandeling 

tussen de kinderen naar gelang van hun nationaliteit, blijkt uit die vraag dat ook de 

buitenlandse aanvragers van gezinsbijslag verschillend worden behandeld naargelang zij 

gezinsbijslag aanvragen voor een kind dat onderdaan is van een Staat die geen lid is van de 
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Europese Unie, dan wel voor een kind dat Belg is, waarbij alleen de eersten dienen te voldoen 

aan de voorwaarde van vijf jaar verblijf in België waarin is voorzien bij het zesde lid van de 

in het geding zijnde bepaling.  

 

 B.3.2.  De toetsing van de in het geding zijnde bepaling aan artikel 191 van de Grondwet 

valt te dezen samen met de toetsing aan de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 B.4.   Tot de rechten en vrijheden die door de artikelen 10 en 11 van de Grondwet worden 

gewaarborgd, behoren de rechten en vrijheden die voortvloeien uit internationale 

verdragsbepalingen die België binden. 

 

 B.5.1.  Artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens bepaalt : 

 

 « Alle natuurlijke of rechtspersonen hebben recht op het ongestoord genot van hun 
eigendom. Niemand zal van zijn eigendom worden beroofd behalve in het algemeen belang 
en met inachtneming van de voorwaarden neergelegd in de wet en in de algemene beginselen 
van het internationaal recht. 
 
 De voorgaande bepalingen zullen echter op geen enkele wijze het recht aantasten dat een 
Staat heeft om die wetten toe te passen welke hij noodzakelijk oordeelt om toezicht uit te 
oefenen op het gebruik van eigendom in overeenstemming met het algemeen belang of om de 
betaling van belastingen of andere heffingen en boeten te verzekeren ». 
 

 Artikel 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « Het genot van de rechten en vrijheden, welke in dit Verdrag zijn vermeld, is verzekerd 
zonder enig onderscheid op welke grond ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, 
politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een 
nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status ». 
 

 B.5.2.  Volgens de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

(EHRM, 30 september 2003, Koua Poirrez t. Frankrijk; beslissing Stec t. Verenigd 

Koninkrijk, 6 juli 2005; 18 februari 2009, Andrejeva t. Letland; 16 maart 2010, Carson en 

anderen t. Verenigd Koninkrijk; 2 november 2010, Serife Yigit t. Turkije; 7 juli 2011, 

Stummer t. Oostenrijk), behoort het voordeel van een niet-contributieve sociale uitkering tot 

de werkingssfeer van artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens. Hoewel het Eerste Aanvullend Protocol geen recht bevat om 
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sociale uitkeringen van welke aard ook te ontvangen, dient een Staat, wanneer hij beslist een 

uitkeringsstelsel in het leven te roepen, dit te doen op een wijze die verenigbaar is met 

artikel 14 (zie de beslissing Stec en anderen, § 55, en de arresten Andrejeva, § 79, en 

Stummer, § 83). 

 

 B.6.1.  Artikel 2, lid 2, van het Verdrag inzake de rechten van het kind verplicht de Staten 

die partij zijn ertoe « alle passende maatregelen » te nemen « om te waarborgen dat het kind 

wordt beschermd tegen alle vormen van discriminatie of bestraffing op grond van de 

omstandigheden […] van de ouders […] van het kind ». 

 

 B.6.2.  Artikel 26, lid 1, van datzelfde Verdrag bepaalt eveneens dat de Staten die partij 

zijn « voor ieder kind het recht [erkennen] de voordelen te genieten van voorzieningen voor 

sociale zekerheid, met inbegrip van sociale verzekering, en […] de nodige maatregelen 

[nemen] om de algehele verwezenlijking van dit recht te bewerkstelligen in overeenstemming 

met hun nationale recht ». 

 

 B.7.  In zijn oorspronkelijke formulering bepaalde artikel 1 van de wet van 20 juli 1971 

tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag : 

 

 « Gezinsbijslag wordt toegekend, onder de bij of krachtens deze wet bepaalde 
voorwaarden, ten behoeve van het kind dat uitsluitend of hoofdzakelijk ten laste is van een 
natuurlijke persoon. De Koning bepaalt welke kinderen als hoofdzakelijk ten laste aangezien 
worden. 
 
 De gezinsbijslag omvat : 
 
 1°  de kinderbijslag; 
 
 2°  de leeftijdsbijslag; 
 
 3°  het kraamgeld ». 
 

 B.8.  Artikel 1 van de wet van 20 juli 1971 is herhaalde malen gewijzigd, met name om 

aan de erin bedoelde natuurlijke persoon die gewaarborgde gezinsbijslag aanvraagt, een 

voorwaarde op te leggen met betrekking tot een werkelijk en ononderbroken verblijf in België 

gedurende minstens de laatste vijf jaar die de indiening van de aanvraag om gewaarborgde 

gezinsbijslag voorafgaan. Die voorwaarde werd in eerste instantie opgelegd aan de natuurlijke 

persoon in het algemeen (artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 242 van 31 december 1983); 
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later werden door verschillende wetswijzigingen voor verschillende categorieën van 

aanvragers uitzonderingen op die verblijfsvoorwaarde ingevoerd. De uitzondering ten 

voordele van de aanvrager van gewaarborgde gezinsbijslag ten behoeve van, onder meer, een 

kind van Belgische nationaliteit werd ingevoerd door artikel 34 van de wet van 30 december 

2009 houdende diverse bepalingen nadat het Hof in zijn arrest nr. 62/2009 van 25 maart 2009 

had geoordeeld dat « artikel 1, zesde lid, van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van 

gewaarborgde gezinsbijslag […] de artikelen 10 en 11 van de Grondwet [schendt] in zoverre 

het van toepassing is op de buitenlandse aanvrager van gewaarborgde gezinsbijslag die 

toegelaten of gemachtigd is om in België te verblijven of er zich te vestigen en die de in het 

zevende lid van dat artikel bedoelde vrijstellingen niet kan genieten, terwijl het kind dat hij 

ten laste heeft Belg is en werkelijk in België verblijft ».  

 

 B.9.  Om de prejudiciële vraag te beantwoorden, dient eerst te worden onderzocht of het 

criterium van onderscheid tussen de personen van wie de rechtgevende kinderen ten laste zijn, 

dat is afgeleid uit de vereiste van een voorafgaand verblijf van vijf jaar in België, niet zonder 

redelijke verantwoording is. 

 

 B.10.  Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 20 juli 1971 blijkt dat de 

wetgever de bedoeling had in de sector van de kinderbijslagen een residuair stelsel in te 

voeren : 

 

 « Er zijn sommige kinderen voor wie momenteel de kinderbijslag niet kan worden 
uitbetaald omdat er in hunnen hoofde geen rechthebbende is noch in het stelsel der 
werknemers noch in het stelsel der zelfstandigen. Het is derhalve nodig een residuair stelsel 
van kinderbijslag in te richten » (Parl. St., Senaat, 1970-1971, nr. 576, verslag, p. 1). 
 

 B.11.  Gelet op het niet-contributieve karakter van het residuaire stelsel van de 

gewaarborgde gezinsbijslag, vermocht de wetgever dat voordeel afhankelijk te stellen van het 

bestaan, bij de volwassene van wie het kind ten laste is, van een voldoende band met België, 

die kan worden beschouwd als een « zeer sterke overweging », zoals bedoeld in het in B.5.2 

vermelde arrest Koua Poirrez t. Frankrijk (§ 46) van het Europees Hof voor de Rechten van 

de Mens. De artikelen 1 en 2 van de wet van 20 juli 1971, niettegenstaande de opeenvolgende 

wijzigingen ervan, hebben steeds voorwaarden - van nationaliteit of van verblijf - voor het 

verkrijgen van een gewaarborgde gezinsbijslag opgelegd. De wetgever heeft die vereisten 

enkel gemilderd om de Belgen en de onderdanen van de Europese Economische Ruimte 
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(Parl. St., Kamer, 1995-1996, nr. 352/1, p. 40) alsook de staatlozen, de vluchtelingen en de 

personen die gewaarborgde gezinsbijslag aanvragen ten behoeve van kinderen die onderdaan 

zijn van een Europese Staat bedoeld in het zevende lid, 5°, van de in het geding zijnde 

bepaling of die staatloze of vluchteling zijn, op identieke wijze te behandelen. 

 

 Bovendien bepaalt artikel 1, achtste lid, van de in het geding zijnde wet : 

 

 « Als de natuurlijke persoon bedoeld in het eerste lid vreemdeling is, moet hij toegelaten 
of gemachtigd zijn in België te verblijven of zich er te vestigen, overeenkomstig de 
bepalingen van de wet van 15 december 1980, betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ». 
 

 In zijn arresten nrs. 110/2006, 48/2010 en 1/2012 heeft het Hof geoordeeld dat de 

wetgever het voordeel van het residuaire stelsel afhankelijk kon stellen van de voorwaarde 

van een regelmatig verblijf in België. 

 

 B.12.1.  In zijn voormelde arrest nr. 62/2009 heeft het Hof geoordeeld dat, wanneer het 

kind Belg is, de vereiste van een verblijf van ten minste vijf jaar voor de rechthebbende die de 

in artikel 1, zevende lid, van de wet van 20 juli 1971 bedoelde vrijstellingen niet kan genieten, 

naast de voorwaarde van werkelijk verblijf van het kind, onevenredig is met de bedoeling om 

het voordeel van het residuaire stelsel uit te breiden wanneer een voldoende band met de 

Belgische Staat is vastgesteld : « de hoedanigheid van Belg van het kind, de 

verblijfsvoorwaarde voor het kind, en de vereiste voor de rechthebbende om te zijn toegelaten 

of gemachtigd in België te verblijven of er zich te vestigen, tonen immers voldoende de 

nagestreefde verbondenheid met de Belgische Staat aan en het lijkt niet redelijk verantwoord 

daarenboven van de rechthebbende een voorafgaand verblijf van een bepaalde duur in België 

te eisen » (B.7). Het Hof heeft bijgevolg geoordeeld dat, wanneer het kind ten gunste waarvan 

de aanvrager de gezinsbijslag vraagt, Belg is, de aanvrager, mede gelet op die hoedanigheid 

van zijn kind, een voldoende band met België heeft aangetoond om gewaarborgde 

gezinsbijslag ten behoeve van dat kind te ontvangen. Om zich te voegen naar dat arrest, heeft 

de wetgever, bij artikel 34 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen, de 

personen van wie een kind van Belgische nationaliteit ten laste is, van de voorwaarde van vijf 

jaar verblijf uitgezonderd. Zodoende heeft hij een op hun nationaliteit berustend verschil in 

behandeling ingesteld onder de kinderen die recht geven op gewaarborgde gezinsbijslag. 

Overeenkomstig de in B.5.2 aangehaalde rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten 
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van de Mens, kan een dergelijk verschil in behandeling slechts worden aanvaard indien het 

door « zeer sterke overwegingen » is verantwoord. 

 

 B.12.2.  Gelet op het niet-contributieve karakter van het residuaire stelsel van de 

gewaarborgde gezinsbijslag, dat wordt gefinancierd door de overheid en niet door bijdragen, 

vermag de wetgever het voordeel ervan voor te behouden aan de personen die, wegens hun 

individuele situatie, verondersteld zijn definitief of op zijn minst voor een betekenisvolle duur 

in België gevestigd te zijn. De doelstelling die erin bestaat de - per definitie 

beperkte - middelen die worden toegekend aan het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag, 

voor te behouden aan de kinderen van wie kan worden vermoed dat hun verblijf in België 

relatief gestabiliseerd is, kan als een « zeer sterke overweging » worden beschouwd. 

 

 B.12.3.  Zoals in B.11 is vermeld, vermocht de wetgever het bewijs van die 

verbondenheid met België te zoeken in de verblijfssituatie van de volwassene van wie het 

rechtgevende kind ten laste is. Maar hij vermocht eveneens ervan uit te gaan dat, wanneer de 

nationaliteit van het kind op zich alleen een verbondenheid met België aantoont, niet langer 

alleen ten aanzien van de volwassene, maar wel op het niveau van de cel die door de 

volwassene en het kind wordt gevormd, rekening dient te worden gehouden met die 

verbondenheid. Hij kon dus van mening zijn dat de voldoende verbondenheid met België 

ofwel door de situatie van de volwassene - en hij heeft bijgevolg te zijnen aanzien een 

voorwaarde inzake voldoende verblijfsduur geëist - ofwel door de situatie van het kind kan 

worden aangetoond. In dat geval kon hij van oordeel zijn dat de Belgische nationaliteit van 

het kind een relevante indicator is voor de verbondenheid die de door de volwassene en het 

kind gevormde cel met België verbindt. 

 

 B.13.1.  Bovendien kan, binnen de grenzen bepaald door artikel 57 van de organieke wet 

van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, om 

maatschappelijke dienstverlening worden verzocht indien zou blijken dat, in afwachting dat 

aan de voorwaarden voor de toekenning van gewaarborgde gezinsbijslag is voldaan, de 

bestaansmiddelen van de aanvrager hem niet toelaten te voorzien in de reële en actuele 

behoeften van het kind, zodat zijn gezondheid en zijn ontwikkeling worden gevrijwaard. 

 

 B.13.2.  Overigens kan luidens artikel 2, tweede lid, van de wet van 20 juli 1971 « de 

minister van Sociale Zaken of de ambtenaar van het ministerie van Sociale Zaken, 
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Volksgezondheid en Leefmilieu die hij aanduidt […], in behartigenswaardige gevallen, 

afwijken van de voorwaarden bepaald in artikel 1, zesde lid » van die wet.  

 

 B.14.  Het verschil in behandeling is niet zonder redelijke verantwoording. 

 

 B.15.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord.  
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 1, zesde lid, van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde 

gezinsbijslag schendt niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met 

artikel 191 van de Grondwet, met de artikelen 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens en 14 van dat Verdrag, alsook met de 

artikelen 2, lid 2, en 26, lid 1, van het Verdrag inzake de rechten van het kind, doordat het van 

toepassing is op de buitenlandse aanvrager die gemachtigd is in België te verblijven en die 

voor zijn Belgisch kind gewaarborgde gezinsbijslag geniet, in zoverre hij gewaarborgde 

gezinsbijslag aanvraagt voor zijn ander kind dat onderdaan is van een Staat die geen lid is van 

de Europese Unie. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 21 februari 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut R. Henneuse 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5321 

 
 

Arrest nr. 13/2013 
van 21 februari 2013 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 70, § 2, eerste lid, van het Wetboek van 

de belasting over de toegevoegde waarde, gesteld door het Hof van Cassatie. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul en F. Daoût, 

bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 10 februari 2012 in zake de nv « Ital Distribution » tegen de Belgische 
Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 24 februari 2012, heeft het 
Hof van Cassatie de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 70, § 2, eerste lid, van het Wetboek van de belasting over de 
toegevoegde waarde de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met 
artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, in zoverre het de rechtbank van eerste aanleg niet mogelijk maakt de in die 
bepaling bedoelde geldboete gepaard te laten gaan met een uitstel of een maatregel van 
opschorting of van probatie, terwijl de overtreder het voordeel daarvan zou kunnen verkrijgen 
indien hij om reden van dezelfde feiten voor de correctionele rechtbank verschijnt, teneinde 
de strafsancties opgelegd te krijgen waarin de artikelen 73 en volgende van hetzelfde 
Wetboek voorzien ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de nv « Ital Distribution », waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 
4040 Herstal, Parc Industriel des Hauts Sarts, IE avenue 108; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 5 december 2012 : 
 
 -  is verschenen : Mr. F. T’Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers P. Nihoul en E. De Groot verslag uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De nv « Ital Distribution » heeft verzet aangetekend tegen twee dwangbevelen die tegen haar werden 
uitgevaardigd nadat zij had geweigerd twee geldboeten te betalen die waren opgelegd door de Administratie van 
de ondernemings- en inkomensfiscaliteit met toepassing van artikel 70, § 2, van het Wetboek van de belasting 
over de toegevoegde waarde (hierna : BTW-Wetboek). Bij vonnis van 6 april 2006 heeft de Rechtbank van 
eerste aanleg te Luik voor recht verklaard dat de dwangbevelen nietig waren en niet ten uitvoer konden worden 
gelegd. Het Hof van Beroep te Luik heeft, bij arrest van 28 april 2010, dat vonnis tenietgedaan. Het Hof van 
Beroep oordeelt dat de overtredingen van de btw-wetgeving zijn aangetoond en dat het bedrag van de boete niet 
onevenredig is met de ernst van de overtreding. Het is bovendien van mening dat, in het geval dat aan dat Hof is 
voorgelegd, niet in concreto blijkt « dat het niet-optreden van de wetgever met betrekking tot de invoering van 
een mogelijk uitstel voor de toepassing van de wettelijk bepaalde geldboeten op zich en in principe van dien aard 
zou zijn dat het de toepassing van de wettelijk bepaalde fiscale geldboeten verhindert, terwijl de opgelegde 
geldboete niet onevenredig blijkt met de ernst van de overtreding en terwijl de invoering van een uitstel, met 
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inbegrip van een probatie-uitstel, in fiscale aangelegenheden ontegenzeglijk uitsluitend tot de bevoegdheid van 
de wetgever behoort ». 
 
 Voor het Hof van Cassatie voert de nv « Ital Distribution » onder andere een middel aan dat is afgeleid uit 
de schending, door artikel 70, § 2, van het BTW-Wetboek, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en van 
artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Zij verzoekt in ondergeschikte orde om het Hof 
een vraag te stellen. Het Hof van Cassatie willigt dat verzoek in en stelt het Hof de voormelde vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  De nv « Ital Distribution », eiseres in cassatie, zet uiteen dat, in tegenstelling tot de persoon die 
wordt gedagvaard om te verschijnen voor de correctionele rechtbank wegens hetzelfde type van feiten, de 
persoon die, voor de rechtbank van eerste aanleg, een beroep instelt tegen de beslissing waarbij hem een fiscale 
geldboete wordt opgelegd waarvan het repressieve en strafrechtelijke karakter in de zin van artikel 6 van het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens is erkend, niet de maatregelen tot individualisering van de straf 
kan genieten, zoals de opschorting, het uitstel en de probatie. 
 
 Zij is van mening dat de twee categorieën van rechtzoekenden zich in een vergelijkbare situatie bevinden 
omdat hun dezelfde feiten worden verweten en omdat zij allebei strafrechtelijk kunnen worden bestraft. Zij wijst 
erop dat die rechtzoekenden evenwel niet over dezelfde verweermiddelen beschikken voor de ene en de andere 
rechter : de belastingschuldige die voor de rechtbank van eerste aanleg een beroep instelt tegen een dwangbevel 
waarbij hem een geldboete wordt opgelegd krachtens artikel 70, § 2, van het BTW-Wetboek, kan niet de 
wettelijke maatregelen tot individualisering van de straf genieten omdat die maatregelen enkel door een 
strafgerecht kunnen worden opgelegd. Zij is van oordeel dat dit verschil in behandeling eveneens een schending 
vormt van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
 
 A.1.2.  De nv « Ital Distribution » verwijst naar het arrest nr. 157/2008 van 6 november 2008, dat 
betrekking heeft op artikel 70, § 1, van het BTW-Wetboek. Te dezen oordeelt zij dat het Hof kan vaststellen dat 
de wet tussen twee categorieën van belastingplichtigen een discriminatie invoert die in geen enkel opzicht kan 
worden verantwoord. 
 
 A.2.1.  De Ministerraad zet uiteen dat de wetgever op dit ogenblik de belastingrechter niet toestaat een 
maatregel uit te spreken tot uitstel van de tenuitvoerlegging van de proportionele fiscale geldboete die wordt 
beoogd door artikel 70, § 1, eerste lid, van het BTW-Wetboek, ondanks hetgeen het Hof heeft geoordeeld in het 
arrest nr. 157/2008. Hij oordeelt eveneens dat de belastingrechter de ongrondwettigheid van artikel 70, § 1, 
eerste lid, van het BTW-Wetboek, niet naar analogie mag uitbreiden tot een andere bepaling met betrekking tot 
fiscale boeten inzake btw, waarover het Hof zich nog niet heeft uitgesproken. Hij voegt eraan toe dat het de 
belastingrechter evenmin toekomt een uitstel te verlenen van de tenuitvoerlegging van de fiscale btw-boete, 
rekening houdend met de huidige stand van de wetgeving. Hij citeert een groot aantal beslissingen, van met 
name het Hof van Beroep te Bergen en het Hof van Beroep te Luik, waarbij werd beslist dat het de wetgever 
toekomt om inzake btw een mechanisme van uitstel van de toepassing van geldboeten aan te wenden, en dat de 
belastingrechter geen uitstel mag verlenen in de huidige stand van de wetgeving. 
 
 A.2.2.  De Ministerraad zet uiteen dat artikel 70, § 2, van het BTW-Wetboek een essentiële bepaling is op 
het gebied van de strijd tegen valse facturen, doordat de factuur of het als zodanig geldend stuk de hoeksteen is 
van het btw-stelsel. Hij doet gelden dat, in tegenstelling tot de sanctie die wordt opgelegd op grond van 
artikel 70, § 1, eerste lid, van het BTW-Wetboek, die welke wordt beoogd door artikel 70, § 2, eerste lid, van 
hetzelfde Wetboek kan worden opgelegd zonder dat zij samenhangt met de invordering van de belasting, en dat 
die bepaling een systeem sui generis vormt. 
 
 A.2.3.  De Ministerraad doet gelden dat, in tegenstelling tot de geldboete waarin artikel 70, § 1, eerste lid, 
van het BTW-Wetboek voorziet, de geldboete bedoeld in artikel 70, § 2, eerste lid, van hetzelfde Wetboek niet 
automatisch wordt opgelegd. Hij zet uiteen dat uit de artikelen 70, § 2, en 84, derde lid, van het BTW-Wetboek, 
alsook uit de bepalingen van het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 tot vaststelling van het bedrag van 
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de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde volgt dat, in de 
situaties die worden bestraft bij artikel 70, § 2, van het BTW-Wetboek, de verbaliserende ambtenaar de 
geldboete niet oplegt wanneer de overtredingen als louter toevallig kunnen worden aangemerkt, dat hij een 
geldboete oplegt gelijk aan het dubbel van de op de handeling verschuldigde belasting, zonder dat ze minder 
mag bedragen dan 50 euro, wanneer hij kan aantonen dat de vastgestelde overtreding is begaan met het oogmerk 
de belasting te ontduiken, en dat hij in de andere situaties het afwijkende barema toepast dat is vastgelegd in 
tabel C van de bijlage bij het voormelde koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987. 
 
 Hij preciseert dat de controle met volle rechtsmacht op de fiscale boeten inzake btw, door de burgerlijke 
rechter, ook betrekking heeft op de bevoegdheden van de administratie bij het vaststellen van de geldboete. 
 
 A.2.4.  De Ministerraad wijst erop dat in casu de verbaliserende ambtenaar niet heeft geoordeeld dat er 
sprake was van een intentie om de belasting te ontduiken of om het mogelijk te maken ze te ontduiken, op grond 
waarvan hij een geldboete gelijk aan het dubbel van de op de handeling verschuldigde belasting had kunnen 
opleggen, en dat de overtreder niet heeft aangetoond dat de overtredingen te wijten waren aan een vergissing of 
aan onwetendheid, zodat de verbaliserende ambtenaar het verminderingsbarema van tabel C van de bijlage bij 
het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 heeft toegepast. Hij wijst eveneens erop dat de overtreder het 
ministerie van Financiën of diens gemachtigde niet heeft verzocht om een vermindering of kwijtschelding van de 
aldus opgelegde geldboeten. Hij merkt verder nog op dat het Hof van Beroep te Luik een controle met volle 
rechtsmacht op de opgelegde geldboeten heeft uitgeoefend en dat het, bij die gelegenheid, de geldboete had 
kunnen schrappen indien het zou hebben geoordeeld dat de ten laste gelegde overtredingen als louter toevallig 
konden worden aangemerkt. 
 
 A.2.5.  De Ministerraad zet uiteen dat een verkoopsysteem, zoals het systeem dat te dezen in het geding is, 
dat wordt toegepast door een btw-plichtige leverancier die zijn - eveneens btw-plichtige - klanten de 
mogelijkheid laat om een omzet te verwezenlijken die niet aan de btw wordt aangegeven, aan het licht brengt dat 
de rol van de leverancier uiterst belangrijk is wat de uitreiking van regelmatige facturen betreft, en dat hij 
bijgevolg de verplichtingen die hem door de belastingwetgeving worden opgelegd niet kan negeren. Dat is de 
reden waarom, ook al geniet hijzelf in principe geen enkel fiscaal voordeel in dat systeem, artikel 70, § 2, van het 
BTW-Wetboek in een sanctie voorziet die slechts zal worden opgelegd wanneer de overtredingen die ten aanzien 
van hem zijn vastgesteld niet louter toevallig zijn. Hij voegt eraan toe dat artikel 70, § 2, van het BTW-Wetboek 
de belastingadministratie toelaat geen zware en lange controlehandelingen te moeten ondernemen met 
betrekking tot alle klanten van de leverancier die zijn facturatieverplichtingen niet is nagekomen. 
 
 A.3.1.  De Ministerraad herinnert eraan dat een uitstel van de tenuitvoerlegging van de straffen tot doel 
heeft de nadelen die inherent zijn aan de tenuitvoerlegging van de straffen te beperken en de re-integratie van de 
veroordeelde niet in het gedrang te brengen. Hij citeert het arrest nr. 157/2008 van 6 november 2008, dat eraan 
toevoegt dat het uitstel van de tenuitvoerlegging van een fiscale geldboete een maatregel is die een 
individualisering van de straf beoogt en die de overtreder ertoe wil aanzetten zijn gedrag te wijzigen, door de 
dreiging om, indien hij zou recidiveren, de opgelegde geldboete uit te voeren. 
 
 Hij meent te hebben aangetoond dat de sanctieregeling waarin artikel 70, § 2, van het BTW-Wetboek 
voorziet, ongetwijfeld de sanctie individualiseert. Hij voegt eraan toe dat de overtreder bovendien de minister 
van Financiën of diens gemachtigde kan verzoeken om een vermindering of kwijtschelding van de opgelegde 
geldboete. Overigens kan de rechter bij wie de overtreder een betwisting aanhangig heeft gemaakt, nagaan of de 
opgelegde geldboete in feite en in rechte is verantwoord, en of zij beantwoordt aan de beginselen - waaronder het 
evenredigheidsbeginsel - die de administratie in acht moet nemen. 
 
 A.3.2.  De Ministerraad doet verder nog gelden dat artikel 70, § 2, van het BTW-Wetboek tot doel heeft een 
systematische en herhaalde overtreding, vaak over een periode van verschillende jaren waarbij het vaak over een 
groot aantal handelingen gaat, te beboeten. Hij is van mening dat de sanctie een maatregel is die zich in de plaats 
stelt van een regularisatie ten laste van de klanten van de gecontroleerde leverancier, of in de plaats van een 
ambtshalve aanslag. Hij wijst erop dat, in de veronderstelling dat een uitstel moet worden toegepast op 
artikel 70, § 2, van het BTW-Wetboek, men dus ervan zou moeten uitgaan dat een gecontroleerde periode van 
verschillende jaren en een herhaling van overtredingen over een lange periode kunnen ontsnappen aan elke 
regularisatie in de vorm van een sanctie. Hij besluit eruit dat de prejudiciële vraag ontkennend dient te worden 
beantwoord in zoverre zij betrekking heeft op het uitstel. 
 
 A.4.1.  De Ministerraad wijst erop dat de door het Hof van Cassatie gestelde vraag niet alleen betrekking 
heeft op het uitstel, maar ook op de toepassing van een maatregel tot opschorting of probatie op de geldboete 
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waarin artikel 70, § 2, van het BTW-Wetboek voorziet. Hij doet opmerken dat die benadering aanzienlijk 
verschilt van de benadering in het arrest nr. 157/2008 van 6 november 2008. 
 
 A.4.2.  De Ministerraad is van mening dat het evident is dat de opschorting en de probatie geen 
maatregelen zijn die aan de fiscale geldboeten zijn aangepast, en dat zij enkel kunnen worden overwogen voor 
de strafrechtelijke geldboeten. 
 
 A.4.3.  Wat de opschorting van de uitspraak van een veroordeling betreft, zet hij uiteen dat het gaat om een 
modaliteit van de straf die voor de rechter erin bestaat de tenlastelegging vast te stellen en te erkennen dat de 
dader schuldig is, maar niet de beslissing tot veroordeling uit te spreken. Hij merkt op dat, indien een 
opschorting van de uitspraak zou moeten gelden voor artikel 70, § 2, van het BTW-Wetboek, zou moeten 
worden geoordeeld dat een herhaling van overtredingen over een periode die de verjaringstermijn van de 
vordering tot invordering overschrijdt, volledig en definitief zou kunnen ontsnappen aan elke vorm van 
regularisatie, omdat een recidive die wordt begaan na de verjaringstermijn derhalve zou kunnen worden 
beschouwd als een eerste overtreding, aangezien de voorgaande overtredingen door de rechter worden 
genegeerd. Hij is bijgevolg van mening dat een opschorting van de uitspraak toestaan, afbreuk zou doen aan de 
draagwijdte van artikel 70, § 2, van het BTW-Wetboek. 
 
 A.4.4.  De Ministerraad zet uiteen dat de opschorting en het uitstel twee maatregelen zijn die gewone of 
probatiemaatregelen kunnen zijn. Hij herinnert eraan dat de in artikel 70, § 2, van het BTW-Wetboek beoogde 
sanctie, die aan de leverancier wordt opgelegd, ertoe moet leiden dat die laatste zijn organisatie of zijn 
boekhouding wijzigt teneinde de facturatieregels die hij heeft overtreden na te leven, of dat hij eraan denkt 
voortaan regelmatig opgestelde facturen uit te reiken. Hij is van mening dat een probatiemaatregel volledig 
vreemd is aan het door de wetgever verhoopte effect van de sanctie bedoeld in artikel 70, § 2, van het BTW-
Wetboek. 
 
 Hij besluit eruit dat de prejudiciële vraag eveneens ontkennend dient te worden beantwoord in zoverre zij 
betrekking heeft op de maatregelen van opschorting en probatie. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op artikel 70, § 2, van het Wetboek van de 

belasting over de toegevoegde waarde (hierna : BTW-Wetboek), dat bepaalt : 

 

 « § 2.  Wanneer de factuur of het als zodanig geldend stuk, waarvan de uitreiking is 
voorgeschreven door de artikelen 53, 53octies en 54, of door de ter uitvoering ervan genomen 
besluiten, niet is uitgereikt of onjuiste vermeldingen bevat ten aanzien van het 
identificatienummer, de naam of het adres van de bij de handeling betrokken partijen, de aard 
of de hoeveelheid van de geleverde goederen of verstrekte diensten, de prijs of het toebehoren 
ervan, wordt een geldboete opgelegd gelijk aan het dubbel van de op de handeling 
verschuldigde belasting, zonder dat ze minder mag bedragen dan 50 EUR. 
 
 Die geldboete is verschuldigd individueel door de leverancier of de dienstverrichter en 
door zijn medecontractant. Ze is evenwel niet verschuldigd wanneer de overtredingen als 
louter toevallig kunnen worden aangemerkt, inzonderheid op grond van het aantal en het 
belang van de handelingen waarvoor geen regelmatig stuk is uitgereikt, vergeleken met het 
aantal en het belang van de handelingen waarvoor wel een regelmatig stuk is uitgereikt of 
wanneer de leverancier of de dienstverrichter geen ernstige reden had om te twijfelen aan de 
niet-belastingplichtigheid van de medecontractant. 
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 Ingeval een persoon wegens eenzelfde overtreding zowel de in § 1 als de in § 2 bepaalde 
geldboete oploopt, is alleen de laatste verschuldigd ». 
 

 B.1.2.  De artikelen 73 en 73bis van hetzelfde Wetboek, zoals zij van toepassing waren 

op de belastingjaren waarop het geschil betrekking heeft, bepaalden : 

 

 « Art. 73.  Onverminderd de fiscale geldboeten, wordt hij die met bedrieglijk opzet of 
met het oogmerk om te schaden, de bepalingen van dit Wetboek of van de ter uitvoering ervan 
genomen besluiten overtreedt, gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en 
met geldboete van 250 EUR tot 125.000 EUR of met één van die straffen alleen. 
 
 Art. 73bis.  Met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met geldboete van 
250 EUR tot 125.000 EUR of met één van die straffen alleen wordt gestraft hij die, met het 
oogmerk om een van de in artikel 73 bedoelde misdrijven te plegen, in openbare geschriften, 
in handelsgeschriften of in private geschriften valsheid pleegt, of die van een zodanig vals 
geschrift gebruik maakt. 
 
 Hij die wetens en willens een vals getuigschrift opstelt dat de belangen van de Schatkist 
kan schaden of die van een dergelijk getuigschrift gebruik maakt, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en met geldboete van 250 EUR tot 125.000 EUR 
of met één van die straffen alleen ». 
 

 B.1.3.  Artikel 73quinquies van het BTW-Wetboek bepaalde : 

 

 « § 1.  Alle bepalingen van het Eerste Boek van het Strafwetboek, met inbegrip van 
artikel 85, zijn van toepassing op de misdrijven bedoeld in de artikelen 73, 73bis en 73quater. 
 
 […] 
 
 § 3.  De Wet van 5 maart 1952, gewijzigd bij de wetten van 22 december 1969 en 25 juni 
1975, betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten, vindt geen toepassing op de 
misdrijven bedoeld in de artikelen 73, 73bis en 73quater ». 
 

 B.2.  Het Hof van Cassatie vraagt het Hof of het voormelde artikel 70, § 2, eerste lid, de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens, schendt in zoverre het de rechtbank van eerste aanleg 

niet mogelijk maakt de in die bepaling voorgeschreven geldboete gepaard te laten gaan met 

uitstel of met een maatregel tot opschorting of probatie, terwijl de overtreder het voordeel 

ervan zou kunnen genieten indien hij, voor dezelfde feiten, voor de correctionele rechtbank 

verschijnt en de strafsancties opgelegd krijgt waarin de artikelen 73 en volgende van het 

BTW-Wetboek voorzien. 
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 B.3.1.  De in artikel 70, § 2, eerste lid, van het BTW-Wetboek bedoelde fiscale 

geldboeten hebben tot doel de inbreuken begaan door alle belastingschuldigen, zonder enig 

onderscheid, die de bij dat Wetboek opgelegde verplichtingen niet naleven, te voorkomen en 

te bestraffen. Zij hebben derhalve een repressief karakter en zijn strafrechtelijk in de zin van 

artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 B.3.2.  In tegenstelling tot de persoon die wordt gedagvaard om voor de correctionele 

rechtbank te verschijnen, kan de persoon die voor de rechtbank van eerste aanleg opkomt 

tegen de beslissing waarbij hem een fiscale geldboete wordt opgelegd, evenwel geen uitstel, 

dat enkel door een strafgerecht kan worden bevolen, genieten. 

 

 B.3.3.  Onder voorbehoud dat hij geen maatregel mag nemen die kennelijk onredelijk is, 

vermag de democratisch gekozen wetgever het repressief beleid zelf vast te stellen en aldus de 

beoordelingsvrijheid van de rechter te beperken. 

 

 De wetgever heeft nochtans meermaals geopteerd voor de individualisering van straffen, 

met name door de rechter toe te staan maatregelen tot uitstel toe te kennen. 

 

 B.3.4.  Het staat aan de wetgever te oordelen of het wenselijk is de rechter te dwingen tot 

gestrengheid wanneer een inbreuk het algemeen belang schaadt, vooral in een aangelegenheid 

die, zoals te dezen, aanleiding geeft tot een aanzienlijke fraude. Die gestrengheid kan met 

name betrekking hebben op de maatregelen tot uitstel. 

 

 Het Hof zou een dergelijke keuze alleen kunnen afkeuren indien die kennelijk onredelijk 

zou zijn of indien de in het geding zijnde bepaling ertoe zou leiden aan een categorie van 

rechtsonderhorigen het recht op een eerlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige 

instantie, zoals gewaarborgd bij artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens, te ontzeggen. 

 

 B.4.1.  Het uitstel van de tenuitvoerlegging van de straffen heeft tot doel de nadelen die 

inherent zijn aan de tenuitvoerlegging van de straffen, te beperken en de re-integratie van de 

veroordeelde niet in het gedrang te brengen. Het kan worden bevolen met betrekking tot 

geldboeten. Bovendien blijkt uit artikel 157, § 1, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 

betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, hersteld 
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bij artikel 108 van de wet van 13 december 2006 houdende diverse bepalingen betreffende 

gezondheid, alsook uit artikel 1quater van de wet van 30 juni 1971 betreffende de 

administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten, 

ingevoegd bij artikel 145 van de programmawet van 27 december 2004, dat het uitstel door de 

wetgever niet onverenigbaar wordt geacht met een geldboete die wordt opgelegd door een 

andere overheid dan een strafgerecht. 

 

 De in het geding zijnde regeling van de fiscale geldboeten kan allicht in diverse 

bestanddelen verschillen van de regeling van de in het BTW-Wetboek voorgeschreven 

strafrechtelijke sancties of van de regeling van de in andere aangelegenheden voorgeschreven 

administratieve sancties, ongeacht of het gaat om de verschillende formulering van de vereiste 

van het morele bestanddeel, om de mogelijkheid administratieve geldboeten samen te voegen, 

om de wijze van vaststelling van de straffen of om de toepassing van opdeciemen. Dergelijke 

verschillen kunnen weliswaar relevant zijn om de toepassing van specifieke regels op 

bepaalde gebieden te verantwoorden, maar ze zijn dat niet op het gebied dat het voorwerp 

uitmaakt van de prejudiciële vraag : ongeacht of het uitstel wordt verleend door de 

correctionele rechtbank of door een ander rechtscollege, zoals de rechtbank van eerste aanleg, 

kan het de veroordeelde ertoe aanzetten zijn gedrag te wijzigen, door de dreiging om, indien 

hij zou recidiveren, de veroordeling tot de betaling van een geldboete uit te voeren. 

 

 Indien de wet van 29 juni 1964 niet van toepassing is, komt het aan de wetgever toe ter 

zake te bepalen onder welke voorwaarden een uitstel, net zoals eventueel een probatie-uitstel, 

kan worden verleend en de voorwaarden en de rechtspleging volgens welke dat uitstel kan 

worden ingetrokken, vast te stellen. 

 

 B.4.2.  Uit hetgeen voorafgaat, vloeit voort dat artikel 70, § 2, eerste lid, van het 

BTW-Wetboek, in zoverre het het de rechtbank van eerste aanleg niet mogelijk maakt het 

voordeel van het uitstel te verlenen aan de eerste in B.2 bedoelde overtreder, niet bestaanbaar 

is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 B.4.3.  Die vaststelling van gedeeltelijke ongrondwettigheid heeft echter niet tot gevolg 

dat die bepaling, in afwachting van een optreden van de wetgever, niet meer zou kunnen 

worden toegepast door de rechtsinstanties wanneer zij vaststellen dat de overtredingen 

vaststaan, dat het bedrag van de geldboete niet onevenredig is met de ernst van de overtreding 
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en dat er geen reden zou zijn geweest om uitstel te verlenen zelfs indien de wet in die 

maatregel had voorzien. 

 

 B.5.1.  De prejudiciële vraag heeft eveneens betrekking op de onmogelijkheid, voor de 

rechtbank van eerste aanleg, om een maatregel tot opschorting van de uitspraak van de 

veroordeling toe te kennen. 

 

 B.5.2.  Een dergelijke maatregel is niet verzoenbaar met een rechtspleging die niet voor 

een strafgerecht wordt gevoerd. De door de rechtbank van eerste aanleg gewezen beslissing 

bestaat immers niet erin een veroordeling tot een geldboete uit te spreken, maar de 

administratieve beslissing waarbij de geldboete wordt opgelegd te controleren. 

 

 B.5.3.  Daaruit volgt dat, in zoverre het het de rechtbank van eerste aanleg niet mogelijk 

maakt een maatregel tot opschorting van de uitspraak van de veroordeling toe te kennen, 

artikel 70, § 2, eerste lid, van het BTW-Wetboek niet onbestaanbaar is met de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 -  In zoverre het het de rechtbank van eerste aanleg niet mogelijk maakt de in dit artikel 

voorgeschreven geldboete gepaard te laten gaan met uitstel, schendt artikel 70, § 2, eerste lid, 

van het BTW-Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 -  In zoverre zij het de rechtbank van eerste aanleg niet mogelijk maakt een maatregel tot 

opschorting van de uitspraak toe te kennen, schendt dezelfde bepaling de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens, niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 21 februari 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut R. Henneuse 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5330 

 
 

Arrest nr. 14/2013 
van 21 februari 2013 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 14ter van de wetten op de Raad van 

State, gecoördineerd op 12 januari 1973, gesteld door de Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters A. Alen, 

J.-P. Snappe, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey en F. Daoût, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest nr. 218.189 van 23 februari 2012 in zake Jean-Philippe Tondeur tegen het 
Waalse Gewest, tussenkomende partij : de nv « SETI », waarvan de expeditie ter griffie van 
het Hof is ingekomen op 6 maart 2012, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële 
vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 14ter van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 
1973, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre die bepaling de Raad van State de 
mogelijkheid biedt die gevolgen van de in het kader van een beroep tot nietigverklaring 
vernietigde reglementaire bepalingen aan te wijzen die als gehandhaafd moeten worden 
beschouwd of voorlopig gehandhaafd worden voor de termijn die hij vaststelt, zonder hem 
echter de mogelijkheid te bieden die gevolgen van de bepalingen van een individuele akte die 
in het kader van een beroep tot nietigverklaring als onwettig zijn beschouwd, aan te wijzen 
die als gehandhaafd moeten worden beschouwd of voorlopig gehandhaafd worden voor de 
termijn die hij vaststelt in het kader van de wettigheidstoetsing van een individuele akte ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Jean-Philippe Tondeur, wonende te 1380 Maransart, rue de la Virère 1; 
 
 -  de nv « SETI », waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1380 Lasne, 
chaussée de Charleroi 1; 
 
 -  de Waalse Regering; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De nv « SETI » en de Ministerraad hebben memories van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 18 december 2012 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. J. Sambon, advocaat bij de balie te Brussel, voor Jean-Philippe Tondeur; 
 
 .  Mr. J.-P. Lagasse, tevens loco Mr. C. Detaille, advocaten bij de balie te Brussel, voor 
de nv « SETI »; 
 
 .  Mr. N. Carbonnelle, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. J.-F. Cartuyvels, 
advocaat bij de balie te Marche-en-Famenne, voor de Waalse Regering; 
 
 .  Mr. P. Crucifix, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. M. Mahieu, advocaat bij het 
Hof van Cassatie, en loco Mr. G. Pijcke, advocaat bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers F. Daoût en A. Alen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
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 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Bij beslissing van 12 december 2005 weigert het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 
Lasne de nv « Seti » een milieuvergunning toe te kennen voor het uitbaten van een dancing in de boerderij « La 
Belle Alliance » langs Rijksweg nr. 5 in Waterloo. De vennootschap stelt bij de Waalse Regering een beroep in 
tegen die beslissing. Op 13 maart 2006 hervormt de minister van Landbouw, Landelijke aangelegenheden, 
Leefmilieu en Toerisme de aangevochten beslissing en kent hij de gevraagde vergunning toe. Op 11 mei 2006 
stelt de verzoeker voor de verwijzende rechter, eigenaar van het onroerend goed dat is gelegen naast de 
betrokken zaak, bij de Raad van State een beroep in tot nietigverklaring van het voormelde ministerieel besluit. 
 
 Bij arrest nr. 205.827 van 25 juni 2010 maakt de Raad van State bij het Hof een prejudiciële vraag 
aanhangig betreffende artikel 132bis, eerste lid, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, 
Stedenbouw en Patrimonium. Het Hof beantwoordt die vraag bij zijn arrest nr. 98/2011 van 31 mei 2011. 
 
 Bij de hervatting van de debatten wijst de Raad van State, op 23 februari 2012, een tweede arrest, met 
nummer 218.189, waarbij hij oordeelt dat het tweede onderdeel van het eerste vernietigingsmiddel gegrond is. 
De tussenkomende partij voor de Raad van State verzoekt om de toepassing van artikel 14ter van de 
gecoördineerde wetten op de Raad van State. Die bepaling heeft echter enkel betrekking op de reglementaire 
akten. De Raad van State beslist derhalve het Hof de prejudiciële vraag te stellen die te dezen bij het Hof 
aanhangig is gemaakt. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A – 

 
 A.1.1.  De verzoekende partij voor de verwijzende rechter geeft in eerste instantie aan dat de in het geding 
zijnde bepaling analoog is met die van artikel 8, tweede lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Grondwettelijk Hof, dat op zijn beurt analoog is met artikel 264, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU). 
 
 A.1.2.  Zij geeft vervolgens aan dat de prejudiciële vraag die te dezen is gesteld de betrokken categorieën 
van personen niet identificeert. Zij verwijst hoogstens naar het onderscheid tussen bepalingen van reglementaire 
aard en individuele akten. Dat onderscheid zou echter objectief zijn en zou een summa divisio van het 
administratief recht uitmaken, die steunt op het materiële aspect en de inhoud van de akte. Reglementaire akten 
zijn immers algemeen en abstract en hebben een bestendig karakter, terwijl individuele akten worden gesteld op 
grond van concrete, welomschreven situaties die niet door hun bestendigheid worden gekenmerkt. 
 
 A.1.3.  De verzoekende partij voor de verwijzende rechter benadrukt dat in het Europese recht, volgens een 
vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie wanneer het de bevoegdheid uitoefent die aan 
dat Hof is toegewezen bij artikel 234 van het EG-Verdrag, de Europese rechtsregel die is uitgelegd, door de 
rechter ook kan en moet worden toegepast op rechtsbetrekkingen die zijn ontstaan en tot stand gekomen vóór het 
arrest waarbij over het verzoek om uitlegging is beslist. 
 
 Het Hof van Justitie beperkt de retroactiviteit van zijn arresten uitsluitend wanneer uitzonderlijke 
omstandigheden zulks verantwoorden, zoals een risico van zware economische gevolgen dat kan ontstaan 
wanneer een groot aantal rechtsbetrekkingen, die nochtans te goeder trouw zijn aangegaan op grond van een 
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reglementering die als zijnde rechtsgeldig werd beschouwd ondanks onzekerheid omtrent de draagwijdte ervan, 
ter discussie worden gesteld. 
 
 A.1.4.  De verzoekende partij voor de verwijzende rechter wijst nog erop dat het Hof zelf heeft 
aangenomen dat de wetgever onderzoekt of uitzonderlijke redenen konden verantwoorden dat de gevolgen van 
een onwettige reglementaire akte worden gehandhaafd, waarbij evenwel wordt geëist dat zij enkel bij wege van 
algemene beschikking worden gehandhaafd.  
 
 Er wordt onderstreept dat het onderscheid tussen een reglementaire akte en een individuele akte 
uitdrukkelijk is erkend bij de aanneming van artikel 14ter van de gecoördineerde wetten op de Raad van State.  
 
 A.1.5.  De verzoeker partij voor de verwijzende rechter beklemtoont ten slotte dat individuele akten van 
reglementaire akten zijn verschillend van aard in zoverre zij een specifieke adressaat hebben, die individueel op 
de hoogte wordt gebracht van een mogelijk beroep, teneinde hem in staat te stellen in die procedure tussen te 
komen. De wetgever en de rechtspraak zouden overigens de temporele modaliteiten van de tenuitvoerlegging 
van de individuele administratieve akte hebben vastgelegd door, bijvoorbeeld, de mechanismen van verval van 
die akten te schorsen. De regelingen die van toepassing zijn op de reglementaire en individuele akten zouden 
bijgevolg niet vergelijkbaar zijn. 
 
 A.2.1.  In haar memorie wijst de nv « Seti », tussenkomende partij voor de verwijzende rechter, eveneens 
erop dat de in het geding zijnde bepaling geïnspireerd is op artikel 8, tweede lid, van de wet van 6 januari 1989 
op het Grondwettelijk Hof. Anders dan het Hof, neemt de Raad van State evenwel kennis van beroepen die 
gericht zijn tegen hetzij reglementaire akten, hetzij individuele akten. 
 
 A.2.2.  Verschillende uittreksels uit de parlementaire voorbereiding van artikel 14ter van de gecoördineerde 
wetten op de Raad van State worden geciteerd om aan te geven dat niemand zich erom lijkt te hebben 
bekommerd de verschillende behandeling van individuele akten, ten opzichte van reglementaire akten, te 
verantwoorden. 
 
 De tussenkomende partij voor de verwijzende rechter wijst erop dat wetsvoorstellen werden ingediend die 
de individuele akten en de reglementaire akten beoogden. Met betrekking tot zowel het wetsontwerp dat heeft 
geleid tot de aanneming van artikel 14ter van de gecoördineerde wetten op de Raad van State als de 
bovenvermelde wetsvoorstellen, zou de minister in de Kamercommissie een nota hebben voorgelegd waarin de 
thans aan het Hof voorgelegde problematiek zeer genuanceerd wordt onderzocht. Ondanks die nota en het 
voorbehoud dat door verschillende parlementsleden werd gemaakt, zou de in het geding zijnde bepaling zijn 
aangenomen zonder de individuele akten te beogen.  
 
 A.2.3.  Wat betreft het antwoord dat op de prejudiciële vraag moet worden gegeven, geeft de 
tussenkomende partij aan dat zij zich ervan bewust is dat het feit dat de Raad van State de mogelijkheid wordt 
geboden om de gevolgen van zijn vernietigingsarresten in de tijd aan te passen, uitzonderlijk moet blijven, omdat 
dat afwijkt van het beginsel van de terugwerkende kracht van een vernietigingsarrest. Niettemin zou de 
ingevoerde regeling discriminerend zijn. De parlementaire voorbereiding van de wet zou dat bevestigen : zo 
zouden de beginselen die de aanneming van het in het geding zijnde artikel 14ter hebben verantwoord, kunnen 
worden overgenomen om een handhaving van de gevolgen van een vernietigde individuele akte te 
verantwoorden. 
 
 A.2.4.  De wetgever zelf zou bij de aanneming van het in het geding zijnde artikel 14ter hebben erkend dat 
het Hof in feite toestaat dat individuele akten die op grond van een vernietigde normatieve bepaling zijn 
aangenomen, blijven voortbestaan. De wetgever zou eveneens hebben erkend dat, wanneer de Raad van State 
beslist om geen terugwerkende kracht te verlenen aan de vernietiging van een reglementaire akte, alle 
individuele akten die ter uitvoering van die reglementaire akte zijn aangenomen, kunnen worden gehandhaafd. 
 
 A.3.1.  In haar memorie neemt de Waalse Regering, verwerende partij voor de verwijzende rechter, een 
gedeelte van de laatste memorie van de nv « Seti » in het kader van de procedure voor de Raad van State, over. 
 
 A.3.2.  De Waalse Regering geeft aan dat zij zich naar de wijsheid van het Hof zal gedragen. Indien het Hof 
zou oordelen dat de schending van het gelijkheidsbeginsel in het juridische systeem ligt, zou volgens haar 
moeten worden vastgesteld dat het de federale wetgever en alleen hem toekomt die schending weg te werken. 
Het Hof zou derhalve een lacune-arrest in de strikte zin moeten uitspreken, om de onafhankelijkheid en de 
beoordelingsvrijheid van de wetgever te vrijwaren. 
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 A.4.1.  De Ministerraad zet in zijn memorie eerst de totstandkoming van de in het geding zijnde bepaling 
uiteen. Hij wijst erop dat zij teruggaat op een amendement dat geen onderscheid maakte tussen individuele akten 
en reglementaire akten, hetgeen werd betreurd door de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, tijdens de 
werkzaamheden van de Commissie voor de Binnenlandse en Administratieve aangelegenheden. De Ministerraad 
verwijst eveneens naar de twee wetsvoorstellen die over hetzelfde onderwerp werden ingediend, en naar de 
parlementaire debatten naar aanleiding van het onderzoek ervan. 
 
 A.4.2.  Wat de overeenstemming van de in het geding zijnde bepaling met de referentienormen betreft, 
geeft de Ministerraad aan dat het objectieve karakter van het criterium van onderscheid te dezen samenvalt met 
de verantwoording van het verschil in behandeling en vervat ligt in het onderscheid tussen een akte met 
reglementaire draagwijdte en een akte met individuele draagwijdte. 
 
 Dat onderscheid zou een van de meest gekende en meest fundamentele zijn binnen het administratief recht. 
 
 Zo beschikt een individuele akte, in tegenstelling tot een reglementaire akte die wordt gekenmerkt door 
haar algemeen en abstract karakter, via bijzondere en concrete maatregelen, en is zij bestemd voor welbepaalde 
personen of situaties. De draagwijdte ratione personae en ratione temporis van de twee akten zou dus wezenlijk 
verschillen. Om die redenen zouden meerdere rechtsregels en –beginselen van toepassing zijn op de individuele 
akten en niet op de reglementaire akten, en omgekeerd. Dat zou gelden voor de verplichting tot uitdrukkelijke 
motivering die is voorgeschreven bij de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 
bestuurshandelingen, voor de verplichting tot voorafgaande raadpleging van de afdeling wetgeving van de Raad 
van State met toepassing van artikel 3 van de gecoördineerde wetten, voor de rechtspraak van de Raad van State 
betreffende het toepassingsgebied ratione temporis van artikel 159 van de Grondwet, voor de vormvoorschriften 
voor bekendmaking van de administratieve akte, voor de vormvoorschriften voor onderhandelingen en overleg 
met de vakorganisaties – die alleen voor de reglementaire akten gelden -, voor de vormvoorschriften voor het 
voorafgaandelijk horen en de inachtneming van de rechten van verdediging - die enkel voor de individuele akten 
gelden - en, ten slotte, voor de verschillende procedureregels die van toepassing zijn voor de afdeling 
bestuursrechtspraak. 
 
 A.4.3.  Wat de in het geding zijnde bepaling betreft, benadrukt de Ministerraad dat de beperking van het 
toepassingsgebied ervan tot de reglementaire akten verantwoord zou zijn door het uitzonderlijke en dus 
noodzakelijkerwijs limitatieve karakter van de aanpassing van de gevolgen van een vernietigingsarrest. De 
wetgever zou de Raad van State de mogelijkheid hebben willen bieden om de retroactiviteit van een 
vernietigingsarrest te matigen om reden dat die retroactiviteit de rechtszekerheid ernstig kan aantasten. De 
noodzaak om in zulk een afwijkend mechanisme te voorzien, zou zich in de regel niet voordoen wanneer de 
vernietiging een individuele akte betreft die, per definitie, een particuliere situatie regelt. 
 
 Andere mechanismen zouden het mogelijk maken om de eventueel problematische gevolgen van de 
vernietiging van een individuele akte te vermijden, zoals bijvoorbeeld de theorie van de feitelijke ambtenaar, of 
nog de rechtspraak van de Raad van State die toestaat dat een administratieve overheid terugwerkende kracht 
verleent aan een administratieve akte om een onwettigheid die bij een door de Raad van State gewezen arrest is 
afgekeurd, te corrigeren. 
 
 Er wordt verder nog onderstreept dat de bestaanbaarheid van artikel 14ter met artikel 159 van de Grondwet 
nauw verbonden zou zijn met de omstandigheid dat die wetsbepaling enkel de reglementaire akten beoogt. 
 
 A.4.5.  De Ministerraad geeft ten slotte aan dat uit het arrest van het Hof nr. 18/2012 van 9 februari 2012 
zou volgen dat de overeenstemming van artikel 14ter van de gecoördineerde wetten met de artikelen 10, 11 en 
159 van de Grondwet afhangt van het evenwicht dat door de wetgever werd tot stand gebracht tussen wettigheid 
en rechtszekerheid. Dat evenwicht zou kunnen worden verbroken indien men zou aannemen dat artikel 14ter 
eveneens van toepassing is op de akten met individuele draagwijdte, in zoverre het probleem van de 
rechtszekerheid minder scherp is met betrekking tot zulke akten. 
 
 A.5.1.  In haar memorie van antwoord benadrukt de tussenkomende partij voor de verwijzende rechter dat 
de prejudiciële vraag de categorieën van personen die respectievelijk te maken hebben met reglementaire akten 
enerzijds, en met individuele akten, anderzijds, wil vergelijken. Volgens haar zouden de argumenten afgeleid uit 
de summa divisio tussen de twee categorieën van akten niet pertinent, noch overtuigend zijn voor het antwoord 
op de aan het Hof voorgelegde vraag. 
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 A.5.2.  Volgens de nv « Seti » zou de verzoekende partij voor de verwijzende rechter in haar memorie 
hebben aangetoond dat de wetgever van 1996 « de kwestie noch duidelijk, noch definitief zou hebben 
opgehelderd [toen hij oordeelde] enkel de reglementaire akten te moeten beogen uitsluitend om reden dat het 
opportuun zou zijn om eerst de Raad van State met die nieuwe mogelijkheid vertrouwd te maken in geval van 
nietigverklaring van reglementaire bepalingen ». De federale wetgever zou zich overigens over die kwestie 
moeten kunnen uitspreken naar aanleiding van het voorstel dat onlangs bij de Senaat werd ingediend en dat tot 
doel heeft het toepassingsgebied van artikel 14ter van de gecoördineerde wetten op de Raad van State uit te 
breiden tot de individuele akten. 
 
 A.5.3.  De tussenkomende partij voor de verwijzende rechter voegt eraan toe dat de verwijzing naar 
artikel 8, tweede lid, van de bijzondere wet op Grondwettelijk Hof niet ernstig zou zijn omdat het Hof nooit 
kennisneemt van individuele akten. 
 
 A.5.4.  Het argument dat is afgeleid uit de rechtszekerheid en waaraan de wetgever in 1996 aandacht 
schonk, zou zonder onderscheid van toepassing zijn op de gevolgen van een vernietigingsarrest van de Raad van 
State, ongeacht of dat arrest betrekking heeft op een reglementaire akte dan wel een individuele akte. Het geval 
dat te dezen aan de verwijzende rechter is voorgelegd zou eveneens aantonen dat het onjuist is te beweren dat, 
wat de individuele akten betreft, andere aangepaste mechanismen het mogelijk zouden maken de gevreesde 
nadelige gevolgen te vermijden. 
 
 A.5.5.  De tussenkomende partij voert verder nog aan dat de retroactiviteit van de door de Raad van State 
uitgesproken vernietigingsarresten niet vanzelfsprekend is en niet door een formele tekst wordt erkend. Ze zou 
evenmin deel uitmaken van praktijken die in het buitenland eenduidig worden toegepast. Die terugwerkende 
kracht zou immers pretoriaans zijn en uit de rechtsleer voortvloeien. De toepassing van artikel 14ter van de 
gecoördineerde wetten op de Raad van State op individuele akten zou bijgevolg in geen enkel opzicht afbreuk 
doen aan de summa divisio tussen reglementaire akten en individuele akten, waarop de Ministerraad en de 
verzoekende partij voor de verwijzende rechter zich willen baseren ter verdediging van hun stelling. 
 
 A.6.  In zijn memorie van antwoord verwijst de Ministerraad integraal naar de inhoud van zijn bij het Hof 
ingediende memorie. Hetzelfde geldt voor de Waalse Regering. 
 

 

– B – 

 

 B.1.  De Raad van State vraagt of artikel 14ter van de wetten op de Raad van State, 

gecoördineerd op 12 januari 1973, bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 

nu het een verschil in behandeling teweegbrengt tussen personen die kunnen worden 

geconfronteerd met de vernietiging van een verordeningsbepaling en personen die kunnen 

worden geconfronteerd met de vernietiging van een individuele beslissing. 

 

 De in het geding zijnde bepaling voorziet immers erin dat de Raad van State in geval van 

vernietiging van een verordeningsbepaling de gevolgen van de vernietigde bepaling kan 

handhaven, terwijl niet in een dergelijke mogelijkheid is voorzien in geval van vernietiging 

van een individuele beslissing. 

 

 B.2.1.  Artikel 14ter van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 

1973, bepaalt : 
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 « Zo de afdeling bestuursrechtspraak dit nodig oordeelt, wijst zij, bij wege van algemene 
beschikking, die gevolgen van de vernietigde verordeningsbepalingen aan welke als 
gehandhaafd moeten worden beschouwd of voorlopig gehandhaafd worden voor de termijn 
die zij vaststelt ». 
 

 B.2.2.  De in het geding zijnde bepaling is ingevoegd bij artikel 10 van de wet van 

4 augustus 1996 « tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 

12 januari 1973 ». 

 

 Een amendement dat de invoeging van een dergelijke bepaling beoogde, werd als volgt 

verantwoord : 

 
 « Deze nieuwe bepaling wil aan de Raad van State dezelfde bevoegdheid verlenen als die 
waarover het Arbitragehof [thans het Grondwettelijk Hof] krachtens artikel 8, tweede lid, van 
de bijzondere wet van 6 januari 1989, alsook het Europees Hof van Justitie beschikken. Zo 
kan de terugwerking van een vernietigingsarrest eventueel in de tijd worden beperkt. 
 
 Het beginsel van de terugwerking kan in de praktijk belangrijke gevolgen tot stand 
brengen omdat het bestaande rechtstoestanden kan aantasten. 
 
 De ervaring wijst bovendien uit dat rechtscolleges die met een dergelijke macht zijn 
bekleed, deze met mate hebben gebruikt » (Parl. St., Senaat, 1995-1996, nr. 1-321/2, p. 7). 
 

 Oorspronkelijk was in dat amendementsvoorstel niet bepaald dat de handhaving van de 

gevolgen enkel betrekking kon hebben op vernietigde verordeningsbepalingen. Nadat tijdens 

de besprekingen in de bevoegde commissie door de minister was betreurd dat het voorstel 

« geen rekening houdt met het onderscheid tussen individuele handelingen en 

verordeningen » aanvaardde de indiener het « amendement te verbeteren door de woorden 

‘ de vernietigde bepalingen ’ te vervangen door de woorden ‘ de vernietigde 

verordeningsbepalingen ’ ». Daarop werd het amendement door de commissieleden eenparig 

aangenomen (Parl. St., Senaat, 1995-1996, nr. 1-321/6, p. 7). 

 

 B.2.3.  Tijdens de verdere parlementaire voorbereiding in de Kamer van 

volksvertegenwoordigers werden, samen met het wetsontwerp tot wijziging van de wetten op 

de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, twee wetsvoorstellen besproken die er 

eveneens toe strekten de handhaving van de gevolgen door de Raad van State mogelijk te 

maken. 
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 Het eerste beoogde enkel de « reglementen » (Parl. St., Kamer, 1995-1996, nr. 281/1, 

p. 2). Het tweede beoogde de regeling van de « gevolgen van de nietigverklaarde 

rechtshandeling » (Parl. St., Kamer, 1995-1996, nr. 341/1, p. 2). 

 

 In het verslag van de bevoegde commissie is met betrekking tot die wetsvoorstellen 

gesteld : 

 

 « In een eerste reactie stelt de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken 
vast dat artikel 10 van het wetsontwerp, in de Senaat ingevoegd bij amendement, in ruime 
mate tegemoet komt aan de door de auteurs van beide wetsvoorstellen geuite 
bekommernissen. De tekst gaat evenwel niet zover als wat […] is voorgesteld, aangezien de 
Raad van State enkel met betrekking tot nietigverklaarde verordeningsbepalingen zal kunnen 
aanwijzen welke gevolgen als gehandhaafd moeten worden beschouwd of voorlopig 
gehandhaafd voor de termijn die zij vaststelt.  
 
 Hoewel dit misschien ook een goede oplossing kan zijn wanneer het nietigverklaarde 
individuele administratieve beslissingen betreft, acht de minister het probleem in dat geval 
minder acuut. 
 
 Immers, ook in deze gevallen zijn de gevolgen van een vernietigingsarrest weliswaar 
juridisch retroactief, doch in de praktijk zijn ze het voor de betrokken persoon vaak niet. Men 
denke maar aan bijvoorbeeld een gemeenteontvanger, wiens benoeming werd vernietigd, 
zonder dat zulks invloed heeft op de door hem in het verleden ontvangen wedden. 
 
 Het lijkt de minister dan ook raadzaam de Raad van State eerst vertrouwd te maken met 
deze nieuwe mogelijkheid voor vernietigde verordeningsbepalingen, en - na een evaluatie - 
het systeem in een later stadium eventueel uit te breiden tot vernietigde individuele 
administratieve beslissingen » (Parl. St., Kamer, 1995-1996, nr. 644/4, pp. 3-4). 
 

 B.2.4.  Het Hof beperkt zijn onderzoek tot de hypothese waarin geen enkel element van 

het geschil onder het toepassingsgebied van het recht van de Europese Unie valt. 

 

 B.3.  De in het geding zijnde bepaling laat het aan de Raad van State over de gevolgen 
van vernietigde reglementaire bepalingen te handhaven « zo de afdeling bestuursrechtspraak 
dit nodig oordeelt ». 
 
 Uit de rechtspraak blijkt dat de Raad van State de bij de wet van 4 augustus 1996 
verleende bevoegdheid tot nu toe zelden heeft aangewend en dat de mogelijkheid tot 
handhaving van de gevolgen met wijsheid en omzichtigheid moet worden gehanteerd wanneer 
vaststaat dat de vernietiging zonder meer van het bestreden besluit zeer zware gevolgen zou  
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hebben op het stuk van de rechtszekerheid (RvSt, 21 november 2001, nr. 100.963, Belgische 
Staat; 30 oktober 2006, nr. 164.258, Somja et al.; 8 november 2006, nr. 164.522, Belgische 
beroepsvereniging der geneesheren specialisten in nucleaire geneeskunde et al.). 
 
 B.4.  De Raad van State komt met die rechtspraak tegemoet aan de bedoeling van de 

wetgever, die heeft getracht een evenwicht te vinden tussen het beginsel van de wettigheid 

van de reglementaire handelingen, verankerd in artikel 159 van de Grondwet, en het beginsel 

van de rechtszekerheid. Zoals het Hof heeft aangegeven in zijn arrest nr. 18/2012 van 

9 februari 2012, heeft de wetgever immers aan een rechtscollege de zorg toevertrouwd om te 

bepalen of uitzonderlijke redenen verantwoorden dat de gevolgen van een onwettige 

reglementaire handeling worden gehandhaafd. 

 

 B.5.  Het staat aan de wetgever om, met inachtneming van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, een billijk evenwicht tot stand te brengen tussen het belang dat elke situatie die 

strijdig is met het recht, wordt verholpen en de bekommernis dat bestaande toestanden en 

gewekte verwachtingen na verloop van tijd niet meer in het gedrang worden gebracht. 

 

 B.6.  Weliswaar kan de nood om – in uitzonderlijke gevallen – te voorkomen dat de 

terugwerkende kracht van een vernietiging « bestaande rechtstoestanden » in het gedrang zou 

brengen (Parl. St., Senaat, 1995-1996, nr. 1-321/2, p. 7), zich zowel laten gevoelen ten 

aanzien van individuele beslissingen als ten aanzien van verordeningsbepalingen. 

 

 Niettemin heeft de wetgever, bij het tot stand brengen van het in B.5 vermelde billijke 

evenwicht, ermee rekening kunnen houden dat de kans op onevenredige gevolgen van een 

vernietiging groter is wanneer het een verordeningsbepaling betreft die per definitie een 

onbepaald aantal personen als rechtsadressaat heeft. 

 

 B.7.  Zonder zich uit te spreken over de grondwettigheid van een andere optie, zoals die 

welke de wetgever heeft overwogen tijdens de in B.2.3 aangehaalde parlementaire 

voorbereiding, stelt het Hof vast dat het niet zonder redelijke verantwoording is de 

mogelijkheid van een handhaving van de gevolgen te beperken tot verordeningsbepalingen. 

 

 B.8.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 
 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 14ter van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, 

schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 

21 februari 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 
F. Meersschaut R. Henneuse 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5372 

 
 

Arrest nr. 15/2013 
van 21 februari 2013 

 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 
 
 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 2 december 2011 houdende 
bekrachtiging van het koninklijk besluit van 12 mei 2011 houdende wijziging van het 
koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International 
Airport Company (BIAC) in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de 
luchthaveninstallaties en van het koninklijk besluit van 12 mei 2011 houdende wijziging van 
het koninklijk besluit van 21 juni 2004 betreffende de toekenning van de exploitatielicentie 
van de luchthaven Brussel-Nationaal aan de naamloze vennootschap BIAC en tot wijziging 
van de wet van 13 maart 2011 houdende diverse bepalingen betreffende Mobiliteit wat de 
verlenging van de termijn van bekrachtiging betreft, ingesteld door Joannes Wienen. 
 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechters A. Alen, 

J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels en F. Daoût, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, 

onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 maart 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 28 maart 2012, is beroep tot vernietiging 
ingesteld van de wet van 2 december 2011 houdende bekrachtiging van het koninklijk besluit 
van 12 mei 2011 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende 
de omzetting van Brussels International Airport Company (BIAC) in een naamloze 
vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties en van het koninklijk 
besluit van 12 mei 2011 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 21 juni 2004 
betreffende de toekenning van de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal aan 
de naamloze vennootschap BIAC en tot wijziging van de wet van 13 maart 2011 houdende 
diverse bepalingen betreffende Mobiliteit wat de verlenging van de termijn van bekrachtiging 
betreft (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 december 2011, derde editie) door 
Joannes Wienen, wonende te 2950 Kapellen, Kastanjedreef 73. 
 
 
 Memories en memories van wederantwoord zijn ingediend door : 
 
 -  Luc De Ryck, wonende te 9500 Geraardsbergen, Zikastraat 30; 
 
 -  de nv « The Brussels Airport Company », met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, 
Auguste Reyerslaan 80; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De verzoekende partij heeft een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 18 december 2012 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. P. Vande Casteele, advocaat bij de balie te Antwerpen, voor de verzoekende partij 
en voor Luc De Ryck; 
 
 .  Mr. G. van Thuyne en Mr. F. Goossens, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
nv « The Brussels Airport Company »; 
 
 .  Mr. A. Poppe loco Mr. E. Jacubowitz, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en J.-P. Snappe verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van het belang 
 
 A.1.  De Ministerraad betwist het belang van de verzoekende partij. Hij wijst erop dat de verzoekende partij 
op geen enkele wijze aantoont dat de bestreden wet haar een nadeel zou berokkenen. 
 
 A.2.  L. De Ryck, eerste tussenkomende partij, voert aan dat de bestreden bepalingen alle mogelijke 
gebruikers aanbelangen, met inbegrip van de luchthavenpassagiers. Vermits de verzoekende partij en zijzelf 
(mogelijke) gebruikers zijn van de luchthaven Brussel-Nationaal, hebben zij een rechtmatig belang. De 
tussenkomende partij voegt hieraan toe dat zij tot voor kort directeur was van de Dienst Regulering van het 
Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal, zijnde de economische regulator 
die controle uitoefent op de vergoedingen die de luchthavenexploitant ontvangt van de luchtvaartmaatschappijen 
en van de passagiers. Zij zet uiteen dat zij werd ontslagen wegens dringende redenen omdat zij de 
onafhankelijkheid van de Dienst Regulering trachtte te waarborgen door zich te verzetten tegen de beslissing van 
de staatssecretaris voor Mobiliteit die het tariefsysteem en de tariefformule voor de luchthaven Brussel-Nationaal 
bepaalde voor de periode van april 2011 tot maart 2016. Volgens haar heeft zij bijgevolg een moreel belang bij 
haar tussenkomst vermits het beroep voor het Hof een twistpunt betreft dat heeft geleid tot haar eigen ontslag om 
dringende redenen. De tussenkomende partij wijst nog erop dat zij tevens een klacht bij de Europese Commissie 
heeft ingediend, vermits het huidige statuut van de Dienst Regulering strijdig is met de bepalingen van de 
Europese richtlijnen 2001/14/EG en 2007/58/EG, meer bepaald wat de onafhankelijkheid van de Dienst 
Regulering ten opzichte van de minister en zijn administratie betreft. 
 
 A.3.  De nv « The Brussels Airport Company » (hierna : nv « TBAC »), tweede tussenkomende partij, is 
van oordeel dat de bestreden bepalingen de situatie van de verzoekende partij geenszins rechtstreeks of 
ongunstig kunnen raken. 
 
 A.4.1.  De verzoekende partij voert allereerst aan dat de exceptie van de  Ministerraad niet is  gemotiveerd 
en bijgevolg onduidelijk is.  
 
 Volgens de verzoekende partij heeft het beroep als inzet te weten of de luchthavenregulator onafhankelijk 
kan blijven optreden, dan wel of hij onder het toezicht van de minister of de Koning valt. Aangezien de 
bestreden bepalingen die laatste optie mogelijk maken, ziet de verzoekende partij niet in waarom zij hiertegen 
niet zou mogen opkomen bij het Hof. Zij wijst erop dat zij een beroep tot nietigverklaring heeft ingesteld bij de 
Raad van State tegen het koninklijk besluit van 12 mei 2011 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 
27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company (BIAC) in een naamloze 
vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties, dat bij de bestreden wet van 2 december 
2011 is bekrachtigd. 
  
 Nog volgens de verzoekende partij bepaalt de luchthavenregulator de tariefformule en controleert hij de 
bedragen die de luchthavenexploitant kan opleggen. Inzet van die controle is volgens haar de vergoedingen die 
passagiers betalen. Zij leidt hieruit af dat de bestreden bepalingen nadelig zijn vermits de beslissingen van een 
voorheen onafhankelijke regulator ongedaan kunnen worden gemaakt door de minister of de Regering. Zij is van 
oordeel dat het kennelijk onredelijk zou zijn te verwachten dat bij elke betaling van een luchthavenvergoeding 
een passagier een procedure zou instellen waarbij hij dan bij wijze van exceptie de bevoegdheid zou betwisten 
van de minister die de tariefverhoging heeft goedgekeurd.  
 
 De verzoekende partij wijst ook erop dat zij in de middelen de schending aanvoert van de 
richtlijn 2009/12/EG van 11 maart 2009 inzake luchthavengelden omdat aan de onafhankelijkheid van de 
luchthavenregulator wordt geraakt. Volgens haar moet een regeling waarbij de onafhankelijkheid van de 
regulator in strijd met de richtlijn wordt beperkt, kunnen worden betwist bij een nationale rechter. Zij besluit dat 
het Unierecht zich ertegen zou verzetten dat haar de toegang tot het Hof wordt ontzegd.  
 
 A.4.2.  Wat meer bepaald het arrest nr. 74/2012 van 12 juni 2012 betreft, betoogt de verzoekende partij dat 
dit arrest, waarin het Hof tot de niet-ontvankelijkheid van het beroep heeft besloten, te dezen niet kan worden 
overgenomen. In de zaak die tot dat arrest heeft geleid, waren immers de wetten van 13 maart 2011 en van 
29 april 2011 aan de orde waarin aan de Koning een algemene bevoegdheid werd toegekend om bij koninklijk 
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besluit de regelgeving met betrekking tot de luchthaven Brussel-Nationaal vast te stellen. De thans bestreden wet 
verschilt van die wetten doordat zij een concrete, nieuwe regeling, door de Koning aangenomen, bekrachtigt. 
Voortaan heeft de minister ook een beslissingsbevoegdheid inzake het tariefsysteem die hij destijds niet had, wat 
tot een verhoging van de luchthavengelden kan leiden.  
 
 De verzoekende partij is het niet eens met de in het arrest nr. 74/2012 vermelde zienswijze volgens welke 
de door de richtlijn 2009/12/EG geregelde luchthavengelden niet rechtstreeks door de passagiers dienen te 
worden betaald. Niet alleen zullen de verhogingen de facto aan de passagiers worden doorberekend, maar 
bovendien lijkt het Hof de verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 
24 september 2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap 
uit het oog te hebben verloren. In die verordening is in een « informatie en non-discriminatie »-plicht van de 
klanten met betrekking tot passagiers- en luchttarieven voorzien. Dat recht op informatie impliceert ook het recht 
om voor een nationale rechter de regelgeving te betwisten op grond waarvan belastingen, heffingen en 
vergoedingen worden bepaald. Het belang van de verzoekende partij afwijzen op grond van een restrictieve 
lezing van de richtlijn 2009/12/EG, zoals het Hof in het arrest nr. 74/2012 heeft gedaan, is vanuit het standpunt 
van het Unierecht problematisch. Daarom vraagt de verzoekende partij dat het Hof twee prejudiciële vragen aan 
het Hof van Justitie van de Europese Unie zou stellen omtrent de interpretatie en de draagwijdte van de 
richtlijn 2009/12/EG. Het antwoord van het Europees Hof zal het onderzoek van de ontvankelijkheid van het 
beroep van de verzoekende partij (mee) bepalen.  
 
 A.4.3.  Wat de exceptie van niet-ontvankelijkheid betreft, die door de nv « TBAC », tweede tussenkomende 
partij, wordt opgeworpen, verwijst de verzoekende partij in essentie naar haar weerlegging, voormeld, van een 
soortgelijke exceptie van de Ministerraad, waaruit blijkt dat de verzoekende partij wel degelijk haar belang bij 
het huidige beroep heeft aangetoond.  
 
 A.5.  L. De Ryck, eerste tussenkomende partij, sluit zich volledig aan bij het standpunt van de verzoekende 
partij. 
 
 A.6.1.  Volgens de Ministerraad blijkt uit het arrest nr. 74/2012 dat de verzoekende partij niet van een 
belang deed blijken bij haar beroep tot vernietiging van de wetten van 13 maart 2011 en 29 april 2011, vermits 
de bestreden bepalingen niets uit te staan hebben met de vaststelling van de luchthavengelden. Voorts heeft het 
Hof in dat arrest terecht geoordeeld dat de richtlijn 2009/12/EG, noch enige andere bepaling van het Unierecht, 
eraan in de weg staat dat een beroep tot vernietiging bij ontstentenis van belang wordt afgewezen. Ten slotte 
heeft het Hof vastgesteld dat de voormelde richtlijn zich richt naar de luchthavengebruiker en dus niet naar de 
passagier. 
 
 De Ministerraad ziet niet in hoe de verordening (EG) nr. 1008/2008 te dezen nuttig kan worden 
aangevoerd. Allereerst laat de verzoekende partij na een onderscheid te maken tussen, enerzijds, 
luchthavengelden in de zin van het nationale recht en, anderzijds, tarieven voor luchtdiensten in de zin van de 
voormelde verordening.  Die verordening heeft betrekking op de prijzen van luchtdiensten en op de transparantie 
waartoe de maatschappijen inzake de prijzen van luchtdiensten zijn gehouden en niet op de sommen die de 
maatschappijen moeten betalen aan de exploitanten van de luchthavens voor de gereguleerde activiteiten. 
Bovendien heeft die verordening niets uit te staan met de beslissingsbevoegdheid van de uitvoerende macht 
inzake het vaststellen van een formule voor de berekening van het tarief en de controle op het tariefsysteem. 
 
 In elk geval heeft het onderwerp van het beroep geen betrekking op het vaststellen van de tarieven die door 
de luchthavengebruiker dienen te worden betaald. De bestreden wet strekt enkel ertoe een koninklijk besluit te 
bekrachtigen op grond waarvan de minister controle uitoefent op de formule om het tarief vast te stellen en op de 
wijzigingen van het tariefsysteem door de nv « TBAC ». Vermits die bepalingen uitsluitend betrekking hebben 
op de actoren die bij het besluitvormingsproces inzake de tariefberekening en -controle zijn betrokken, kan de 
verzoekende partij, als particulier, geen enkel persoonlijk belang bij de vernietiging doen gelden. Zelfs indien de 
luchthavengelden in de zin van de richtlijn 2009/12/EG met de bestreden wet zouden worden vastgelegd, quod 
non, dan nog dient volgens de Ministerraad te worden vastgesteld dat die bijdragen uitsluitend door de 
luchthavengebruikers - en niet door de passagiers - dienen te worden betaald. De situatie van de verzoekende 
partij wordt aldus niet rechtstreeks en ongunstig geraakt. Het belang mag niet louter hypothetisch zijn. 
 
 Bovendien kan de verzoekende partij zich tot de Raad van State wenden om de beslissing te bestrijden 
waarbij de tariefformule wordt vastgelegd. Daarom dienen volgens de Ministerraad de door de verzoekende 
partij voorgestelde prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie niet te worden gesteld, 
vermits het antwoord van dat Hof niet noodzakelijk is om in deze zaak uitspraak te doen. Overigens laat de 
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richtlijn 2009/12/EG geen ruimte voor interpretatie, vermits uit artikel 2, punt 4), ervan blijkt dat het 
toepassingsgebied van de richtlijn tot de luchthavengebruikers is beperkt, met uitsluiting van de passagiers. 
 
 A.6.2.  De eerste tussenkomende partij doet volgens de Ministerraad evenmin van een belang blijken. De 
eventuele vernietiging van de bestreden wet kan de vermeende morele schade die die partij door haar ontslag zou 
hebben geleden, niet herstellen. 
 
 A.7.1.  De nv « TBAC », tweede tussenkomende partij, is van oordeel dat noch de verzoekende partij, noch 
de eerste tussenkomende partij van een belang doet blijken, vermits de bestreden wet hun situatie niet 
rechtstreeks en persoonlijk kan raken. Het belang mag niet louter hypothetisch zijn. Door zich te beroepen op het 
belang dat de luchthavenpassagiers bij de vernietiging van de bestreden wet zouden hebben, tonen die partijen 
niet aan dat er een voldoende geïndividualiseerd verband tussen hen en de bestreden wet zou bestaan. De actio 
popularis is niet toelaatbaar. 
 
 A.7.2.  De nv « TBAC » betoogt dat het niet noodzakelijk is het Hof van Justitie van de Europese Unie 
prejudicieel te ondervragen, zoals de verzoekende partij vraagt. De verzoekende partij lijkt voorbij te gaan aan 
het gegeven dat de verordening (EG) nr. 1008/2008 en de richtlijn 2009/12/EG een verschillend 
toepassingsgebied hebben : de verordening is enkel op luchtvaartmaatschappijen van toepassing, terwijl de 
richtlijn beoogt gemeenschappelijke beginselen vast te stellen voor het heffen van luchthavengelden. De definitie 
van « luchthavengelden », zoals opgenomen in artikel 2, punt 4), van de richtlijn is voldoende duidelijk, zodat 
geen twijfel kan bestaan over de interpretatie hiervan. Overigens houdt de bestreden wet geen verband met de 
definitie van « luchthavengelden », zoals in het voormelde artikel 2, punt 4), opgenomen, noch met de 
bepalingen van de verordening (EG) nr. 1008/2008. De bestreden wet bekrachtigt enkel de koninklijke besluiten 
van 12 mei 2011 die, enerzijds, de procedure tot het vaststellen van wijzigingen of goedkeuring van het 
tariefsysteem en de formule voor tariefcontrole wijzigen en, anderzijds, de bepalingen inzake informatie-
uitwisseling tussen de nv « TBAC » en de luchtvaartmaatschappijen tijdens de meerjarige consultaties wijzigen.  
 
 

 Ten aanzien van de middelen 
 
 A.8.  Na het wettelijke kader te hebben uiteengezet, voert de verzoekende partij twee middelen aan.  
 
 In een eerste middel voert zij de schending aan van de artikelen 10, 11, 12 en 14 van de Grondwet, al dan 
niet in samenhang gelezen met, enerzijds, de artikelen 33, 36, 75, 76, 105 en 108 van de Grondwet en de 
algemene beginselen van de scheiding der machten en van de hiërarchie van de normen en, anderzijds, de 
richtlijn 2009/12/EG van 11 maart 2009 inzake luchthavengelden, en het beginsel van de gemeenschapstrouw. 
Volgens de verzoekende partij waarborgen de voormelde grondwetsbepalingen en de algemene beginselen van 
de scheiding der machten en van de hiërarchie van de normen dat van kracht zijnde wettelijke bepalingen enkel 
kunnen worden gewijzigd, aangevuld, vervangen of opgeheven door de wetgever, zijnde een democratisch 
verkozen beraadslagende vergadering. Zij wijst ook erop dat het Unierecht en het beginsel van de 
gemeenschapstrouw de lidstaten verplichten om tijdig richtlijnen om te zetten in het nationale recht en om zich te 
onthouden van maatregelen die ingaan tegen de doelstellingen en de voorschriften van het Unierecht.  
 
 In haar memorie van antwoord vraagt de verzoekende partij dat een derde prejudiciële vraag aan het Hof 
van Justitie van de Europese Unie zou worden gesteld over de interpretatie van artikel 11 van de voormelde 
richtlijn 2009/12/EG. 
 
 In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van het gelijkheidsbeginsel, al dan niet 
in samenhang gelezen met, enerzijds, de algemene beginselen van het verbod van retroactiviteit, de 
rechtszekerheid en de rechtsstaat en, anderzijds, de richtlijn 2009/12/EG. 
 
 A.9.  L. De Ryck sluit zich volledig aan bij het verzoekschrift en de memorie van antwoord van de 
verzoekende partij. 
 
 A.10.  Volgens de Ministerraad en de nv « TABC » zijn de twee middelen geheel of gedeeltelijk 
onontvankelijk en zijn ze in elk geval ongegrond. 
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- B - 

 

 Ten aanzien van het onderwerp van het beroep 

 

 B.1.1.  De verzoekende partij vordert de vernietiging van de wet van 2 december 2011 

houdende bekrachtiging van het koninklijk besluit van 12 mei 2011 houdende wijziging van 

het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International 

Airport Company (BIAC) in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de 

luchthaveninstallaties en van het koninklijk besluit van 12 mei 2011 houdende wijziging van 

het koninklijk besluit van 21 juni 2004 betreffende de toekenning van de exploitatielicentie 

van de luchthaven Brussel-Nationaal aan de naamloze vennootschap BIAC en tot wijziging 

van de wet van 13 maart 2011 houdende diverse bepalingen betreffende Mobiliteit wat de 

verlenging van de termijn van bekrachtiging betreft. 

 

 B.1.2.  De wet van 2 december 2011 bepaalt : 

 

 « Artikel 1.  Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de 
Grondwet. 
 
 Art. 2.  Het koninklijk besluit van 12 mei 2011 houdende wijziging van het koninklijk 
besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport 
Company (BIAC) in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de 
luchthaveninstallaties wordt bekrachtigd met ingang van 23 mei 2011 met terugwerkende 
kracht tot op deze datum om redenen van continuïteit van bestuur. 
 
 Art. 3.  Het koninklijk besluit van 12 mei 2011 houdende wijziging van het koninklijk 
besluit van 21 juni 2004 betreffende de toekenning van de exploitatielicentie van de 
luchthaven Brussel-Nationaal aan de naamloze vennootschap BIAC wordt bekrachtigd met 
ingang van 23 mei 2011 met terugwerkende kracht tot op deze datum om redenen van 
continuïteit van bestuur. 
 
 Art. 4.  In artikel 8, § 2, van de wet van 13 maart 2011 houdende diverse bepalingen 
betreffende Mobiliteit worden de woorden ‘ zes maanden ’ vervangen door de woorden 
‘ zeven maanden ’. 
 
 Art. 5.  Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt 
bekendgemaakt ». 
 

 B.1.3.  In de parlementaire voorbereiding werd de bestreden wet van 2 december 2011 als 

volgt toegelicht : 
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 « [De staatssecretaris voor Mobiliteit] verduidelijkt dat de wet van 13 maart 2011 
houdende diverse bepalingen betreffende Mobiliteit de Koning de bevoegdheid heeft gegeven 
om alle nuttige maatregelen inzake de economische regulering van de luchthaven 
Brussel-Nationaal te nemen, om enerzijds deze regulering te moderniseren en om anderzijds 
richtlijn 2009/12/EG met betrekking tot luchthavengelden om te zetten. In uitvoering van deze 
wet van 13 maart 2011 werden op 12 mei 2011 twee koninklijke besluiten, vastgesteld na 
overleg in de Ministerraad, uitgevaardigd inzake de economische regulering van de 
luchthaven Brussel-Nationaal. Deze koninklijke besluiten zijn in werking getreden op 23 mei 
2011. Het sluitstuk van de modernisering van de economische regulering voor de luchthaven 
van Brussel-Nationaal is de bekrachtiging van de koninklijke besluiten bij wet. Artikel 8, § 2, 
van de wet van 13 maart 2011 stelt immers :  

 ‘ De besluiten die krachtens artikel 6 worden vastgesteld, worden geacht nooit uitwerking 
te hebben gehad indien zij niet bij wet zijn bekrachtigd binnen de zes maanden na de datum 
van hun inwerkingtreding. Deze bekrachtiging heeft uitwerking met ingang van deze datum. ’ 

 Doordat er wettelijk een termijn is opgelegd voor de bekrachtiging van de koninklijke 
besluiten (namelijk zes maanden na de datum van inwerkingtreding), zal de toekomstige 
regering hiervoor niet tijdig een wetsontwerp kunnen indienen.  

 Dit wetgevend initiatief om de wettelijke bekrachtiging tijdig tot stand te brengen, werd 
genomen door de Kamer van volksvertegenwoordigers. De staatssecretaris verzoekt de Senaat 
om, zoals de Kamer van volksvertegenwoordigers, voorliggend wetsontwerp aan te nemen dat 
ertoe strekt de termijn van zes maanden met één maand te verlengen zodat de omzetting van 
de Europese regelgeving op een rechtsgeldige en correcte manier zou kunnen worden 
bekrachtigd » (Parl. St.,  Senaat, 2011-2012, nr. 5-1315/2, pp. 3-4). 
 

 B.2.  Dezelfde verzoekende partij heeft eerder een beroep tot vernietiging ingesteld  van 

de artikelen  6, 7 en 8 van de wet van 13 maart 2011 houdende diverse bepalingen betreffende 

Mobiliteit en van de wet van 29 april 2011 tot wijziging van de wet van 13 maart 2011 

houdende diverse bepalingen inzake Mobiliteit wat de verlenging van de termijn van de 

bevoegdheid toegekend aan de Koning betreft. 

 

 Bij zijn arrest nr. 74/2012 van 12 juni 2012 heeft het Hof dat beroep verworpen, omdat de 

verzoekende partij niet van het vereiste belang deed blijken. 

 

 

 Ten aanzien van het belang 

 

 B.3.  De Grondwet en de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 

vereisen dat elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een beroep tot vernietiging instelt, 

doet blijken van een belang. Van het vereiste belang doen slechts blijken de personen wier 
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situatie door de bestreden norm rechtstreeks en ongunstig zou kunnen worden geraakt; 

bijgevolg is de actio popularis niet toelaatbaar.  

 

 B.4.  De Ministerraad betwist de ontvankelijkheid van het beroep omdat de verzoekende 

partij geen belang zou hebben bij de gevorderde vernietiging.  

 

 B.5.  Ter verantwoording van haar belang voert de verzoekende partij aan dat de 

bestreden bepalingen voor haar nadelig zijn, vermits ten gevolge ervan de beslissingen van de 

Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven Brussel-

Nationaal ongedaan kunnen worden gemaakt door de minister, wat ertoe zou leiden dat de 

luchthavenvergoedingen die passagiers van de luchthaven Brussel-Nationaal betalen, zouden 

worden verhoogd. 

 

 De verzoekende partij wijst nog erop dat de thans bestreden wet verschilt van de 

voormelde wetten van 13 maart 2011 en 29 april 2011 waarover het Hof in zijn voormelde 

arrest nr. 74/2012 uitspraak heeft gedaan, doordat zij een concrete, nieuwe regeling, door de 

Koning aangenomen, bekrachtigt. Voortaan zou de minister ook een beslissingsbevoegdheid 

inzake het tariefsysteem hebben die hij destijds niet had, wat tot een verhoging van de 

luchthavengelden zou kunnen leiden.  

 

 B.6.1.  De bestreden wet bekrachtigt met terugwerkende kracht tot 23 mei 2011 de twee 

voormelde koninklijke besluiten van 12 mei 2011 « om redenen van continuïteit van bestuur » 

en vervangt, in artikel 8, § 2, van de voormelde wet van 13 maart 2011, de woorden « zes 

maanden » door de woorden « zeven maanden ». 

 

 De wijzigingen door de koninklijke besluiten van 12 mei 2011 hebben betrekking op,  

 

 -  enerzijds, de procedure tot vaststelling van de formule voor de tariefcontrole van de 

inkomsten die de nv « The Brussels Airport Company » (hierna : nv « TBAC ») kan 

ontvangen als houder van de exploitatie van de luchthaveninstallaties, respectievelijk de 

vaststelling van het tariefsysteem van de luchthavenvergoedingen, na raadpleging van de 

« gebruikers », waarmee zijn bedoeld « elke natuurlijke of rechtspersoon die via luchtverkeer 

passagiers, bagage, post of vracht van of naar luchthaveninstallaties vervoert » (artikel 1, 9°, 

van het koninklijk besluit van 27 mei 2004); 
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 -  anderzijds, de informatie die de nv « TBAC » met de « gebruikers » dient uit te 

wisselen, waarmee zijn bedoeld « de luchtvaartmaatschappijen die opereren vanaf de 

luchthaven Brussel-Nationaal » (artikel 1, 28°, van het koninklijk besluit van 21 juni 2004). 

 

 B.6.2.  De bestreden bepalingen hebben geen betrekking op de luchthavenvergoedingen 

die passagiers van de luchthaven Brussel-Nationaal moeten betalen. 

 

 B.6.3.  In zoverre de verzoekende partij aanvoert dat de onafhankelijkheid van de Dienst 

Regulering van het Spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven 

Brussel-Nationaal niet wordt gewaarborgd, viseert ze in werkelijkheid artikel 8 van het 

koninklijk besluit van 12 mei 2011 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 

2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company (BIAC) in een 

naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties, dat bepaalt 

dat het tariefsysteem en elke wijziging ervan vastgesteld door de economisch regulerende 

overheid zijn onderworpen aan een beslissing van de minister. 

 

 B.6.4.  Het feit dat passagiers van de luchthaven Brussel-Nationaal mogelijkerwijs hogere 

luchthavenvergoedingen zullen moeten betalen, vloeit niet voort uit de bestreden bepalingen, 

maar uit het gebruik dat de minister in voorkomend geval van zijn hiervoor vermelde 

beslissingsbevoegdheid maakt.  

 

 B.7.1.  De verzoekende partij voert tevens aan dat, vermits zij de schending aanvoert van 

de richtlijn 2009/12/EG van 11 maart 2009 inzake luchthavengelden, het Unierecht zich 

ertegen zou verzetten dat haar vordering niet ontvankelijk wordt verklaard. 

 

 B.7.2.  Bij ontstentenis van een desbetreffende Unieregeling is het een aangelegenheid 

van de interne rechtsorde van elke lidstaat om de bevoegde rechter aan te wijzen en de 

procesregels te geven voor rechtsvorderingen die ertoe strekken de rechten te beschermen die 

de justitiabelen aan het Unierecht ontlenen, mits die regels niet ongunstiger zijn dan die welke 

voor soortgelijke nationale vorderingen gelden (gelijkwaardigheidsbeginsel), en zij de 

uitoefening van de door het Unierecht verleende rechten in de praktijk niet onmogelijk of 

uiterst moeilijk maken (doeltreffendheidsbeginsel) (HvJ, 14 december 1995, C-430/93 en 
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C-431/93, Van Schijndel en Van Veen, punt 17; 9 december 2003, C-129/00, 

Commissie/Italië, punt 25; 7 juni 2007, C-222/05 tot C-225/05, van der Weerd e.a., punt 28). 

 

 B.7.3.  Het vereiste over een belang te beschikken geldt zonder onderscheid voor elke 

natuurlijke persoon of rechtspersoon die een beroep tot vernietiging instelt en is niet van die 

aard dat het de uitoefening van de door het Unierecht verleende rechten in de praktijk 

onmogelijk of uiterst moeilijk maakt. Dat is des te meer het geval daar de luchthavengelden 

waarvan de heffing wordt geregeld door de richtlijn 2009/12/EG, moeten worden betaald door 

de luchthavengebruikers, zijnde « iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die naar of 

vanaf de desbetreffende luchthaven door de lucht passagiers, post en/of vracht vervoert » 

(artikel 2, punt 3), van die richtlijn). De door de richtlijn geregelde luchthavengelden moeten 

derhalve niet rechtstreeks worden betaald door de passagiers. 

 

 Overigens houdt de bestreden wet geen verband met de door de verzoekende partij 

aangehaalde verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 

24 september 2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in 

de Gemeenschap, vermits uit artikel 1 van die verordening blijkt dat het toepassingsgebied 

ervan tot de communautaire luchtvaartmaatschappijen is beperkt. 

 

 B.8.  Het beroep tot vernietiging is niet ontvankelijk.  

 



11 
 

 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 21 februari 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5395 

 
 

Arrest nr. 16/2013 
van 21 februari 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 6, § 1, 9, § 1, 11, § 1, en 12, § 2, 

van de wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde, gesteld door het 

Hof van Beroep te Gent. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechters A. Alen, 

J.-P. Snappe, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey en F. Daoût, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 26 april 2012 in zake de Orde der Dierenartsen tegen Pierre Lampo en 
Pieter Lampo, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 4 mei 2012, heeft 
het Hof van Beroep te Gent de volgende prejudiciële vragen gesteld : 
 
 « a.  Schenden de artikelen 9 § 1, 11 § 1 en 12 § 2 van de wet van 28 augustus 1991 
betreffende de uitoefening van de dierengeneeskunde het gelijkheidsbeginsel zoals dit wordt 
omschreven in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat deze bepalingen een 
onderscheid maken tussen erkende dierenartsen die een overeenkomst van 
diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding hebben gesloten en erkende dierenartsen die geen 
dergelijke overeenkomst hebben gesloten, terwijl het criterium van het al dan niet hebben 
afgesloten van een overeenkomst van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding niet pertinent is 
in het licht van het doel van de onderscheiden behandeling, nl. het verstrekken van 
diergeneeskundige begeleiding ? 
 
 b.  Schendt artikel 6 § 1 van de wet van 28 augustus 1991 betreffende de uitoefening van 
de dierengeneeskunde het gelijkheidsbeginsel zoals dit wordt omschreven in de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet, doordat deze bepaling toelaat dat niet alleen erkende dierenartsen die 
over de daartoe vereiste opleiding beschikken, maar ook erkende dierenartsen die niet over de 
daartoe vereiste opleiding beschikken, een overeenkomst van diergeneeskundige 
bedrijfsbegeleiding afsluiten, zonder dat deze gelijke behandeling redelijk verantwoord is in 
het licht van het door de wetgever nagestreefd doel, i.e. het verstrekken van 
diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  de Orde der Dierenartsen, met zetel te 9820 Merelbeke, Salisburylaan 54; 
 
 -  Pierre Lampo, wonende te 8340 Damme, Polderstraat 5; 
 
 -  Pieter Lampo, wonende te 8380 Dudzele, Zwaanhofstraat 1; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 18 december 2012 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. D. Matthys, advocaat bij de balie te Gent, voor de Orde der Dierenartsen; 
 
 .  Mr. J. Vanheule, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. R. Verstraeten, advocaat bij 
de balie te Brussel, en Mr. J. Beuren, advocaat bij de balie te Brugge, voor Pierre Lampo; 
 
 .  Mr. P. Crucifix, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. H. Rieder, advocaat bij de 
balie te Gent, voor Pieter Lampo; 
 
 .  Mr. V. De Schepper, tevens loco Mr. J.-F. De Bock, advocaten bij de balie te Brussel, 
voor de Ministerraad; 
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 -  hebben de rechters-verslaggevers A. Alen en F. Daoût verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Pierre Lampo en Pieter Lampo worden ervan beschuldigd een aantal misdrijven te hebben gepleegd die 
strafbaar worden gesteld door onder meer de wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de 
diergeneeskunde en de koninklijke besluiten ter uitvoering van die wet. Meer bepaald zouden zij als dierenarts 
geneesmiddelen hebben voorgeschreven of verschaft voor dieren die zij niet in behandeling hadden, alsook 
geneesmiddelen ter beschikking hebben gesteld van derden teneinde deze door hen te laten toedienen. 
 
 De Rechtbank van eerste aanleg te Brugge veroordeelde beide beklaagden op 4 januari 2011 tot geldboeten 
met uitstel. Voor het Hof van Beroep te Gent voerden zij aan dat de bepalingen op grond waarvan zij werden 
aangeklaagd, niet bestaanbaar zijn met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, waarop het Hof van 
Beroep de voormelde prejudiciële vragen heeft gesteld. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Wat de eerste prejudiciële vraag betreft 
 
 Het standpunt van Pierre en Pieter Lampo 
 
 A.1.1.  Volgens Pierre en Pieter Lampo nodigt de eerste prejudiciële vraag uit tot het maken van twee 
vergelijkingen. Ten eerste zouden, wat de artikelen 9 en 12 van de wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening 
van de diergeneeskunde (hierna : de Diergeneeskundewet) betreft, de erkende dierenartsen die 
diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding aanbieden en daarvoor met de verantwoordelijke van een 
landbouwbedrijf een geschreven overeenkomst van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding sluiten, anders 
worden behandeld dan erkende dierenartsen die dezelfde diensten verschaffen zonder een dergelijke geschreven 
overeenkomst te sluiten.  
 
 Ten tweede zouden, wat artikel 11 van de Diergeneeskundewet betreft, de verantwoordelijken die hun 
bedrijf diergeneeskundig laten begeleiden door een erkende dierenarts op basis van een geschreven 
overeenkomst van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding, anders worden behandeld dan verantwoordelijken die 
zich dezelfde diensten doen verschaffen zonder een dergelijke geschreven overeenkomst. 
 
 A.1.2.  Zij lichten eerst de onderscheiden behandeling toe. Krachtens artikel 9, § 1, van de 
Diergeneeskundewet mag een erkende dierenarts die geen geschreven overeenkomst van diergeneeskundige 
bedrijfsbegeleiding heeft gesloten, alleen geneesmiddelen voorschrijven of verschaffen voor dieren die hij in 
behandeling heeft en dit ten hoogste voor de duur van de behandeling. De dierenarts die krachtens artikel 6, § 1, 
van de Diergeneeskundewet een overeenkomst van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding heeft gesloten met de 
verantwoordelijke, heeft daarentegen krachtens artikel 6, § 2, van de Diergeneeskundewet en artikel 5, § 3, van 
het koninklijk besluit van 10 april 2000 houdende bepalingen betreffende de diergeneeskundige 
bedrijfsbegeleiding ruimere prerogatieven inzake het voorschrijven of verschaffen van geneesmiddelen voor 
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dieren : hij kan geneesmiddelen met preventief karakter verschaffen, alsook geneesmiddelen welke worden 
aangewend in het kader van de normale bedrijfsplanning, occasioneel aangewende geneesmiddelen en 
geneesmiddelen die op het bedrijf worden toegediend na een initiële diagnose.  
 
 Daarnaast maakt artikel 11 van de Diergeneeskundewet een onderscheid inzake het depot van 
geneesmiddelen. Een verantwoordelijke die geen overeenkomst van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding heeft 
gesloten, mag alleen geneesmiddelen in depot bezitten waarvoor geen voorschrift is vereist, terwijl een 
verantwoordelijke die wel een dergelijke overeenkomst heeft gesloten met een erkende dierenarts, onder 
bepaalde voorwaarden wel geneesmiddelen in depot mag bezitten waarvoor een voorschrift vereist is.  
 
 Tot slot maakt artikel 12 van de Diergeneeskundewet een onderscheid inzake het toedienen van 
geneesmiddelen. Geneesmiddelen die behoren tot de groepen van de hormonale en antihormonale stoffen, 
stoffen met hormonale of antihormonale werking, psychotropen, entstoffen, sera, verdovende middelen, 
anaesthetica, tranquilantia, analgetica en neuroleptica, mogen slechts worden toegediend door een erkende 
dierenarts, met uitzondering van een aantal geneesmiddelen die mogen worden toegediend door de 
verantwoordelijke die een overeenkomst van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding heeft gesloten met een 
erkende dierenarts.  
 
 A.2.1.  Het criterium van onderscheid is het al dan niet hebben gesloten van een geschreven overeenkomst 
van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding. Pierre en Pieter Lampo geven toe dat het om een objectief criterium 
gaat, maar betwisten de pertinentie ervan in het licht van de nagestreefde doelstelling. Wat die doelstelling 
betreft, maken zij een onderscheid tussen de doelstelling van de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding in het 
algemeen en de doelstelling van de voormelde onderscheiden behandelingen. 
 
 De doelstelling van het stelsel van de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding bestaat volgens hen in het 
beantwoorden aan een specifieke behoefte van welbepaalde veehouders. Er diende een wettelijke regeling te 
worden uitgewerkt om toe te laten dat bepaalde gespecialiseerde dierenartsen kunnen optreden als consulent 
voor het verstrekken van advies met betrekking tot tal van facetten van de dierengezondheid die het verstrekken 
van diergeneeskundige handelingen overstijgen. Zo zou een intensieve samenwerking kunnen worden bereikt 
tussen de dierenarts en de verantwoordelijke inzake collectieve maatregelen die aangepast zijn aan de productie-
eenheid, waarbij de rol van de dierenarts verschuift van die van uitvoerder van diergeneeskundige handelingen 
naar die van algemeen raadsman. 
 
 De doelstelling van de voormelde onderscheiden behandelingen bestaat volgens hen in het verzekeren van 
een adequate diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding, inzonderheid de adequate uitoefening van de prerogatieven 
die inherent zijn aan de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding. Die uitoefening zou specifieke vaardigheden en 
een gespecialiseerde kennis vereisen van de erkende dierenarts, terwijl het loutere afsluiten van een geschreven 
overeenkomst geen garantie zou bieden dat die vaardigheden aanwezig zijn. 
 
 A.2.2.  Wat de vereiste vaardigheden betreft, zou de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding verschillen van 
de klassieke diergeneeskunde, doordat het gaat om een preventieve benadering, gericht op een grote groep van 
dieren, en bovendien met een focus op landbouwdieren, met uitsluiting van huisdieren. De diergeneeskundige 
bedrijfsbegeleiding zou overigens de in artikel 3 van de Diergeneeskundewet opgesomde diergeneeskundige 
handelingen overstijgen, aangezien zij betrekking heeft op alle factoren die van belang kunnen zijn voor de 
gezondheidstoestand van de veestapel, zoals de samenstelling van de bodem, de optimalisering van de stalling, 
de samenstelling van het voedsel, etc. 
 
 A.2.3.  Pierre en Pieter Lampo benadrukken in dit opzicht dat het hebben gesloten van een geschreven 
overeenkomst van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding het enige criterium is op grond waarvan bepaalde 
prerogatieven eigen aan de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding kunnen worden uitgeoefend. Zij wijzen er 
evenwel op dat elke erkende dierenarts, ook diegene die de voormelde gespecialiseerde kennis niet bezit, een 
dergelijke overeenkomst kan afsluiten. Bijgevolg zou die overeenkomst geen enkele waarborg inhouden voor het 
adequate verstrekken van de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding. 
 
 
 Het standpunt van de Orde der Dierenartsen 
 
 A.3.  Volgens de Orde der Dierenartsen streven de in het geding zijnde bepalingen een veelheid aan 
doelstellingen na, waaronder de bescherming van de dierengezondheid, de economie van veeteeltbedrijven, de 
gezondheid van de consument en de kwaliteitsbewaking van het voedsel. Een overeenkomst van 
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diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding zou een aantal wetenschappelijk en economisch verantwoorde activiteiten 
verzekeren, zoals informatie, raadgevingen, toezicht, preventie en eventueel de behandeling van de dieren. De 
Orde der Dierenartsen betoogt dat moet worden vermeden dat bij afwezigheid van een geschreven overeenkomst 
van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding een behandeling wordt opgestart, aangezien de veehouder zich dan in 
de plaats van de dierenarts zou kunnen stellen. Een dergelijke gang van zaken zou tot allerhande misbruiken 
aanleiding geven. 
 
 Daarnaast zou er geen sprake zijn van een ongelijke behandeling, in de zin dat het de veehouder vrijstaat 
om al dan niet een overeenkomst van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding af te sluiten.   
 
 
 Het standpunt van de Ministerraad 
 
 A.4.  Volgens de Ministerraad is de eerste prejudiciële vraag gedeeltelijk onontvankelijk, aangezien de 
artikelen 11 en 12 van de Diergeneeskundewet geen onderscheid zouden maken tussen erkende dierenartsen die 
al dan niet een geschreven overeenkomst van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding hebben gesloten.  
 
 Bovendien zou de eerste prejudiciële vraag in haar geheel onontvankelijk zijn, aangezien de verwijzende 
rechter niet de juiste doelstelling van de in het geding zijnde bepalingen zou hebben geïdentificeerd.  
 
 A.5.1.  Ten gronde verduidelijkt de Ministerraad dat ook voor de erkende dierenartsen die een 
overeenkomst van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding hebben gesloten, de algemene regel geldt, die inhoudt 
dat de dierenarts enkel geneesmiddelen mag voorschrijven of verschaffen voor dieren die hij in behandeling 
heeft en ten hoogste voor de duur van de behandeling. Artikel 5, § 3, van het koninklijk besluit van 10 april 2000 
houdende bepalingen betreffende de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding staat hun echter toe van die 
algemene regel af te wijken. Het criterium van onderscheid zou objectief zijn, aangezien enkel het al dan niet 
hebben gesloten van een overeenkomst van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding determinerend is.  
 
 A.5.2.  Het criterium van onderscheid zou tevens pertinent zijn in het licht van de nagestreefde doelstelling. 
Die doelstelling zou erin bestaan de strengere economische eisen en de strengere eisen van de consumenten 
betreffende de kwaliteit van de voedingswaren te vertalen in de diergeneeskundige begeleiding van 
veebedrijven. Aangezien zowel de volksgezondheid als de economische leefbaarheid van een veebedrijf in het 
gedrang zouden kunnen komen wanneer enkele dieren van het bedrijf een besmettelijke infectieziekte zouden 
krijgen, heeft de wetgever gemeend dat een permanente controle van de veestapels een noodzaak is geworden. 
De wetgever is ervan uitgegaan dat een vrijwillige overeenkomst van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding aan 
die bezorgdheden tegemoet kon komen, aangezien de partijen bij een dergelijke overeenkomst 
gemeenschappelijke doelstellingen zouden nastreven. Die overeenkomst zou een permanente controle mogelijk 
maken zowel op de verantwoordelijke van de dieren als op de erkende dierenarts, aangezien een kopie ervan 
dient te worden opgestuurd aan de inspecteur-dierenarts en aan de Gewestelijke Raad van de Orde der 
Dierenartsen.  
 
 A.5.3.  De afwijkingen inzake het voorschrijven en verschaffen van geneesmiddelen, die enkel gelden 
indien er sprake is van een dergelijke overeenkomst, zouden tot slot de evenredigheidstoets doorstaan. Het zou 
precies de grotere controle zijn die soepelere regels inzake de toediening van geneesmiddelen mogelijk maakt. 
Die afwijkingen zouden overigens beperkt zijn tot enkele preventieve geneesmiddelen, enkele occasioneel 
toegediende geneesmiddelen en enkele geneesmiddelen die kunnen worden toegediend na een initiële diagnose. 
Het volume van de geneesmiddelen dat zich in voorraad bevindt, zou overigens niet groter mogen zijn dan nodig 
voor een periode van twee maanden. 
 
 
 Wat de tweede prejudiciële vraag betreft 
 
 Het standpunt van Pierre en Pieter Lampo 
 
 A.6.  Volgens Pierre en Pieter Lampo wordt het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie geschonden 
door de gelijke behandeling, in artikel 6, § 1, van de Diergeneeskundewet, van twee onderscheiden categorieën 
van dierenartsen, namelijk de erkende dierenartsen die geen specifieke opleiding voor het verstrekken van 
diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding hebben gevolgd en de erkende dierenartsen die wel een dergelijke 
opleiding hebben gevolgd.  
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 Die gelijke behandeling zou niet in overeenstemming te brengen zijn met de doelstellingen die met de in 
het geding zijnde bepaling worden nagestreefd, namelijk het op adequate wijze uitoefenen van de prerogatieven 
die inherent zijn aan de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding. Die doelstelling zou immers slechts kunnen 
worden bereikt door de categorie van de erkende dierenartsen die wel een specifieke opleiding voor 
diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding hebben gevolgd. Het loutere afsluiten van een geschreven overeenkomst 
heft het verschil in kennis en vaardigheden tussen beide categorieën van erkende dierenartsen volgens hen niet 
op.  
 
 
 Het standpunt van de Orde der Dierenartsen 
 
 A.7.1.  Volgens de Orde der Dierenartsen beoogt artikel 6, § 1, van de Diergeneeskundewet een bestendig 
toezicht op de gezondheidstoestand van bepaalde groepen van dieren op het bedrijf, teneinde de rentabiliteit te 
verhogen onder beter controleerbare voorwaarden. Ook zou de wetgever bekommerd zijn geweest om de 
traceerbaarheid van de verhandelde diergeneesmiddelen.  
 
 A.7.2.  Het zou onmogelijk zijn geweest in de wet te bepalen welke dierenartsen een overeenkomst van 
diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding zouden kunnen afsluiten en welke niet, aangezien toen de precieze inhoud 
van de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding nog diende te worden vastgelegd. De overheid organiseert geen 
specifieke opleidingen inzake bedrijfsbegeleiding, terwijl zij dat wel doet inzake het verplicht epidemiologisch 
toezicht. Wel zouden er regionale, vrijblijvende opleidingen inzake diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding 
bestaan. Er zou dan ook geen federaal erkend certificatiesysteem zijn voor diergeneeskundige 
bedrijfsbegeleiding.  
 
 De Orde der Dierenartsen beklemtoont wel dat de huidige universitaire opleiding in de diergeneeskunde 
meer dan voldoende opleidingsonderdelen bevat die het voor de afgestudeerde mogelijk moeten maken om te 
presteren binnen de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding. 
 
 A.7.3.  Tot slot beklemtoont de Orde der Dierenartsen dat uit het feit dat iedere erkende dierenarts, zonder 
bijkomende opleiding, een overeenkomst van bedrijfsbegeleiding kan afsluiten, volgt dat er voor de veehouder 
geen enkele belemmering bestaat inzake zijn keuze voor de dierenarts waarmee hij in zee gaat. Die gang van 
zaken zou aansluiten bij het vrijblijvende karakter van de overeenkomst van diergeneeskundige 
bedrijfsbegeleiding.  
 
 
 Het standpunt van de Ministerraad 
 
 A.8.  Volgens de Ministerraad is de tweede prejudiciële vraag onontvankelijk, aangezien de wetgever 
nergens gewag maakt van een vereiste opleiding en ook niet duidelijk is wat hieronder moet worden begrepen.  
 
 A.9.  Ten gronde betoogt de Ministerraad dat de gelijke behandeling van erkende dierenartsen met of 
zonder specifieke opleiding inzake diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding redelijkerwijze is verantwoord. Ten 
eerste zou dat onderscheid artificieel zijn, aangezien een dergelijke vereiste opleiding niet zou bestaan.  
 
 Ten tweede zou het invoeren van een dergelijk onderscheid niet pertinent zijn in het licht van de 
nagestreefde doelstelling, aangezien de controle die met de in het geding zijnde bepalingen wordt beoogd, kan 
worden gegarandeerd door elke erkende dierenarts. Elke erkende dierenarts zou immers moeten worden geacht 
over voldoende kennis hieromtrent te beschikken, gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2009 
betreffende de erkenning van de dierenartsen. Krachtens dat koninklijk besluit moeten de erkende dierenartsen 
hun kennis immers geregeld bijwerken, in het bijzonder wat betreft de geldende gezondheidswetgeving die van 
toepassing is op de activiteitendomeinen waarin zij hun officiële opdrachten vervullen.  
 
 Ook het koninklijk besluit van 10 april 2000 houdende bepalingen betreffende de diergeneeskundige 
bedrijfsbegeleiding bepaalt dat een met diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding belaste dierenarts, om te voldoen 
aan de opdracht van diagnosestelling, preventie en behandeling, alsmede aan zijn adviserende en evaluerende 
taken, zijn vorming dient voort te zetten, zodat hij steeds op de hoogte blijft van de evolutie in de 
diergeneeskundige wetenschappen. 
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- B -  

 

 Ten aanzien van de overeenkomst van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding  

 

 B.1.1.  De « diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding » wordt door artikel 1, 5°, van de wet 

van 28 augustus 1991 betreffende de uitoefening van de diergeneeskunde (hierna : 

Diergeneeskundewet) gedefinieerd als « een geheel van activiteiten en informatie, 

raadgevingen, toezicht, beoordeling, preventie en behandeling, met het doel tot een optimale 

en wetenschappelijk verantwoorde gezondheidstoestand van een groep dieren te komen ». 

 

 De overeenkomst van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding wordt geregeld door 

artikel 6 van de Diergeneeskundewet, dat bepaalt : 

 

 « § 1.  Een geschreven overeenkomst van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding kan 
worden gesloten tussen een overeenkomstig artikel 4, vierde lid, van deze wet erkende 
dierenarts en een verantwoordelijke. Een organisatie, een universitair instituut of een 
wetenschappelijke instelling, erkend door de minister bevoegd voor de Volksgezondheid, kan, 
hetzij vanaf het opmaken van de geschreven overeenkomst, hetzij tijdens de uitvoering ervan, 
betrokken worden bij de bedrijfsbegeleiding. De geschreven overeenkomst moet door de 
dierenarts belast met de bedrijfsbegeleiding worden medegedeeld aan de Gewestelijke Raad 
van de Orde der dierenartsen. 
 
 § 2.  De Koning kan, na raadpleging van de Hoge Raad van de Orde der dierenartsen en 
van de Nationale Landbouwraad, de voorwaarden vaststellen waaraan de verschillende 
vormen van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding moeten voldoen, inzonderheid inzake de 
verschaffing van geneesmiddelen door de dierenarts belast met de bedrijfsbegeleiding en het 
in bezit hebben evenals de toediening van die geneesmiddelen door de verantwoordelijke. 
 
 Hij kan volgens dezelfde procedure nadere regels vaststellen op het gebied van de 
wederzijdse rechten en plichten van de partijen. 
 
 Hij kan volgens dezelfde procedure controlemaatregelen vaststellen ».  
 

 De partijen bij een dergelijke overeenkomst zijn minstens een erkende dierenarts en een 

verantwoordelijke.  

 

 De verantwoordelijke wordt in artikel 1, 3°, van de Diergeneeskundewet gedefinieerd als 

« de eigenaar of de houder die gewoonlijk over dieren een onmiddellijk beheer en toezicht 

uitoefent ».  
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 De dierenarts die een dergelijke overeenkomst ondertekent is krachtens artikel 1, 1°, van 

de Diergeneeskundewet « in het bezit […] van het wettelijk diploma van doctor in de 

veeartsenijkunde of in de diergeneeskunde, behaald overeenkomstig de wetgeving op het 

toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens of die 

er wettelijk van vrijgesteld is » en bovendien houder van de erkenning geregeld door het 

derde en het vierde lid van artikel 4 van de Diergeneeskundewet, die bepalen : 

 

 « Daarenboven moeten de dierenartsen die meewerken aan de uitvoering van wets- en 
verordeningsbepalingen, vooraf erkend worden door de Minister bevoegd voor de 
Volksgezondheid of door zijn afgevaardigde. De Koning bepaalt de voorwaarden en de 
procedure voor het verlenen van de erkenning. Hij bepaalt de rechten en de plichten van de 
erkende dierenartsen en regelt de wijze waarop zij vergoed worden voor het verlenen van hun 
diensten. Hij bepaalt de sancties die kunnen worden opgelegd bij het niet naleven van de 
erkenningsvoorwaarden, van de plichten en van de wets- en verordeningsbepalingen aan de 
uitvoering waarvan de erkende dierenartsen meewerken.  
 
 In afwijking van het tweede lid van dit artikel, zijn de statutaire en contractuele agenten 
van de FOD evenals van de wetenschappelijke instellingen en van de instellingen van 
openbaar nut die van de FOD afhangen niet onderworpen aan de verplichting om 
ingeschreven te zijn op de lijst van de Orde wanneer zij diergeneeskundige handelingen 
uitvoeren in hun hoedanigheid van agenten van die overheden ». 
 

 B.1.2.  De rechten en plichten van de erkende dierenarts belast met de uitvoering van een 

overeenkomst van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding, worden bepaald door artikel 5 van 

het koninklijk besluit van 10 april 2000 houdende bepalingen betreffende de 

diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding, dat bepaalt : 

 

 « § 1.  De dierenarts belast met de bedrijfsbegeleiding moet aan de verantwoordelijke alle 
noodzakelijke inlichtingen en adviezen verstrekken, nodig voor het optimaliseren en het 
instandhouden van de gezondheidstoestand, de productie en het welzijn van het beslag. 
 
 De dierenarts belast met de bedrijfsbegeleiding moet de verantwoordelijke inlichten over 
de diagnosen die hij stelt en over alle behandelingen die hij instelt, niet enkel deze die hij 
persoonlijk uitvoert maar ook deze die de verantwoordelijke zelf mag uitvoeren op één of 
meerdere dieren van het beslag. 
 
 § 2.  Op vraag van de verantwoordelijke bezoekt de dierenarts belast met de 
bedrijfsbegeleiding het bedrijf overeenkomstig de bepalingen van artikel 6, § 2. Ter 
gelegenheid van dit bedrijfsbezoek ondertekent de dierenarts belast met de 
bedrijfsbegeleiding het geneesmiddelenregister bedoeld in het koninklijk besluit houdende 
bijzondere bepalingen inzake het verwerven, het in depot houden, het voorschrijven en het 
verschaffen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de dierenarts en inzake het bezit 
en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de verantwoordelijke voor de 
dieren. 
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 Om de vier maanden wordt een algemene evaluatie van het beslag gemaakt, volgens de 
controlelijst waarvan een model in bijlage II bij dit besluit gevoegd is. Dit evaluatierapport 
wordt in tweevoud opgesteld, medeondertekend en bewaard door elke contracterende partij 
gedurende minstens 3 jaar. Deze gegevens kunnen eveneens electronisch verwerkt en 
opgeslagen worden op voorwaarde dat de duurzaamheid en de beschikbaarheid ervan 
verzekerd blijven. 
 
 Ter gelegenheid van het bedrijfsbezoek maken minstens alle categorieën van de diersoort, 
waarop de overeenkomst betrekking heeft van het beslag, en die aanwezig zijn op die plaats 
van het bedrijf het voorwerp uit van een visuele klinische inspectie. 
 
 […] 
 
 § 4.  Om te voldoen aan de opdracht van diagnosestelling, preventie en behandeling, 
evenals aan zijn adviserende en evaluerende taken moet de met de bedrijfsbegeleiding belaste 
dierenarts zijn vorming voortzetten derwijze dat hij steeds op de hoogte blijft van de evolutie 
in de diergeneeskundige wetenschappen. 
 
 § 5.  De dierenarts belast met de bedrijfsbegeleiding kan, in overleg met de 
verantwoordelijke, de assistentie van een derde partij inroepen ». 
 

 De rechten en plichten van de verantwoordelijke in het kader van de uitvoering van die 

overeenkomst, worden bepaald door artikel 6 van hetzelfde koninklijk besluit, dat luidt : 

 

 « § 1.  De verantwoordelijke moet regelmatig, afzonderlijk of gezamenlijk, aan de 
dierenarts belast met de bedrijfsbegeleiding alle inlichtingen en alle waarnemingen meedelen 
die van belang kunnen zijn voor of invloed kunnen hebben op de evaluatie van de sanitaire 
toestand van zijn beslag. 
 
 § 2.  De verantwoordelijke moet zich zes maal per jaar met een maximale tussentijd van 
2 maanden verzekeren van de aanwezigheid van de dierenarts belast met de 
bedrijfsbegeleiding en indien de produktieronden elkaar opvolgen in een ritme sneller dan zes 
rondes per jaar, tenminste één maal per productieronde. 
 
 § 3.  In afwijking op de bepalingen in artikel 2, § 2, mag de verantwoordelijke in zijn 
voorraad geneesmiddelen bezitten die overeenkomstig artikel 5, § 3, verschaft of 
voorgeschreven werden door de dierenarts belast met de bedrijfsbegeleiding. Hij moet op elk 
ogenblik het verwerven, het bezit en de toediening ervan kunnen verantwoorden 
overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk 4 van het koninklijk besluit houdende 
bijzondere bepalingen inzake het verwerven, het in depot houden, het voorschrijven en het 
verschaffen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de dierenarts en inzake het bezit 
en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren oor de verantwoordelijke voor de 
dieren. 
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 § 4.  De voorraad geneesmiddelen is ondeelbaar en bevindt zich op de geografische 
entiteit. De verantwoordelijke bewaart de geneesmiddelen overeenkomstig de instructies van 
de dierenarts belast met de bedrijfsbegeleiding in een kast of koelkast die zich in een lokaal 
bevindt dat afgescheiden is van de dieren en van de als woonst gebruikte plaatsen. 
 
 § 5.  De verantwoordelijke kan de assistentie van een derde partij vragen in overleg met 
de dierenarts belast met de bedrijfsbegeleiding ». 
 

 

 Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag  

 

 B.2.  Met de eerste prejudiciële vraag wil de verwijzende rechter van het Hof vernemen 

of artikel 9, § 1, artikel 11, § 1, en artikel 12, § 2, van de Diergeneeskundewet bestaanbaar 

zijn met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie doordat zij de erkende dierenartsen 

die geen overeenkomst van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding hebben gesloten, anders 

behandelen dan de erkende dierenartsen die wel een dergelijke overeenkomst hebben 

gesloten.  

 

 Het staat niet aan de partijen om de draagwijdte van een prejudiciële vraag uit te breiden. 

Het Hof kan bijgevolg niet de bestaanbaarheid van de in het geding zijnde bepalingen met het 

beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie onderzoeken in zoverre zij een verschil in 

behandeling invoeren tussen de verantwoordelijken, naargelang zij al dan niet een 

overeenkomst van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding hebben gesloten.   

 

 B.3.1.  Artikel 9, § 1, van de Diergeneeskundewet bepaalt : 

 

 « Onverminderd de toepassing van de artikelen 5, 2°, 6 en 7, mag de dierenarts 
geneesmiddelen voorschrijven of verschaffen, evenwel alleen voor de dieren die hij in 
behandeling heeft en ten hoogste voor de duur van de behandeling ». 
 

 In samenhang gelezen met artikel 6, § 2, van de Diergeneeskundewet, laat die bepaling de 

Koning toe om in een ander stelsel te voorzien voor erkende dierenartsen die een 

overeenkomst van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding hebben gesloten. De Koning heeft 

van die mogelijkheid gebruik gemaakt door in artikel 5, § 3, van het koninklijk besluit van 

10 april 2000 houdende bepalingen betreffende de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding te 

bepalen : 
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 « Onverminderd de bepalingen van het koninklijk besluit van 29 juni 1999 tot vaststelling 
van de voorwaarden voor het voorschrijven van geneesmiddelen door de dierenarts, het 
koninklijk besluit van 29 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de aflevering van 
diergeneesmiddelen, bijlage 2 van het koninklijk besluit houdende bijzondere bepalingen 
inzake het verwerven, het in depot houden, het voorschrijven en het verschaffen van 
geneesmiddelen bestemd voor dieren door de dierenarts en inzake het bezit en het toedienen 
van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de verantwoordelijke voor de dieren en in 
afwijking op artikel 2, § 1, is de dierenarts belast met de bedrijfsbegeleiding op basis van de 
evaluatie en eventueel van de diagnose bedoeld in § 2, gemachtigd voor te schrijven en te 
verschaffen : 
 
 1.  geneesmiddelen bestemd voor dieren met preventief karakter welke aangewend 
worden in het kader van de normale bedrijfsplanning; 
 
 2.  geneesmiddelen bestemd voor dieren die occasioneel aangewend worden volgens een 
lijst van diergeneeskundige handelingen toegestaan in toepassing van artikel 5, 1°, van de wet, 
en mits een schriftelijk akkoord van de dierenarts belast met de bedrijfsbegeleiding in 
toepassing van artikel 5, 2°, van de wet; 
 
 3.  geneesmiddelen bestemd voor dieren die gebruikt worden op het bedrijf voor 
problemen die het voorwerp uitmaken van een initiële diagnose. 
 
 Het volume geneesmiddelen dat zich in de voorraad bevindt mag niet groter zijn dan het 
volume voor een periode overeenstemmend met de maximale tussentijd, bedoeld in artikel 6, 
§ 2 ». 
 

 Bijgevolg beschikt een erkende dierenarts die een overeenkomst van diergeneeskundige 

bedrijfsbegeleiding heeft gesloten, over ruimere prerogatieven inzake het voorschrijven en 

verschaffen van geneesmiddelen dan een erkende dierenarts die geen dergelijke overeenkomst 

heeft gesloten. 

 

 B.3.2.  Artikel 11, § 1, van de Diergeneeskundewet bepaalt : 

 

 « Onverminderd het bepaalde in artikel 12, mag de verantwoordelijke of de 
diergeneeskundige helper geneesmiddelen bezitten waarvoor geen voorschrift vereist is ». 
 

 Krachtens artikel 11, § 2, 2°, van de Diergeneeskundewet mag de verantwoordelijke die 

een overeenkomst van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding heeft gesloten, daarentegen wel 

een depot bezitten van bepaalde geneesmiddelen, zelfs indien daarvoor een voorschrift vereist 

is, indien hij die geneesmiddelen verkrijgt in het raam van die overeenkomst van 

diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding.  
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 Bijgevolg beschikt een erkende dierenarts die een overeenkomst van diergeneeskundige 

bedrijfsbegeleiding heeft gesloten, over ruimere prerogatieven om het de verantwoordelijke 

mogelijk te maken een depot van geneesmiddelen aan te leggen dan een erkende dierenarts 

die geen dergelijke overeenkomst heeft gesloten. 

 

 B.3.3.  Artikel 12, § 2, van de Diergeneeskundewet bepaalt : 

 

 « Onverminderd § 1, mogen de geneesmiddelen behorende tot de volgende groepen : 
hormonale of antihormonale stoffen, stoffen met hormonale of antihormonale werking, 
psychotropen, entstoffen, sera, verdovende middelen, anaesthetica, tranquilantia, analgetica 
en neuroleptica slechts worden toegediend door de dierenarts. 
 
 De lijst van deze farmacologische groepen of van deze stoffen kan worden aangevuld 
door de Koning ».  
 

 Krachtens artikel 12, § 3, van de Diergeneeskundewet is artikel 12, § 2, van dezelfde wet 

evenwel niet van toepassing op het toedienen van de geneesmiddelen waarvan de lijst door de 

Koning wordt vastgesteld en die worden voorgeschreven of verschaft in het kader van een 

overeenkomst van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding. 

 

 Bijgevolg beschikt een erkende dierenarts die een overeenkomst van diergeneeskundige 

bedrijfsbegeleiding heeft gesloten, over ruimere prerogatieven inzake het laten toedienen van 

bepaalde geneesmiddelen door derden dan een erkende dierenarts die geen dergelijke 

overeenkomst heeft gesloten. 

 

 B.3.4.  Op de overtreding van de in het geding zijnde bepalingen staan strafsancties. De 

overtreding van artikel 9, § 1, van de Diergeneeskundewet wordt strafbaar gesteld door 

artikel 22 van de Diergeneeskundewet, dat bepaalt : 

 

 « Met geldboete van vijfhonderd euro tot vijftienduizend euro wordt gestraft :  
 
 1°  de dierenarts die met overtreding van artikel 9, § 1, geneesmiddelen voorschrijft of 
verschaft voor dieren die hij niet in behandeling heeft; 
 
 […] ». 
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 De overtreding van de artikelen 11 en 12 van de Diergeneeskundewet wordt strafbaar 

gesteld door artikel 21 van de Diergeneeskundewet, dat bepaalt : 

 

 « Met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van vijfhonderd euro 
tot vijftienduizend euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft :  
 
 […]  
 
 2°  de dierenarts die geneesmiddelen heeft voorgeschreven of verschaft teneinde ze in het 
bezit te laten van de verantwoordelijke, opdat deze ze zelf zou kunnen toedienen, buiten de in 
artikel 11, § 2, bepaalde grenzen; 
 
 3°  de dierenarts die de bepalingen van artikel 12, § 3, overtreedt; 
 
 4°  hij die, buiten het geval van 3°, de bepalingen van de artikelen 5, 6, 7, 11 en 12, 
overtreedt of doet overtreden; 
 
 […] ». 
 

 B.4.1.  De diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding past in het kader van de evolutie van 

een curatieve naar een preventieve diergeneeskunde, die beoogt de gezondheid van de 

veestapel te waarborgen. Door de grote concentraties landbouwdieren per bedrijf kan het 

uitbreken van infectieziektes ernstige economische gevolgen hebben. De diergeneeskundige 

bedrijfsbegeleiding, die een nauwe samenwerking tussen een erkende dierenarts en een 

bedrijfshouder inhoudt, beoogt dergelijke schade te vermijden door gepaste hygiënische 

maatregelen en nauwkeurige inentingstechnieken (Parl. St., Senaat, 1981-1982, nr. 381/1, 

p. 2). 

 

 Voor het opstarten van een diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding is een overeenkomst 

tussen de erkende dierenarts en de verantwoordelijke essentieel. Het is immers die 

overeenkomst die de rechten en plichten die de wetgever en de Koning hebben bepaald, van 

toepassing maakt. De verantwoordelijke beschikt over de meest ruime vrijheid om al dan niet 

een overeenkomst van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding af te sluiten, alsook inzake de 

keuze van de erkende dierenarts waarmee hij die overeenkomst afsluit (Parl. St., Senaat, 

1981-1982, nr. 381/1, pp. 4-5). Het verplicht schriftelijke karakter van de overeenkomst wordt 

verantwoord door de noodzaak om tot een correcte totstandkoming en uitvoering te komen in 

de complexe verhouding tussen de erkende dierenarts en de verantwoordelijke, alsook door de 

vereiste dat de inhoud van de overeenkomst ter kennis wordt gebracht van de Gewestelijke 

Raad van de Orde der Dierenartsen. 



14 
 

 

 B.4.2.  De in het geding zijnde bepalingen regelen de mogelijkheid om geneesmiddelen 

voor dieren voor te schrijven, te verschaffen, in depot te hebben en toe te dienen. De wetgever 

beoogde het gebruik van geneesmiddelen voor dieren te reglementeren en te controleren, 

omdat het behandelen van dieren met geneesmiddelen een belangrijke weerslag kan hebben 

op de volksgezondheid, onder meer door de aanwezigheid van residu’s in etenswaren van 

dierlijke oorsprong, door het voortbrengen van resistente microben en door verhoogde risico’s 

op allergieën (Parl. St., Senaat, 1981-1982, nr. 381/1, p. 2). 

 

 De ruimere prerogatieven inzake het voorschrijven, verschaffen, in depot hebben en 

toedienen van geneesmiddelen voor dieren in het kader van een overeenkomst voor 

diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding beogen dan weer de adequate uitvoering van een 

dergelijke overeenkomst mogelijk te maken. 

 

 B.5.1.  Gelet op het verplicht schriftelijke karakter van de overeenkomst van 

diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding en de verplichting die overeenkomst op te sturen naar 

de Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen, is de aard van de verhouding tussen een 

erkende dierenarts en een verantwoordelijke, die berust op het al dan niet bestaan van een 

dergelijke overeenkomst, een objectief criterium van onderscheid. 

 

 B.5.2.  Dat criterium is eveneens pertinent in het licht van de nagestreefde doelstelling, 

aangezien de ruimere prerogatieven in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van 

diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding bijdragen tot de efficiënte uitvoering van die 

overeenkomst.  

 

 B.6.1.  In het licht van die doelstelling diende de wetgever, enerzijds, het gecontroleerde 

gebruik van geneesmiddelen voor dieren en, anderzijds, de efficiëntie van de 

diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding met elkaar te verzoenen. Hij vermocht ruimere 

prerogatieven toe te kennen in het kader van de uitvoering van een overeenkomst voor 

diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding, aangezien buiten dat kader enkel de eerstgenoemde 

bezorgdheid inzake het gecontroleerde gebruik van geneesmiddelen voor dieren aanwezig is. 

 

 B.6.2.  Bovendien zijn de ruimere prerogatieven inzake het voorschrijven en verschaffen 

van geneesmiddelen voor dieren krachtens artikel 5, § 3, van het voormelde koninklijk besluit 
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van 10 april 2000 beperkt tot de evaluatie en eventueel de diagnose bedoeld in artikel 5, § 2, 

van hetzelfde koninklijk besluit. De afwijkingen ten gunste van de uitvoering van een 

overeenkomst van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding zijn derhalve tot dat kader beperkt. 

 

 De ruimere prerogatieven inzake het depot van geneesmiddelen zijn krachtens artikel 11, 

§ 2, 2°, van de Diergeneeskundewet beperkt tot de geneesmiddelen die de verantwoordelijke 

verkrijgt in het kader van een overeenkomst van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding. Bij 

de viermaandelijkse evaluatie dient de erkende dierenarts krachtens artikel 5, § 2, van het 

voormelde koninklijk besluit van 10 april 2000 overigens het geneesmiddelenregister te 

ondertekenen. 

 

 De ruimere prerogatieven inzake het toedienen van geneesmiddelen voor dieren door 

anderen dan de erkende dierenartsen zijn krachtens artikel 12, § 3, van de 

Diergeneeskundewet op tweevoudige wijze beperkt : het dient te gaan om geneesmiddelen die 

voorkomen op een door de Koning opgestelde lijst en zij moeten zijn voorgeschreven of 

verschaft in het kader van een overeenkomst van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding.  

 

 B.6.3.  Dierenartsen die misbruik maken van de ruimere prerogatieven die gelden in het 

kader van de overeenkomst van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding, kunnen worden 

bestraft op grond van artikel 21, 1°, van de Diergeneeskundewet. Een verdere controle op die 

overeenkomst wordt overigens mogelijk gemaakt als gevolg van de verplichting om die 

overeenkomst op te sturen naar de Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen, die de 

bepalingen ervan toetst aan de deontologie van de Orde. 

 

 B.7.  De eerste prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 

 

 

 Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag  

 

 B.8.  Met de tweede prejudiciële vraag wil de verwijzende rechter van het Hof vernemen 

of artikel 6, § 1, van de Diergeneeskundewet bestaanbaar is met het beginsel van gelijkheid en 

niet-discriminatie doordat die bepaling erkende dierenartsen die niet over de vereiste 

opleiding inzake diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding beschikken, op dezelfde wijze 

behandelt als erkende dierenartsen die wel over de vereiste opleiding beschikken. 
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 B.9.  De in B.1.1 vermelde in het geding zijnde bepaling vereist enkel dat de dierenarts 

die een overeenkomst van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding sluit, een erkende dierenarts 

dient te zijn in de zin van artikel 4 van de Diergeneeskundewet. Zij vereist evenwel geen 

verdere specialisatie inzake diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding. 

 

 B.10.1.  De mogelijkheid voor de verantwoordelijke om met elke erkende dierenarts een 

overeenkomst van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding te sluiten, waarborgt zijn vrije 

keuze (Parl. St., Senaat, 1988-1989, nr. 485/2, p. 60). Zij verhoogt eveneens de kans dat hij 

een dergelijke overeenkomst zal sluiten, hetgeen in overeenstemming is met de doelstelling 

van de in het geding zijnde bepaling.  

 

 B.10.2.  Elke erkende dierenarts beschikt over de vereiste kennis en vaardigheden om 

zich op adequate wijze te kwijten van de taken die in het kader van de diergeneeskundige 

bedrijfsbegeleiding van hem worden verwacht. Hij beschikt immers over het « wettelijk 

diploma van doctor in de veeartsenijkunde of in de diergeneeskunde » (artikel 1, 1°, van de 

Diergeneeskundewet), dat slechts na een zesjarige universitaire opleiding kan worden 

verkregen. Gedurende vijf van die zes jaren krijgen alle studenten dezelfde vakken en pas 

tijdens het zesde jaar hebben zij de keuze tussen verschillende afstudeerrichtingen, waaronder 

enkele die met name betrekking hebben op landbouwdieren. 

 

 Krachtens artikel 6 van het koninklijk besluit van 20 november 2009 betreffende de 

erkenning van de dierenartsen dienen alle erkende dierenartsen overigens specifieke kennis te 

bezitten van de veterinaire wets- en reglementaire bepalingen die het voorwerp kunnen 

uitmaken van hun officiële opdrachten, wat inhoudt dat ze hun kennis geregeld moeten 

bijwerken, in het bijzonder wat betreft de geldende gezondheidswetgeving die van toepassing 

is op de activiteitendomeinen waarin zij hun officiële opdrachten vervullen. 

 

 Bovendien dienen de dierenartsen belast met de bedrijfsbegeleiding krachtens artikel 5, 

§ 4, van het voormelde koninklijk besluit van 10 april 2000, om te voldoen aan de opdracht 

van diagnosestelling, preventie en behandeling, alsmede aan hun adviserende en evaluerende 

taken, hun vorming voort te zetten derwijze dat zij steeds op de hoogte blijven van de evolutie 

in de diergeneeskundige wetenschappen. 
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 Die verplichtingen, waarvan de niet-naleving deontologisch wordt bestraft, waarborgen 

dat de erkende dierenarts die een overeenkomst van bedrijfsbegeleiding afsluit, over de 

vereiste kennis beschikt om de verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien, op 

adequate wijze uit te voeren. 

 

 B.11.  De tweede prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 
 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De artikelen 6, § 1, 9, § 1, 11, § 1, en 12, § 2, van de wet van 28 augustus 1991 op de 

uitoefening van de diergeneeskunde schenden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 21 februari 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut M. Bossuyt 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5535 

 
 

Arrest nr. 17/2013 
van 21 februari 2013 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 15 mei 2012 inzake de toepassing van 

het beginsel van wederzijdse erkenning op de vrijheidsbenemende straffen of maatregelen 

uitgesproken in een lidstaat van de Europese Unie, ingesteld door Marc Jodrillat. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, 

 

 samengesteld uit voorzitter R. Henneuse en de rechters-verslaggevers J. Spreutels en 

L. Lavrysen, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 7 december 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 10 december 2012, is beroep tot 
vernietiging van de wet van 15 mei 2012 inzake de toepassing van het beginsel van 
wederzijdse erkenning op de vrijheidsbenemende straffen of maatregelen uitgesproken in een 
lidstaat van de Europese Unie (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 8 juni 2012) 
ingesteld door Marc Jodrillat, wonende te 4000 Luik, Féronstrée 45. 
 
 
 Op 19 december 2012 hebben de rechters-verslaggevers J. Spreutels en L. Lavrysen, met 
toepassing van artikel 71, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Grondwettelijk Hof, de voorzitter ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden 
gebracht aan het Hof, zitting houdend in beperkte kamer, voor te stellen een arrest te wijzen 
waarin wordt vastgesteld dat het beroep tot vernietiging klaarblijkelijk onontvankelijk is. 
 
 De verzoekende partij heeft een memorie met verantwoording ingediend. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  In hun conclusies hebben de rechters-verslaggevers vastgesteld dat het beroep tot vernietiging als 
klaarblijkelijk onontvankelijk zou kunnen worden beschouwd. 
 
 A.2.  De memorie met verantwoording van de verzoekende partij bevat geen enkel element van antwoord 
op de conclusies van de rechters-verslaggevers. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De verzoekende partij vordert de vernietiging van de wet van 15 mei 2012 inzake de 

toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op de vrijheidsbenemende straffen of 

maatregelen uitgesproken in een lidstaat van de Europese Unie. 

 

 B.2.  Het Grondwettelijk Hof is bevoegd om uitspraak te doen over beroepen tot 

vernietiging van wetten, decreten of ordonnanties (artikel 1 van de bijzondere wet van 
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6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof). Een dergelijk beroep kan met name worden 

ingesteld door iedere natuurlijke of rechtspersoon die doet blijken van een belang (artikel 2), 

en dit binnen een termijn van zes maanden of, indien het gaat om een akte houdende 

instemming met een verdrag, binnen een termijn van zestig dagen na de bekendmaking van de 

betrokken wetskrachtige norm (artikel 3). Het beroep tot vernietiging wordt bij het Hof 

aanhangig gemaakt door middel van een verzoekschrift (artikel 5), dat het onderwerp van het 

beroep vermeldt en een uiteenzetting van de feiten en middelen bevat (artikel 6). 

 

 B.3.  De door de verzoekende partij aangevoerde middelen laten niet toe te bepalen in 

welke zin zij zou doen blijken van een belang om de vernietiging van de bestreden wet te 

verkrijgen, noch welke de referentienormen zijn waarvoor het Hof bevoegd is om die te doen 

naleven en die door de bestreden wet zouden zijn geschonden, noch in welke zin die normen 

zouden zijn geschonden. De verschillende beschouwingen in het verzoekschrift en in de 

memorie met verantwoording laten niet toe vast te stellen dat de middelen zouden voldoen 

aan de vereisten van de voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989. Door zich ten slotte het 

recht voor te behouden om haar middelen later uiteen te zetten, brengt de verzoekende partij 

het contradictoire karakter van de rechtspleging in gevaar, aangezien de partij die zou 

tussenkomen om de bestreden wetsbepalingen te verdedigen, niet in staat zou zijn zich nuttig 

te verweren. 

 

 B.4.  Het beroep tot vernietiging is klaarblijkelijk niet ontvankelijk. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof, beperkte kamer, 

 

 met eenparigheid van stemmen uitspraak doende, 

 

 verwerpt het beroep. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 21 februari 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut R. Henneuse 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5314 

 
 

Arrest nr. 18/2013 
van 21 februari 2013 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 174/1 en 313 van het Wetboek van 

de inkomstenbelastingen 1992, zoals gewijzigd bij de artikelen 28 en 33 van de wet van 

28 december 2011 houdende diverse bepalingen, en, bijkomstig, van de artikelen 25 tot 38 

van dezelfde wet, ingesteld door Guy Kleynen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit rechter J.-P. Snappe, waarnemend voorzitter, voorzitter M. Bossuyt, en 

de rechters E. De Groot, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en F. Daoût, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, 

onder voorzitterschap van rechter J.-P. Snappe, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 17 februari 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 20 februari 2012, heeft Guy Kleynen, 
wonende te 1150 Brussel, Albatroslaan 17, een beroep tot vernietiging ingesteld van de 
artikelen 174/1 en 313 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals gewijzigd 
bij de artikelen 28 en 33 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, en, 
bijkomstig, van de artikelen 25 tot 38 van dezelfde wet (bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad van 30 december 2011, vierde editie). 
 
 De vordering tot schorsing van de voornoemde artikelen 174/1 en 313, ingesteld door 
dezelfde verzoekende partij, is verworpen bij het arrest nr. 56/2012 van 19 april 2012, 
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 14 augustus 2012. 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend, de verzoekende partij heeft een memorie 
van antwoord ingediend en de Ministerraad heeft ook een memorie van wederantwoord 
ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 30 oktober 2012 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  de verzoekende partij, in eigen persoon; 
 
 .  B. Druart, auditeur-generaal van Financiën, en L. Becquart, inspecteur van Financiën, 
voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J. Spreutels en A. Alen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde partijen gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de bestreden bepalingen 
 
 A.1.1.  De verzoekende partij vordert de vernietiging van de artikelen 25 tot 38 van de wet van 
28 december 2011 houdende diverse bepalingen, in zoverre zij niet zouden zijn gewijzigd bij een wet die de 
ongrondwettigheid waarmee zij zouden zijn aangetast, zou doen verdwijnen. Zij vordert in elk geval de 
vernietiging van de artikelen 28 en 33 van diezelfde wet, waarbij de artikelen 174/1 en 313 van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen 1992 (hierna : WIB 1992) respectievelijk worden ingevoegd en gewijzigd. 
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 A.1.2.  De Ministerraad merkt op dat alleen de artikelen 27 (vijfde en zevende middel), 28 (eerste, tweede, 
derde, vierde, vijfde, zevende en achtste middel), 29 (vijfde en zevende middel), 33 (eerste, tweede en negende 
middel), 37 (zesde middel) en 38 (vierde middel) worden bestreden. Hieruit vloeit voort dat de artikelen 25, 26, 
30 tot 32 en 34 tot 36 niet worden bestreden. 
 
 A.1.3.  De Ministerraad wijst overigens erop dat de bestreden wet het voorwerp moet uitmaken van, 
enerzijds, een corrigerende wet, waarbij de bij het nieuwe artikel 174/1 van het WIB 1992 aan de Nationale 
Bank van België toegekende opdracht niet door haar kan worden uitgevoerd, en, anderzijds, 
uitvoeringsmaatregelen. 
 
 A.1.4.  De verzoekende partij verwijst naar verschillende passages in haar verzoekschrift om aan te geven 
dat dat laatste betrekking heeft op alle artikelen 25 tot 38 van de bestreden wet; de bepalingen die, volgens de 
Ministerraad, niet zouden worden bestreden, zijn accessoria van de bepalingen die uitdrukkelijk worden beoogd 
in de middelen en die, indien die laatste werden vernietigd, zouden leiden tot de vernietiging van die accessoire 
bepalingen. De termijn van zes maanden om een beroep tot vernietiging in te stellen, is niet verstreken, zodat zij 
overigens nog zouden kunnen worden bestreden. 
 
 Zij wijst erop dat haar verzoekschrift in hoofdzaak strekt tot de vernietiging van de bijkomende heffing 
ingevoerd bij artikel 28 van de wet van 28 december 2011, van de verhoging van het tarief van de roerende 
voorheffing en, daarmee verband houdend, van de aanslagvoeten van de personenbelasting op de roerende 
inkomsten, bepaald bij de artikelen 27 en 29 van de wet van 28 december 2011, en van de wijziging aangebracht 
in artikel 313 van het WIB 1992 bij artikel 33 van de wet van 28 december 2011 in verband met de verplichting 
om bepaalde roerende inkomsten aan te geven. De middelen hebben tot doel, naar gelang van het geval, die 
vernietigingen volledig of gedeeltelijk te verkrijgen, met dien verstande dat het ingewikkelde karakter van de 
bestreden bepalingen het de verzoeker niet mogelijk maakt de oplossingen te voorzien die het Hof zou kunnen 
kiezen, zodat hij niet anders kan dan de vernietiging te vorderen van de artikelen 25 tot 38. Ten slotte vervalt het 
voorbehoud dat de verzoekende partij in haar verzoekschrift had gemaakt en volgens hetwelk zij had kunnen 
afzien van bepaalde van haar middelen indien de bestreden wet zou worden gecorrigeerd, vermits de 
Ministerraad in zijn memorie slechts beperkte correcties overweegt. 
 
 A.1.5.  In zijn memorie van wederantwoord gedraagt de Ministerraad zich, ten aanzien van de omvang van 
het beroep, naar het oordeel van het Hof.  
 
 A.1.6.  De Ministerraad wijst overigens erop dat de bepaling van de corrigerende wet waarnaar in A.1.3 
wordt verwezen, artikel 145 van de programmawet van 29 maart 2012 (Belgisch Staatsblad van 6 april 2012) is, 
dat het bestreden artikel 174/1 wijzigt. 
 
 Hij voegt eraan toe dat dat artikel 174/1 opnieuw is gewijzigd bij artikel 86 van de programmawet van 
22 juni 2012 (Belgisch Staatsblad van 28 juni 2012). 
 
 
 Ten aanzien van het belang 
 
 A.2.1.  De verzoeker wijst erop dat de bestreden bepalingen, die de tarieven van de roerende voorheffing 
wijzigen en een bijkomende heffing van 4 pct. op bepaalde inkomsten boven de 20 020 euro invoeren, 
tegelijkertijd voor de inkomsten die niet aan die heffing zijn onderworpen, het bevrijdende karakter opheffen dat 
de roerende voorheffing sinds 1984 had, alsook de waarborg van het fiscaal bankgeheim die die inkomsten 
genoten, met het risico dat een onvolledig en discriminerend vermogenskadaster wordt opgemaakt en daardoor 
het privéleven wordt aangetast. 
 
 Hij meent te doen blijken van het vereiste belang bij het vorderen van de vernietiging van de bepalingen 
door aan te voeren dat hij (in onverdeeldheid met zijn echtgenote en zijn kinderen) houder is van een portefeuille 
van effecten van een Belgische bank. 
 
 A.2.2.  De Ministerraad wijst erop dat de verzoeker niet aangeeft in welke mate de roerende inkomsten 
waarvan hij gewag maakt om zijn belang te verantwoorden al dan niet worden beoogd door artikel 174/1 van het 
WIB 1992, noch in welke mate, rekening houdend met artikel 127 van hetzelfde Wetboek, het gaat om zijn 
inkomsten of om inkomsten die toebehoren aan zijn echtgenote. In zijn memorie van wederantwoord stelt hij 
vast dat de kwestie is beslecht bij het arrest nr. 56/2012 van 19 april 2012. 
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 A.2.3.  De verzoeker antwoordt dat hij een attest heeft voorgelegd waaruit blijkt dat de inkomsten uit de 
portefeuille zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 21 pct. en van 25 pct. en hij voegt eraan toe dat 
het precies de dividenden belast tegen 25 pct. en die belast tegen 21 pct., doch waarvan het bedrag lager is dan 
de bij de wet vastgestelde drempel, zijn die voor problemen zorgen, vermits zij, vrijgesteld van de bijkomende 
heffing, automatisch worden meegedeeld aan het « centraal aanspreekpunt ». De mate waarin de in het geding 
zijnde inkomsten toebehoren aan de verzoeker of aan zijn echtgenote heeft overigens geen gevolgen voor de 
ontvankelijkheid van het beroep, vermits, voor een gezin, de bij de wet vastgestelde drempel waaronder het 
bedrag van de inkomsten aan het « centraal aanspreekpunt » wordt meegedeeld, wordt verdubbeld. 
 
 Hij wijst daarenboven erop dat zijn echtgenote, ere-directeur-generaal bij de FOD Buitenlandse Zaken en 
ere-voorzitster van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, om deontologische 
redenen heeft verkozen zich niet aan te sluiten bij het beroep. 
 
 
 Ten aanzien van de middelen 
 
 A.3.  De verzoekende partij voert negen vernietigingsmiddelen aan, waarbij de eerste twee ook 
schorsingsmiddelen zijn. Een tiende middel heeft alleen betrekking op de schorsing. 
 
 
 Eerste middel 
 
 A.4.1.  Het middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 172 van de Grondwet, in zoverre de 
artikelen 174/1 en 313 van het WIB 1992, respectievelijk ingevoegd en gewijzigd bij de artikelen 28 en 33 van 
de bestreden wet, de verplichting inhouden om, enerzijds, aan de belastingadministratie, via het « centraal 
aanspreekpunt » dat door de Nationale Bank van België wordt ingericht, de identiteit mee te delen van alle 
verkrijgers van de dividenden en interesten die niet zijn onderworpen aan de bijkomende heffing van 4 pct. (met 
uitzondering van de inkomsten uit « bevoorrechte » staatsbons uitgegeven tussen 24 november 2011 en 
2 december 2011, bedoeld in artikel 534 van het WIB 1992) en, anderzijds, die inkomsten te vermelden in de 
aangifte in de personenbelasting. Die heffing is evenwel niet verschuldigd door de meeste belastingplichtigen, 
wier in het geding zijnde inkomsten minder bedragen dan 20 020 euro, noch door diegenen die dividenden innen 
van aandelen die zijn uitgegeven vóór 1994 en geen fiscale voordelen genieten, die zijn onderworpen aan een 
roerende voorheffing van 25 pct. die is bedoeld in artikel 171, 3°, van het WIB 1992 en die een definitieve 
belasting is. Die twee categorieën van belastingplichtigen worden aldus gediscrimineerd, terwijl de 
belastingadministratie had kunnen nagaan of de inkomstengrens van 20 020 euro (waarboven de heffing 
verschuldigd is) al dan niet is bereikt, niet door het bevrijdende karakter van de roerende voorheffing in het 
geding te brengen, maar door de inhouding van de bijkomende heffing door de deposito-instelling voor 
waardepapieren (en niet door de schuldenaar van de roerende voorheffing) op de inkomsten boven de drempel 
van 20 020 euro verplicht (en niet optioneel zoals te dezen) te maken, en door die verplichting te combineren 
met die om in de personenbelasting de eventuele inkomsten aan te geven die aan de inhouding aan de bron van 
de bijkomende heffing hadden moeten worden onderworpen, maar daaraan niet zouden zijn onderworpen, zoals 
dat in de praktijk gebeurt voor het niet-vrijgestelde deel van de interesten van de spaardeposito’s. 
 
 Die maatregel is niet evenredig, vermits hij het fundamentele beginsel van het bevrijdende karakter van de 
roerende voorheffing in het geding brengt, vooral de minst vermogende schuldenaars treft, ertoe strekt de 
nauwkeurige inning te verzekeren van een geringe belasting die slechts betrekking heeft op een deel dat 
omgekeerd evenredig is met het totaal van de inkomsten van een beperkt aantal belastingplichtigen, zware 
administratieve verplichtingen oplegt aan de schuldenaars van de roerende voorheffing en de belastingplichtige 
ertoe zal aanzetten zich te wenden tot beleggingen die zijn anonimiteit waarborgen. 
 
 A.4.2.  De Ministerraad wijst erop dat de roerende voorheffing eerder verschillende regels heeft gevolgd 
voor de personenbelasting (waarvoor de per schuldenaar van de roerende voorheffing geglobaliseerde gegevens 
en de per belastingplichtige geïndividualiseerde gegevens niet aan elkaar konden worden gekoppeld), voor de 
vennootschapsbelasting en de rechtspersonenbelasting (waarvan de belastbare grondslag roerende inkomsten 
omvat die niet zijn opgenomen in die van de personenbelasting) en voor de belasting van de niet-inwoners (die 
alleen de Belgische inkomsten treft). 
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 Het in het geding brengen van het bevrijdende karakter van de roerende voorheffing, bekritiseerd door de 
verzoekende partij, is verbonden met, enerzijds, de bedragen die zijn geregulariseerd door de mechanismen van 
de eenmalige bevrijdende aangifte en van de « regularisatie bis » die tekortkomingen in dat stelsel van de 
roerende voorheffing aan het licht hebben gebracht en, anderzijds, de automatisering van de 
belastingadministratie die het die laatste voortaan mogelijk maakt gerichte controles uit te voeren. Bovendien 
hebben de budgettaire redenen die de wetgever ertoe hebben gebracht het tarief van de voorheffing te verhogen, 
hem ook ertoe aangezet de controlemiddelen te versterken. 
 
 A.4.3.  De Ministerraad ontkent dat de belastingplichtigen enig recht op anonimiteit genieten : het betrof 
niet meer dan een fiscale anomalie die voortvloeide uit het bevrijdende karakter van de roerende voorheffing en 
een door omstandigheden veroorzaakte en buitensporige afwijking van de verplichting om de inkomsten aan te 
geven en de verkrijgers te identificeren. 
 
 A.4.4.  Hij voert aan dat de verplichting ten aanzien van de belastingplichtige om zijn roerende inkomsten 
aan te geven, opnieuw ingevoerd na in 1984 te zijn afgeschaft, is gekoppeld aan de verhoging van de 
belastingtarieven van sommige daarvan en aan de wil om de inning van die nieuwe opbrengsten te verzekeren; 
de bijkomende heffing maakt het van haar kant mogelijk een zekere progressiviteit van de personenbelasting in 
te voeren voor bepaalde hoge inkomsten. De belastingplichtige kan weigeren om die inkomsten aan te geven en 
de anonimiteit ervan aldus waarborgen wanneer hij aanvaardt de heffing te ondergaan door middel van de 
inhouding aan de bron, waardoor de elementen ervan niet moeten worden meegedeeld aan het « centraal 
aanspreekpunt » en de belastingplichtige psychologisch kan worden gerustgesteld. 
 
 Die anonimiteit is beperkt tot de roerende inkomsten die de bijkomende heffing hebben ondergaan. Indien 
die verkrijgers dividenden of interesten innen die tegen 25 pct. zijn belast, zal de informatie betreffende die 
inkomsten worden meegedeeld aan het « centraal aanspreekpunt » en zullen zij die in de personenbelasting 
moeten aangeven. Hieraan moet worden toegevoegd dat met die tegen 25 pct. belaste roerende inkomsten 
rekening zal moeten worden gehouden om te bepalen of de grens van 13 675 euro (bedrag geïndexeerd op 
20 020 euro) al dan niet is bereikt. Het voordeel van de anonimiteit dat aldus aan sommige belastingplichtigen 
wordt toegekend, kan worden verantwoord door de fiscale last die zij dragen en dat voordeel is niet onevenredig. 
De gegrondheid van die maatregelen zal moeten worden beoordeeld wanneer men na meerdere aanslagjaren 
daarvan de balans zal opmaken. 
 
 A.4.5.  De verzoekende partij antwoordt dat zij het principe van de verhoging van de aanslagvoeten of het 
in het geding brengen van het beginsel van het bankgeheim of van het bevrijdende karakter van de roerende 
voorheffing niet als dusdanig betwist, maar wel het stuntelige karakter van de wet die daarin op heimelijke en 
discriminerende wijze voorziet. De verantwoording die de Ministerraad geeft, is objectief noch redelijk en die in 
verband met het automatiseren van de belastingadministraties vindt geen enkele steun in de parlementaire 
voorbereiding. 
 
 Zij onderstreept daarnaast de berovende en onvoorzienbare gevolgen van de nieuwe wet, die ook van 
toepassing is op het evenredig deel van interesten dat de koper van vastrentende effecten in 2011 aan de 
verkoper heeft betaald. Zoals wordt aangegeven in het vierde middel bestraffen die bepalingen, die in werking 
treden op 1 januari 2012, op onvoorzienbare wijze de kopers van in 2011 verworven vastrentende effecten, en 
hebben zij een ontradende werking voor de toekomst. 
 
 A.4.6.  De verzoekende partij betwist niet dat de roerende voorheffing nooit bevrijdend is geweest voor de 
belastingplichtigen die aan de vennootschapsbelasting zijn onderworpen, maar zij is wel een definitieve belasting 
voor diegenen die aan de rechtspersonenbelasting zijn onderworpen. In verband met het « recht op de 
anonimiteit » houdt zij vol dat de banken inlichtingen betreffende de roerende inkomsten van hun cliënten nooit 
hebben mogen meedelen aan de belastingadministratie en dat het wel degelijk discriminerend is de 
belastingplichtigen die de hoogste roerende inkomsten genieten, vrij te stellen van de verplichting om al hun 
roerende inkomsten te vermelden in hun aangifte in de personenbelasting. Wat het fiscaal bankgeheim betreft, 
bestaat dat laatste wel degelijk, vermits artikel 318 van het WIB 1992, dat niet is gewijzigd, de 
belastingadministratie verbiedt om inlichtingen op te vragen aan de banken en vermits daarvan wordt afgeweken 
wanneer er aanwijzingen van belastingontduiking bestaan. Het is uitgehold door de bestreden wet, terwijl het de 
belangen van de nationale economie moest beschermen door een kapitaalvlucht te voorkomen. Ook hier wordt 
niet beweerd dat het bankgeheim een absoluut recht zou zijn, maar de aangebrachte afwijkingen daarvan moeten 
het voorwerp uitmaken van een debat en mogen niet discriminerend zijn. Hetzelfde geldt voor de aantasting van 
het privéleven. 
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 De verzoekende partij is ook van mening dat dankzij het bankgeheim en het bevrijdende karakter van de 
voorheffing de repatriëring van kapitaal is bevorderd bij de operaties van fiscale amnestie. De argumentatie van 
de Ministerraad maakt het niet mogelijk aan te tonen dat de verzoeker zich op onwaarheden zou baseren, noch 
hoe het verschil in behandeling tussen de kleine spaarders en de meest vermogende spaarders die de anonimiteit 
blijven genieten, verantwoord zou zijn. 
 
 A.4.7.  Volgens de verzoekende partij verantwoordt het budgettaire argument dat de Ministerraad overal in 
zijn memorie aanvoert, niet dat belastingen worden gevestigd die onder de belastingplichtigen verschillen in 
behandeling invoeren die niet kunnen worden verantwoord en die, gelet op het geringe karakter van de 
bijkomende heffing, onevenredige gevolgen hebben in het licht van de aantasting van het bevrijdende karakter 
van de roerende voorheffing of van de anonimiteit van de roerende inkomsten. Evenzo kan het argument dat is 
afgeleid uit de automatisering van de belastingadministraties niet verantwoorden dat de aangeklaagde 
aangifteplicht niet van toepassing is op een hele reeks van inkomsten, waaronder de inkomsten die zijn 
onderworpen aan de bijkomende heffing, de inkomsten uit staatsbons uitgegeven van 24 november 2011 tot 
2 december 2011, de inkomsten uit spaardeposito’s in Belgische banken, de inkomsten uit 
verzekeringsdeposito’s van tak 21 en van tak 23 of uit bepaalde kapitalisatie-beveks. 
 
 A.4.8.  De verzoekende partij is ook van mening dat de Ministerraad niet kan worden gevolgd wanneer hij 
verklaart dat, om de mededeling aan het centraal aanspreekpunt te vermijden, het volstaat de inhouding aan de 
bron van de heffing te aanvaarden : het is immers onmogelijk de heffing op de tegen 25 pct. belaste dividenden 
in te houden en die heffing is bovendien alleen verschuldigd op de inkomsten waarvan het bedrag hoger ligt dan 
de bij de wet vastgestelde drempel. Het standpunt van de Minsterraad komt erop neer het recht op het 
bankgeheim te gelde te maken, hetgeen in strijd is met de openbare orde. 
 
 A.4.9.  In zijn memorie van wederantwoord is de Ministerraad van mening dat de beschouwingen die, in de 
memorie van de verzoekende partij, lijken op een politiek discours, elke ernstige juridische tegenspraak beletten 
en hij wenst niet deel te nemen aan steriele polemieken.  
 
 A.4.10.  Voor het overige repliceert hij, in verband met de budgettaire noden van de Staat, dat de verhoging 
van sommige tarieven die van toepassing zijn op bepaalde roerende inkomsten, beantwoordt aan die noden en 
een geheel vormt met de versterking van de controlemaatregelen die moeten waarborgen dat aan die budgettaire 
noden wordt tegemoetgekomen : die maatregelen maken het mogelijk de correcte inning van de 
personenbelasting op de roerende inkomsten te controleren en na te gaan of de bij de wet vastgestelde drempel 
voor de inning van de bijkomende heffing al dan niet is bereikt. 
 
 A.4.11.  Ten aanzien van het recht op de anonimiteit dat de verzoekende partij aanvoert, stelt de 
Ministerraad vast dat die partij de budgettaire noden van de Staat niet betwist en is hij van mening dat, indien de 
bijkomende heffing wordt betaald, de anonimiteit om psychologische redenen moet kunnen worden behouden; 
indien dat niet het geval is, moet de anonimiteit kunnen worden opgeheven om te kunnen nagaan of de heffing al 
dan niet verschuldigd is.  
 
 
 Tweede middel 
 
 A.5.1.  Het middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 22 en 172 van de Grondwet, van 
artikel 318 van het WIB 1992, alsook van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in 
zoverre de artikelen 174/1 en 313 van het WIB 1992 een discriminatie invoeren ten opzichte van de 
belastingplichtigen die niet aan de bijkomende heffing van 4 pct. zijn onderworpen omdat zij de drempel van 
20 020 euro voor de in het geding zijnde inkomsten niet bereiken of omdat zij dividenden ontvangen die aan de 
roerende voorheffing van 25 pct. zijn onderworpen : zij verliezen het fiscaal bankgeheim dat bij artikel 318 van 
het WIB 1992 is gewaarborgd en lopen het gevaar dat hun privéleven wordt aangetast en dat een onvolledig 
vermogenskadaster wordt opgemaakt. 
 
 Door de roerende voorheffing in 1984 op te trekken van 20 tot 25 pct. en door die bevrijdend te maken in 
het belang van de nationale economie, had de wetgever de anonimiteit gewaarborgd aan de verkrijgers van de in 
het geding zijnde inkomsten. Zelfs vóór 1984 was de schuldenaar van de roerende voorheffing niet ertoe 
gehouden aan de belastingadministratie de identiteit van die verkrijgers mee te delen en artikel 318 van het 
WIB 1992 verbiedt haar dergelijke gegevens te verzamelen. De bestreden bepalingen hollen die bepaling uit 
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voor de belastingplichtigen die niet aan de bijkomende heffing zijn onderworpen en die bovendien een aantasting 
van het privéleven ondergaan die niet « nodig is in het belang van het economisch welzijn van het land » in de 
zin van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en die integendeel de economie schaadt, 
vermits reeds een kapitaalvlucht is vastgesteld. 
 
 Bovendien verbieden de bestreden bepalingen, wat de voorstanders van de maatregel ook mogen beweren, 
geenszins dat een vermogenskadaster wordt opgemaakt op basis van de gegevens die zijn meegedeeld aan het 
« centraal aanspreekpunt » van de Nationale Bank. De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer heeft reeds in 2010 erop gewezen dat de ontmanteling van het fiscaal bankgeheim alleen mogelijk 
zou zijn mits wordt voorzien in procedurele waarborgen die niet uitsluitend aan het oordeel van de 
belastingadministratie worden overgelaten. Dat vermogenskadaster zou ten slotte discriminerend zijn, vermits 
het meer betrekking zou hebben op de belastingplichtigen die niet aan de bijkomende heffing zijn onderworpen 
of die de meeste aan de roerende voorheffing van 25 pct. onderworpen dividenden ontvangen. 
 
 A.5.2.  De Ministerraad ontkent het bestaan van een fiscaal bankgeheim, waarbij artikel 318 van het 
WIB 1992 de belastingadministratie weliswaar verbiedt inzage te hebben in de rekeningen en de boeken van 
bepaalde financiële instellingen om de belasting van hun cliënten te vestigen, maar ook voorziet in 
omstandigheden waarin dat verbod wordt opgeheven. 
 
 A.5.3.  Hij verwerpt ook het argument dat is afgeleid uit een aantasting van het privéleven door erop te 
wijzen dat, vóór de invoering, in 1984, van de bevrijdende roerende voorheffing, de belastingplichtige zijn 
inkomsten moest aangeven, terwijl het voormelde artikel 318 reeds bestond. 
 
 Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens is geen absolute bepaling en de 
inmengingen in het privéleven van de burger kunnen worden verantwoord door de noodzaak van een correcte 
inning van de belastingen en de normale toepassing van de strafrechtelijke bepalingen bedoeld in de 
artikelen 449 en volgende van het WIB 1992. 
 
 A.5.4.  De Ministerraad doet gelden dat artikel 318 van het WIB 1992 geen referentienorm is voor de door 
het Hof uitgevoerde toetsing; het Hof is overigens niet ertoe gemachtigd een rechtstreekse toetsing op basis van 
artikel 8 van het voormelde Verdrag uit te voeren. 
 
 Hij voert aan dat de wijziging van artikel 318 van het WIB 1992 niet wordt overwogen, dat de bestreden 
maatregelen daaraan geen afbreuk doen en dat de belastingplichtigen niet kunnen worden beschermd door het 
« fiscaal bankgeheim », daar dat in rechte niet bestaat. 
 
 De verplichting om de in het geding zijnde inkomsten aan te geven, vormt geen grotere aantasting van het 
privéleven dan de verplichting om zijn andere inkomsten aan te geven en de inmengingen van de 
belastingadministratie worden alleen aanvaard om de juiste inning van de belasting te waarborgen, onder het 
toezicht van de rechtbanken, met naleving van het beroepsgeheim en overeenkomstig de adviezen van de 
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het gelijkheidsbeginsel vereist de anonimiteit 
van de belastingplichtigen niet en het risico dat een « vermogenskadaster » wordt opgemaakt, is een loutere 
hypothese. De opdrachten van het « centraal aanspreekpunt » zullen niet kunnen dienen om een dergelijk 
kadaster op te maken en het zal niet in verbinding staan met de operationele belastingadministraties. 
 
 A.5.5.  De verzoekende partij betwist de niet-ontvankelijkheid van de middelen die steunen op de 
internationaalrechtelijke bepalingen, niet-ontvankelijkheid die herhaaldelijk wordt aangevoerd door de 
Ministerraad. Zij verwijst naar artikel 35 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, dat de 
aanhangigmaking bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ondergeschikt maakt aan de uitputting van 
de interne rechtsmiddelen, en naar artikel 267 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU), dat de rechtscolleges waarvan de beslissingen niet vatbaar zijn voor een internrechtelijk jurisdictioneel 
beroep, ertoe verplicht een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. In elk 
geval moet het Grondwettelijk Hof het geschil beslechten door rekening te houden met de samenhang die moet 
bestaan tussen het Belgisch recht en het Europees recht, in het bijzonder sinds de aanneming van artikel 26, § 4, 
van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof. Bovendien, wanneer het middel de 
schending van een norm van internationaal recht aanvoert, in samenhang gelezen met een grondwettelijke norm, 
spreekt het Hof zich uit rekening houdend met de internationaalrechtelijke normen.  
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 A.5.6.  De verzoekende partij is van mening dat, wat de Minsterraad ook daarover verklaart, zodra de 
gegevens zijn ingewonnen en gecentraliseerd bij het « centraal aanspreekpunt », een vermogenskadaster zal 
kunnen worden opgemaakt. Dat is als dusdanig niet bekritiseerbaar; hetgeen wel bekritiseerbaar is, is dat een en 
ander is gebeurd zonder parlementair debat, zonder voorafgaande raadpleging van de Commissie voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van de Raad van State en zonder het beginsel van de gelijkheid 
van de belastingplichtigen in acht te nemen. 
 
 A.5.7.  In zijn memorie van wederantwoord betwist de Minsterraad niet dat het Hof bevoegd is om het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens als controlenorm te gebruiken wanneer de bepalingen die het 
vermag te doen naleven, in samenhang worden gelezen met de bepalingen van dat Verdrag. 
 
 A.5.8.  De Minsterraad is van mening dat het gevaar dat een vermogenskadaster wordt opgemaakt, 
onbestaande is. Enerzijds omdat bepaalde roerende inkomsten niet worden meegedeeld aan het « centraal 
aanspreekpunt », met name de inkomsten die niet zijn opgenomen onder de roerende inkomsten, beoogd in 
artikel 21 van het WIB 1992, de inkomsten uit liquidatieboni (artikel 171, 2°, f), van het WIB 1992) en de 
inkomsten uit staatsbons uitgegeven tussen 24 november 2011 en 2 december 2011 (artikel 534 van het 
WIB 1992). Anderzijds omdat de operationele belastingadministraties van het « centraal aanspreekpunt » alleen 
de gegevens zullen kunnen verkrijgen die noodzakelijk zijn voor het bepalen van het bedrag van de bijkomende 
heffing (artikel 174/1, § 2), ofwel het totaalbedrag van de tegen 21 pct. belastbare roerende inkomsten en het 
totaalbedrag van de tegen 15 en 25 pct. belastbare roerende inkomsten. De gegevens die de banken moeten 
meedelen, zullen aan datzelfde beginsel moeten voldoen, en met de instemming van de cliënt, die voor die 
mededeling moet kiezen wanneer hij de inhouding aan de bron niet aanvaardt. 
 
 De Ministerraad onderstreept dat de bestreden bepalingen een parlementair initiatief zijn, dat een 
parlementair debat dus wel degelijk heeft plaatsgehad en dat de Raad van State een advies heeft uitgebracht. Hij 
aanvaardt dat de oorspronkelijke bepaling niet is voorgelegd aan de Commissie voor de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer, maar die laatste heeft zich op 23 mei 2012 uitgesproken over de wijzigingsbepaling die 
is ingevoegd in de programmawet van 22 juni 2012 waarnaar in A.1.6 wordt verwezen, en heeft geen enkel 
voorbehoud gemaakt bij de oprichting van het « centraal aanspreekpunt ». 
 
 
 Derde middel 
 
 A.6.1.  Het middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 172 van de Grondwet, in zoverre het 
nieuwe artikel 174/1 van de bestreden wet aan de schuldenaar van de roerende voorheffing de inning van de 
bijkomende heffing van de 4 pct. oplegt en hem ertoe verplicht het « centraal aanspreekpunt » te informeren, 
terwijl dat onmogelijk is voor de beursgenoteerde obligaties en aandelen. Het voert aldus een discriminatie in 
onder verkrijgers van inkomsten naargelang zij al dan niet kunnen worden geïdentificeerd door de schuldenaar 
van de roerende voorheffing en naargelang zij op 1 januari van het jaar al dan niet weten of zij de bijkomende 
heffing al dan niet verschuldigd zullen zijn. 
 
 De in het geding zijnde bepaling verwijst naar de inning van de roerende voorheffing, die, in tegenstelling 
tot de bijkomende heffing, blindelings aan de bron kan worden ingehouden zonder rekening te houden met de 
situatie van de verkrijger van de inkomsten. Die moeilijkheid kan worden overkomen voor verschillende soorten 
van inkomsten, maar niet voor de dividenden en interesten van beursgenoteerde Belgische effecten, omdat de 
emittent van die effecten, schuldenaar van de inkomsten en schuldenaar van de roerende voorheffing, niet kan 
weten op welke inkomsten de heffing moet worden ingehouden, noch bijgevolg het « centraal aanspreekpunt » 
kan informeren. Zelfs indien de verkrijger van de inkomsten bekend is, zal pas op het einde van het burgerlijk 
jaar kunnen worden vastgesteld of een heffing verschuldigd is op de inkomsten waarvan het bedrag hoger ligt 
dan 20 020 euro. 
 
 A.6.2.  De Ministerraad antwoordt dat de kwestie van de identificatie van de verkrijger van de inkomsten 
zal worden geregeld bij de programmawet die artikel 174/1 wijzigt door de uitbetalende instantie ermee te 
belasten die verkrijger te identificeren.  
 
 De kritiek in verband met de situatie van de verkrijgers die op 1 januari al dan niet weten of zij de heffing 
al dan niet verschuldigd zullen zijn, berust op geen enkele argumentatie. Ofwel zijn de inkomsten interesten : in 
dat geval kan de verkrijger in de regel het bedrag berekenen van de inkomsten die hij zal ontvangen; ofwel zijn 
die inkomsten uitsluitend of nagenoeg uitsluitend dividenden : in dat geval bevindt de belastingplichtige zich in 
een andere situatie, waarbij hij grotere risico’s neemt. Niettemin zal hij zijn inkomsten kunnen schatten, waarbij 
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het ofwel gaat om dividenden van niet-beursgenoteerde aandelen die hij heeft verworven als bedrijfsleider of in 
het kader van een familiale vennootschap, waardoor hij zeer goed zal kunnen worden ingelicht over de 
verwachte resultaten, ofwel gaat het om dividenden van beursgenoteerde aandelen die hij heeft verworven als 
oordeelkundig belegger die zich informeert. In beide gevallen kan de keuze waarin artikel 174/1 van het 
WIB 1992 voorziet, worden gemaakt door een goede huisvader, voor wiens gedrag de wet is opgevat, waarbij de 
wetgever niet ertoe gehouden is regelingen te treffen voor een minderheid van belastingplichtigen die dat gedrag 
niet aannemen. 
 
 A.6.3.  De verzoekende partij is van mening dat het standpunt van de Ministerraad niet realistisch is, daar 
het beheer van een portefeuille van te veel variabelen afhangt om een goede huisvader in staat te stellen te weten 
of hij, op de datum van betaalbaarstelling van de inkomsten van zijn portefeuille, de bijkomende heffing al dan 
niet verschuldigd zal zijn. Zijn oordeel is vervalst, temeer daar het belastingstelsel van de vastrentende effecten 
anomalieën bevat. Het zou wenselijker zijn geweest de heffing op het einde van de periode in te houden en de 
noodzaak van een corrigerende wet toont aan dat de haalbaarheid van die regeling niet vooraf is nagegaan, 
terwijl die leidt tot een aantasting van het eigendomsrecht met een impliciete maar zekere retroactieve werking. 
 
 
 Vierde middel 
 
 A.7.1.  Het middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 172 van de Grondwet en van 
artikel 63 van het VWEU, in zoverre artikel 174/1 van het WIB 1992, ingevoegd bij artikel 28 van de bestreden 
wet, op grond van artikel 38 van de bestreden wet, van toepassing is op de vanaf 1 januari 2012 toegekende of 
betaalbaar gestelde inkomsten. 
 
 Immers, de belastingplichtigen die Belgische obligaties in 2011 (of zelfs daarvóór wanneer het gaat om 
kapitalisatiebons) hebben gekocht, worden bestraft door het feit dat op hen een tarief van 21 pct. zal worden 
toegepast en, in voorkomend geval, de bijkomende heffing van 4 pct. op al hun coupons, terwijl zij aan de 
verkoper een evenredig deel van interesten zullen hebben betaald voor de coupons die in 2012 (of daarna) 
vervallen, onder aftrek van een bedrag dat gelijkwaardig is aan de roerende voorheffing die, per hypothese, zal 
zijn berekend rekening houdend met een tarief van 15 pct. Die discriminatie ten aanzien van de kopers vloeit 
voort uit het feit dat de nieuwe tarieven waarin de bestreden bepalingen voorzien, van toepassing zijn op alle 
vanaf 2012 toegekende of betaalbaar gestelde interesten en niet op de sinds 1 januari 2012 verlopen interesten. 
De gevolgen van die anomalie laten zich nog meer voelen wanneer het gaat om – soms gedurende talrijke jaren – 
gekapitaliseerde interesten op kapitalisatiebons die vóór 2012 zijn verworven, maar vanaf dat jaar vervallen. De 
in 2012 geïnde interesten zullen integraal worden onderworpen aan de roerende voorheffing en, in voorkomend 
geval, aan de bijkomende heffing, ondanks de regel van de belasting « pro rata temporis » vervat in artikel 19, 
§ 2, van het WIB 1992. Die gevolgen zullen nog ernstiger zijn wanneer de kapitalisatiebon is gekocht op de 
secundaire markt met betaling aan de verkoper van het evenredig deel van verlopen interesten onder aftrek van 
een voorheffing van 15 pct., terwijl de koper op de vervaldag een voorheffing van 21 pct. verschuldigd zal zijn. 
 
 Die situatie tast ook de Belgische kopers van buitenlandse obligaties aan, vermits zij aan de verkoper een 
evenredig brutodeel van interesten betalen waarop geen enkele roerende voorheffing verschuldigd is met 
toepassing van artikel 267 van het WIB 1992 en van artikel 204, 2°, van het besluit tot uitvoering van het 
WIB 1992 : terwijl de verkoper aldus wettelijk ontsnapt aan elke belasting, wordt voor de koper de roerende 
voorheffing op de volledige inkomsten ingehouden. Die situatie, die bestond vóór de inwerkingtreding van de 
bestreden bepalingen, maar door die laatste wordt verergerd, belemmert de handel in België in buitenlandse 
obligaties en dus het vrije verkeer van kapitaal, opnieuw door de keuze van de datum van inwerkingtreding van 
die bepalingen. 
 
 Die datum bestraft ten slotte de inkomsten van buitenlandse oorsprong in zoverre de datum van 
daadwerkelijke inning ervan in België in aanmerking wordt genomen, en niet de periode waarop de inkomsten 
betrekking hebben. 
 
 A.7.2.  De Ministerraad voert aan dat de praktijk van de bonificatie van de roerende voorheffing waarnaar 
de verzoekende partij verwijst, niet is opgelegd bij de fiscale wet, maar uitsluitend steunt op het privaatrecht. Zij 
vloeide voort uit het bevrijdende karakter van de roerende voorheffing, het criterium van de evenredigheid in de 
tijd bepaald in artikel 19, § 2, eerste en tweede lid, van het WIB 1992 en de zorg om rekening te houden met de 
invloed van de territorialiteit van de belasting die de bonificatie van de roerende voorheffing bij elke transactie al 
dan niet verplicht naargelang die al dan niet in België wordt uitgevoerd.  
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 A.7.3.  Hij voert aan dat de verzoekende partij niet aangeeft welk nieuw verschil in behandeling zou 
voortvloeien uit de door haar bestreden bepalingen, vermits het verschil dat bestaat tussen de effecten met 
periodieke inkomsten (« op lineaire wijze pro rata temporis berekend ») en die welke de inkomsten kapitaliseren 
(« op geactualiseerde wijze pro rata temporis berekend ») niet voortvloeit uit de fiscale wet, maar uit de 
financieel-wiskundige regels en dateert van vóór de bestreden wet. De verzoekende partij vergeet de wijziging 
van artikel 313 van het WIB 1992 die, door de aangifte van die inkomsten verplicht te maken, toelaat de kwestie 
van de « berekening pro rata temporis » van de inkomsten uit vastrentende effecten anders te regelen. 
 
 A.7.4.  De interpretatie van artikel 204, 2°, van het uitvoeringsbesluit die de verzoekende partij verdedigt, 
kan niet worden aanvaard, vermits zij een fiscale vrijstelling impliceert die alleen de wet kan toekennen, in 
tegenstelling tot het grondwettelijk voorschrift dat de verzoekende partij nochtans wenst aan te voeren. De 
vermeende « anomalie » had alleen vermeden kunnen worden door de datum van inwerkingtreding van de 
nieuwe bepalingen voor de vastrentende effecten niet vast te stellen ten opzichte van een periode van inkomsten, 
maar wel ten opzichte van een datum van sluiting van de overeenkomsten. Dat zou echter de inkomsten hebben 
uitgesloten die zijn verbonden aan overeenkomsten die vóór die datum zijn gesloten, discriminaties hebben 
gecreëerd tussen verschillende soorten van financiële producten, de grondslag hebben beperkt van de inkomsten 
waarop de nieuwe verhoogde tarieven van toepassing zijn en, bijgevolg, de wetgever ertoe hebben verplicht 
andere manieren te vinden om de opbrengsten te verzekeren. 
 
 A.7.5.  Hij is van mening dat de verschillen tussen Belgische inkomsten en buitenlandse inkomsten vóór de 
bestreden wet bestonden en het gevolg zijn van de territorialiteit van de belasting, waarbij de overeenkomsten tot 
voorkoming van dubbele belasting voorzien in een gezamenlijke belasting van de roerende inkomsten en de 
belasting ervan niet op Europees niveau is geharmoniseerd. 
 
 De door de wet gekozen datum is de datum die de roerende voorheffing opeisbaar maakt en is dus coherent. 
 
 A.7.6.  De Ministerraad is ten slotte van mening dat de verzoeker de schending aanvoert van 
internationaalrechtelijke bepalingen ten aanzien waarvan het Hof niet bevoegd is en dat de verzoekende partij 
haar belang bij het middel moet aantonen, belang dat alleen zou kunnen vaststaan indien zij in 2011 effecten 
heeft gekocht waarvan de verkoopprijs de verlopen of gekapitaliseerde interest omvatte. 
 
 A.7.7.  De verzoekende partij meent klaarblijkelijk belang erbij te hebben een interpretatie van de wet te 
zien verdwijnen die haar vrijheid om buitenlandse obligaties te kopen, belemmert; zij legt, voor zover nodig, een 
attest voor waaruit blijkt dat zij in 2011 vastrentende effecten heeft verworven.  
 
 A.7.8.  Ten gronde verwijst de verzoekende partij naar publicaties waarvan zij de auteur is en naar een 
arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 23 november 2011 (rolnr. 2005/AR/2512) waaruit de 
onzinnigheden blijken waartoe de regeling leidt die de Ministerraad beweert te verdedigen door te steunen op 
beweringen die zijn gebaseerd op vergissingen, fouten en tegenstrijdigheden. Artikel 19, § 2, van het WIB 1992, 
dat uitgaat van een beurstechniek die reeds lang bestond vóór de invoering van de bevrijdende roerende 
voorheffing, bevestigt immers wel degelijk het beginsel van de verdeling pro rata temporis, tussen de verkoper 
en de koper, van de belastbare interesten bij een verkoop van vastrentende effecten tussen twee vervaldata van 
coupons; het is strijdig met het gezond verstand, alsook met artikel 586 van het Burgerlijk Wetboek, volgens 
hetwelk burgerlijke vruchten worden geacht van dag tot dag te worden verkregen, te beschouwen dat, in geval 
van verkoop van een vastrentend effect, bijvoorbeeld op de dag vóór het losmaken van de coupon, de verkoper 
een meerwaarde zou realiseren door 364/335sten te verkrijgen van de inkomsten die ‘s anderendaags vervallen, 
terwijl de enige verkrijger van al die inkomsten de koper zou zijn die de coupon int na die vrijwel integraal te 
hebben betaald aan de verkoper ervan. De door de Ministerraad verdedigde regeling leidt ertoe de 
belastingplichtige die een obligatie verkoopt daags vóór het verstrijken van de coupon, toe te laten om in alle 
wettigheid te ontsnappen aan de belasting en bevoordeelt de fiscale spitsvondigheden die verliezen voor de 
Schatkist met zich meebrengen; de beroving waarvan de koper het slachtoffer is, is eveneens een gevolg van dat 
systeem en niet van de financieel-wiskundige regels waarnaar de Ministerraad verwijst. De bijkomende heffing 
leidt eveneens tot een discriminatie die specifiek is voor de kapitalisatiebons. 
 
 Die anomalieën kunnen alleen worden gecorrigeerd indien de wet het beginsel toepast volgens hetwelk de 
vaste inkomsten uit obligaties slechts belastbaar zijn ten belope van de periode waarin de opeenvolgende 
eigenaars ervan die obligaties in het bezit hebben gehad en tegen het tarief dat van kracht is wanneer zij zijn 
voortgebracht. Een en ander impliceert dat de nieuwe bepalingen alleen van toepassing hadden moeten zijn op de 
vanaf 1 januari 2012 verlopen interesten wat de vastrentende effecten betreft. 
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 A.7.9.  In zijn memorie van wederantwoord herinnert de Ministerraad eraan dat artikel 19, § 2, van het 
WIB 1992 van toepassing is op de bijkomende heffing; die zal, net als de roerende voorheffing, worden 
berekend op de integrale inkomsten. 
 
 Niettemin, wanneer de verkrijger meent dat hij te zwaar is belast aan de bron, kan hij die inkomsten 
aangeven en de inhoudingen aan de bron (roerende voorheffing en bijkomende heffing) aangerekend op de 
verschuldigde belasting en in voorkomend geval de terugbetaling van het te veel geïnde bedrag verkrijgen met 
toepassing van artikel 19, § 2, van het WIB 1992. Indien hij niet kiest voor de inhouding aan de bron, zal de 
informatie worden meegedeeld aan het « centraal aanspreekpunt » voor de totaliteit van de inkomsten. 
Aangezien hij die inkomsten in dat geval verplicht moet aangeven, zal hij de aanrekening en de terugbetaling 
van de te veel geïnde roerende voorheffing verkrijgen op het ogenblik van de berekening van de 
personenbelasting, met toepassing van artikel 19, § 2, van het WIB 1992. 
 
 
 Vijfde middel 
 
 A.8.1.  Het middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 172 van de Grondwet, in zoverre de 
artikelen 171, 174/1 en 269 van het WIB 1992, respectievelijk gewijzigd, ingevoegd en gewijzigd bij de 
artikelen 27, 28 en 29 van de bestreden wet, de dividenden met fiscale voordelen en de gewone dividenden aan 
identieke inhoudingen onderwerpen, terwijl het gaat om wezenlijk verschillende situaties. Het tarief van de 
algemene heffing voor de bedrijfsleiders van de kmo’s die zijn opgericht na 1 januari 1994 die in die 
hoedanigheid dividenden met fiscale voordelen ontvangen, zal door de werking van de nieuwe bepalingen hoger 
liggen dan het hoogste marginale tarief van de schaal van de personenbelasting; dat zal de oprichting van 
ondernemingen in België afremmen en overigens een belasting blindelings verzwaren die, gelet op het huidige 
zwakke rendement van de obligaties, een werkelijke belasting op het kapitaal blijkt te zijn. Ten slotte houdt de 
wetgever die voorziet in een identieke fiscale regeling voor de interesten en voor de dividenden geen rekening 
ermee dat de dividenden vooraf reeds zijn onderworpen aan een vennootschapsbelasting die in principe 
33,99 pct. bedraagt. 
 
 A.8.2.  De Ministerraad herinnert eraan dat alleen de tegen 21 pct. belaste dividenden die het bij de wet 
vastgestelde bedrag overschrijden, onderworpen zijn aan de bijkomende heffing, zodat het verkeerd is te 
beweren dat de dividenden met fiscale voordelen dezelfde behandeling ondergaan als de andere, vermits de 
belastingplichtige wiens eerstgenoemde dividenden worden belast tegen een lager tarief dan de laatstgenoemde, 
zich niet bevindt in dezelfde situatie als diegene wiens beide soorten dividenden worden belast tegen een 
maximumtarief van 25 pct. Het verschil in behandeling is afhankelijk van het niveau van de inkomsten en houdt 
rekening met de draagkracht van de twee categorieën van belastingplichtigen. 
 
 A.8.3.  De Ministerraad voert overigens aan dat het einde van de fiscale voordelen voor sommige 
dividenden en voor sommige belastingplichtigen niet de enige parameter is die in aanmerking wordt genomen 
voor de oprichting van ondernemingen en niet meer is dan een aanpassing van de beoordeling die de wetgever 
maakt van de economische en financiële omstandigheden waarmee hij wordt geconfronteerd. 
 
 A.8.4.  Hij betwist ook de berekening van de fiscale last die de verzoekende partij maakt en die, volgens 
hem, de vennootschapsbelasting en de personenbelasting ten onrechte met elkaar verwart. De aanslagvoet van de 
vennootschap hangt af van de vennootschap (zij kan worden belast tegen verminderde tarieven of aftrekken 
genieten die de aanslagvoet verlagen) en men kan de belasting op de dividenden verschuldigd door de 
vennootschap, die de roerende voorheffing van de verkrijger ten laste zou nemen, niet optellen met de door die 
laatste verschuldigde belasting. Die verkrijger is daarnaast onderworpen aan een variabele aanslagvoet, terwijl 
het tarief van de vennootschapsbelasting waarnaar de verzoekende partij verwijst, een uniek tarief is. De 
verzoekende partij vergist zich ook wanneer zij beweert dat een gelijke belasting van de interesten en de 
dividenden erop neerkomt geen rekening ermee te houden dat de dividenden zijn onderworpen aan de 
vennootschapsbelasting aangezien de vennootschapsbelasting en de roerende voorheffing verschillende 
belastingplichtigen treffen en een verschillende grondslag hebben. Zij vergist zich ook wanneer zij haar kapitaal, 
de reële waarde ervan in de tijd en de daardoor voortgebrachte inkomsten door elkaar haalt : wanneer, ten 
gevolge van de inflatie, het nettorendement negatief is, is de markt daarvoor verantwoordelijk en niet de fiscus, 
waarbij de belasting geen rekening kan houden met de inflatie. 
 
 A.8.5.  De verzoekende partij verwijst naar het arrest nr. 74/95 om erop te wijzen dat het Hof reeds een 
heffing op de roerende inkomsten heeft afgekeurd, overwegende dat de dividenden reeds een 
vennootschapsbelasting ondergingen. De Ministerraad kan haar dus niet verwijten de vennootschapsbelasting en 
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de personenbelasting ten onrechte door elkaar te halen en het is volkomen relevant op te merken dat een 
bedrijfsleider van een na 1 januari 1994 opgerichte kmo mogelijk een algemene heffing moet ondergaan die 
voortaan hoger ligt dan het marginale tarief van de personenbelasting wanneer de dividenden die hij ontvangt, 
zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting (34 pct.) en vervolgens aan een heffing die is verhoogd van 
15 pct. tot 21 pct. of zelfs 25 pct. 
 
 A.8.6.  De verzoekende partij voert aan dat het aan de AFV- (« Avantages Fiscaux - Fiscale Voordelen ») 
of VVPR-aandelen (« Verminderde Voorheffing – Précompte Réduit ») toegekende fiscale voordeel een 
voordeel was dat het aan de aandelen verbonden risicokapitaal opnieuw moest doen opleven, zodat het 
discriminerend is dat voordeel op te heffen voor de aandeelhouders die aan de bijkomende heffing zijn 
onderworpen en het te behouden voor de anderen. 
 
 De verzoekende partij blijft erbij dat de uniforme verhoging van de voorheffing discriminerend is, 
aangezien de houder van een obligatie met een gering rendement zich niet bevindt in dezelfde situatie als de 
houder van een aandeel met een hoog rendement. De fiscale wet houdt overigens wel degelijk rekening met de 
inflatie, aangezien artikel 178 van het WIB 1992 voorziet in een indexering van de daarin beoogde bedragen. 
 
 A.8.7.  In zijn memorie van wederantwoord is de Ministerraad, in verband met het uniformiseren van de 
aanslagvoeten, van mening dat de wetgever een einde vermag te maken aan een voorkeursregeling wanneer de 
situatie van het land dat vereist. De in het geding zijnde bepalingen doen de belasting overigens niet afhangen 
van alleen het soort van effect, maar ook van de omvang van de inkomsten van de houder. 
 
 Hij geeft toe dat de verhoging van de aanslagvoeten inteert op het inkomen van de verzoeker, maar 
onderstreept dat de inflatie van haar kant inteert op zowel het kapitaal als de inkomsten. Als de rentegevende 
effecten weinig aantrekkelijk zijn, komt dat niet zozeer door de aanslagvoet van de inkomsten, maar wel door de 
toestand van de markt en de economische situatie die leiden tot zeer lage tarieven en een inflatie die vrijwel 
gelijk is aan die tarieven. 
 
 
 Zesde middel 
 
 A.9.1.  Het middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 172 van de Grondwet, alsook uit de 
artikelen 63 en 107 van het VWEU, in zoverre artikel 534 van het WIB 1992, ingevoegd bij artikel 37 van de 
bestreden wet, een voorrecht toekent aan de staatsbons die zijn uitgegeven gedurende de periode van 
24 november 2011 tot 2 december 2011 en waarop tijdens diezelfde periode is ingeschreven, ten koste van de 
andere inzamelaars van spaartegoeden, zowel in België als in de andere landen van de Europese Economische 
Ruimte. Door die staatsbons te onderwerpen aan de voorheffing van 15 pct. en ze niet te onderwerpen aan de 
bijkomende heffing, doet de bestreden wet ze ontsnappen aan de maatregelen die zij invoert en kent zij aan de 
Staat een voorrecht toe dat met name in strijd is met de beginselen van het vrij verkeer van kapitaal binnen de 
Europese Unie en van de vrije mededinging binnen de interne markt. 
 
 A.9.2.  De Minsterraad voert aan dat de verzoekende partij, door het overdreven voorrecht te stigmatiseren 
dat het nieuwe artikel 534 van het WIB 1992 zou vormen, niet aangeeft in welke zin sprake van discriminatie 
zou zijn. 
 
 De Staten hebben steeds een voordelige fiscale behandeling voorbehouden aan de effecten van hun 
overheidsschuld, omdat de leningen die de uitgaven van de Staat dekken, bijdragen tot het algemeen belang en, 
daar zij kunnen meehelpen om het heffen van belastingen te vermijden, een beheersmiddel van het openbaar 
gezag vormen. De fiscale voordelen die de Staat toekent, maken het hem mogelijk geen hogere interestvoet te 
moeten aanbieden die te zwaar op zijn begroting zou wegen. 
 
 Het is de financiële crisis die de Regering, geconfronteerd met de moeilijkheid om tegen een normale 
interestvoet te lenen, ertoe heeft gebracht de bij de bestreden bepaling beoogde lening uit te geven en daaraan 
voordelen te koppelen die niet onevenredig zijn : de andere emittenten bevinden zich immers niet in een 
schuldsituatie die vergelijkbaar is met die van de federale Staat, die ook als laatste instaat voor de volledige 
Belgische overheidsschuld (de financiële situatie van de gemeenschappen en van de gewesten is niet autonoom 
ten opzichte van die van de Staat), net zoals voor de schulden van de banken. De lening heeft het mogelijk 
gemaakt een aangetast vertrouwen te herstellen.  
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 A.9.3.  Volgens de Ministerraad is artikel 63 van het VWEU evenmin geschonden, vermits de bestreden 
bepaling ook van toepassing kan zijn op de effecten die analoog zijn aan de Belgische staatsbons, die zijn 
uitgegeven door buitenlandse Staten en waarop gedurende dezelfde periode is ingeschreven, met dien verstande 
dat een juiste inning van de belastingen zou veronderstellen dat die Staten met België een overeenkomst tot 
voorkoming van dubbele belasting hebben gesloten. De effecten die door private emittenten zouden zijn 
uitgegeven, dragen uitsluitend bij tot de resultaten van de bank of van de vennootschap die ze heeft uitgegeven 
en streven geen doel van algemeen belang na, rekening houdend met de ernst van de situatie op het einde van het 
jaar 2011 wat de capaciteit en de voorwaarden voor België om op de internationale markten te lenen betreft. 
 
 A.9.4.  Volgens de Ministerraad vormt de bekritiseerde lening evenmin een staatsteun die in strijd is met 
artikel 107 van het VWEU, vermits de fiscale voordelen niet ten goede komen aan een economische sector, maar 
uitsluitend aan de overheidssector en het algemeen belang. Ook al worden die voordelen ongunstig geacht voor 
vennootschappen die vergelijkbare effecten uitgeven, dan nog moet worden opgemerkt dat die ertoe strekken een 
ernstige verstoring van de economie van een lidstaat op te heffen, zoals is bedoeld in artikel 107, lid 3, b), van 
het VWEU en hiervoor is vermeld. De lening waaraan zij zijn verbonden, heeft bijgedragen tot de stabilisatie 
van de eurozone en stemt dus overeen met het gemeenschappelijk belang in de zin van het Verdrag. 
 
 A.9.5.  De Ministerraad geeft ten slotte aan dat de verzoeker de schending aanvoert van 
internationaalrechtelijke bepalingen ten aanzien waarvan het Hof niet bevoegd is en dat de wetgever niet kon 
terugkomen op de verbintenis die de Staat heeft aangegaan ten aanzien van de spaarders zonder hun vertrouwen 
in de toekomst te schaden. 
 
 A.9.6.  De verzoekende partij antwoordt dat de ernstige financiële situatie waarnaar de Ministerraad 
verwijst, dezelfde was voor alle emittenten en dat de bestreden bepaling op maat is bedacht voor de in het geding 
zijnde staatsbons, begrip dat overigens alleen van toepassing is op de effecten van de Belgische overheidsschuld. 
Ook hier is het Hof wel degelijk bevoegd om een dergelijke schending af te keuren, vermits de artikelen 10 en 
172 van de Grondwet, alsook de artikelen 63 en 107 van het VWEU worden aangevoerd.  
 
 A.9.7.  De Ministerraad antwoordt dat de verzoekende partij, door in haar memorie de artikelen 10 en 172 
van de Grondwet in samenhang te lezen met bepalingen van het Europees recht, een element aanvoert dat niet 
voorkwam in het verzoekschrift en dat derhalve niet ontvankelijk is. 
 
 A.9.8.  Hij is van mening dat artikel 172 van de Grondwet zich niet ertegen verzet dat de Staat een 
voorrecht toekent aan zijn eigen uitgiften wanneer dat voorrecht bij wet is vastgesteld en verantwoord is, hetgeen 
blijkt uit zijn memorie. 
 
 
 Zevende middel 
 
 A.10.1.  Het middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 172 van de Grondwet, alsook van de 
artikelen 56 en 63 van het VWEU, in zoverre de artikelen 171, 3°, 174/1, § 1, vierde lid, en 269, eerste lid, 50°, 
van het WIB 1992, respectievelijk gewijzigd, ingevoegd en gewijzigd bij de artikelen 27, 28 en 29 van de 
bestreden wet, het voorrecht versterken dat is toegekend aan de belangen van de spaardeposito’s bij alleen de 
Belgische banken, door het niet-vrijgestelde deel (boven de 1 830 euro in 2011) verder te belasten tegen het 
tarief van 15 pct. en het aldus te doen ontsnappen aan de nieuwe maatregelen waarin de bestreden wet voorziet. 
De vroegere situatie wordt aldus verergerd, terwijl de Europese Commissie een procedure wegens niet-nakoming 
heeft ingesteld tegen het voorrecht dat de aan die interesten toegekende vrijstelling alleen voor de Belgische 
banken vormt. 
 
 A.10.2.  De Ministerraad herinnert eraan dat de verzoeker de schending aanvoert van 
internationaalrechtelijke bepalingen ten aanzien waarvan het Hof niet bevoegd is. Hij voert aan dat de vrijstelling 
van de eerste schijf van interesten van de spaardeposito’s geopend bij alleen de Belgische banken niet in strijd is 
met de artikelen 56 en 63 van het VWEU, vermits het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU) het geschil 
tussen België en de Europese Commissie nog niet heeft beslecht. Daar er geen schending is, zou die schending 
niet kunnen worden verergerd en zou er ook geen schending kunnen zijn van de artikelen 10 en 172 van de 
Grondwet, noch een verergering van de discriminatie. 
 
 De verzoekende partij geeft overigens niet aan in welke zin de bestreden bepalingen een niet-nakoming 
zouden inhouden van de verplichtingen van België inzake de vrije dienstverrichting en het vrij verkeer van 
kapitaal. 
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 A.10.3.  Ten aanzien van de aanslagvoet van 15 pct. voorbehouden aan de interesten van de spaardeposito’s 
boven de vrijgestelde schijf voert de Ministerraad aan dat die niet discriminerend is ten opzichte van die van 
21 pct. voor de andere interesten, daar het gaat om een zeer populair spaarproduct dat vaak de eerste stap vormt 
naar het sparen uit voorzorg, dat in deze tijden van financiële onzekerheid door de Staat moet worden 
beschermd. De maatregel die ze doet ontsnappen aan de bijkomende heffing is niet onevenredig, vermits hij die 
in aanmerking neemt voor de berekening van de grens waarboven die heffing verschuldigd is. 
 
 A.10.4.  Ten slotte voert de Ministerraad aan dat het voorbarig zou zijn het middel te aanvaarden, daar het 
argument steunt op een beroep waarover het HJEU zich nog niet heeft uitgesproken. 
 
 A.10.5.  De verzoekende partij is van mening dat de door de Ministerraad aangevoerde verantwoording 
alleen aanvaardbaar is voor de vrijgestelde schijf van de spaardeposito’s. Daarboven gaat het om een voorrecht 
dat is ingevoerd in het nadeel van de andere leners en emittenten van obligaties. De vordering wegens 
niet-nakoming waar de Ministerraad zich weinig om bekommert, vormt wel degelijk een element waarmee 
rekening moet worden gehouden, zoals het Hof heeft gedaan in zijn arrest nr. 84/2010 (B.19.1). België is 
overigens zopas veroordeeld bij een arrest van 10 mei 2012 van het HJEU (zaak C-370/11) in een soortgelijke 
zaak betreffende de vrijstelling van meerwaarden gerealiseerd bij de afkoop van aandelen van collectieve 
beleggingsinstellingen gevestigd in Noorwegen en IJsland. 
 
 A.10.6.  In zijn memorie van wederantwoord is de Minsterraad van mening dat het arrest van het HJEU van 
10 mei 2012 betrekking heeft op de vrijstelling van de meerwaarden van collectieve beleggingsinstellingen; die 
kwestie staat los van die van de spaarboekjes, zodat het niet relevant is dat arrest aan te voeren. 
 
 
 Achtste middel 
 
 A.11.1.  Het middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 172 van de Grondwet, in zoverre 
artikel 174/1 van het WIB 1992, ingevoegd bij artikel 28 van de bestreden wet, alleen de belastingplichtigen 
beoogt die zijn onderworpen aan de personenbelasting, met uitsluiting van diegenen die zijn onderworpen aan de 
rechtspersonenbelasting en aan de belasting van de niet-inwoners die natuurlijke personen zijn. Die beperking 
vloeit impliciet voort uit het nieuwe artikel 174/1, § 2, van het WIB 1992, dat verwijst naar de berekening van de 
personenbelasting. Het dient dus te worden vernietigd, alsook, daarbij aansluitend, artikel 313 van hetzelfde 
Wetboek, gewijzigd bij artikel 33 van de bestreden wet. 
 
 A.11.2.  De Ministerraad is van mening dat, zelfs indien de op de personenbelasting toegepaste tarieven 
ook die zijn welke worden toegepast op de rechtspersonenbelasting en op de belasting van de niet-inwoners die 
natuurlijke personen zijn, de fiscale regeling die van toepassing is op de roerende inkomsten verschilt voor elk 
van die belastingen. De mogelijkheid om de roerende inkomsten samen te voegen voor de personenbelasting 
(artikel 171 van het WIB 1992) bestaat immers niet voor de twee andere belastingen, waarvoor de roerende 
voorheffing de uiteindelijke belasting vormt zonder mogelijkheid tot regularisatie; bovendien worden inkomsten 
die, in de personenbelasting, niet als roerende inkomsten worden gekwalificeerd (artikel 21, 5°, 6° en 10°, van 
het WIB 1992) in aanmerking genomen voor de rechtspersonenbelasting en de verkrijgers van roerende 
inkomsten zijn nooit de schuldenaars van de roerende voorheffing, in tegenstelling tot, in talrijke gevallen, de 
verkrijgers van roerende inkomsten die aan de rechtspersonenbelasting zijn onderworpen; bovendien omvat de 
personenbelasting alle netto-inkomsten van alle categorieën van inkomsten bedoeld in artikel 6 van het WIB 
1992, terwijl de grondslag van de rechtspersonenbelasting afhankelijk is van het beginsel volgens hetwelk de 
uiteindelijke belasting gelijk is aan de verschillende ingehouden voorheffingen. 
 
 A.11.3.  De Ministerraad voert aan dat de belastingplichtigen die zijn onderworpen aan de belasting van de 
niet-inwoners die natuurlijke personen zijn, zich evenmin in dezelfde situatie bevinden als die van de 
belastingplichtigen die zijn onderworpen aan de personenbelasting; een en ander heeft te maken met de band met 
België, en het feit dat de roerende inkomsten van buitenlandse en van Belgische oorsprong van de 
eerstgenoemden naar gelang van het geval nooit of niet altijd worden belast (artikel 230 van het WIB 1992). 
 
 A.11.4.  De Ministerraad merkt ten slotte op dat artikel 213 van het WIB 1992 wordt beoogd door het 
middel, maar dat laatste geen enkele argumentatie bevat in verband met die bepaling of met de band die zij zou 
hebben met artikel 174/1. 
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 A.11.5.  De verzoekende partij antwoordt dat, vóór de invoering van de bijkomende heffing, de roerende 
voorheffing voor de rechtspersonen en voor de natuurlijke personen de enige belasting op de roerende inkomsten 
vormde; voor de eerstgenoemden vormt zij een definitieve belasting en dat verschil kan, zoals de Ministerraad 
aanvoert, niet worden verantwoord door de algemene belasting van de roerende inkomsten toegestaan bij 
artikel 171 van het WIB 1992 voor de belastingplichtigen die aan de personenbelasting zijn onderworpen : het is 
immers uitgesloten dat roerende inkomsten van meer dan 20 020 euro per belastingplichtige kunnen worden 
onderworpen aan het stelsel van de samenvoeging van de personenbelasting. 
 
 A.11.6.  Zij geeft toe dat de belastingplichtigen die aan de rechtspersonenbelasting zijn onderworpen, de 
roerende voorheffing zelf moeten vereffenen, met name op hun inkomsten van buitenlandse oorsprong die 
rechtstreeks worden geïnd in het buitenland, maar voert aan dat, in dezelfde situatie, de belastingplichtige die aan 
de personenbelasting is onderworpen aldus op diezelfde inkomsten belastbaar is tegen een tarief dat gelijk is aan 
dat van de roerende voorheffing (vroeger artikel 313, gecombineerd met artikel 171 van het WIB 1992). 
 
 Het gegeven dat de rechtspersonen de bij artikel 21, 5°, 6° en 10°, van het WIB 1992 aan de natuurlijke 
personen toegekende vrijstellingen niet genieten, verantwoordt niet dat de rechtspersonen niet worden 
onderworpen aan de bijkomende heffing, aangezien die een uitwas vormt van de roerende voorheffing voor de 
belastingplichtigen voor wie de roerende voorheffing een definitieve belasting vormt wanneer hun inkomsten 
een bepaalde drempel overschrijden. 
 
 Ten slotte is artikel 313 van het WIB 1992 wel degelijk verbonden aan de bijkomende heffing, vermits de 
aangifte waarin het voorziet, ertoe strekt de inning van die heffing te verzekeren en die geen bestaansreden heeft 
wanneer die heffing verdwijnt. Hetzelfde geldt voor de artikelen 25, 26, 30, 31, 35 en 37 partim van de bestreden 
wet. 
 
 A.11.7.  De Ministerraad voert aan dat de opvallende verschillen tussen de rechtspersonenbelasting en de 
personenbelasting het de wetgever mogelijk maken de belastingplichtigen die daaraan zijn onderworpen, 
verschillend te behandelen. De bestreden maatregel voert een vorm van progressiviteit van de personenbelasting 
in die niet bestaat voor de rechtspersonenbelasting, vermits de belasting er gelijk is aan de voorheffing en de 
inkomsten niet worden samengevoegd. 
 
 
 Negende middel 
 
 A.12.1.  Het middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 172 van de Grondwet, in zoverre de 
verplichting bepaald in artikel 313 van het WIB 1992, gewijzigd bij artikel 33 van de bestreden wet, om de 
dividenden en interesten aan te geven die hun definitieve fiscaliteit hebben ondergaan in de vorm van de 
inhouding van de roerende voorheffing, zal leiden tot de toepassing van de aanvullende belastingen van de 
agglomeraties en de gemeenten bepaald in artikel 465 van het WIB 1992. 
 
 Die aanvullende belastingen zijn niet van toepassing op de inkomsten uit beleggingen in de Europese 
Economische Ruimte die in het buitenland worden ontvangen en in de personenbelasting worden aangegeven 
(artikel 466, tweede lid, van het WIB 1992). Aangezien de roerende inkomsten die daarentegen zijn 
onderworpen aan de inhouding van de roerende voorheffing, zullen leiden tot een automatische 
verschuldigdheid, zonder terugbetaling, van die aanvullende belastingen, worden de inkomsten van Belgische 
oorsprong en de in België ontvangen inkomsten van buitenlandse oorsprong benadeeld ten opzichte van de in het 
buitenland ontvangen inkomsten van buitenlandse oorsprong. Die discriminatie, die tot op heden virtueel was, 
wordt werkelijk door de werking van de bestreden bepalingen, vermits de inkomsten van Belgische oorsprong 
die niet zijn onderworpen aan de inhouding aan de bron van de bijkomende heffing zullen overgaan van een 
regeling van facultatieve aangifte naar een regeling van verplichte aangifte en bovendien een verhoogd tarief 
zullen ondergaan dat eveneens zal leiden tot een verhoging van de plaatselijke aanvullende belastingen. 
 
 A.12.2.  De Ministerraad herinnert eraan dat artikel 466, tweede lid, van het WIB 1992 zal worden 
gewijzigd door een komende wet teneinde alle dividenden en interesten uit te sluiten van de toepassing van de in 
het geding zijnde aanvullende belastingen, waardoor het middel zonder voorwerp wordt; hij merkt op dat het 
verschil in behandeling reeds bestond en dat de belastingplichtige ervoor kan kiezen de bijkomende heffing aan 
de bron te laten innen.  
 
 A.12.3.  De verzoekende partij antwoordt dat artikel 313 van het WIB 1992 het voortaan verplicht maakt 
alle interesten aan te geven die niet aan de inhouding aan de bron van de bijkomende heffing zijn onderworpen, 
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waardoor een verschil in behandeling dat louter virtueel was, werkelijk wordt. Het aangekondigde wetsontwerp 
maakt geen deel uit van het vigerende recht waarmee het Hof rekening houdt. 
 
 A.12.4.  In zijn memorie van wederantwoord geeft de Ministerraad aan dat de keuze van de 
belastingplichtige geen betrekking heeft op de aangifte, maar op de inning van de belasting aan de bron. Hij 
voegt eraan toe dat artikel 466, tweede lid, van het WIB 1992 nog steeds wordt gewijzigd teneinde de 
aanvullende belasting op de Belgische of buitenlandse dividenden en interesten op te heffen.  
 
 
 Tiende middel 
 
 A.13.1.  De verzoekende partij voert aan dat de bestreden bepalingen een rechtsonzekerheid teweegbrengen 
die de schorsing ervan verantwoordt : zij geven aanleiding tot kennelijk onwettige interpretaties door de 
FOD Financiën die de banken ertoe verplichten de bijkomende heffing automatisch in te houden op de eerste 
euro van de dividenden en interesten waarvoor een voorheffing van 21 pct. geldt, tenzij de verkrijgers ervan hun 
toestaan de hen betreffende gegevens automatisch mee te delen aan het « centraal aanspreekpunt ». 
 
 De bijkomende heffing wordt echter alleen ingehouden mits de belastingplichtige daarmee instemt en die 
inhouding gebeurt in principe alleen als die laatste weet dat de in het geding zijnde inkomsten vallen binnen de 
inkomstenschijf boven de 20 020 euro; vooruitlopen op de toepassing van de bestreden maatregelen waardoor de 
verkrijgers kunnen worden geïdentificeerd, riskeert onherstelbare gevolgen te hebben voor die laatstgenoemden, 
alsook voor de economie van het land. Door de banken erop te wijzen dat de verkrijger van de inkomsten aan de 
bankier uitdrukkelijk moet vragen dat de heffing niet wordt toegepast (zo niet is die verschuldigd vanaf de eerste 
euro), gaat de FOD Financiën in tegen de aard van een belasting die, van nature, alleen verschuldigd is boven 
een bepaalde inkomstendrempel, hetgeen aantoont dat de wet tot rechtsonzekerheid leidt. De schorsing is des te 
noodzakelijker daar de maatregel niet evenredig is, vermits die slechts een minieme opbrengst waarborgt van 
4 pct. op een beperkt deel van de interesten en dividenden ontvangen door een minderheid van spaarders, 
waardoor tegelijk, zonder enig nut, de fundamentele beginselen van het bevrijdende karakter van de roerende 
voorheffing en van het fiscaal bankgeheim verdwijnen, alsook aanzienlijke werkingsuitgaven, een kapitaalvlucht 
naar het buitenland, een stopzetting van de repatriëring van dat kapitaal dat zich daar bevond en, op zijn minst, 
een verscherpte oneerlijke concurrentie in het voordeel van de bevoorrechte staatsbons, de spaardeposito’s in de 
Belgische banken en verschillende vormen van beleggingen die zijn vrijgesteld van de roerende voorheffing, 
worden veroorzaakt. 
 
 A.13.2.  De Ministerraad is van mening dat het middel niet gegrond kan zijn, aangezien het als een 
schorsingsmiddel is opgevat. 
 
 Hij voert overigens aan dat het Hof niet bevoegd is om het beginsel van rechtszekerheid als dusdanig te 
doen naleven. 
 
 A.13.3.  Hij betwist de onrechtmatige interpretatie die de banksector aan de in het geding zijnde bepalingen 
geeft, steunende op een stuntelige mededeling van de Federale Overheidsdienst Financiën, die leidt tot een 
verplichting tot stelselmatige inhouding van de heffing van 4 pct. die door de verzoekende partij in het geding 
wordt gebracht. Die interpretatie stemt niet overeen met de tekst van de bestreden wet, noch met de wil van de 
wetgever, waarbij de belastingplichtige een keuze kan maken zonder dat de rechtszekerheid in het gedrang komt. 
Een mededeling van de belastingadministratie van 24 februari 2012 heeft overigens een einde gemaakt aan de 
onzekerheden; de tenuitvoerlegging van de wet en de wijzigingen daarvan zullen voor het overige de goede 
toepassing ervan verzekeren. 
 
 A.13.4.  De verzoekende partij geeft in haar memorie van antwoord aan dat het Hof ertoe gemachtigd is na 
te gaan of de bestreden wet voor sommige belastingplichtigen al dan niet leidt tot rechtsonzekerheid, terwijl alle 
burgers recht hebben op rechtszekerheid, daar die een algemeen beginsel vormt waarvan de schending 
discriminerend kan zijn. Zij acht het tegenstrijdig dat de Ministerraad zich verschuilt achter onwettige 
voorschriften en zij is van mening dat de op 5 april 2012 bekendgemaakte voorschriften de rechtsonzekerheid 
geenszins opvangen, vermits zij niet aangeven wie de inhouding moet innen of het « centraal aanspreekpunt » 
moet waarschuwen, zoals in het derde middel wordt opgemerkt. 
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- B - 
 

 Ten aanzien van het onderwerp van het beroep 

 

 B.1.1.  Het beroep tot vernietiging heeft betrekking op de artikelen 28 en 33 van de wet 

van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, die artikel 174/1 en artikel 313 van het 

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992) respectievelijk invoegen en 

vervangen. 

 

 Die artikelen bepalen : 

 

 « Art. 174/1. § 1.  Er wordt uitsluitend in het voordeel van de Staat een bijkomende 
heffing op roerende inkomsten ingevoerd, gelijkgesteld met de personenbelasting, ten laste 
van de belastingplichtigen die interesten en dividenden ontvangen waarvan het totale netto 
bedrag hoger is dan 13.675 euro. 
 
 Deze heffing wordt vastgelegd op 4 pct. van het deel van de dividenden en interesten 
bedoeld in artikel 17, § 1, 1° en 2°, dat het totale netto bedrag van 13.675 euro overschrijdt. 
 
 Het netto bedrag van het inkomen wordt bepaald overeenkomstig artikel 22, § 1. 
 
 De dividenden en interesten onderworpen aan een tarief van 10 of 25 pct. en de in 
artikel 171, 3°quinquies, bedoelde inkomsten uit spaardeposito’s worden niet onderworpen 
aan deze heffing. 
 
 Om te beoordelen of de grens van 13.675 euro is overschreden, worden in eerste instantie 
de dividenden en interesten waarop de heffing niet van toepassing is, berekend. De 
dividenden bedoeld in artikel 171, 2°, f, moeten evenwel niet worden meegerekend. 
 
 § 2.  De in artikel 261 bedoelde schuldenaars van de roerende voorheffing moeten aan het 
centraal aanspreekpunt dat door de Nationale Bank van België wordt gehouden, de gegevens 
toezenden met betrekking tot de dividenden en interesten bedoeld in artikel 17, § 1, 1° en 2°, 
en met identificatie van de verkrijgers van de inkomsten. 
 
 Wanneer de verkrijger van de inkomsten kiest voor een inhouding van de bijkomende 
heffing op roerende inkomsten, bovenop de roerende voorheffing, wordt het bedrag van die 
inkomsten niet medegedeeld aan het centraal aanspreekpunt. 
 
 Wanneer de verkrijger van de inkomsten niet kiest voor de inhouding van bijkomende 
heffing op roerende inkomsten, wordt die bijkomende heffing in voorkomend geval gevestigd 
op het moment van de berekening van de personenbelasting op basis van de gegevens uit de 
aangifte, eventueel aangevuld met de bij het aanspreekpunt gemelde gegevens die niet waren 
aangegeven. 
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 Het centraal aanspreekpunt zendt, wat een welbepaalde belastingplichtige betreft, de 
informatie die nodig is voor de juiste toepassing van dit artikel met betrekking tot de hier 
beoogde inkomsten, toe aan de bevoegde operationele fiscale administratie die erom verzoekt. 
Wanneer, met betrekking tot een belastingplichtige, het totaal van alle tijdens een jaar 
medegedeelde roerende inkomsten 13.675 euro overschrijdt, zendt het centraal aanspreekpunt 
de inlichtingen betreffende die belastingplichtige automatisch toe aan de bevoegde 
operationele fiscale administratie. 
 
 De Koning bepaalt de modaliteiten voor het toezenden van de informatie aan het centraal 
aanspreekpunt door de schuldenaars van de roerende voorheffing en aan de operationele 
fiscale administraties door het centraal aanspreekpunt. 
 
 § 3.  De inhoudingen aan de bron van de heffing worden geregeld bij de bepalingen van 
toepassing in Titel VI inzake roerende voorheffing behalve wanneer hiervan wordt 
afgeweken. 
 
 De Koning kan bijzondere regels vastleggen met betrekking tot de inhouding aan de bron 
van de heffing. 
 
 De bepalingen van Titel VII zijn van toepassing op de heffing behalve wanneer hiervan 
wordt afgeweken ». 
 

 « Art. 313.  De aan de personenbelasting onderworpen belastingplichtigen zijn ertoe 
gehouden in hun jaarlijkse aangifte in de voormelde belasting de inkomsten van roerende 
goederen en kapitalen bedoeld in artikel 17, § 1, alsmede de in artikel 90, 6° en 11°, bedoelde 
diverse inkomsten, te vermelden behalve wanneer het gaat om in artikel 171, 2°ter, bedoelde 
interesten en dividenden die zijn onderworpen aan de inhouding aan de bron van de heffing 
bedoeld in artikel 174/1. 
 
 De roerende voorheffing en de inhouding aan de bron van de heffing bedoeld in 
artikel 174/1 op de aldus niet aangegeven inkomsten wordt noch met de personenbelasting 
verrekend, noch terugbetaald ». 
 

 B.1.2.  Artikel 174/1 is gewijzigd bij artikel 145 van de programmawet (I) van 29 maart 

2012 (Belgisch Staatsblad van 6 april 2012, derde editie) en vervolgens bij artikel 86 van de 

programmawet van 22 juni 2012 (Belgisch Staatsblad van 28 juni 2012). 

 

 B.1.3.  Artikel 145 van de programmawet (I) van 29 maart 2012 bepaalt : 

 

 « Art. 145.  In artikel 174/1 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 
28 december 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 
 
 1°  het eerste lid van § 2 wordt vervangen als volgt : 
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 ‘ De volgende personen moeten aan het centraal aanspreekpunt dat door een dienst van de 
Federale Overheidsdienst Financiën, afgescheiden van de fiscale administraties wordt 
gehouden, de gegevens toezenden met betrekking tot de dividenden en interesten bedoeld in 
artikel 17, § 1, 1° en 2°, en met identificatie van de verkrijgers van de inkomsten : 
 
 a)  de schuldenaars van de roerende voorheffing bedoeld in artikel 261 voor de effecten 
op naam; 
 
 b)  in de andere gevallen, de uitbetalende instanties bedoeld in artikel 2, § 1, 2°, van het 
koninklijk besluit van 27 september 2009 ter uitvoering van artikel 338bis, § 2, van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. ’; 
 
 2°  § 2, tweede lid, wordt aangevuld met de woorden ‘ , behalve indien de inhouding aan 
de bron van de bijkomende heffing niet effectief wordt gedragen door de verkrijger van de 
inkomsten. ’; 
 
 3°  in § 2, derde lid, worden de woorden ‘ gegevens uit de aangifte, ’ vervangen door de 
woorden ‘ gegevens waarover de administratie beschikt, ’; 
 
 4°  in § 2, vijfde lid, worden de woorden ‘ of door de uitbetalende instanties ’ ingevoegd 
tussen de woorden ‘ roerende voorheffing ’ en de woorden ‘ en aan de operationele fiscale 
administraties ’; 
 
 5°  § 3, eerste lid, wordt vervangen als volgt : 
 
 ‘ De inhoudingen aan de bron van de bijkomende heffing op roerende inkomsten worden 
geregeld overeenkomstig de bepalingen van Titel VI, afdeling I en afdeling III, 
onderafdeling III, en Titel VII die van toepassing zijn inzake roerende voorheffing behalve 
wanneer hiervan wordt afgeweken. ’; 
 
 6°  in § 3 wordt tussen het eerste en tweede lid een lid ingevoegd, luidende : 
 
 ‘ De inhouding aan de bron van de bijkomende heffing op roerende inkomsten die 
eventueel ten laste van de schuldenaar valt ter ontlasting van de verkrijger van het inkomen, 
wordt aan het bedrag van die inkomsten toegevoegd voor de berekening van de inhouding aan 
de bron van de heffing. ’; 
 
 7°  § 3, derde lid, dat het vierde lid is geworden, wordt vervangen als volgt : 
 
 ‘ De bepalingen van Titel VII zijn van toepassing op de bijkomende heffing op roerende 
inkomsten die wordt gevestigd op het moment van de berekening van de personenbelasting 
behalve wanneer hiervan wordt afgeweken. ’ ». 
 

 B.1.4.  Artikel 174/1, aldus gewijzigd bij de wet van 29 maart 2012, bepaalde : 

 

 « Art. 174/1. § 1.  Er wordt uitsluitend in het voordeel van de Staat een bijkomende 
heffing op roerende inkomsten ingevoerd, gelijkgesteld met de personenbelasting, ten laste 
van de belastingplichtigen die interesten en dividenden ontvangen waarvan het totale netto 
bedrag hoger is dan 13.675 euro. 
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 Deze heffing wordt vastgelegd op 4 pct. van het deel van de dividenden en interesten 
bedoeld in artikel 17, § 1, 1° en 2°, dat het totale netto bedrag van 13.675 euro overschrijdt. 
 
 Het netto bedrag van het inkomen wordt bepaald overeenkomstig artikel 22, § 1. 
 
 De dividenden en interesten onderworpen aan een tarief van 10 of 25 pct. en de in 
artikel 171, 3°quinquies, bedoelde inkomsten uit spaardeposito’s worden niet onderworpen 
aan deze heffing. 
 
 Om te beoordelen of de grens van 13.675 euro is overschreden, worden in eerste instantie 
de dividenden en interesten waarop de heffing niet van toepassing is, berekend. De 
dividenden bedoeld in artikel 171, 2°, f, moeten evenwel niet worden meegerekend. 
 
 § 2.  De volgende personen moeten aan het centraal aanspreekpunt dat door een dienst 
van de Federale Overheidsdienst Financiën, afgescheiden van de fiscale administraties wordt 
gehouden, de gegevens toezenden met betrekking tot de dividenden en interesten bedoeld in 
artikel 17, § 1, 1° en 2°, en met identificatie van de verkrijgers van de inkomsten : 
 
 a)  de schuldenaars van de roerende voorheffing bedoeld in artikel 261 voor de effecten 
op naam; 
 
 b)  in de andere gevallen, de uitbetalende instanties bedoeld in artikel 2, § 1, 2°, van het 
koninklijk besluit van 27 september 2009 ter uitvoering van artikel 338bis, § 2, van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. 
 
 Wanneer de verkrijger van de inkomsten kiest voor een inhouding van de bijkomende 
heffing op roerende inkomsten, bovenop de roerende voorheffing, wordt het bedrag van die 
inkomsten niet medegedeeld aan het centraal aanspreekpunt, behalve indien de inhouding aan 
de bron van de bijkomende heffing niet effectief wordt gedragen door de verkrijger van de 
inkomsten. 
 
 Wanneer de verkrijger van de inkomsten niet kiest voor de inhouding van bijkomende 
heffing op roerende inkomsten, wordt die bijkomende heffing in voorkomend geval gevestigd 
op het moment van de berekening van de personenbelasting op basis van de gegevens 
waarover de administratie beschikt, eventueel aangevuld met de bij het aanspreekpunt 
gemelde gegevens die niet waren aangegeven. 
 
 Het centraal aanspreekpunt zendt, wat een welbepaalde belastingplichtige betreft, de 
informatie die nodig is voor de juiste toepassing van dit artikel met betrekking tot de hier 
beoogde inkomsten, toe aan de bevoegde operationele fiscale administratie die erom verzoekt. 
Wanneer, met betrekking tot een belastingplichtige, het totaal van alle tijdens een jaar 
medegedeelde roerende inkomsten 13.675 euro overschrijdt, zendt het centraal aanspreekpunt 
de inlichtingen betreffende die belastingplichtige automatisch toe aan de bevoegde 
operationele fiscale administratie. 
 
 De Koning bepaalt de modaliteiten voor het toezenden van de informatie aan het centraal 
aanspreekpunt door de schuldenaars van de roerende voorheffing of door de uitbetalende 
instanties en aan de operationele fiscale administraties door het centraal aanspreekpunt. 
 



21 

 § 3.  De inhoudingen aan de bron van de bijkomende heffing op roerende inkomsten 
worden geregeld overeenkomstig de bepalingen van Titel VI, afdeling I en afdeling III, 
onderafdeling III, en Titel VII die van toepassing zijn inzake roerende voorheffing behalve 
wanneer hiervan wordt afgeweken. 
 
 De inhouding aan de bron van de bijkomende heffing op roerende inkomsten die 
eventueel ten laste van de schuldenaar valt ter ontlasting van de verkrijger van het inkomen, 
wordt aan het bedrag van die inkomsten toegevoegd voor de berekening van de inhouding aan 
de bron van de heffing. 
 
 De Koning kan bijzondere regels vastleggen met betrekking tot de inhouding aan de bron 
van de heffing. 
 
 De bepalingen van Titel VII zijn van toepassing op de bijkomende heffing op roerende 
inkomsten die wordt gevestigd op het moment van de berekening van de personenbelasting 
behalve wanneer hiervan wordt afgeweken ». 
 

 B.1.5.  De artikelen 86 en 87 van de voormelde programmawet van 22 juni 2012 

bepalen : 

 

 « Art. 86.  In artikel 174/1 van Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd 
bij de wet van 28 december 2011 en gewijzigd bij de wet van 29 maart 2012, worden 
volgende wijzigingen aangebracht : 
 
 1°  in § 1, vijfde lid, wordt het woord ‘ berekend ’ vervangen door de woorden ‘ in 
aanmerking genomen ’; 
 
 2°  § 2, eerste lid, a en b, wordt vervangen als volgt : 
 
 ‘ a)  wat de effecten aan toonder en de gedematerialiseerde effecten betreft, elke in België 
gevestigde marktdeelnemer die dividenden of interesten toekent of betaalbaar stelt in het 
onmiddellijk voordeel van de verkrijger, ongeacht of deze deelnemer de schuldenaar van de 
voormelde roerende inkomsten is of door de schuldenaar of de genieter belast is met de 
toekenning of betaalbaarstelling van deze inkomsten; 
 
 b)  of in de andere gevallen, de personen bedoeld in artikel 261. ’; 
 
 3°  in § 2 wordt een derde lid ingevoegd tussen het tweede en derde lid, dat het vierde lid 
wordt, dat luidt als volgt : 
 
 ‘ De personen bedoeld in het eerste lid zijn schuldenaar van de bijkomende heffing op 
roerende inkomsten die aan de bron wordt ingehouden. Behalve in de gevallen bedoeld in § 3, 
tweede lid, moeten zij : 
 
 a)  de bedoelde heffing inhouden op belastbare roerende inkomsten toegekend of 
betaalbaar gesteld in speciën; 
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 b)  zich op welke manier dan ook het bedrag van de bedoelde heffing op deze roerende 
inkomsten doen toekomen in geval van toekenning of betaalbaarstelling in de vorm van 
goederen in natura. ’; 
 
 4°  in § 2, vijfde lid, dat het zesde lid wordt, worden de woorden ‘ de schuldenaars van de 
roerende voorheffing of door de uitbetalende instanties ’ vervangen door de woorden ‘ de 
personen beoogd in het eerste lid ’; 
 
 5°  § 2 wordt aangevuld als volgt : 
 
 ‘ Met als enig doel het naleven van hun informatieverplichtingen, hebben de personen 
bedoeld in het eerste lid de toelating het identificatienummer van het Rijksregister van de 
natuurlijke personen te gebruiken om de verkrijgers van de dividenden en van de interesten te 
identificeren. ’; 
 
 6°  in § 3, eerste lid, worden de woorden ‘ hoofdstuk I, ’ ingevoegd tussen de woorden 
‘ titel VI ’ en ‘ afdeling I, ’. 
 
 Art. 87.  Artikel 86 is van toepassing op de inkomsten toegekend of betaalbaar gesteld 
vanaf 1 januari 2012 ». 
 

 B.1.6.  Artikel 174/1, aldus gewijzigd, bepaalt voortaan : 

 

 « Art. 174/1. § 1.  Er wordt uitsluitend in het voordeel van de Staat een bijkomende 
heffing op roerende inkomsten ingevoerd, gelijkgesteld met de personenbelasting, ten laste 
van de belastingplichtigen die interesten en dividenden ontvangen waarvan het totale netto 
bedrag hoger is dan 13.675 euro. 
 
 Deze heffing wordt vastgelegd op 4 pct. van het deel van de dividenden en interesten 
bedoeld in artikel 17, § 1, 1° en 2°, dat het totale netto bedrag van 13.675 euro overschrijdt. 
 
 Het netto bedrag van het inkomen wordt bepaald overeenkomstig artikel 22, § 1. 
 
 De dividenden en interesten onderworpen aan een tarief van 10 of 25 pct. en de in 
artikel 171, 3°quinquies, bedoelde inkomsten uit spaardeposito’s worden niet onderworpen 
aan deze heffing. 
 
 Om te beoordelen of de grens van 13.675 euro is overschreden, worden in eerste instantie 
de dividenden en interesten waarop de heffing niet van toepassing is, in aanmerking genomen. 
De dividenden bedoeld in artikel 171, 2°, f, moeten evenwel niet worden meegerekend. 
 
 § 2.  De volgende personen moeten aan het centraal aanspreekpunt dat door een dienst 
van de Federale Overheidsdienst Financiën, afgescheiden van de fiscale administraties wordt 
gehouden, de gegevens toezenden met betrekking tot de dividenden en interesten bedoeld in 
artikel 17, § 1, 1° en 2°, en met identificatie van de verkrijgers van de inkomsten : 
 
 a)  wat de effecten aan toonder en de gedematerialiseerde effecten betreft, elke in België 
gevestigde marktdeelnemer die dividenden of interesten toekent of betaalbaar stelt in het 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012062202%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2012062202&table_name=WET&nm=2012021092&la=N&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%272012-06-22%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=22&dddm=06&imgcn.x=55&imgcn.y=8#Art.86
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012062202%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2012062202&table_name=WET&nm=2012021092&la=N&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%272012-06-22%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=22&dddm=06&imgcn.x=55&imgcn.y=8#Art.88
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onmiddellijk voordeel van de verkrijger, ongeacht of deze deelnemer de schuldenaar van de 
voormelde roerende inkomsten is of door de schuldenaar of de genieter belast is met de 
toekenning of betaalbaarstelling van deze inkomsten; 
 
 b)  of in de andere gevallen, de personen bedoeld in artikel 261. 
 
 Wanneer de verkrijger van de inkomsten kiest voor een inhouding van de bijkomende 
heffing op roerende inkomsten, bovenop de roerende voorheffing, wordt het bedrag van die 
inkomsten niet medegedeeld aan het centraal aanspreekpunt, behalve indien de inhouding aan 
de bron van de bijkomende heffing niet effectief wordt gedragen door de verkrijger van de 
inkomsten. 
 
 De personen bedoeld in het eerste lid zijn schuldenaar van de bijkomende heffing op 
roerende inkomsten die aan de bron wordt ingehouden. Behalve in de gevallen bedoeld in § 3, 
tweede lid, moeten zij : 
 
 a)  de bedoelde heffing inhouden op belastbare roerende inkomsten toegekend of 
betaalbaar gesteld in speciën; 
 
 b)  zich op welke manier dan ook het bedrag van de bedoelde heffing op deze roerende 
inkomsten doen toekomen in geval van toekenning of betaalbaarstelling in de vorm van 
goederen in natura. 
 
 Wanneer de verkrijger van de inkomsten niet kiest voor de inhouding van bijkomende 
heffing op roerende inkomsten, wordt die bijkomende heffing in voorkomend geval gevestigd 
op het moment van de berekening van de personenbelasting op basis van de gegevens 
waarover de administratie beschikt, eventueel aangevuld met de bij het aanspreekpunt 
gemelde gegevens die niet waren aangegeven. 
 
 Het centraal aanspreekpunt zendt, wat een welbepaalde belastingplichtige betreft, de 
informatie die nodig is voor de juiste toepassing van dit artikel met betrekking tot de hier 
beoogde inkomsten, toe aan de bevoegde operationele fiscale administratie die erom verzoekt. 
Wanneer, met betrekking tot een belastingplichtige, het totaal van alle tijdens een jaar 
medegedeelde roerende inkomsten 13.675 euro overschrijdt, zendt het centraal aanspreekpunt 
de inlichtingen betreffende die belastingplichtige automatisch toe aan de bevoegde 
operationele fiscale administratie. 
 
 De Koning bepaalt de modaliteiten voor het toezenden van de informatie aan het centraal 
aanspreekpunt door de personen beoogd in het eerste lid en aan de operationele fiscale 
administraties door het centraal aanspreekpunt. 
 
 Met als enig doel het naleven van hun informatieverplichtingen, hebben de personen 
bedoeld in het eerste lid de toelating het identificatienummer van het Rijksregister van de 
natuurlijke personen te gebruiken om de verkrijgers van de dividenden en van de interesten te 
identificeren. 
 
 § 3.  De inhoudingen aan de bron van de bijkomende heffing op roerende inkomsten 
worden geregeld overeenkomstig de bepalingen van Titel VI, hoofdstuk I, afdeling I en 
afdeling III, onderafdeling III, en Titel VII die van toepassing zijn inzake roerende 
voorheffing behalve wanneer hiervan wordt afgeweken. 
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 De inhouding aan de bron van de bijkomende heffing op roerende inkomsten die 
eventueel ten laste van de schuldenaar valt ter ontlasting van de verkrijger van het inkomen, 
wordt aan het bedrag van die inkomsten toegevoegd voor de berekening van de inhouding aan 
de bron van de heffing. 
 
 De Koning kan bijzondere regels vastleggen met betrekking tot de inhouding aan de bron 
van de heffing. 
 
 De bepalingen van Titel VII zijn van toepassing op de bijkomende heffing op roerende 
inkomsten die wordt gevestigd op het moment van de berekening van de personenbelasting 
behalve wanneer hiervan wordt afgeweken ». 
 

 B.1.7.  De verzoekende partij heeft geen beroep ingesteld tot vernietiging van de nieuwe 

bepalingen, die net als de vroegere bepalingen van toepassing zijn op de inkomsten die zijn 

toegekend of betaalbaar zijn gesteld vanaf 1 januari 2012. Het beroep is bijgevolg beperkt tot 

de bepalingen van artikel 174/1 die niet zijn gewijzigd bij de programmawet van 29 maart 

2012 en bij de programmawet van 22 juni 2012. 

 

 B.2.1.  Het beroep tot vernietiging heeft eveneens betrekking op « de artikelen 25 tot 38, 

geheel of gedeeltelijk, van de [voormelde wet van 28 december 2011] in zoverre [zij] intussen 

niet het voorwerp zouden hebben uitgemaakt van de correcties die dringend noodzakelijk zijn 

door middel van een corrigerende wet ». 

 

 Naast de artikelen 28 en 33, waarvan de schorsing werd gevorderd, worden echter alleen 

de artikelen 27, 29, 37 en 38 bekritiseerd in een of meer middelen. Hieruit volgt dat het 

beroep niet ontvankelijk is ten aanzien van de artikelen 25, 26, 30 tot 32 en 34 tot 36, zonder 

afbreuk te doen aan de mogelijkheid voor het Hof om die in aanmerking te nemen tijdens het 

onderzoek van de andere bestreden bepalingen. 

 

 B.2.2.  Artikel 37 van de bestreden wet heeft het WIB 1992 overigens aangevuld met een 

artikel 534 met betrekking tot het belastingtarief en het tarief van de roerende voorheffing 

voor de inkomsten uit staatsbons waarop tijdens de periode van 24 november 2011 tot 

2 december 2011 is ingeschreven. Het is gewijzigd bij artikel 152 van de voormelde 

programmawet van 29 maart 2012 om een materiële vergissing recht te zetten (Parl. St., 

Kamer, 2011-2012, DOC 53-2081/001, p. 100) in verband met een element dat door de 

verzoekende partij niet in het geding wordt gebracht en geen gevolgen heeft voor het 

onderwerp van het beroep. 
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 B.2.3.  Aangezien de andere bepalingen niet zijn gewijzigd, behoudt het beroep ten 

aanzien daarvan zijn voorwerp. 

 

 B.3.1.  De bestreden bepalingen hebben tot doel de roerende voorheffing op de 

dividenden en interesten die daarin worden beoogd en die niet de inkomsten omvatten uit 

staatsbons uitgegeven tijdens de periode van 24 november 2011 en 2 december 2011 en 

waarop tijdens diezelfde periode is ingeschreven (artikel 534 van het WIB 1992, gewijzigd bij 

artikel 37 van de bestreden wet), noch het niet-vrijgestelde gedeelte van de spaardeposito’s 

(artikel 171, 3°quinquies, van het WIB 1992, gewijzigd bij artikel 27 van de bestreden wet), 

noch de aan een roerende voorheffing van 10 of 25 pct. onderworpen dividenden en 

interesten, te verhogen van 15 tot 21 pct. 

 

 B.3.2.  Zij hebben eveneens tot doel een bijkomende heffing van 4 pct. te vestigen ten 

laste van de belastingplichtigen die dividenden en interesten innen voor een waarde die hoger 

ligt dan het bij de wet vastgestelde bedrag, op het deel daarvan boven dat bedrag. De aan een 

roerende voorheffing van 10 of 25 pct. onderworpen dividenden en interesten, de staatsbons 

bedoeld in B.3.1 en de inkomsten uit spaardeposito’s zijn niet onderworpen aan de 

bijkomende heffing, maar die dividenden en interesten en de interesten van de spaardeposito’s 

boven de grens bepaald in artikel 171, 3°quinquies, van het WIB 1992 worden in aanmerking 

genomen om te bepalen of het bedrag waarboven zij verschuldigd is, is bereikt (artikel 174/1, 

§ 1). 

 

 Of de inkomsten van de belastingplichtigen al dan niet het bedrag bereiken waarboven de 

heffing verschuldigd is, wordt bepaald op basis van de gegevens betreffende de dividenden en 

interesten die de schuldenaars van de roerende voorheffing - zoals de bankinstellingen die ze 

innen - moeten meedelen aan een « centraal aanspreekpunt », tenzij de verkrijger van de 

inkomsten kiest voor de betaling van de bijkomende heffing. Indien hij niet heeft gekozen 

voor de betaling van die heffing, zal die laatste in voorkomend geval kunnen worden 

gevestigd op basis van de gegevens die de belastingplichtige die die inkomsten verkrijgt, zal 

moeten vermelden in zijn belastingaangifte en de gegevens waarover het « centraal 

aanspreekpunt » zal beschikken en die het meedeelt aan de bevoegde belastingadministratie 

(artikel 174/1, § 2). 
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 B.3.3.  Na het sluiten van de debatten zijn verschillende bepalingen van het 

WIB 1992 - met name de artikelen 174/1, 313 en 534 - gewijzigd bij de programmawet van 

27 december 2012. Die wet heeft met name tot doel de bijkomende heffing op de vanaf 

1 januari 2013 toegekende of betaalbaar gestelde inkomsten te schrappen. Die heffing wordt 

evenwel gehandhaafd voor de vanaf 1 januari 2012 toegekende of betaalbaar gestelde 

inkomsten, behoudens overigens enkele aanpassingen in verband met de inningswijze ervan, 

waarbij het « centraal aanspreekpunt » voortaan is opgeheven (nieuw artikel 174/1 van het 

WIB 1992, gewijzigd bij artikel 81 van de wet van 27 december 2012; Parl. St., Kamer, 2012-

2013, DOC 53-2561/001, pp. 62-71). 

 

 

 Ten aanzien van het belang van de verzoekende partij 

 

 B.4.1.  De verzoeker verantwoordt zijn belang om in rechte te treden, door aan te voeren 

dat hij, in onverdeeldheid met zijn echtgenote en zijn kinderen, houder is van een 

effectenportefeuille bij een Belgische bank. 

 

 De Ministerraad betwist het belang van de verzoeker niet uitdrukkelijk, maar merkt op 

dat de bestreden bepalingen niet alle roerende inkomsten beogen en dat, gelet op artikel 127 

van het WIB 1992, een onderscheid dient te worden gemaakt tussen het bedrag van de 

inkomsten die de verzoeker ontvangt en dat van de inkomsten die zijn echtgenote ontvangt. 

 

 B.4.2.  De hoedanigheid van belastingplichtige in de personenbelasting van de 

verzoekende partij, houder van roerende inkomsten die worden beoogd door de door haar 

bestreden bepalingen, volstaat voor haar om te doen blijken van het belang om die te 

betwisten. 

 

 

 Ten gronde 

 

 Wat het eerste en het tweede middel betreft 

 

 B.5.1.  De artikelen 174/1 en 313 van het WIB 1992, respectievelijk ingevoegd en 

vervangen bij de artikelen 28 en 33 van de bestreden wet, zouden in strijd zijn met de 
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artikelen 10 en 172 van de Grondwet en, luidens het tweede middel, met artikel 22 van de 

Grondwet en met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in zoverre 

zij op identieke wijze belastingplichtigen behandelen die zijn onderworpen aan de bij de 

bestreden wet gevestigde heffing omdat zij dividenden en interesten verkrijgen waarvan het 

bedrag hoger ligt dan het bij artikel 174/1 vastgestelde bedrag, en diegenen die niet daaraan 

zijn onderworpen omdat de dividenden en interesten die zij innen, dat bedrag niet bereiken of 

daarop een roerende voorheffing van 25 pct. wordt toegepast, in zoverre de dividenden en 

interesten van de enen en de anderen aan het « centraal aanspreekpunt » zouden moeten 

worden meegedeeld en in de belastingaangifte vermeld : dat zou afbreuk doen aan het 

bevrijdende karakter van de roerende voorheffing, aan de rechten van de belastingplichtigen 

(die de meerderheid uitmaken) wier in het geding zijnde inkomsten onder het bij de wet 

vastgestelde bedrag liggen, zodat zij ertoe zouden kunnen worden gebracht zich te wenden tot 

andere beleggingen (eerste middel), aan het fiscaal bankgeheim bepaald in artikel 318 van het 

WIB 1992 en aan de bescherming van het privéleven, waarbij de belastingplichtigen 

bovendien worden blootgesteld aan het risico dat een onvolledig vermogenskadaster wordt 

gevormd (tweede middel). 

 

 Daar beide middelen met elkaar verwant zijn, worden ze samen onderzocht. 

 

 B.5.2.  In zoverre het de schending aanvoert van artikel 318 van het WIB 1992 is het 

tweede middel niet ontvankelijk daar een dergelijke toetsing niet valt onder de bevoegdheid 

van het Hof. 

 

 B.5.3.  In de parlementaire voorbereiding van de bestreden wet wordt aangegeven dat de 

in het geding zijnde bepalingen voortvloeien uit amendementen die als volgt zijn 

verantwoord : 

 

 « Deze amendementen hebben als doel om zeer snel uitvoering te geven aan de 
beslissingen die met betrekking tot de begroting 2012 zijn genomen bij het tot stand komen 
van het regeerakkoord. Het is van uitzonderlijk belang dat de maatregelen die uiterlijk op 
1 januari 2012 in werking moeten treden, ook effectief tegen die datum door het parlement 
zijn aangenomen. Daar zijn drie zeer goede redenen voor. Ten eerste een budgettaire : er dient 
over gewaakt dat de maatregelen ook in 2012 hun vooropgesteld rendement halen. Ten 
tweede is het belangrijk dat vooral internationaal het vertrouwen terug hersteld wordt in de 
Belgische financiële markt. Ten slotte is het ook voor de mensen belangrijk dat er zo snel 
mogelijk duidelijkheid komt over de maatregelen die zijn genomen » (Parl. St., Senaat, 2011-
2012, nr. 5-1408/4, p. 4). 
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 Tijdens het onderzoek van die amendementen heeft de minister verklaard : 

 

 « 1°  de belastingplichtige heeft de keuze per product; 
 
 2°  het centraal aanspreekpunt - of hoe men die dienst of administratie ook wil 
noemen - zal alle inkomstengegevens verzamelen over inkomsten uit intresten en dividenden 
behalve die waarop een bronheffing van 4 % is gebeurd en voor zover ze de grens van 
20 000 euro niet overschrijden; 
 
 3°  iedereen die roerende voorheffing verschuldigd is op intresten of dividenden moet de 
nodige gegevens (zie lager) sturen naar het centraal aanspreekpunt; dit systeem zal in januari 
nog niet helemaal klaar zijn maar er wordt alles aan gedaan opdat de betrokken financiële 
instellingen zo vlug mogelijk operationeel zouden zijn; 
 
 4°  het centraal aanspreekpunt zal de fiscale administratie alle gegevens ter beschikking 
stellen voor zover de betreffende bedragen de grens van 20 000 euro overschrijden; 
 
 5°  wanneer de belastingplichtige om de terugvordering verzoekt van de aan de bron 
betaalde 4 % zal de fiscus de mogelijkheid hebben de desbetreffende gegevens op te vragen; 
 
 6°  in alle andere gevallen is de gegevensuitwisseling niet nuttig want ofwel is het 
grensbedrag van 20 000 euro overschreden en in dat geval worden de gegevens automatisch 
meegedeeld (punt 4°), ofwel is het grensbedrag van 20 000 euro niet overschreden en in dat 
geval heeft de fiscus de mogelijkheid ingeval van verzoek tot terugvordering (punt 5°); 
 
 7°  ingeval van vermoeden van fraude, kan de fiscale administratie altijd alle nuttige 
gegevens opvragen; 
 
 […] 
 
 11°  er is geen probleem van privacy voor iemand waarvan de totale roerende inkomsten 
het grensbedrag van 20 000 euro overschrijden; 
 
 […] 
 
 13°  de ‘ nodige informatie ’ waarvan sprake in het vierde lid van § 2 van artikel B-3 
betreft alle informatie die nodig is om toepassing te kunnen maken van de belasting op 
bedragen boven 20 000 euro » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-1952/010, pp. 27 en 
28). 
 

 De amendementen (ibid., DOC 53-1952/007, p. 17) werden aangenomen (ibid., 

DOC 53-1952/010, p. 43). 

 

 B.5.4.  De ernstige budgettaire moeilijkheden waarmee de wetgever wordt 

geconfronteerd, en de noodzaak om het vertrouwen in de Belgische financiële markt snel te 
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herstellen, kunnen verantwoorden dat maatregelen worden genomen die een onmiddellijke 

doeltreffendheid waarborgen, zoals de verhoging van de roerende voorheffing, de invoering 

van een bijkomende heffing en de controlemechanismen waarmee die maatregelen gepaard 

gaan. Hiermee heeft de wetgever niet op algemene wijze de roerende voorheffing wensen 

terug te brengen op het tarief van 25 pct. dat vóór 1984 gold, maar een heffing van 4 pct. 

willen invoeren die, rekening houdend met het tarief van de voorheffing dat voortaan 21 pct. 

bedraagt, alleen ertoe leidt een heffing van 25 pct. opnieuw in te voeren voor de 

belastingplichtigen die dividenden en interesten innen waarvan de waarde hoger ligt dan een 

aanzienlijk bedrag en alleen voor het deel van die inkomsten boven dat bedrag. Een dergelijke 

maatregel, die het mogelijk maakt de heffing van 21 pct. voor te behouden aan de verkrijgers 

van de minst hoge inkomsten, is niet denkbaar zonder die inkomsten in detail te kennen, ook, 

per hypothese, wanneer die lager liggen dan het bij de wet vastgestelde bedrag. Door het de 

belastingplichtige mogelijk te maken te kiezen tussen de betaling van de heffing wanneer hij 

zowel zijn identiteit als het gedetailleerde overzicht van zijn inkomsten wenst te verzwijgen, 

en de mogelijkheid, wanneer die lager liggen dan het bij de wet vastgestelde bedrag, aan die 

heffing te ontsnappen mits gegevens over die inkomsten worden meegedeeld via ofwel 

informatie die de schuldenaar van de voorheffing aan het « centraal aanspreekpunt » richt, 

ofwel de belastingaangifte, heeft de wetgever geen maatregel genomen die op onevenredige 

wijze afbreuk doet aan de rechten van de belastingplichtigen wier inkomsten lager liggen dan 

het bij de wet vastgestelde bedrag. 

 

 B.5.5.  De bestreden maatregel leidt weliswaar ertoe dat de belastingplichtigen die 

inkomsten innen die reeds zijn onderworpen aan een voorheffing van 25 pct. en bijgevolg zijn 

vrijgesteld van de bijkomende heffing van 4 pct. krachtens het nieuwe artikel 174/1, § 1, 

vierde lid, van het WIB 1992, ertoe kunnen worden gebracht gegevens mee te delen over 

inkomsten waarvoor zij niet zijn onderworpen aan de bij de bestreden wet ingevoerde heffing. 

De wetgever vermocht het evenwel onbillijk te achten dat sommige belastingplichtigen, 

wanneer hun inkomsten lager liggen dan het bij de wet vastgestelde bedrag, aan de 

bijkomende heffing kunnen ontsnappen, om de eenvoudige reden dat sommige van hun 

inkomsten zouden kunnen worden onderworpen aan een roerende voorheffing van 25 pct. 

waardoor zij buiten de belastbare grondslag zouden vallen, terwijl andere belastingplichtigen 

die beschikken over gelijkwaardige inkomsten die aan een roerende voorheffing zijn 

onderworpen tegen een verschillend tarief, niet aan de heffing zouden kunnen ontsnappen. 
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 B.5.6.  De gegevens over de inkomsten van de belastingplichtigen die het « centraal 

aanspreekpunt » moet meedelen, op grond van artikel 174/1, § 2, vierde lid, aan de 

belastingadministratie die daarom verzoekt, zijn overigens beperkt tot de informatie « die 

nodig is voor de juiste toepassing van [artikel 174/1] », en tijdens de parlementaire 

voorbereiding is erop gewezen dat die bepaling op restrictieve wijze moest worden gelezen 

(Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-1952/010, p. 23) en dat de belastingadministratie 

« niets kan opvragen als de […] heffing van 4 pct. aan de bron is gebeurd » (ibid., p. 26); in 

geval van een vermoeden van fraude zou het aan de belastingadministratie toekomen een 

beroep te doen op de procedure van opheffing van het bankgeheim (ibid., DOC 53-1952/007, 

p. 17). Ten slotte, hoewel het in de bestreden bepalingen beoogde « centraal aanspreekpunt » 

een dienst van de Nationale Bank van België was die « [onafhankelijk] ten opzichte van de 

administratie » is (ibid., DOC 53-1952/010, p. 25), is het, sinds de wijziging van artikel 174/1 

bij de programmawet van 29 maart 2012, een dienst van de FOD Financiën los van de 

belastingadministraties (artikel 174/1, § 2, eerste lid). De wetgever heeft die diensten van 

elkaar willen scheiden om te voorkomen dat de artikelen 335 en 336 van het WIB 1992 

zouden kunnen worden toegepast op de gegevens die door het « centraal aanspreekpunt » 

worden ingezameld (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-2081/006, pp. 13 en 14; ibid., 

DOC 53-2081/016, p. 58). 

 

 B.5.7.  Uit hetgeen voorafgaat, vloeit voort dat de nieuwe artikelen 174/1 en 313 van het 

WIB 1992 niet op onevenredige wijze afbreuk doen aan de rechten die worden gewaarborgd 

bij de grondwetsbepalingen die in de eerste twee middelen worden aangevoerd. 

 

 B.5.8.  De combinatie van artikel 22 van de Grondwet met artikel 8 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens leidt niet tot een andere conclusie. 

 

 B.5.9.  Zonder dat de gevolgen, voor het beroep, van de wijzigingsbepalingen van de 

programmawet van 27 december 2012 dienen te worden nagegaan, stelt het Hof vast dat de 

eerste twee middelen niet gegrond zijn. 
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 Wat het derde middel betreft 

 

 B.6.1.  Het nieuwe artikel 174/1 van het WIB 1992, ingevoegd bij artikel 28 van de 

bestreden wet, zou in strijd zijn met de artikelen 10 en 172 van de Grondwet, in zoverre het 

van toepassing is op de dividenden en interesten van Belgische beursgenoteerde effecten, 

waarvan de schuldenaar van de roerende voorheffing (die krachtens het voormelde 

artikel 174/1 ertoe gehouden is de bijkomende heffing van 4 pct. te innen en de vereiste 

gegevens mee te delen aan het « centraal aanspreekpunt ») de emittent is van het effect 

(artikel 261, 1°, van het WIB 1992), die in de onmogelijkheid verkeert te weten op welke 

inkomsten die heffing moet worden ingehouden, de verkrijger van de inkomsten te 

identificeren en in elk geval te bepalen of diens inkomsten het bij de wet vastgestelde bedrag 

al dan niet zullen overschrijden; de verkrijgers van inkomsten zouden aldus worden 

gediscrimineerd naargelang ze al dan niet kunnen worden geïdentificeerd door de schuldenaar 

van de roerende voorheffing en naargelang zij op 1 januari van het jaar al dan niet weten of zij 

die heffing (en op welke inkomsten) al dan niet verschuldigd zullen zijn. 

 

 B.6.2.  Zoals aangegeven in B.1.2 is artikel 174/1, § 2, van het WIB 1992 gewijzigd bij 

artikel 145 van de programmawet van 29 maart 2012. Die wijziging is als volgt verantwoord 

in de parlementaire voorbereiding : 

 

 « Er is gebleken dat de schuldenaar van de roerende voorheffing niet altijd beschikt over 
alle gegevens die aan het centraal aanspreekpunt moeten worden toegezonden. Wanneer een 
effect in de loop van het belastbaar tijdperk wordt overgedragen, is elke opeenvolgende 
houder belastbaar in verhouding tot de periode waarin hij houder ervan is geweest. De 
schuldenaar van de roerende voorheffing echter houdt die voorheffing pas in op het ogenblik 
van de toekenning of betaalbaarstelling van het inkomen. Op dat ogenblik kent hij enkel de 
laatste houder van het effect maar niet de identiteit van de opeenvolgende houders. De 
uitbetalende instantie daarentegen beschikt wel over deze gegevens, en dit ten laatste op het 
ogenblik van de betaling of toekenning van de inkomsten. Derhalve komt het deze instantie 
toe om de gegevens aan het centraal aanspreekpunt toe te zenden. Wat de effecten op naam 
betreft, blijven de schuldenaars van de voorheffing ook schuldenaar van de bijkomende 
heffing omdat zij de identiteit van de verkrijgers kennen » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, 
DOC 53-2081/006, p. 13). 
 

 B.6.3.  Ten gevolge van die wijziging waartegen de verzoekende partij geen beroep tot 

vernietiging heeft ingesteld en waarop noch artikel 86 van de programmawet van 22 juni 

2012, noch artikel 81 van de programmawet van 27 december 2012, die het voormelde 
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artikel 174/1, § 2, eveneens hebben gewijzigd, zijn teruggekomen, en ermee rekening 

houdend dat de oorspronkelijke bepalingen - die van toepassing zijn op de vanaf 1 januari 

2012 toegekende of betaalbaar gestelde inkomsten (artikel 38 van de bestreden wet) - en de 

nieuwe bepalingen - die in werking treden vanaf het aanslagjaar 2013 (artikel 153, vierde lid, 

van de programmawet van 29 maart 2012) - als gevolg van de datum van inwerkingtreding 

ervan betrekking hebben op dezelfde inkomsten, is het middel, dat overigens steunt op een 

kritiek waaraan de voormelde wet van 22 juni 2012 wil tegemoetkomen, zonder voorwerp 

geworden. 

 

 

 Wat het vierde middel betreft 

 

 B.7.1.  Het nieuwe artikel 174/1 van het WIB 1992, ingevoegd bij artikel 28 van de 

bestreden wet, en artikel 38 ervan zouden in strijd zijn met de artikelen 10 en 172 van de 

Grondwet en met artikel 63 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 

(VWEU) in zoverre zij de vanaf 1 januari 2012 toegekende of betaalbaar gestelde inkomsten 

en niet alleen de vanaf die datum verlopen interesten onderwerpen aan de roerende 

voorheffing en, in voorkomend geval, aan de bijkomende heffing. 

 

 B.7.2.  Artikel 38 van de bestreden wet bepaalt : 

 

 « Deze afdeling is van toepassing op de inkomsten toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 
1 januari 2012 ». 
 

 B.7.3.  Een eerste verschil in behandeling zou aldus zijn ingevoerd tussen de koper en de 

verkoper van een effect in zoverre de koper, verkrijger van een roerend inkomen bedoeld bij 

de wet, ertoe zal zijn gehouden de roerende voorheffing van 21 pct. en in voorkomend geval 

de bijkomende heffing van 4 pct. op de inkomsten die hij in 2012 zal innen, te betalen, terwijl 

hij het effect eerder zou hebben gekocht waarbij hij aan de verkoper een evenredig deel van 

interesten zou hebben afgestaan (deel dat overeenstemt met de interesten betreffende de 

periode tussen de eerste vervaldag en het ogenblik van de verkoop) onder aftrek van een 

bedrag dat overeenstemt met de roerende voorheffing die op die som verschuldigd zal zijn en, 

per hypothese, zal zijn berekend tegen het tarief van 15 pct.; dat verschil in behandeling zou 

groter zijn wanneer het gaat om buitenlandse obligaties, aangezien de verkoper, 
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overeenkomstig artikel 267 van het WIB 1992, ontsnapt aan de roerende voorheffing op het 

evenredig deel van interesten dat de koper hem betaalt, hetgeen bovendien een belemmering 

zou vormen die in strijd is met het voormelde artikel 63 van het VWEU en met het vrije 

verkeer van kapitaal. 

 

 Een tweede verschil in behandeling zou worden ingevoerd onder verkrijgers van 

interesten naargelang die al dan niet het voorwerp uitmaken van een kapitalisatie en van een 

betaling na 1 januari 2012 : in het eerste geval zullen de roerende voorheffing van 21 pct. en 

in voorkomend geval de bijkomende heffing van 4 pct. worden berekend op het volledige 

bedrag van de gekapitaliseerde interesten, terwijl in het tweede geval alleen de na die datum 

nog te vervallen coupons het voorwerp van die heffingen zullen uitmaken. Dat verschil in 

behandeling, dat voortvloeit uit het feit dat de bestreden bepaling zou zijn aangenomen « met 

schending van de regel van de belasting ‘ pro rata temporis ’ vervat in artikel 19, § 2, van het 

WIB 1992 », zou groter zijn wanneer het kapitalisatie-effect op de secondaire markt is 

gekocht en de koper aan de verkoper, zoals in het geval van het eerste aangeklaagde verschil 

in behandeling, een evenredig deel van verlopen interesten betaalt onder aftrek van de 

proportioneel berekende roerende voorheffing. 

 

 B.7.4.  De Ministerraad is van mening dat de verzoekende partij, om te doen blijken van 

een belang bij het middel, moet aantonen dat zij in 2011 effecten heeft gekocht waarvan de 

verkoopprijs de verlopen of gekapitaliseerde interest inhield. 

 

 Aangezien de verzoekende partij deed blijken van het belang dat vereist is bij de 

vernietiging van de bestreden bepaling, is het niet noodzakelijk dat zij daarnaast doet blijken 

van een belang bij dat middel. 

 

 B.7.5.  De regel van de belasting « pro rata temporis » die de verzoekende partij 

aanvoert, is een wetskrachtige regel waarop de wetgever kan terugkomen om de in B.5.4 

aangegeven redenen. De belastingschuld inzake roerende voorheffing ontstaat overigens 

definitief op de datum van toekenning of betaalbaarstelling van de inkomsten waarop de 

roerende voorheffing verschuldigd is. 

 



34 

 B.7.6.  De wetgever, die geconfronteerd is met de budgettaire moeilijkheden en met de 

noodzaak om het vertrouwen in de Belgische financiële markt snel te herstellen, zoals 

aangegeven in B.5.4, vermocht ervan uit te gaan dat alle vanaf 1 januari 2012 toegekende of 

betaalbaar gestelde inkomsten het voorwerp konden uitmaken van de bestreden heffingen, 

zonder rekening te houden met de overeenkomsten inzake de verdeling van de fiscale lasten 

die voordien tussen kopers en verkopers konden zijn gesloten. Die overeenkomsten konden 

worden gesloten rekening houdend met, zoals de Ministerraad aangeeft, het bevrijdende 

karakter dat, vóór de opheffing ervan bij de bestreden wet, de roerende voorheffing genoot en 

met de ontstentenis van een verplichting om de betrokken inkomsten in de belastingaangifte te 

vermelden, opnieuw ingevoerd bij die wet. Dat is niet meer het geval door de werking van de 

bestreden wet en de wetgever vermocht die beleidsverandering noodzakelijk en verantwoord 

te achten in het licht van de moeilijkheden waarmee hij werd geconfronteerd. De twee 

aangeklaagde verschillen in behandeling zijn overigens inherent aan elke wijziging van de 

regels met betrekking tot die heffingen, terwijl het tweede inherent is aan de kenmerken van 

de effecten waarvan de interesten worden gekapitaliseerd. Bovendien zou de 

inaanmerkingneming van een andere datum van inwerkingtreding die bijvoorbeeld zou 

afhangen van de datum waarop de transacties met betrekking tot de bij het eerste verschil in 

behandeling betrokken effecten hebben plaatsgehad, verschillen in behandeling invoeren die 

de wetgever discriminerend of in strijd met het door hem nagestreefde doel vermocht te 

achten. 

 

 B.7.7.  Zoals de verzoekende partij zelf aangeeft, bestond het tweede aspect van het 

eerste door haar aangeklaagde verschil in behandeling tussen kopers van buitenlandse 

obligaties en kopers van Belgische obligaties vóór de inwerkingtreding van de bestreden 

bepalingen; die laatste wijzigen de situatie van de betrokkenen in zoverre zij de in het geding 

zijnde inkomsten onderwerpen aan een hogere heffing, maar die verhoging kan om de in 

B.5.3 en B.5.4 aangegeven motieven worden aanvaard. Voor het overige vloeit dat aspect van 

het verschil in behandeling niet voort uit de bestreden bepalingen. 

 

 B.7.8.  De bestreden maatregel kan overigens niet onevenredig worden geacht, aangezien 

artikel 19, § 2, van het WIB 1992 zal worden toegepast bij de berekening van de door de 

belastingplichtige verschuldigde belasting en de belastingplichtige in voorkomend geval bij 

die gelegenheid de terugbetaling van het teveel geïnde bedrag zal kunnen verkrijgen. 
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 B.7.9.  De combinatie van de aangevoerde grondwetsbepalingen met artikel 63 van het 

VWEU leidt niet tot een andere conclusie. 

 

 B.7.10.  Het vierde middel is niet gegrond. 

 

 

 Wat het vijfde middel betreft 

 

 B.8.1.  De nieuwe artikelen 171, 174/1 en 269 van het WIB 1992, respectievelijk 

gewijzigd, ingevoegd en gewijzigd bij de artikelen 27, 28 en 29 van de bestreden wet, zouden 

in strijd zijn met de artikelen 10 en 172 van de Grondwet, in zoverre zij voorzien in een 

identieke behandeling van de effecten en dividenden met fiscale voordelen en de gewone 

effecten en dividenden, wanneer zij zijn onderworpen aan de bijkomende heffing, zonder 

rekening te houden met de vennootschapsbelasting die reeds de dividenden treft. Een en ander 

zou ertoe leiden de oprichting van ondernemingen in België af te remmen, gelet op het 

marginale tarief van de personenbelasting voor de bedrijfsleiders van kmo’s die dergelijke 

dividenden innen, en een belasting op het kapitaal in te voeren, rekening houdend met het 

huidige zwakke rendement van de obligaties. 

 

 B.8.2.  Artikel 171 van het WIB 1992 bepaalt de inkomsten die zijn onderworpen aan de 

roerende voorheffing en de tarieven ervan die op die inkomsten van toepassing zijn. 

 

 Artikel 269 van het WIB 1992 stelt de aanslagvoeten van de verschillende daarin 

bepaalde inkomsten vast. 

 

 B.8.3.  Zoals de Ministerraad opmerkt, treft de bestreden wet de dividenden met fiscale 

voordelen alleen wanneer ze het voorwerp uitmaken van een roerende voorheffing van 21 pct. 

en wanneer de roerende inkomsten van de verkrijger hoger liggen dan het bij de wet 

vastgestelde bedrag, hetgeen relevant is in het licht van de wil van de wetgever om de 

bijkomende heffing op te leggen aan de belastingplichtigen wier draagkracht het hoogst is. 

Het middel komt in hoofdzaak erop neer de bestreden bepalingen te verwijten voor een 

bepaald aantal categorieën van de hoogste inkomsten de gunstige fiscale regeling te beperken 

die de wetgever vroeger aan de verkrijgers ervan had toegekend. Zonder dat dient te worden 

onderzocht of dergelijke maatregelen de oprichting van ondernemingen in België 
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daadwerkelijk kan afremmen, kan, om de in B.5.3 en B.5.4 aangegeven motieven, worden 

aangenomen dat de wetgever, gelet op de sindsdien vastgestelde ontwikkeling en de 

prioriteiten die voortaan gelden, het nodig heeft geacht terug te komen op bepaalde keuzes die 

hij in het verleden had gemaakt. 

 

 Voor het overige kan hem niet worden verweten maatregelen te nemen die ertoe leiden 

het rendement van het kapitaal te beperken wanneer dat rendement zelf is beperkt vanwege de 

economische en financiële situatie. Ten slotte kan de omstandigheid dat de dividenden 

overigens zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting, de maatregel niet discriminerend 

maken, aangezien de vennootschappen net als de natuurlijke personen aan de belasting zijn 

onderworpen, waarbij de regels voor de enen en de anderen bovendien wezenlijk verschillend 

zijn. 

 

 B.8.4.  Het vijfde middel is niet gegrond. 

 

 

 Wat het zesde middel betreft 

 

 B.9.1.  Artikel 534 van het WIB 1992, ingevoegd bij artikel 37 van de bestreden wet, zou 

in strijd zijn met de artikelen 10 en 172 van de Grondwet en met de artikelen 63 en 107 van 

het VWEU, in zoverre het de staatsbons die zijn uitgegeven gedurende de periode van 

24 november 2011 tot 2 december 2011 en waarop tijdens diezelfde periode is ingeschreven, 

onderwerpt aan een afwijkende fiscale regeling : de verkrijgers van andere inkomsten zouden 

worden gediscrimineerd, aangezien de inkomsten uit de voormelde staatsbons krachtens de 

bestreden bepaling zijn onderworpen aan de personenbelasting en aan de roerende 

voorheffing tegen het tarief van 15 pct. (artikel 534, eerste lid), zijn vrijgesteld van de 

bijkomende heffing van 4 pct. en niet in aanmerking worden genomen om te bepalen of het 

bedrag van de inkomsten waarboven die heffing verschuldigd is, het bij de wet vastgestelde 

bedrag al dan niet overschrijdt (artikel 534, tweede lid). 

 

 B.9.2.  In tegenstelling tot wat de Ministerraad aanvoert, blijkt uit de argumentatie van de 

verzoekende partij dat zij het verschil in behandeling in het geding brengt dat de bestreden 
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bepalingen invoeren tussen de belastingplichtigen die hebben ingeschreven op de in 

artikel 534 van het WIB 1992 bedoelde staatsbons en diegenen die daar niet op hebben 

ingeschreven, waarbij alleen de eerstgenoemden de gunstige fiscale behandeling genieten die 

is toegekend aan de verkrijgers van de inkomsten van die staatsbons. 

 

 B.9.3.  De fiscale regeling voor die staatsbons is uitgebreid becommentarieerd tijdens de 

parlementaire voorbereiding van de bestreden wet. 

 

 Het amendement dat die maatregel heeft ingevoegd in het wetsontwerp, werd als volgt 

verantwoord : 

 

 « Deze uitzonderlijke maatregel is verantwoord omwille van de zeer uitzonderlijke 
situatie waarin België zich op dat ogenblik bevond. Mede omwille van de crisis rond de Euro 
liep de rente op de Belgische schuld enorm op. De rente van de 5-jarige OLO met vervaldag 
28 september 2016 bedroeg op 16 november 2011 bij het vastleggen van de coupon van de 
Staatsbon 4,32 pct. Bij de start van de inschrijvingsperiode was die rente al opgelopen tot 
5,41 pct. om zijn top te bereiken op 5,52 pct. Ander staatspapier flirtte toen al met de 
6 pct.-grens. Op dat ogenblik stonden we op de rand van een vernietigende speculatie tegen de 
Belgische overheidsschuld. De sterk toegenomen rente zou ook een budgettaire ontsporing in 
gang zetten die, gelet op de al moeilijke economische en budgettaire toestand, ten stelligste 
moest worden vermeden. Daarbovenop kwam de onzekerheid over het fiscaal regime van de 
uitgifte aangezien bij de regeringsonderhandeling de plannen voor een tariefverhoging van de 
roerende voorheffing duidelijk werden. 
 
 Om die redenen was het van uitzonderlijk belang voor het land om de ontsporende 
situatie een halt toe te roepen, terug vertrouwen te scheppen en financiële stabiliteit te 
brengen. Dit kon door een duidelijke oproep van de toenmalige ontslagnemende eerste 
minister aan de bevolking om het land te ondersteunen door massaal in te tekenen op de 
gelanceerde staatsbon en door een duidelijk engagement van de onderhandelende partijen om 
de uitgiftevoorwaarden, inclusief het fiscaal stelsel, van de gelanceerde staatsbon te 
honoreren. Deze uitzonderlijke maatregel heeft zijn doel effectief bereikt. Bij het einde van de 
inschrijvingsperiode, op 2 december 2011, was de rente van de voormelde OLO gezakt tot 
4,01 pct. en op 5 december 2011 stond die nog 3,71 pct. » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, 
DOC 53-1952/004, pp. 23 en 24). 
 

 Evenzo heeft de minister op de vergadering van de Senaatscommissie verklaard : 

 

 « [De] maatregel [is] wel degelijk een eenmalige maatregel […]. Hij werd trouwens als 
dusdanig voorgesteld in de regeringsverklaring. Een aantal grondwetspecialisten verklaarden 
op dat vlak dat de Belgische Staat, die vervaarlijk afstevende op een rente van 6 %, gegronde 
redenen had om te denken dat er veel afhing van het succes van die operatie. Dat 
rechtvaardigt ruimschoots de beslissing van de regering om eenmalig een lage fiscaliteit te 
behouden op dat product. Hij meent dat, als de regering daarentegen had beslist om de 
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fiscaliteit op dat product te verhogen, dit de burgers op zijn minst ontgoocheld zou hebben. 
Heel wat mensen hebben trouwens dat product gekocht op een ogenblik dat er weliswaar een 
verhoging van de roerende voorheffing werd aangekondigd, maar men nog terecht kon 
denken dat dit niet op dit product van toepassing zou zijn. De situatie was uitzonderlijk. 
 
 Het debat over de manier waarop burgers in de toekomst kunnen deelnemen aan de 
financiering van de overheidsschuld via hun spaargeld zal eerlang binnen deze commissie 
worden gevoerd. 
 
 Het staat vast dat men niet alleen de fiscaliteit kan managen maar dat dit ook mogelijk is 
voor de prijssetting. Economisch gesproken hadden we allicht hetzelfde resultaat kunnen 
behalen indien de burger op voorhand verwittigd was van het feit dat de roerende voorheffing 
op de staatsbon hoger zou worden, maar de prijs van de kasbon laag zou worden gehouden 
om de stijging van de voorheffing te compenseren. Voor deze optie werd niet gekozen, ook al 
was het mogelijk geweest. 
 
 Dit bewijst dat de oplossing om de staatsbons aantrekkelijk te maken niet alleen via de 
fiscaliteit kan worden bewerkstelligd, maar ook via de prijssetting van het product » (Parl. St., 
Senaat, 2011-2012, nr. 5-1408/4, p. 13). 
 

 B.9.4.  Die elementen, samen met de noodzaak waarnaar in B.5.4 wordt verwezen om 

snel doeltreffende maatregelen te nemen, verantwoorden redelijkerwijze het door de 

verzoekende partij aangeklaagde verschil in behandeling. 

 

 B.9.5.  In zijn advies heeft de Raad van State aangegeven : 

 

 « 2.  […] 
 
 Er kan weinig twijfel over bestaan dat een regeling als de voorgestelde, die in een 
voordeliger fiscale behandeling voorziet van belastingplichtigen naar Belgisch recht die 
Belgisch overheidspapier aanhouden - en dus belastingplichtigen ontmoedigt om in 
overheidspapier van andere lidstaten te beleggen - een beperking vormt van het vrije verkeer 
van kapitaal. 
 
 In een arrest van 7 april 2011 heeft het Hof van Justitie immers vastgesteld dat een 
Portugese fiscale regularisatieregeling, die inhield dat belastingplichtigen die waardepapier 
van de Portugese Staat bezaten, anders dan belastingplichtigen die staatspapier van andere 
lidstaten bezaten, voor de in de nationale regeling voorziene fiscale voorkeursbehandeling in 
aanmerking konden komen, een ‘ in beginsel verboden beperking van het vrije verkeer van 
kapitaal vormt ’ (HvJ 7 april 2011, C-20/09, Commissie v. Portugal, § 57). Volgens het Hof 
voorzag de betrokken regularisatieregeling, die er grosso modo op neerkwam dat 
belastingplichtigen die in vreemd staatspapier hadden belegd een tarief konden genieten van 
5 %, terwijl belastingplichtigen die in Portugees staatspapier hadden belegd onderworpen 
werden aan een verlaagd tarief van 2,5 %, ‘ in een verschillende behandeling naargelang 
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belastingplichtigen door de Portugese Staat dan wel door andere lidstaten uitgegeven 
waardepapier bezaten, waarbij laatstgenoemde categorie van belastingplichtigen ongunstiger 
werd behandeld. Een dergelijk verschil in behandeling kan bijgevolg belastingplichtigen 
ontmoedigen in door andere lidstaten uitgegeven staatspapier te beleggen of dergelijk 
staatspapier aan te houden ’ (Ibidem, § 56). 
 
 3.  Het Hof van Justitie heeft herhaaldelijk geoordeeld dat het vrije verkeer van kapitaal 
slechts door een nationale regeling kan worden beperkt op voorwaarde dat deze regeling 
wordt gerechtvaardigd door een van de in artikel 65, lid 1 VWEU genoemde redenen of door 
dwingende redenen van algemeen belang in de zin van de rechtspraak van het Hof van 
Justitie, (HvJ 4 juni 2002, C-367/98, Commissie v. Portugal, § 49; HvJ 1 juli 2010, C-233/09, 
Dijkman, § 49; HvJ 7 april 2011, C-20/09, Commissie v. Portugal, § 59) waarbij een zuiver 
economische doelstelling in geen geval een beperking van een door het VWEU gewaarborgde 
fundamentele vrijheid kan rechtvaardigen en dus ook geen geldige rechtvaardigingsgrond kan 
uitmaken om het vrije verkeer van kapitaal te beperken (HvJ 7 april 2011, C-20/09, 
Commissie v. Portugal, § 65). 
 
 Bovendien moet de betrokken nationale regeling, wil zij gerechtvaardigd zijn, geschikt 
zijn om de verwezenlijking van het gestelde doel te waarborgen en mag zij niet verder gaan 
dan wat noodzakelijk is om dat doel te bereiken, dit teneinde aan het evenredigheidscriterium 
te voldoen (HvJ 4 juni 2002, C-367/98, Commissie v. Portugal, § 49) » (Parl. St., Kamer, 
2011-2012, DOC 53-1952/013, pp. 13 en 14). 
 

 B.9.6.  In antwoord op dat advies heeft de minister erop gewezen : 

 

 « Er staat […] nergens te lezen dat de verlaagde roerende voorheffing voor staatsbons, 
waarvoor is ingetekend tussen 24 november en 2 december 2011, beperkt wordt tot Belgische 
staatsbons. Er is met andere woorden een gelijke behandeling voor staatsbons van andere 
landen van de Europese Unie, en zelfs van landen daarbuiten. Geen enkele Europese 
regelgeving ter zake wordt geschonden door de formulering van het wetsontwerp, noch in het 
dispositief noch in de verantwoording bij de amendementen van de meerderheid is een 
beperking tot Belgische staatsbons opgelegd » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, 
DOC 53-1952/015, p. 5). 
 

 B.9.7.  Aangezien de eurocrisis heeft geleid tot een stijging van de Belgische 

schuldenlast, kan worden aangenomen dat de verhoging van de rentevoeten van de interesten 

die moeten worden toegekend om die schuld te financieren, een dwingende reden van 

algemeen belang vormt zoals die welke in B.9.3 en B.9.4 worden aangehaald. De afwijkende 

regeling voor de betrokken staatsbons streeft geen louter economisch doel na, vermits zij 

ertoe strekt bij te dragen tot het herstel van het financiële evenwicht van de Staat, waardoor zij 

zich onderscheidt van de effecten die op de Belgische markt worden gebracht door andere 

emittenten die een privébelang nastreven en zich niet bevinden in een vergelijkbare 
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schuldsituatie. De fiscale stimulans waarin die regeling voorziet, is specifiek bedoeld om het 

met de maatregel nagestreefde doel te waarborgen, vermits die de intekenaars van die effecten 

ertoe brengt aan de Staat een lening toe te kennen tegen een tarief dat voordeliger is dan de 

tarieven van de markt, waarnaar in B.9.3 is verwezen; die stimulans is voor het overige niet 

onevenredig, aangezien die vergelijkbaar is met de fiscale stimulansen die zijn toegekend 

voor andere spaarproducten en aangezien het tarief van de voorheffing van 15 pct. waaraan 

die is onderworpen, tot de inwerkingtreding van de bestreden wet het tarief was dat algemeen 

van toepassing was op de roerende inkomsten. 

 

 B.9.8.  De combinatie van de aangevoerde grondwetsbepalingen met de artikelen 63 en 

107 van het VWEU leidt niet tot een andere conclusie. 

 

 B.9.9.  Het zesde middel is niet gegrond. 

 

 

 Wat het zevende middel betreft 

 

 B.10.1.  De artikelen 171, 3°quinquies, 174/1, § 1, vierde lid, en 269, eerste lid, 5°, van 

het WIB 1992, respectievelijk gewijzigd, ingevoegd en gewijzigd bij de artikelen 27, 28 en 29 

van de bestreden wet, zouden in strijd zijn met de artikelen 10 en 172 van de Grondwet en 

met de artikelen 56 en 63 van het VWEU, in zoverre zij een verschil in behandeling invoeren 

onder verkrijgers van roerende inkomsten naargelang die inkomsten al dan niet voortkomen 

uit spaardeposito’s : de bestreden bepalingen onderwerpen het niet-vrijgestelde deel van de 

inkomsten uit die spaardeposito’s bij alleen de Belgische banken immers aan een heffing van 

15 pct. die niet wordt verhoogd in tegenstelling tot die welke de andere bij de bestreden wet 

bedoelde inkomsten treffen. De Europese Commissie heeft voor het Hof van Justitie van de 

Europese Unie echter een procedure wegens niet-nakoming tegen België (C-383/10) ingesteld 

omdat het vrijgestelde deel van de inkomsten uit spaardeposito’s in strijd zou zijn met de 

artikelen 56 en 63 van het VWEU, zodat de situatie die daaruit voortvloeide, door de 

bestreden bepaling wordt verergerd. 
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 B.10.2.  De artikelen 171, 3°quinquies, en 269, eerste lid, 5°, van het WIB 1992 

onderwerpen de inkomsten met betrekking tot de spaardeposito’s boven de bij artikel 21, 5°, 

van hetzelfde Wetboek vastgestelde grens aan een voorheffing van 15 pct., waarbij die onder 

die grens, krachtens dezelfde bepaling, van die heffing zijn vrijgesteld. 

 

 B.10.3.  Tijdens de parlementaire voorbereiding van de bestreden wet is gewezen op de 

vrees dat de vrijstelling van de heffing toegekend aan de inkomsten uit spaardeposito’s 

belastingplichtigen ertoe zou brengen een zaak voor het Hof aanhangig te maken; het 

amendement dat is ingediend om die vrees weg te nemen, werd verworpen (Parl. St., Kamer, 

2011-2012, DOC 53-1952/007, pp. 1 en 2, en DOC 53-1952/010, p. 42). 

 

 B.10.4.  België is voor het Hof van Justitie van de Europese Unie gedagvaard door de 

Europese Commissie (C-383/10) omdat België, door een regeling in te voeren en te 

handhaven volgens welke de door niet-ingezeten banken uitbetaalde interesten op 

discriminatoire wijze worden belast doordat een belastingvrijstelling uitsluitend voor door 

Belgische banken uitbetaalde interesten wordt toegepast, de verplichtingen niet zou zijn 

nagekomen die op hem rusten krachtens de bepalingen van de artikelen 56 en 63 van het 

VWEU en de artikelen 36 en 41 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische 

Ruimte. 

 

 B.10.5.  Het onderzoek van het middel veronderstelt dat de vraag wordt beslecht of de 

gunstige fiscale regeling voor de door de Belgische banken uitbetaalde interesten, zowel voor 

het deel ervan dat belastingvrij is als voor datgene dat tegen een gunstig tarief wordt belast, 

aanvaardbaar is in het licht van de in B.10.1 beoogde bepalingen van het recht van de 

Europese Unie. 

 

 Alvorens het onderzoek van het middel voort te zetten, dient bijgevolg, met toepassing 

van artikel 267, eerste alinea, a) en b), in samenhang gelezen met artikel 288, eerste alinea, 

van het VWEU, aan het Hof van Justitie van de Europese Unie de in het dictum 

geformuleerde prejudiciële vraag te worden gesteld. 
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 Wat het achtste middel betreft 

 

 B.11.1.  Artikel 174/1 van het WIB 1992 en, daarmee samenhangend, artikel 313 van 

hetzelfde Wetboek, respectievelijk ingevoegd en vervangen bij de artikelen 28 en 33 van de 

bestreden wet, zouden in strijd zijn met de artikelen 10 en 172 van de Grondwet, in zoverre de 

bijkomende heffing van 4 pct. waarin artikel 174/1 voorziet, alleen van toepassing is op de 

belastingplichtigen die zijn onderworpen aan de personenbelasting, met uitsluiting van 

diegenen die zijn onderworpen aan de rechtspersonenbelasting en aan de belasting van de 

niet-inwoners (natuurlijke personen). 

 

 B.11.2.  Zoals de Ministerraad aangeeft, beantwoorden de personenbelasting, de 

rechtspersonenbelasting en de belasting van de niet-inwoners aan regels die in talrijke 

opzichten verschillend zijn, zoals de mogelijkheid, bepaald in artikel 171 van het WIB 1992, 

voor uitsluitend de natuurlijke personen, om de roerende inkomsten samen te voegen, of om 

roerende inkomsten die niet als dusdanig worden gekwalificeerd voor de natuurlijke personen 

in aanmerking te nemen als inkomsten van de rechtspersonen (artikel 21, 5°, 6° en 10°, van 

hetzelfde Wetboek), of de definitie van de grondslag van de belasting, of nog, de regels 

inzake de belasting van de roerende inkomsten van buitenlandse oorsprong en van Belgische 

oorsprong van de natuurlijke personen niet-inwoners (artikel 230 van het WIB 1992). 

 

 Hieruit vloeit voort dat die verschillende categorieën van belastingplichtigen zich in 

wezenlijk verschillende situaties bevinden die het niet mogelijk maken de verschillende regels 

waaraan zij zijn onderworpen ten aanzien van de bij de bestreden wet ingevoerde bijkomende 

heffing, als discriminatoir te beschouwen. 

 

 B.11.3.  Het achtste middel is niet gegrond. 

 

 

 Wat het negende middel betreft 

 

 B.12.1.  Artikel 313 van het WIB 1992, vervangen bij artikel 33 van de bestreden wet, 

zou in strijd zijn met de artikelen 10 en 172 van de Grondwet in zoverre het een verschil in 
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behandeling zou invoeren tussen, enerzijds, de verkrijgers van inkomsten van Belgische 

oorsprong en van inkomsten van buitenlandse oorsprong ontvangen in België, die, wanneer 

die inkomsten niet zijn onderworpen aan de bijkomende heffing van 4 pct. bedoeld in 

artikel 174/1 van het WIB 1992, die inkomsten moeten vermelden in hun belastingaangifte en 

hierdoor de opcentiemen van de agglomeraties en de gemeenten bepaald in artikel 465 van het 

WIB 1992, gewijzigd bij artikel 35 van de bestreden wet, moeten betalen en, anderzijds, de 

verkrijgers van inkomsten van buitenlandse oorsprong ontvangen in het buitenland die, 

krachtens artikel 466, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, van die aanvullende belastingen zijn 

vrijgesteld wanneer die inkomsten worden aangegeven in de personenbelasting doordat zij in 

het buitenland zijn geïnd. 

 

 B.12.2.  Artikel 465, gewijzigd bij artikel 35 van de bestreden wet, en artikel 466 van het 

WIB 1992 bepaalden, vóór de wijziging van artikel 466 bij de wet van 13 december 2012 

houdende fiscale en financiële bepalingen : 

 

 « Art. 465.  In afwijking van artikel 464, mogen de agglomeraties en de gemeenten een 
aanvullende belasting vestigen op de personenbelasting met uitzondering van de heffing 
bedoeld in artikel 174/1. 
 
 Art. 466.  De aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting en de aanvullende 
agglomeratiebelasting op de personenbelasting worden berekend op de rijksbelasting, dit wil 
zeggen op de personenbelasting vastgesteld : 
 
 -  voor verrekening van de in de artikelen 134, § 3, en 156bis, bedoelde 
belastingkredieten, van de in de artikelen 157 tot 168 en 175 tot 177 bedoelde 
voorafbetalingen en van de voorheffingen, het forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting 
en de belastingkredieten bedoeld in de artikelen 277 tot 296; 
 
 -  voor de toepassing van de in de artikelen 157 tot 168 vermelde vermeerderingen, van 
de in de artikelen 175 tot 177 vermelde bonificatie en van de belastingverhogingen vermeld in 
artikel 444. 
 
 Het overeenkomstig het eerste lid vastgestelde bedrag wordt evenwel verminderd met het 
gedeelte van de belasting dat betrekking heeft op de roerende inkomsten bedoeld in artikel 17, 
§ 1, 1° en 2° : 
 
 -  die voortkomen uit beleggingen en investeringen gedaan in een andere lidstaat van de 
Europese Economische Ruimte; 
 
 -  die worden geïnd of ontvangen in het buitenland zonder de tussenkomst van een in 
België gevestigde tussenpersoon; 
 
 -  die geen beroepskarakter hebben; 



44 

 
 -  en die ingevolge artikel 171 werkelijk afzonderlijk worden belast ». 
 

 B.12.3.  Artikel 465 van het WIB 1992 is gewijzigd bij artikel 35 van de bestreden wet 

teneinde de gemeenten en agglomeraties te verbieden aanvullende belastingen te vestigen op 

de bijkomende heffing van 4 pct. (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-1952/004, p. 22) en 

de minister heeft daarnaast erop gewezen dat « de gemeentes sowieso geen belasting [kunnen] 

heffen op intresten en dividenden » (ibid., DOC 53-1952/010, p. 28). Toch is het zo dat de in 

het geding zijnde inkomsten, wanneer daarop geen bijkomende heffing wordt toegepast, 

bijgevolg worden vermeld in de belastingaangifte en dat daarmee rekening wordt gehouden 

voor de berekening van die aanvullende belastingen. 

 

 B.12.4.  Artikel 34 van de voormelde wet van 13 december 2012 bepaalt echter : 

 

 « Artikel 466, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 14 april 
2011, wordt vervangen als volgt : 
 
 ‘ Het overeenkomstig het eerste lid vastgestelde bedrag wordt evenwel verminderd met 
het gedeelte van de belasting dat betrekking heeft op de roerende inkomsten bedoeld in 
artikel 17, § 1, 1° en 2°, die geen beroepskarakter hebben. ’ ». 
 

 Die bepaling is tijdens de parlementaire voorbereiding als volgt verantwoord : 

 

 « Het arrest van 1 juli 2010 gewezen door het Hof van Justitie van de Europese Unie in de 
zaak DIJKMAN–LAVALEIJE oordeelde dat het discriminerend was dat de dividenden en 
interesten van buitenlandse oorsprong ontvangen zonder de tussenkomst van een Belgisch 
tussenpersoon moesten worden vermeld in de aangifte in de personenbelasting en hierdoor 
aanvullende gemeentebelastingen moesten ondergaan, terwijl diezelfde roerende inkomsten 
ontvangen door de tussenkomst van een Belgisch tussenpersoon deze niet moesten ondergaan 
aangezien ze dan van het voordeel van de roerende voorheffing genoten die nog een 
bevrijdend karakter had. De wet van 14 april 2011 houdende diverse bepalingen heeft dit 
arrest uitgevoerd door voor de toepassing van deze aanvullende belasting de betrokken 
inkomsten die voortkomen uit beleggingen en investeringen gedaan in een andere lidstaat van 
de Europese Economische Ruimte uit te sluiten. In dat geval blijven dezelfde inkomsten van 
Belgische oorsprong de aanvullende belasting ondergaan. 
 
 De nieuwe voorgestelde wijziging stelt een einde aan deze discriminaties tussen de 
dividenden en interesten naargelang hun Belgische of buitenlandse oorsprong inzake 
aanvullende gemeentebelasting en agglomeratiebelasting in de personenbelasting. 
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 Die uitsluiting van de dividenden en interesten uit de toepassing van de aanvullende 
belasting bereidt bovendien de nieuwe verdeling van de bevoegdheden tussen de Federale 
Staat en de gewesten inzake de personenbelasting voor, zoals ze voortvloeit uit het 
gouvernementeel akkoord houdende de hervorming van de financieringswet. 
 
 Op het moment van de berekening van het bedrag van de gemeentelijke opcentiemen en 
agglomeratiebelasting, zal er voortaan geen rekening gehouden worden met het gedeelte van 
de belasting dat betrekking heeft op het geheel van de roerende inkomsten bedoeld in 
artikel 17, § 1, 1° en 2°, WIB 92, waarvoor er geen toepassing van artikel 37, WIB 92 wordt 
gemaakt. 
 
 Deze nieuwe bepaling zal van toepassing zijn op de berekening van de personenbelasting 
met betrekking tot de inkomsten verkregen vanaf 1 januari 2012, namelijk op de berekening 
gemaakt op basis van de aangifte in de personenbelasting met betrekking tot het aanslagjaar 
2013 » (Parl. St., Kamer, 2012-2013, DOC 53-2458/001, pp. 17 en 18). 
 

 B.12.5.  Ten gevolge van die wijziging, waarop de programmawet van 27 december 2012 

niet is teruggekomen, en ermee rekening houdend dat de oorspronkelijke bepalingen - die van 

toepassing zijn op de vanaf 1 januari 2012 toegekende of betaalbaar gestelde inkomsten 

(artikel 38 van de bestreden wet van 28 december 2011) - en de nieuwe bepalingen - die in 

werking treden vanaf het aanslagjaar 2013 (artikel 39, achtste lid, van de voormelde wet van 

13 december 2012) - als gevolg van de datum van inwerkingtreding ervan betrekking hebben 

op dezelfde inkomsten, is het middel, dat overigens steunt op een kritiek waaraan de 

wijzigingswet tegemoetkomt, zonder voorwerp geworden. 

 

 

 Wat het tiende middel betreft 

 

 B.13.  Het middel, dat eigen is aan de vordering tot schorsing, dient niet te worden 

onderzocht, aangezien het Hof zich erover heeft uitgesproken bij zijn arrest nr. 56/2012 van 

19 april 2012. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 -  verwerpt het beroep in zoverre het steunt op het eerste tot het zesde en het achtste tot 

het tiende middel; 

 

 -  alvorens ten gronde uitspraak te doen over het zevende middel, stelt aan het Hof van 

Justitie van de Europese Unie de volgende prejudiciële vraag : 

 

 Moeten de artikelen 56 en 63 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 

Unie en de artikelen 36 en 41 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische 

Ruimte in die zin worden geïnterpreteerd dat zij een lidstaat niet toelaten een regeling in te voeren 

en te handhaven volgens welke door niet-ingezeten banken uitbetaalde interesten hoger worden 

belast doordat een belastingvrijstelling of een lager belastingtarief uitsluitend voor door Belgische 

banken uitbetaalde interesten wordt toegepast ? 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 21 februari 2013. 

 

 

 

De griffier, De wnd. voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J.-P. Snappe 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5300 

 
 

Arrest nr. 19/2013 
van 28 februari 2013 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 100, § 2, van de wet betreffende de verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, 

gesteld door de Arbeidsrechtbank te Hoei. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en F. Daoût, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder 

voorzitterschap van voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 25 januari 2012 in zake M.A. tegen de Landsbond van de Onafhankelijke 
Ziekenfondsen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 31 januari 2012, 
heeft de Arbeidsrechtbank te Hoei de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 100, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet in zoverre het de personen die voor meer dan 50 pct. arbeidsongeschikt 
worden verklaard en die op het ogenblik van de verklaring van arbeidsongeschiktheid bij het 
ziekenfonds, een beroepsactiviteit blijven uitoefenen, niet toelaat de uitzondering te genieten 
die is bepaald bij artikel 100, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  M.A.; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 11 oktober 2012 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. A. Leboutte, advocaat bij de balie te Luik, voor M.A.; 
 
 .  Mr. P. Slegers en Mr. C. Pouppez, tevens loco Mr. B. Fonteyn, advocaten bij de balie te 
Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers F. Daoût en A. Alen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 Bij beschikking van 13 december 2012 heeft het Hof de debatten heropend en de dag van 
de terechtzitting bepaald op 9 januari 2013, na de partijen te hebben uitgenodigd, in een 
uiterlijk op 7 januari 2013 ter griffie neer te leggen aanvullende memorie waarvan zij binnen 
dezelfde termijn een afschrift uitwisselen, te antwoorden op de volgende vraag : 
 
 « Is de werknemer die om medische reden ervan heeft moeten afzien een deeltijdse 
beroepsactiviteit uit te oefenen, zonder evenwel een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid 
te kunnen genieten, in staat – en, zo ja, onder welke voorwaarden – om 
werkloosheidsuitkeringen te verkrijgen ? ». 
 
 M.A. en de Ministerraad hebben aanvullende memories ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 9 januari 2013 : 
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 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. A. Leboutte, advocaat bij de balie te Luik, voor M.A.; 
 
 .  Mr. B. Fonteyn, tevens loco Mr. P. Slegers, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers F. Daoût en A. Alen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Bij de Arbeidsrechtbank te Hoei is door M.A. een verzoekschrift ingediend waarin zij de vernietiging 
vordert van een beslissing van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, die van mening is dat M.A. 
niet als arbeidsongeschikt werd erkend als bedoeld in de wet van 14 juli 1994 ingevolge haar op 4 juni 2010 
ontvangen verklaring van arbeidsongeschiktheid, aangezien de letsels of functionele stoornissen die zij vertoont 
niet langer haar vermogen tot verdienen dat wordt beoordeeld in haar beroepscategorie of rekening houdend met 
de verschillende referentieberoepen bedoeld in artikel 100, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met twee derden verminderen. 
 
 M.A. werkte in de hoedanigheid van verpleegster in een rusthuis a rato van 19 uur per week en had 
bovendien een baan als verkoopster in een familiebedrijf a rato van 16 uur per week, verspreid over twee dagen. 
Op 19 april 2010 wordt zij wegens een burn-out ongeschikt verklaard om haar betrekking van verpleegster te 
blijven bekleden, terwijl zij haar baan als verkoopster blijft uitoefenen. 
 
 De arbeidsongeschiktheid wordt op 4 juni 2010 aan het ziekenfonds medegedeeld door het versturen van 
een medisch getuigschrift van de behandelende geneesheer van 25 mei 2010. Op basis daarvan erkent het 
ziekenfonds de arbeidsongeschiktheid en wordt M.A. worden opgeroepen voor een geneeskundig onderzoek op 
11 augustus 2010. 
 
 De Arbeidsrechtbank te Hoei doet in haar vonnis opmerken dat, voor zover de arbeidsongeschiktheid groter 
dan 50 pct. blijft, paragraaf 2 van artikel 100 van de wet van 14 juli 1994 voorziet in de mogelijkheid om de 
arbeid te hervatten en tegelijkertijd het voordeel van de vergoedingen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering 
(ZIV) te behouden, onder voorbehoud van de cumulatieregels. Zij doet opmerken dat het gebruik van de term 
« hervatten » betekent dat de beroepswerkzaamheid voordien moet hebben opgehouden, maar dat de tekst niet 
zegt dat de erkenning voordien moet zijn toegekend. Het lijkt derhalve niet bij wet vereist dat de werknemer 
voordien als arbeidsongeschikt werd « erkend ». 
 
 De Arbeidsrechtbank doet opmerken dat de enige vereisten geformuleerd in paragraaf 2 van die bepaling 
erin bestaan een arbeidsongeschiktheid van ten minste 50 pct. te vertonen en de arbeid te hebben stopgezet. Zij is 
van oordeel dat de vraag of die laatste voorwaarde al dan niet discriminerend is, niet zonder relevantie lijkt te 
zijn. Aangezien het Hof over die vraag nog geen uitspraak heeft gedaan, beslist zij de door M.A. geformuleerde 
prejudiciële vraag te stellen. 
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  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Standpunt van de eisende partij voor de Arbeidsrechtbank 
 
 A.1.1.  De eisende partij voor de Arbeidsrechtbank doet opmerken dat haar het voordeel van ziekte- en 
invaliditeitsuitkeringen werd geweigerd, terwijl zij elke werkzaamheid als verpleegster had stopgezet, want zij 
heeft een beroepswerkzaamheid van een aanzienlijk andere aard voortgezet, een element dat, volgens de 
tegenpartij, ervan getuigt dat zij een vermogen tot verdienen heeft behouden. 
 
 De partij doet opmerken dat de wet, in artikel 100 ervan, niet de mogelijkheid lijkt te beschouwen dat een 
persoon twee beroepen kan uitoefenen die verschillende beroepskwalificaties en een verschillende fysieke en 
psychologische geschiktheid vereisen. Zo preciseert de tekst van artikel 100 dat, over de eerste zes maanden 
arbeidsongeschiktheid, de vermindering van het vermogen tot verdienen wordt gewaardeerd ten aanzien van 
« het gewone beroep van de betrokkene ». Zo vereist artikel 100, § 1, bovendien de onderbreking van alle 
werkzaamheid als gevolg van ziekte. Daaruit volgt dat de partij in het kader van artikel 100, § 1, niet als 
arbeidsongeschikt had kunnen worden erkend. 
 
 Paragraaf 2 van artikel 100 biedt zijnerzijds een werknemer de mogelijkheid een beroepswerkzaamheid te 
hervatten voor zover hij daartoe de toelating heeft verkregen en hij een vermindering van zijn vermogen tot 
verdienen van ten minste 50 pct. behoudt. De partij kon derhalve evenmin het voordeel van die uitzondering 
genieten. 
 
 Daaruit volgt dat een werknemer die als gedeeltelijk arbeidsongeschikt is erkend, ziekte- en 
invaliditeitsuitkeringen kan genieten indien hij de arbeid hervat, terwijl een werknemer die gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt is en die op het ogenblik van de arbeidsongeschiktheidsverklaring een beroepswerkzaamheid 
blijft uitoefenen, niet als arbeidsongeschikt kan worden erkend als bedoeld in artikel 100, § 2. De situatie van die 
twee werknemers is echter zowat identiek : allebei vertonen zij, vanuit een geneeskundig oogpunt, een 
vermindering van het vermogen tot verdienen van ten minste 50 pct. en wensen zij een beroepswerkzaamheid uit 
te oefenen. De in het geding zijnde bepaling roept dus een verschil in behandeling in het leven dat niet objectief 
en redelijk kan worden verantwoord. 
 
 A.1.2.  De partij besluit dat de prejudiciële vraag bevestigend dient te worden beantwoord. 
 
 
 Standpunt van de Ministerraad 
 
 A.2.1.  De Ministerraad preciseert allereerst dat bij het verschil in behandeling dat de verwijzende rechter 
aan het Hof wenst voor te leggen, de volgende twee categorieën van personen worden vergeleken : de personen 
die voor meer dan 50 pct. arbeidsongeschikt zijn, die hun beroepswerkzaamheid hebben stopgezet en die, 
volgens de verwijzende rechter, het voordeel van de ZIV-uitkeringen zouden kunnen cumuleren met een 
beroepswerkzaamheid, en de personen die voor meer dan 50 pct. arbeidsongeschikt zijn, die hun 
beroepswerkzaamheid niet hebben stopgezet en die, volgens de verwijzende rechter, het voordeel van de 
ZIV-uitkeringen niet zouden kunnen cumuleren met een beroepswerkzaamheid. 
 
 A.2.2.  De Ministerraad is in hoofdorde van mening dat de prejudiciële vraag klaarblijkelijk niet dienstig is 
voor de oplossing van het geschil. De voor de Arbeidsrechtbank betwiste beslissing vindt, zoals zij uitdrukkelijk 
aangeeft, haar enige juridische grondslag in artikel 100, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Uit het onderzoek van het dossier blijkt dat M.A. niet om de 
toepassing van artikel 100, § 2, heeft verzocht en niet de toelating van de adviserende geneesheer heeft gevraagd 
om een werkzaamheid te cumuleren met het voordeel van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Daaruit vloeit 
voort dat de prejudiciële vraag klaarblijkelijk niet dienstig is voor de oplossing van het geschil in zoverre de 
eventuele ongrondwettigheid van artikel 100, § 2, in elk geval zonder weerslag zou zijn op de betwiste beslissing 
en in zoverre de eventuele vaststelling van de ongrondwettigheid van een van de toepassingsvoorwaarden van 
artikel 100, § 2, namelijk de voorwaarde van de voorafgaande stopzetting van elke beroepswerkzaamheid, 
eveneens zonder weerslag zou zijn op de betwiste beslissing. 
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 A.2.3.  De Ministerraad is in ondergeschikte orde van mening dat de prejudiciële vraag ontkennend dient te 
worden beantwoord. Die vraag komt voort uit een verkeerde toepassing en een onjuiste lezing van de in het 
geding zijnde bepaling. In de eerste plaats blijkt niet dat de cumulatieve voorwaarden voor de toepassing van die 
bepaling volledig in ogenschouw werden genomen. In de tweede plaats blijkt dat de wettelijke regeling in 
werking gesteld door artikel 100, § 2, los werd gezien van de regeling bedoeld in artikel 100, § 1 : aldus werd het 
afwijkende karakter van die regeling niet naar voren gebracht. In de derde plaats blijkt dat de verplichting alle 
werkzaamheid te hebben onderbroken werd gezien als een voorwaarde die eigen is aan de toepassing van 
artikel 100, § 2, zonder in aanmerking te nemen dat die voorwaarde in werkelijkheid verbonden was met de 
definitie zelf van de arbeidsongeschiktheid zoals bedoeld in artikel 100, § 1. 
 
 De Ministerraad is derhalve van mening dat het verschil in behandeling zijn oorsprong niet in de in het 
geding zijnde bepaling vindt. De afwijkende regeling bedoeld in artikel 100, § 2, staat slechts open voor de 
personen die vooraf als arbeidsongeschikt zijn erkend in de zin van artikel 100, § 1. Het is krachtens die laatste 
bepaling dat de erkenning als arbeidsongeschikte is onderworpen aan de stopzetting van de 
beroepswerkzaamheden. Het verschil in behandeling vindt mogelijkerwijs zijn oorsprong in artikel 100, § 1, en 
derhalve niet in de bepaling die ter toetsing aan het Hof is voorgelegd. 
 
 In nog meer ondergeschikte orde is de Ministerraad van mening dat het aangeklaagde verschil in 
behandeling niet strijdig is met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. De wetgever heeft als beginsel 
geformuleerd dat de arbeidsongeschiktheidsuitkering een vervangingsinkomen vormt, bestemd om het verlies 
van het vermogen tot verdienen te ondervangen. De in het geding zijnde bepaling stelt een afwijking in op het 
beginsel dat beoogt onder bepaalde voorwaarden de hervatting van de arbeid te bevorderen. Aldus wenst zij 
geenszins de voorwaarden voor de opening van het recht op de arbeidsongeschiktheidsuitkering op losse 
schroeven te zetten, maar zwakt enkel de voorwaarden met betrekking tot het behoud van die toestand af, 
teneinde in een nauwkeurige mate de cumulatie van het voordeel van de uitkeringen met het beroepsinkomen 
mogelijk te maken. 
 
 Het verschil in behandeling berust op een objectieve verantwoording : alleen de personen aan wie rechten 
werden verleend met betrekking tot de erkenning van de toestand van arbeidsongeschiktheid kunnen de 
mogelijkheid van de cumulatie genieten. Het verschil berust bovendien op een redelijke verantwoording : het 
behoud van de erkenning in de hoedanigheid van arbeidsongeschikte, ondanks de uitoefening van parallelle 
werkzaamheden, kan redelijkerwijs worden verbonden met de voorafgaande toelating van een adviserende 
geneesheer wiens opdracht erin zal bestaan de verenigbaarheid van de parallelle werkzaamheid met de 
vastgestelde ongeschiktheid na te gaan. 
 
 
 Antwoord van de eisende partij voor de Arbeidsrechtbank 
 
 A.3.1.  De eisende partij voor de verwijzende rechter antwoordt de Ministerraad dat, indien het Hof van 
mening zou zijn dat de Arbeidsrechtbank zich heeft vergist in de interpretatie van de in het geding zijnde 
wetgeving, het het Hof zou vrijstaan de exacte draagwijdte van die bepaling te beoordelen en haar zo nodig te 
preciseren. Bovendien is de formulering van de vraag ruim en heeft zij niet precies op één voorwaarde 
betrekking veeleer dan op een andere, zodat het verschil in zienswijze tussen de Ministerraad en de verwijzende 
rechter het belang van de vraag niet beïnvloedt. 
 
 De partij doet voor het overige opmerken dat het niet aan het Hof toekomt zich over het nut van de vraag 
uit te spreken; alleen de verwijzende rechter is in dat opzicht bevoegd. De partij doet opmerken dat de gestelde 
vraag in elk geval dienstig is voor de oplossing van het geschil. Zij heeft geen betrekking op een bijzondere 
voorwaarde van artikel 100, § 2, maar op het gehele mechanisme bepaald in artikel 100, § 2, in zoverre het de 
personen die ab initio een vermindering van het vermogen tot verdienen van ten minste 50 pct. vertonen en een 
werkzaamheid blijven uitoefenen, niet toelaat de genoemde regeling te genieten. De partij doet bovendien 
opmerken dat de voor de verwijzende rechter betwiste beslissing als volgt begint : « u werd niet als 
arbeidsongeschikt erkend als bedoeld in artikel 100 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging ». De adviserende geneesheer beschikte bovendien over alle nodige informatie om 
zich uit te spreken in het kader van artikel 100, § 2. De partij doet ten slotte opmerken dat wanneer een persoon 
het voordeel van ziekte- en invaliditeitsuitkeringen aanvraagt, hij niet om de toepassing van een bijzondere 
wetsbepaling verzoekt, maar wel om de vergoeding van het inkomensverlies dat voortkomt uit zijn 
arbeidsongeschiktheid. 
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 A.3.2.  Met betrekking tot de verantwoording van het verschil in behandeling antwoordt de partij aan de 
Ministerraad dat de wetgever zelf het systeem van de voorafgaande toelating heeft opgeheven bij de 
programmawet (I) van 4 juli 2011. De partij doet eveneens opmerken dat indien het de wetgever billijk voorkomt 
de bezoldiging die de werknemer vóór zijn arbeidsongeschiktheid verdiende niet meer te vervangen aangezien 
die bezoldiging gedeeltelijk wordt vervangen door het beroepsinkomen, het eveneens billijk is dat een persoon 
die een inkomensverlies lijdt en dezelfde graad van arbeidsongeschiktheid vertoont als de werknemer bedoeld in 
artikel 100, § 2, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen kan genieten. 
 
 
 Antwoord van de Ministerraad 
 
 A.4.1.  In zijn memorie van antwoord onderstreept de Ministerraad dat de in het geding zijnde bepaling 
werd gewijzigd bij de programmawet (I) van 4 juli 2011 en bij een wet houdende diverse bepalingen (I) van 
29 maart 2012. De wetgever wou de procedure van werkhervatting vereenvoudigen en de vrijwillige 
werkhervatting aanmoedigen. De Ministerraad leidt daaruit af dat paragraaf 2 van artikel 100 wel degelijk in het 
verlengde ligt van paragraaf 1 van datzelfde artikel. Hij beoogt, na een arbeidsongeschiktheid, de geleidelijke 
werkhervatting te bevorderen. 
 
 A.4.2.  In ondergeschikte orde blijft de Ministerraad erbij dat de prejudiciële vraag ontkennend dient te 
worden beantwoord. Het komt het Hof niet toe zich uit te spreken over een door de wetgever gemaakte 
beleidskeuze, noch over de redenen die aan die keuze ten grondslag liggen, behalve indien die redenen op een 
klaarblijkelijke vergissing berusten of duidelijk onredelijk zijn. De in het geding zijnde maatregel komt voort uit 
een beleidskeuze die erin bestaat slechts in een vervangingsinkomen te voorzien in het strikte geval van een 
arbeidsongeschiktheid van meer dan 66 pct. Die keuze is het gevolg van een beleidskeuze van wat al dan niet tot 
de nationale solidariteit behoort. Een andere beleidskeuze bestaat erin de werkhervatting te bevorderen, zoals de 
parlementaire voorbereiding van de voormelde wetten van 4 juli 2011 en 29 maart 2012 trouwens bevestigt. Het 
gaat daarbij om de uitdrukking van een andere beleidskeuze, die geen betrekking heeft op de toegang tot de 
vergoeding, maar op het behoud ervan. De situatie waarmee de verwijzende rechter de werknemers in de 
prejudiciële vraag wenst te vergelijken, heeft integendeel betrekking op werknemers die zich niet in de 
wedertewerkstellingsfase bevinden. In de vraag worden dus verschillende categorieën van werknemers 
vergeleken ten aanzien van de doelstelling van de norm. Het is niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel om 
verschillende situaties verschillend te behandelen. 
 
 
 Aanvullende memories 
 
 A.5.1.  Bij beschikking van 13 december 2012 heeft het Hof de partijen verzocht om in een aanvullende 
memorie de volgende vraag te beantwoorden : 
 
 « Is de werknemer die om medische reden ervan heeft moeten afzien een deeltijdse beroepsactiviteit uit te 
oefenen, zonder evenwel een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid te kunnen genieten, in staat – en, zo ja, 
onder welke voorwaarden – om werkloosheidsuitkeringen te verkrijgen ? ». 
 
 A.5.2.  De eisende partij voor de Arbeidsrechtbank antwoordt dat zij met toepassing van de regels 
betreffende de werkloosheidsuitkeringen geen werkloosheidsuitkeringen zou hebben kunnen genieten in het 
kader van de op de volledig werkloze van toepassing zijnde regeling aangezien zij door twee 
arbeidsovereenkomsten is gebonden. Bovendien voldeed zij niet aan de voorwaarde inzake beschikbaarheid op 
de arbeidsmarkt. In elk geval, en ongeacht de regeling van - volledige of tijdelijke - werkloosheid, dient de 
werkloze op onvrijwillige wijze zonder arbeid en zonder loon te zijn om aanspraak te maken op het voordeel van 
de werkloosheidsuitkering. Aangezien zij de uitoefening van een beroepsactiviteit ten belope van twee dagen per 
week gedurende de gehele periode van schorsing van haar tweede arbeidsovereenkomst heeft voortgezet, zou zij 
geen aanspraak hebben kunnen maken op het voordeel van werkloosheidsuitkeringen.  
 
 De partij heeft eveneens een e-mail bezorgd van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (hierna : RVA) 
die zij had geraadpleegd over de door het Hof gestelde vraag. In die e-mail wordt besloten dat de betrokkene de 
inkomensgarantie-uitkering enkel zou hebben kunnen genieten indien zij als ongeschikt was erkend voor de 
uitoefening van de specifieke betrekking die zij uitoefende en die zij wegens specifieke kenmerken eigen aan die 
betrekking heeft opgegeven, en daarbij tevens arbeidsgeschikt bleef op de algemene arbeidsmarkt in de zin van 
de wetgeving betreffende de ziekte- en invaliditeitsverzekering. 
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 A.5.3.  De Ministerraad is van mening dat de door het Hof gestelde aanvullende vraag bevestigend moet 
worden beantwoord. Een werknemer die van het voordeel van een vergoeding voor arbeidsongeschiktheid wordt 
uitgesloten omdat hij voor minder dan 66 pct. arbeidsongeschikt is en die om medische redenen van zijn 
beroepsactiviteit heeft moeten afzien, zal aanspraak kunnen maken op werkloosheidsuitkeringen. Hij dient 
daartoe zijn ongeschiktheid om de betrekking uit te oefenen aan te geven en als dusdanig door de erkende 
geneesheer van de RVA te worden erkend. Die bevestiging van de ongeschiktheid van de werknemer maakt het 
mogelijk het opgeven van die betrekking om legitieme redenen en aldus het verlies van de betrekking als 
onafhankelijk van de wil van de werknemer te beschouwen. Zoals het Hof van Cassatie in zijn arrest van 12 juni 
2006 heeft geoordeeld, valt de in artikel 31, § 1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten bedoelde onmogelijkheid, die ten aanzien van het overeengekomen werk wordt 
gewaardeerd, niet samen met de primaire arbeidsongeschiktheid in de zin van artikel 100, § 1, derde lid, van de 
gecoördineerde wet van 14 juli 1994, aangezien het gewone beroep ten aanzien waarvan de vermindering van het 
vermogen tot verdienen tijdens die arbeidsongeschiktheid moet worden gewaardeerd, niet noodzakelijkerwijs het 
beroep is dat de werknemer laatst heeft uitgeoefend.  
 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 100 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 

verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 (hierna : ZIV-wet), zoals het van 

toepassing was op het bodemgeschil, bepaalde : 

 

 « § 1.  Wordt als arbeidsongeschikt erkend als bedoeld in deze gecoördineerde wet, de 
werknemer die alle werkzaamheid heeft onderbroken als rechtstreeks gevolg van het intreden 
of het verergeren van letsels of functionele stoornissen waarvan erkend wordt dat ze zijn 
vermogen tot verdienen verminderen tot een derde of minder dan een derde van wat een 
persoon, van dezelfde stand en met dezelfde opleiding, kan verdienen door zijn werkzaamheid 
in de beroepencategorie waartoe de beroepsarbeid behoort, door betrokkene verricht toen hij 
arbeidsongeschikt is geworden, of in de verschillende beroepen die hij heeft of zou kunnen 
uitoefenen hebben uit hoofde van zijn beroepsopleiding. 
 
 Vrijwilligerswerk in de zin van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van 
vrijwilligers wordt niet beschouwd als werkzaamheid, voor zover de adviserende geneesheer 
vaststelt dat deze activiteiten verenigbaar zijn met de algemene gezondheidstoestand van de 
betrokkene. 
 
 Indien die werknemer bovendien een beroepsopleiding heeft verworven tijdens een 
tijdvak van herscholing, wordt met die nieuwe opleiding rekening gehouden ter waardering 
van de vermindering van zijn vermogen tot verdienen. De Koning bepaalt de voorwaarden 
waaronder en de termijn binnen welke de arbeidsongeschiktheid opnieuw geëvalueerd wordt 
na een programma van beroepsherscholing. 
 
 Nochtans wordt die vermindering van het vermogen tot verdienen, over de eerste zes 
maanden primaire arbeidsongeschiktheid, gewaardeerd ten aanzien van het gewone beroep 
van de betrokkene, in zover de oorzakelijke aandoening voor een gunstig verloop of voor 
genezing vatbaar is binnen een tamelijk korte tijdspanne. 
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 Is een werknemer opgenomen in een door de Minister die de Volksgezondheid onder zijn 
bevoegdheid heeft, erkende verplegingsinrichting of in een militair ziekenhuis, dan wordt 
aangenomen dat hij de vereiste graad van arbeidsongeschiktheid bereikt. 
 
 De Koning kan, op voorstel van het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen, de 
voorwaarden verruimen waaronder wordt aangenomen dat een werknemer de vereiste graad 
van arbeidsongeschiktheid bereikt. 
 
 De Koning kan, op voorstel van het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen en in 
afwijking van de voorafgaande bepalingen, bijzondere voorwaarden en specifieke 
evaluatiecriteria vaststellen voor de categorieën van werknemers die Hij bepaalt. 
 
 § 2.  Wordt als arbeidsongeschikt erkend de werknemer die, onder de voorwaarden 
bepaald in de in artikel 80, 5°, bedoelde verordening, een vooraf toegelaten arbeid hervat op 
voorwaarde dat hij, van een geneeskundig oogpunt uit, een vermindering van zijn vermogen 
van ten minste 50 pct. behoudt ». 
 

 B.2.  De verwijzende rechter wenst van het Hof te vernemen of paragraaf 2 van 

artikel 100 van de ZIV-wet bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in 

zoverre die bepaling de personen die voor meer dan 50 pct. arbeidsongeschikt worden 

verklaard en die, op het ogenblik van de verklaring van arbeidsongeschiktheid bij het 

ziekenfonds, een beroepsactiviteit blijven uitoefenen, niet toelaat de daarin bepaalde 

uitzondering te genieten.  

 

 B.3.1.  Het staat in beginsel aan het verwijzende rechtscollege om na te gaan of het nuttig 

is aan het Hof een prejudiciële vraag te stellen over de bepalingen die het van toepassing acht 

op het geschil. Slechts wanneer dit klaarblijkelijk niet het geval is, kan het Hof beslissen niet 

op de vraag in te gaan. 

 

 B.3.2.  Uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat de eisende partij voor de verwijzende 

rechter in de hoedanigheid van verpleegster werkte a rato van 19 uur per week en in de 

hoedanigheid van verkoopster a rato van 16 uur per week. Zij werd wegens een burn-out 

ongeschikt verklaard om haar betrekking van verpleegster te blijven bekleden. Die 

arbeidsongeschiktheid betrof niet haar baan als verkoopster, die zij is blijven uitoefenen. 

 

 B.3.3.  Hieruit blijkt dat de eisende partij in het bodemgeschil niet voldoet aan twee van 

de drie cumulatieve voorwaarden voor de toepassing van artikel 100, § 1, van de ZIV-wet : 

allereerst is haar vermogen tot verdienen niet afgenomen met ten minste twee derde; 

vervolgens heeft zij haar werkzaamheden niet onderbroken.  
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 De prejudiciële vraag heeft slechts betrekking op één van de twee niet-vervulde 

voorwaarden, namelijk het onderbreken van de werkzaamheden. Het is overigens op grond 

van de andere voorwaarde, de onvoldoende afname van het vermogen tot verdienen, dat de 

adviserende geneesheer van de ziekteverzekeraar heeft geoordeeld dat de eiseres in het 

bodemgeschil niet arbeidsongeschikt kon worden verklaard in de zin van artikel 100, § 1, van 

de ZIV-wet.  

 

 Evenwel kan het in het geding zijnde artikel 100, § 2, van de ZIV-wet slechts worden 

toegepast nadat eerst toepassing is gemaakt van artikel 100, § 1, van dezelfde wet. 

 

 B.4.  De prejudiciële vraag behoeft derhalve geen antwoord. 

 

  



10 
 

 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord. 

 

Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 28 februari 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut R. Henneuse 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5308 

 
 

Arrest nr. 20/2013 
van 28 februari 2013 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 2, 1°, van de wet van 11 juli 2011 « tot 

wijziging van de artikelen 216bis en 216ter van het Wetboek van strafvordering en van 

artikel 7 van de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek », ingesteld 

door de vzw « Ligue des Droits de l’Homme ». 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en F. Daoût, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder 

voorzitterschap van voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 1 februari 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 6 februari 2012, heeft de vzw « Ligue des 
Droits de l’Homme » met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Kogelstraat 22, beroep tot 
vernietiging ingesteld van artikel 2, 1°, van de wet van 11 juli 2011 « tot wijziging van de 
artikelen 216bis en 216ter van het Wetboek van strafvordering en van artikel 7 van de wet 
van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek » (bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad van 1 augustus 2011). 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 5 december 2012 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. C. Yurt, tevens loco Mr. A. Chomé, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
verzoekende partij; 
 
 .  Mr. E. Jacubowitz loco Mr. P. Schaffner, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en T. Merckx-Van Goey verslag 
uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Wat de ontvankelijkheid betreft 
 
 A.1.  De vereniging zonder winstoogmerk « Ligue des Droits de l’Homme » doet blijken van haar belang 
om de vernietiging van artikel 2, 1°, van de wet van 11 juli 2011 « tot wijziging van de artikelen 216bis en 
216ter van het Wetboek van strafvordering en van artikel 7 van de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het 
Sociaal Strafwetboek » te vorderen door de omstandigheid dat die wetsbepaling, met schending van de in de 
twee middelen van haar verzoekschrift bedoelde normen, aan bepaalde delinquenten, die dader zijn van een 
« zware aantasting […] van [andermans] lichamelijke integriteit », het recht ontzegt om een minnelijke 
schikking in strafzaken te genieten. 
 
 Uit vroegere arresten van het Hof (Arbitragehof, nrs. 56/2002, 69/2002, 69/2003, 202/2004, 151/2006; 
Grondwettelijk Hof, nrs. 105/2007, 137/2011) leidt de verzoekende partij bovendien af dat zij, rekening houdend 
met haar maatschappelijk doel, een belang heeft bij het vorderen van de vernietiging van een wetsbepaling die 
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op willekeurige wijze afbreuk kan doen aan de rechten van een individu of van een gemeenschap of aan de 
beginselen van gelijkheid, vrijheid en humanisme waarop de democratische samenlevingen zijn gegrondvest, of 
die in strijd is met de grondwettelijke of internationale bepalingen waarvan de verdediging deel uitmaakt van 
haar maatschappelijk doel. 
 
 
 Wat betreft het eerste middel, afgeleid uit de schending van artikel 12, tweede lid, en artikel 14 van de 
Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 6 en 7 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, 
met artikel 15, lid 1, van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en met artikel 49, 
lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en met het « algemene rechtsbeginsel van de 
wettigheid van de misdrijven en van de straffen » 
 
 A.2.  De vzw « Ligue des Droits de l’Homme » is van mening dat het begrip « zware aantasting […] van de 
lichamelijke integriteit », dat wordt gebruikt in artikel 216bis, § 1, eerste lid, van het Wetboek van strafvordering, dat 
zelf bij artikel 2, 1°, van de wet van 11 juli 2011 is vervangen, vaag en onduidelijk is, terwijl de strafwet krachtens de 
in het middel aangevoerde normen voorzienbaar, toegankelijk en nauwkeurig zou moeten zijn. 
 
 De verzoekende partij is van mening dat de bepalingen die de wijzen van verval van de strafvordering 
beschrijven, en meer bepaald het toepassingsgebied ervan, eveneens nauwkeurig, voorzienbaar en duidelijk moeten 
zijn. Zij voert aan dat de in het geding zijnde woorden, aangezien zij niet aan die vereisten beantwoorden, het een 
vervolgde persoon niet mogelijk maken te weten of hij onder het toepassingsgebied van de in artikel 216bis, § 1, 
eerste lid, van het Wetboek van stafvordering vervatte regel valt. De verzoekende partij preciseert dat het begrip 
« zware aantasting […] van de lichamelijke integriteit » de weg opent naar willekeur van het openbaar ministerie 
door het een volledige vrijheid te laten die de met het wettigheidsbeginsel in strafzaken bestaanbaar zijnde 
beoordelingsbevoegdheid te buiten gaat. 
 
 De vzw « Ligue des Droits de l’Homme » merkt op dat de afdeling wetgeving van de Raad van State reeds de 
aandacht van de wetgevende macht had gevestigd op het gebrek aan precisering van het in het geding zijnde begrip. 
 
 A.3.1.  De Ministerraad antwoordt dat het eerste middel niet gegrond is. 
 
 A.3.2.  Hij merkt allereerst op dat de bestreden bepaling, in plaats van het de procureur des Konings mogelijk te 
maken om nieuwe strafbaarstellingen te creëren of nieuwe straffen vast te stellen, enkel ertoe strekt die magistraat 
ertoe te machtigen onder bepaalde voorwaarden een minnelijke schikking voor te stellen voor strafbaarstellingen 
waarvan de essentiële elementen reeds in het Strafwetboek worden vermeld. 
 
 Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 14 april 2011 houdende diverse bepalingen leidt de 
Ministerraad af dat het doel van de bestreden bepaling erin bestaat de minnelijke schikking toe te staan wanneer de 
dader van het misdrijf daaruit een vermogensvoordeel heeft verkregen en wanneer de beste sanctie financieel van 
aard is. 
 
 Hij brengt in herinnering dat een minnelijke schikking geen recht van de beklaagde is maar een mogelijkheid 
die aan de procureur des Konings wordt geboden, waarvan hij de opportuniteit dient te beoordelen op grond van 
objectieve elementen zoals de antecedenten van de verdachte, de ernst van de gepleegde feiten, de noodzaak van een 
publieke veroordeling en de door de slachtoffers geleden schade. Hij beklemtoont dat geen enkele rechtzoekende, 
rekening houdend met die beoordelingsbevoegdheid van de procureur des Konings, kan weten of hij een minnelijke 
schikking zal kunnen genieten. 
 
 A.3.3.  De Ministerraad is van mening dat het begrip « zware aantasting […] van de lichamelijke integriteit » 
noch onduidelijk, noch vaag, noch onvoldoende nauwkeurig is. 
 
 Hij merkt op dat in de parlementaire voorbereiding van de bestreden bepaling wordt aangegeven, enerzijds, dat 
de bedoeling van de wetgever erin bestaat elke minnelijke schikking in geval van ernstige gewelddaden tegen de 
integriteit van een persoon te vermijden en, anderzijds, dat het niet noodzakelijk is het in het geding zijnde begrip te 
definiëren teneinde aan de procureur des Konings de mogelijkheid te bieden om elk geval te beoordelen naar gelang 
van de omstandigheden die eigen zijn aan de zaak. 
 
 De Ministerraad leidt ten slotte uit het arrest nr. 128/2002 af dat het Hof niet van oordeel is dat het gebrek aan 
een precieze definitie van de ernst op zich in strijd is met het wettigheidsbeginsel in strafzaken. 
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 Wat betreft het tweede middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 
 
 A.4.  Volgens de vzw « Ligue des Droits de l’Homme » brengt artikel 216bis, § 1, eerste lid, van het Wetboek 
van strafvordering, zoals het bij artikel 2, 1°, van de wet van 11 juli 2011 is vervangen, in zoverre het de procureur 
des Konings verbiedt om een minnelijke schikking voor te stellen aan de dader van een feit dat een zware aantasting 
van andermans lichamelijke integriteit inhoudt, een verschil in behandeling teweeg tussen, enerzijds, de dader van 
een « misdrijf tegen personen » en, anderzijds, de dader van een ander soort van misdrijf. 
 
 De verzoekende partij is van mening dat dat verschil niet redelijk verantwoord is, aangezien het door de 
wetgever nagestreefde doel had kunnen worden bereikt door een criterium te hanteren dat beter is gedefinieerd en dat 
de minimumvereisten waaraan een wettelijke norm moet voldoen, meer in acht neemt. Zij voert aan dat de bestreden 
bepaling tot gevolg heeft dat het lot van de burger zal verschillen naargelang de vervolgende overheid van goede wil 
of onwillig is. 
 
 A.5.  De Ministerraad antwoordt dat het verschil in behandeling tussen, enerzijds, diegene die een feit heeft 
gepleegd dat een zware aantasting van de lichamelijke integriteit inhoudt en, anderzijds, diegene die een feit heeft 
gepleegd dat geen dergelijke aantasting inhoudt, niet discriminerend is. 
 
 Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 14 april 2011 leidt hij af dat het doel van de wetgever 
legitiem is, die van oordeel is dat het ontoelaatbaar zou zijn dat het storten van een bepaalde geldsom een persoon die 
andermans lichamelijke integriteit zwaar heeft aangetast, tegen strafvervolging zou kunnen beschermen. Hij voert 
aan dat de wetgever, door de bestreden bepaling aan te nemen, de druk, het geweld en de dwang wenst te vermijden 
waarvan de slachtoffers van een dergelijk gedrag het voorwerp zouden kunnen uitmaken. Hij is eveneens van oordeel 
dat een effectieve veroordeling maatschappelijk relevant is voor de bescherming van de waarden en belangen van de 
samenleving. 
 
 De Ministerraad is van mening dat de onmogelijkheid om een minnelijke schikking voor te stellen aan een 
persoon die andermans lichamelijke integriteit zwaar heeft aangetast, een passend antwoord op die doelstelling biedt. 
Hij voegt daaraan toe dat dat antwoord evenmin onevenredig lijkt aangezien de procureur des Konings, met 
toepassing van artikel 216ter van het Wetboek van strafvordering, in voorkomend geval de dader van een dergelijk 
misdrijf kan uitnodigen voor een strafrechtelijke bemiddeling. De Ministerraad beklemtoont dat een dergelijke 
maatregel als alternatief voor de strafsanctie veel geschikter is voor dat soort van misdrijf wegens het herstellende en 
zelfs therapeutische en educatieve karakter ervan, en wegens het feit dat hij kan worden aangepast aan de kenmerken 
die eigen zijn aan het desbetreffende misdrijf. 
 
 De Ministerraad brengt ten slotte in herinnering dat de procureur des Konings, voor elk soort van misdrijf, 
meester van de opportuniteit van de vervolging blijft en dat de dader van een strafrechtelijk bestraft feit nooit een 
recht kan aanvoeren om een maatregel als alternatief voor de strafsanctie te genieten. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Na de wijziging ervan bij de wet van 14 april 2011, bepaalde artikel 216bis van het 

Wetboek van strafvordering : 

 

 « § 1.  De procureur des Konings kan, indien hij meent voor een overtreding, een 
wanbedrijf of een misdaad die bij toepassing van de artikelen 1 en 2 van de wet van 4 oktober 
1867 op de verzachtende omstandigheden vatbaar is voor correctionalisering, enkel een 
geldboete of enkel een geldboete met verbeurdverklaring te moeten vorderen, de verdachte 
verzoeken een bepaalde geldsom te storten aan de Federale Overheidsdienst Financiën. 
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 De procureur des Konings bepaalt op welke wijze en binnen welke termijn de betaling 
geschiedt en de precieze feiten omschreven in tijd en ruimte waarvoor hij de betaling 
voorstelt. Die termijn is ten minste vijftien dagen en ten hoogste drie maanden. De procureur 
des Konings kan deze termijn verlengen wanneer bijzondere omstandigheden het wettigen of 
verkorten indien de verdachte hiermee instemt. 
 
 Het voorstel en de beslissing tot verlenging stuiten de verjaring van de strafvordering. 
 
 De in het eerste lid bedoelde geldsom mag niet meer bedragen dan het maximum van de 
in de wet voorziene geldboete, verhoogd met de opdeciemen, en dient in verhouding te staan 
tot de zwaarte van het misdrijf. Voor de inbreuken bedoeld in het Sociaal Strafwetboek mag 
de geldsom voorzien in het eerste lid niet lager zijn [dan] 40 % van de minimabedragen van 
de administratieve geldboete, in voorkomend geval vermenigvuldigd met het aantal betrokken 
werknemers, kandidaat[-]werknemers, zelfstandigen, stagiairs, zelfstandige stagiairs of 
kinderen. 
 
 Wanneer het misdrijf kosten van analyse of van deskundig onderzoek heeft veroorzaakt, 
kan de bepaalde som worden verhoogd met het bedrag van die kosten of met een gedeelte 
ervan; het gedeelte van de som dat gestort is om die kosten te dekken, wordt toegewezen aan 
de instelling waaraan of aan de persoon wie ze verschuldigd zijn. 
 
 De procureur des Konings verzoekt de verdachte van het misdrijf waarop de 
verbeurdverklaring staat of kan staan, binnen een door hem bepaalde termijn afstand te doen 
van de in beslag genomen goederen of vermogensvoordelen, of indien de goederen of 
vermogensvoordelen niet in beslag genomen zijn, deze af te geven op de door hem bepaalde 
plaats. 
 
 Betaling, afstand en afgifte doen de strafvordering vervallen, mits zij binnen de bepaalde 
termijn plaatshebben. 
 
 De aangestelden van de Federale Overheidsdienst Financiën geven de procureur des 
Konings kennis van de verrichte storting. 
 
 § 2.  Het recht, in paragraaf 1 aan de procureur des Konings toegekend, kan ook worden 
uitgeoefend wanneer de onderzoeksrechter met een onderzoek is gelast of wanneer de zaak 
reeds bij de rechtbank of het hof aanhangig is gemaakt, indien de verdachte, de 
inverdenkinggestelde of de beklaagde zijn bereidheid te kennen geeft de aan een ander 
veroorzaakte schade te vergoeden, voor zover er nog geen vonnis of arrest is uitgesproken dat 
kracht van gewijsde heeft verkregen. Het initiatief kan ook uitgaan van de procureur des 
Konings. 
 
 In voorkomend geval laat de procureur des Konings zich het strafdossier in mededeling 
geworden door de onderzoeksrechter, die een advies kan geven over de stand van het 
onderzoek. 
 
 Hetzij op vraag van de verdachte, hetzij ambtshalve stelt de procureur des Konings, 
indien hij van oordeel is dat toepassing kan gemaakt worden van deze paragraaf, de 
verdachte, het slachtoffer en hun advocaten in kennis dat zij inzage in het strafdossier krijgen 
voor zover zij dat nog niet hadden. 
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 De procureur des Konings bepaalt dag, uur en plaats van de oproeping van de verdachte, 
de inverdenkinggestelde of de beklaagde en het slachtoffer en hun advocaten, hij licht zijn 
voornemen toe en bepaalt op welke feiten omschreven in tijd en ruimte de betaling van de 
geldsom betrekking zal hebben. 
 
 Hij bepaalt het bedrag van de geldsom, de kosten en de goederen of vermogensvoordelen 
waarvan afstand of afgifte dient gedaan te worden, overeenkomstig de in paragraaf 1 bepaalde 
wijze. 
 
 Hij bepaalt de termijn binnen dewelke de verdachte, de inverdenkinggestelde of de 
beklaagde en het slachtoffer tot een akkoord kunnen komen in verband met de omvang van de 
schade en de regeling van de schadevergoeding. 
 
 Indien bovenvermelde partijen tot een akkoord zijn gekomen, melden zij dat aan de 
procureur des Konings die het akkoord akteert in een proces-verbaal. 
 
 In overeenstemming met paragraaf 1 vervalt de strafvordering tegen de dader die de door 
de procureur des Konings voorgestelde minnelijke schikking heeft aanvaard en nageleefd. De 
minnelijke schikking doet evenwel geen afbreuk aan de strafvordering tegen de overige 
daders, mededaders of medeplichtigen, noch aan de vorderingen van de slachtoffers tegen 
hen. De wegens hetzelfde misdrijf veroordeelde personen zijn hoofdelijk gehouden tot 
teruggave en schadevergoeding en, onverminderd artikel 50, derde lid, van het Strafwetboek, 
tot betaling van de gerechtskosten, ook al heeft de dader die een minnelijke schikking heeft 
aanvaard, hieraan reeds voldaan. 
 
 Wanneer een minnelijke schikking is uitgevoerd in een zaak die aanhangig werd gemaakt 
en over de strafvordering nog geen vonnis of arrest werd uitgesproken dat in kracht van 
gewijsde is gegaan, geeft al naar het geval de procureur des Konings of de procureur-generaal 
bij het hof van beroep of het arbeidshof daarvan zonder verwijl officieel bericht aan de 
gevatte politierechtbank, correctionele rechtbank of hof van beroep en, in voorkomend geval, 
aan het Hof van Cassatie. 
 
 Op vordering van de procureur des Konings stelt de bevoegde rechter het verval van de 
strafvordering vast ten aanzien van de dader die het voorstel aanvaard en nageleefd heeft. 
 
 Indien de procureur des Konings geen akkoord kan akteren kunnen de documenten die 
werden opgemaakt en de mededelingen die werden gedaan tijdens het overleg niet ten laste 
van de dader worden aangewend in een strafrechtelijke, burgerrechtelijke, administratieve, 
arbitrale of enige andere procedure voor het oplossen van conflicten en zijn ze niet toelaatbaar 
als bewijs, zelfs niet als buitengerechtelijke bekentenis. 
 
 § 3.  Het bij de eerste en tweede paragraaf bepaalde recht behoort ook, ten aanzien van 
dezelfde feiten, aan de arbeidsauditeur, de federale procureur en de procureur-generaal in 
hoger beroep en, ten aanzien van de personen bedoeld in de artikelen 479 en 483 van het 
Wetboek van strafvordering, aan de procureur-generaal bij het hof van beroep. 
 
 § 4.  De eventueel aan een ander veroorzaakte schade dient geheel vergoed te zijn 
vooraleer de schikking kan worden voorgesteld. De schikking kan evenwel ook worden 
voorgesteld op voorwaarde dat de dader in een geschrift zijn burgerlijke aansprakelijkheid 
voor het schadeverwekkende feit heeft erkend en hij het bewijs heeft geleverd van de 
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vergoeding van het niet-betwiste gedeelte van de schade en de regeling ervan. In ieder geval 
kan het slachtoffer zijn rechten doen gelden voor de bevoegde rechtbank. In dat geval geldt de 
betaling van de geldsom door de dader als een onweerlegbaar vermoeden van fout. 
 
 § 5.  De verzoeken bedoeld in dit artikel worden gedaan bij gewone brief. 
 
 § 6.  De hierboven beschreven minnelijke schikking is niet toepasselijk op de misdrijven 
waaromtrent kan worden getransigeerd overeenkomstig artikel 263 van het koninklijk besluit 
van 18 juli 1977 tot coördinatie van de algemene bepalingen inzake douane en accijnzen. 
 
 Voor de fiscale of sociale misdrijven waarmee belastingen of sociale bijdragen konden 
worden omzeild, is de minnelijke schikking pas mogelijk nadat de dader van het misdrijf de 
door hem verschuldigde belastingen of sociale bijdragen, inclusief de intresten, heeft betaald, 
en de fiscale of de sociale administratie daarmee heeft ingestemd ». 
 

 B.2.  Artikel 2, 1°, van de wet van 11 juli 2011 « tot wijziging van de artikelen 216bis en 

216ter van het Wetboek van strafvordering en van artikel 7 van de wet van 6 juni 2010 tot 

invoering van het Sociaal Strafwetboek » vervangt het eerste lid van paragraaf 1 van het 

voormelde artikel 216bis door de volgende tekst : 

 

 « De procureur des Konings kan, indien hij meent dat een feit niet van aard schijnt te zijn 
dat het gestraft moet worden met een hoofdstraf van meer dan twee jaar correctionele 
gevangenisstraf of een zwaardere straf, desgevallend met inbegrip van de verbeurdverklaring, 
en dat het geen zware aantasting inhoudt van de lichamelijke integriteit, de dader verzoeken 
een bepaalde geldsom te storten aan de Federale Overheidsdienst Financiën ». 
 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van het tweede middel 

 

 B.3.1.  Artikel 6 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 

vereist onder meer dat het verzoekschrift met betrekking tot een beroep tot vernietiging voor 

elk middel uiteenzet in welk opzicht de regels waarvan de schending voor het Hof wordt 

aangevoerd, door de bestreden wetsbepaling zouden zijn geschonden. 

 

 Wanneer het middel is afgeleid uit de schending van het beginsel van gelijkheid en niet-

discriminatie dat door de artikelen 10 en 11 van de Grondwet wordt gewaarborgd, dient het te 

preciseren van welke categorie van personen de situatie moet worden vergeleken met de 

situatie van de categorie van personen ten aanzien van wie een discriminatie wordt 

aangevoerd. 
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 Het middel moet eveneens preciseren in welk opzicht de bestreden bepaling leidt tot een 

verschil in behandeling dat discriminerend zou zijn. 

 

 B.3.2.  Uit de uiteenzetting van het tweede middel blijkt dat het Hof wordt verzocht zich 

uit te spreken over de bestaanbaarheid van artikel 216bis, § 1, eerste lid, van het Wetboek van 

strafvordering – zoals het bij de bestreden bepaling is vervangen – met de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet, in zoverre de bestreden bepaling, door de procureur des Konings te 

verbieden om de dader van een feit dat een « zware aantasting […] van [andermans] 

lichamelijke integriteit » inhoudt, te verzoeken een bepaalde geldsom te storten, een verschil 

in behandeling zou teweegbrengen tussen, enerzijds, de dader van een « misdrijf tegen 

personen » en, anderzijds, de dader van een ander soort van misdrijf. 

 

 B.3.3.  De uiteenzetting van het verzoekschrift met betrekking tot het tweede middel laat 

het Hof niet toe om met zekerheid die twee categorieën van personen duidelijk te omlijnen. 

 

 Het tweede middel is onontvankelijk. 

 

 

 Ten gronde 

 

 B.4.  Uit de uiteenzetting van het eerste middel blijkt dat het Hof wordt verzocht zich uit 

te spreken over de bestaanbaarheid van de woorden « zware aantasting […] van de 

lichamelijke integriteit » die worden gebruikt in artikel 216bis, § 1, eerste lid, van het 

Wetboek van strafvordering – zoals het bij de bestreden bepaling is vervangen – met de 

artikelen 12, tweede lid, en 14 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 7.1 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens, met artikel 15, lid 1, van het Internationaal 

Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en met artikel 49, lid 1, van het Handvest van 

de grondrechten van de Europese Unie. 

 

 B.5.1.  Artikel 12, tweede lid, van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Niemand kan worden vervolgd dan in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die zij 
voorschrijft ». 
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 Artikel 14 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Geen straf kan worden ingevoerd of toegepast dan krachtens de wet ». 
 

 B.5.2.  Artikel 7.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « Niemand kan worden veroordeeld wegens een handelen of nalaten, dat geen strafbaar feit 
naar nationaal of internationaal recht uitmaakte ten tijde dat het handelen of nalaten geschiedde. 
Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die welke ten tijde van het begaan van het 
strafbare feit van toepassing was ». 
 

 B.5.3.  Artikel 15, lid 1, van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke 

rechten bepaalt : 

 

 « Niemand kan worden veroordeeld wegens een handelen of nalaten, dat geen strafbaar 
feit naar nationaal of internationaal recht uitmaakte ten tijde dat het handelen of nalaten 
geschiedde. Evenmin, mag een zwaardere straf worden opgelegd dan die welke ten tijde van 
het begaan van het strafbare feit van toepassing was. Indien, na het begaan van het strafbare 
feit de wet mocht voorzien in de oplegging van een lichtere straf, dient de overtreder daarvan 
te profiteren ». 
 

 B.6.1.  Artikel 216bis van het Wetboek van strafvordering regelt de minnelijke schikking 

in strafzaken. 

 

 Die bepaling maakt deel uit van hoofdstuk III (« Bepalingen betreffende het verval van 

de strafvordering voor sommige misdrijven onder bepaalde voorwaarden ») van titel I 

(« Politierechtbanken en correctionele rechtbanken ») van boek II (« Het gerecht ») van dat 

Wetboek. 

 

 B.6.2.  Artikel 216bis van het Wetboek van strafvordering strekt niet ertoe, met 
toepassing van artikel 12, tweede lid, van de Grondwet, de gevallen te definiëren waarin 
vervolging is toegestaan aangezien het geen gedragingen strafbaar stelt, noch de vervolging 
van strafbaar gestelde gedragingen verhindert. De minnelijke schikking in strafzaken is 
evenmin een straf in de zin van artikel 14 van de Grondwet. 
 
 Door de grenzen vast te stellen waarbinnen de procureur des Konings een minnelijke 
schikking in strafzaken kan voorstellen aan de vermoedelijke dader van een strafbaar feit, 
raakt de bestreden bepaling de vorm van de vervolging, bedoeld in artikel 12, tweede lid, van 
de Grondwet. 
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 B.7.  In zoverre zij het wettigheidsbeginsel in strafzaken waarborgen, hebben artikel 7.1 
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en artikel 15, lid 1, van het 
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten een draagwijdte die analoog 
is aan de artikelen 12, tweede lid, en 14 van de Grondwet. 
 
 B.8.  Uit die bepalingen vloeit voort dat de strafwet moet worden geformuleerd in 
bewoordingen op grond waarvan eenieder, op het ogenblik waarop hij een gedrag aanneemt, 
kan uitmaken of dat gedrag al dan niet strafbaar is en de mogelijkerwijs op te lopen straf kan 
kennen. De beginselen van wettigheid en voorspelbaarheid zijn van toepassing op de hele 
strafrechtspleging. De voormelde bepalingen willen aldus elk risico van willekeurig optreden 
vanwege de uitvoerende of de rechterlijke macht uitsluiten bij het vaststellen en toepassen van 
de straffen. 
 
 Het wettigheidsbeginsel in strafzaken gaat niet zover dat het de wetgever ertoe verplicht 
elk aspect van de strafbaarstelling, van de straf of van de strafrechtspleging zelf te regelen. 
Meer bepaald staat het niet eraan in de weg dat de wetgever aan de rechter of aan het 
openbaar ministerie een beoordelingsbevoegdheid toekent. Er dient immers rekening te 
worden gehouden met het algemene karakter van de wettelijke bepalingen, de uiteenlopende 
situaties waarop zij van toepassing zijn en de evolutie van de gedragingen die zij bestraffen. 
 
 B.9.  Te dezen is niet de wettigheid van de strafbaarstelling of van de straf in het geding, 
maar die van de strafrechtspleging. 
 
 De vereiste van voorspelbaarheid van de strafrechtspleging waarborgt elke burger dat 
tegen hem enkel een opsporingsonderzoek, een gerechtelijk onderzoek en een vervolging 
kunnen worden ingesteld volgens een bij de wet vastgestelde procedure waarvan hij vóór de 
aanwending ervan kennis kan nemen.  
 
 B.10.1.  De mogelijkheid voor het openbaar ministerie om een minnelijke schikking in 
strafzaken voor te stellen onder de voorwaarden die de wet bepaalt, past in het kader van het 
strafrechtelijk beleid met inbegrip van het opsporings- en vervolgingsbeleid bedoeld in 
artikel 151, § 1, van de Grondwet.  
 
 B.10.2.  Krachtens deze bepaling is het openbaar ministerie onafhankelijk in de 
individuele opsporing en vervolging, onverminderd het recht van de bevoegde minister om de 
vervolging te bevelen en om de bindende richtlijnen van het strafrechtelijk beleid, inclusief 
die van het opsporings- en vervolgingsbeleid, vast te leggen. 
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 B.10.3.  Weliswaar dient de minister van Justitie, bij de uitoefening van die bevoegdheid, 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in acht te nemen, maar uit artikel 151, § 1, van de 
Grondwet volgt noodzakelijkerwijze dat de uit artikel 12, tweede lid, van de Grondwet 
voortvloeiende vereiste van voorspelbaarheid niet dezelfde draagwijdte heeft inzake de 
toelaatbaarheid van de minnelijke schikking als inzake de strafbaarstelling van gedragingen. 
Meer bepaald verhindert zij niet dat het openbaar ministerie over een zekere 
beoordelingsbevoegdheid beschikt om te bepalen wat onder een minnelijke wijze van regeling 
van de strafvordering valt. 
 

 B.11.1.  Het begrip « aantasting […] van de lichamelijke integriteit » dat in de bestreden 

bepaling wordt gebruikt, is voldoende nauwkeurig en duidelijk. 

 

 Rekening houdend met de gangbare betekenis ervan, laat het de procureur des Konings 

maar een zeer beperkte beoordelingsbevoegdheid. 

 

 B.11.2.  Het gebruik van het woord « zware » leidt niet ertoe dat de procureur des 

Konings een beoordelingsbevoegdheid krijgt die zo ruim is dat de dader van een feit dat een 

aantasting van andermans lichamelijke integriteit inhoudt, zijn gedrag niet zou kunnen 

aanpassen en het gevolg van zijn gedrag niet voldoende zou kunnen inschatten. 

 

 Dat woord wijzigt in geen enkel opzicht de definitie van de verschillende misdrijven die 

uit een aantasting van andermans lichamelijke integriteit voortvloeien. 

 

 Op een tekst met algemene draagwijdte kan bovendien niet de kritiek worden uitgeoefend 

dat hij geen precieze definitie van de ernst voor een geheel van misdrijven geeft. De procureur 

des Konings zal over die ernst moeten oordelen, niet op grond van subjectieve opvattingen die 

de toepassing van de in het geding zijnde bepaling onvoorzienbaar zouden maken, maar door 

de constitutieve elementen van elk misdrijf als criterium te nemen, rekening houdend met de 

omstandigheden die eigen zijn aan elke zaak. 

 

 B.12.  Door de misdrijven die een « zware aantasting […] van de lichamelijke 
integriteit » inhouden, uit te sluiten van de mogelijkheid tot schikken, doet de wetgever 
bijgevolg geen afbreuk aan de beginselen van wettigheid en voorspelbaarheid van de 
strafrechtspleging. 
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 In zoverre het is afgeleid uit de schending van de artikelen 12, tweede lid, en 14 van de 
Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 7.1 van het Europees Verdrag voor de rechten 
van de mens en met artikel 15, lid 1, van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten, is het eerste middel niet gegrond. 
 
 Zonder dat het Hof dient na te gaan of artikel 49, lid 1, van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie van toepassing is, leidt de combinatie van die bepaling 
met artikel 12, tweede lid, van de Grondwet niet tot een andere conclusie. 
 

 B.13.  Het eerste middel is niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 28 februari 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut R. Henneuse 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5364 

 
 

Arrest nr. 21/2013 
van 28 februari 2013 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 228 van het decreetgevende gedeelte van 

boek II van het Milieuwetboek (decreet van het Waalse Gewest van 27 mei 2004 

« betreffende Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt »), gesteld door 

de Vrederechter van het kanton Aat-Lessen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters L. Lavrysen, 

J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 7 maart 2012 in zake de burgerlijke vennootschap van publiek recht 
« S.W.D.E. » tegen Eric Verhofstadt, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is 
ingekomen op 15 maart 2012, heeft de Vrederechter van het kanton Aat-Lessen de volgende 
prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Beschikt het Waalse Gewest over de materiële bevoegdheid om een heffing te vestigen 
met betrekking tot het ter beschikking stellen van water op grond van het beginsel dat de 
vervuiler betaalt, zoals bepaald in artikel 228 van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek 
inhoudt, decretaal gedeelte, van 27 mei 2004 van het Waals Parlement, bekendgemaakt op 
23 september 2004, gelet op de gewestbevoegdheden waarin de Grondwet, de wetten tot 
hervorming der instellingen en de financieringswetten voorzien ? ». 
 
 
 Eric Verhofstadt, wonende te 7910 Cordes, rue du Chauny 8, heeft een memorie 
ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 9 januari 2013 : 
 
 -  is verschenen : Mr. V. Woronoff, advocaat bij de balie te Brussel, loco 
Mr. P. Desmecht, advocaat bij de balie te Doornik, voor Eric Verhofstadt; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J. Spreutels en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Bij dagvaarding van 30 november 2010 vraagt de « Société wallonne des eaux » (S.W.D.E.) aan de 
Vrederechter van het kanton Aat-Lessen Eric Verhofstadt ertoe te veroordelen aan haar een geldbedrag met 
betrekking tot onbetaalde rekeningen te betalen. 
 
 Na te hebben gewezen op de heffing bepaald in artikel D.228 van « Boek II van het Milieuwetboek : 
Water », alsook op artikel 6, § 1, II, eerste lid, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen, beslist de verwijzende rechter om de door Eric Verhofstadt voorgestelde vraag, die hiervoor is 
weergegeven, aan het Hof te stellen. 
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  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Eric Verhofstadt is van mening dat de prejudiciële vraag ontkennend dient te worden beantwoord. 
 
 Hij verklaart dat de federale overheid, op grond van artikel 170 van de Grondwet, beschikt over een fiscale 
restbevoegdheid en dat de gewesten alleen bevoegd zijn om een belasting of een heffing in te voeren wanneer 
een wet hen daartoe machtigt. Hij preciseert dat een materiële bevoegdheid niet noodzakelijkerwijs een fiscale 
bevoegdheid met zich meebrengt. 
 
 Hij voert aan dat noch artikel 6, § 1, I en II, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen, noch enige andere wetsbepaling aan het Waalse Gewest de bevoegdheid toekennen om een 
belasting of een heffing met betrekking tot het waterbeleid in te voeren. 
 
 Eric Verhofstadt leidt hieruit af dat, in zoverre het een jaarlijkse heffing verbonden aan de 
terbeschikkingstelling van water invoert, artikel D.228 van « Boek II van het Milieuwetboek : Water » de 
materiële bevoegdheid van het Waalse Gewest overschrijdt. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel D.228 van « Boek II van het Milieuwetboek : Water », gewijzigd bij 

artikel 69 van het programmadecreet van 22 juli 2010 « houdende verschillende maatregelen 

inzake goed bestuur, bestuurlijke vereenvoudiging, energie, huisvesting, fiscaliteit, 

werkgelegenheid, luchthavenbeleid, economie, leefmilieu, ruimtelijke ordening, plaatselijke 

besturen, landbouw en openbare werken », bepaalt : 

 

 « Krachtens het principe van vervuiler-betaler wordt een eenvormige watertarifering 
ingevoerd die toepasselijk is op het verbruik waarvoor een mogelijkerwijs vooraf betaalbare 
jaarlijkse heffing per meter betaald wordt die dient voor de betaling van het voordeel 
gebonden aan de terbeschikkingstelling van water ongeacht of er al dan niet verbruik is. De 
tarifering bestaat uit drie tranches opgedeeld naar gelang van de jaarlijkse verbruiksvolumes 
berekend volgens onderstaande formule : 
 
 Heffing : (20 x C.V.D.) + (30 x C.V.A.) 
 
 Verbruik : 
 
 eerste tranche van 0 tot 30 m3 : 0.5 x C.V.D. 
 
 tweede tranche van 30 tot 5 000 m3 : C.V.D. + C.V.A. 
 
 derde tranche boven 5 000 m3 : (0.9 x C.V.D.) + C.V.A. 
 
 De bijdrage in het Sociaal Waterfonds wordt op het grondgebied van het Franse 
taalgebied aan dit tarief toegevoegd. 
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 De C.V.D. wordt door de verdeler bepaald op grond van een meerjarige en 
toekomstgerichte projectie uitgewerkt op basis van een gekende boekhoudtoestand en 
vastgesteld met inachtneming van de evaluatieregels bepaald in het geuniformiseerde 
boekhoudplan dat door de Regering is vastgelegd. De Regering kan de methode en de vorm 
van berekening van de C.V.D. bepalen. 
 
 De C.V.A. wordt voor het gezamenlijke Waalse grondgebied door de S.P.G.E. bepaald 
krachtens de beheersovereenkomst die ze met de Regering gesloten heeft. 
 
 Dezelfde verdeler mag slechts één enkel tarief toepassen op het grondgebied van een 
hydrografisch onderbekken zoals bepaald bij artikel 7. 
 
 Het toegepaste tarief kan van bovenbedoelde tariefstructuur afwijken voor jaarlijkse 
verbruikvolumes boven 25 000 m3 maar mag geenszins lager zijn dan (0.50 x C.V.D.) + 
C.V.A. 
 
 De distributiewaterprijs is het voorwerp van een tweejarig evaluatierapport. Dat rapport 
wordt na advies van het comité voor watercontrole de oneven jaren uiterlijk 31 maart door de 
Regering aan het Waalse Parlement overgemaakt, enerzijds, op grond van de gegevens 
verstrekt door de verdeler wat de C.D.V. betreft, en, anderzijds, op grond van de gegevens 
verstrekt door de ‘ S.P.G.E. ’ wat de C.V.A. betreft ». 
 

 B.2.  Uit de motieven van de verwijzingsbeslissing blijkt dat het Hof wordt verzocht zich 

uit te spreken over de verenigbaarheid, met artikel 6, § 1, II, eerste lid, 1°, van de bijzondere 

wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, van artikel D.228 van « Boek II van 

het Milieuwetboek : Water », in zoverre die bepaling een « jaarlijkse heffing per meter » 

invoert. 

 

 B.3.1.  Artikel 39 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « De wet draagt aan de gewestelijke organen welke zij opricht en welke samengesteld 
zijn uit verkozen mandatarissen de bevoegdheid op om de aangelegenheden te regelen welke 
zij aanduidt met uitsluiting van die bedoeld in de artikelen 30 en 127 tot 129 en dit binnen het 
gebied en op de wijze die zij bepaalt. Deze wet moet worden aangenomen met de 
meerderheid bepaald in artikel 4, laatste lid ». 
 

 Artikel 6, § 1, II, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 

instellingen, vervangen bij artikel 2, § 1, van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot 

vervollediging van de federale staatsstructuur, bepaalt : 

 

 « De aangelegenheden bedoeld in artikel 107quater [thans : 39] van de Grondwet zijn : 
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 […] 
 
 II.  Wat het leefmilieu en het waterbeleid betreft : 
 
 1°  De bescherming van het leefmilieu, onder meer die van de bodem, de ondergrond, het 
water en de lucht tegen verontreiniging en aantasting, alsmede de strijd tegen de 
geluidshinder; 
 
 2°  Het afvalstoffenbeleid; 
 
 3°  De politie van de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke bedrijven onder voorbehoud 
van de maatregelen van interne politie die betrekking hebben op de arbeidsbescherming; 
 
 4°  De waterproduktie en watervoorziening, met inbegrip van de technische 
reglementering inzake de kwaliteit van het drinkwater, de zuivering van het afvalwater en de 
riolering. 
 
 De federale overheid is echter bevoegd voor : 
 
 1°  Het vaststellen van de produktnormen; 
 
 2°  De bescherming tegen ioniserende stralingen, met inbegrip van het radioactief afval; 
 
 3°  De doorvoer van afvalstoffen ». 
 

 De gewestelijke aangelegenheid bedoeld in artikel 6, § 1, II, eerste lid, 4°, van de 

bijzondere wet van 8 augustus 1980 omvat « de reglementering van de verkoop van het […] 

gecapteerde water » (Parl. St., Senaat, 1979-1980, nr. 434/1, p. 20). 

 

 B.3.2.  Artikel 170 (vroeger : 110), § 2, van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Geen belasting ten behoeve van de gemeenschap of het gewest kan worden ingevoerd 
dan door een decreet of een in artikel 134 bedoelde regel. 
 
 De wet bepaalt ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde belastingen, de 
uitzonderingen waarvan de noodzakelijkheid blijkt ». 
 

 Artikel 2, § 2, van de wet van 23 januari 1989 « betreffende de in artikel 110, §§ 1 en 2, 

van de Grondwet bedoelde belastingsbevoegdheid », ingevoegd bij artikel 356 van de gewone 

wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, bepaalt : 
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 « De Staat en de gemeenschappen zijn niet gemachtigd om belastingen te heffen op de in 
artikel 6, § 1, II, eerste lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen bedoelde materies water en afval, noch opcentiemen te heffen op belastingen en 
heffingen op deze materies, noch kortingen hierop toe te staan ». 
 

 B.3.3.  Artikel 173 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Behalve voor de provincies, de polders en wateringen en de gevallen uitdrukkelijk 
uitgezonderd door de wet, het decreet en de regelen bedoeld in artikel 134, kan van de burgers 
geen retributie worden gevorderd dan alleen als belasting ten behoeve van de Staat, de 
gemeenschap, het gewest, de agglomeratie, de federatie van gemeenten of de gemeente ». 
 

 Een retributie is de vergoeding van een dienst die de overheid presteert ten voordele van 

de heffingsplichtige individueel beschouwd. Zij heeft een louter vergoedend karakter, zodat er 

een redelijke verhouding moet bestaan tussen de kostprijs of de waarde van de verstrekte 

dienst en het bedrag dat de heffingsplichtige verschuldigd is. 

 

 B.4.1.  De in het geding zijnde bepaling vindt haar oorsprong in artikel 16 van het decreet 

van 12 februari 2004 betreffende de tarifering en de algemene voorwaarden van de openbare 

waterdistributie in het Waalse Gewest. 

 

 Ontstaan uit de vaststelling dat er in het Waalse Gewest « drieënzeventig openbare 

verdelers van water via leidingen » zijn, dat er « grote verschillen in de tarifering van het 

water » bestaan en dat « vijftig tot tachtig verschillende tarieven […], met meerdere mogelijke 

variaties bij sommige verdelers » worden toegepast, heeft de in het geding zijnde bepaling tot 

doel « de tariefstructuur van het water homogeen te maken », in het kader van de aanneming 

van « dwingende regels in verband met de openbare dienst inzake watervoorziening » (Parl. 

St., Waals Parlement, 2003-2004, nr. 645/1, pp. 2, 3, 5 en 27; ibid., nr. 645/7, pp. 4 en 7). 

 

 B.4.2.  De heffing waarin de in het geding zijnde bepaling voorziet, « dient voor de 

betaling van het voordeel gebonden aan de terbeschikkingstelling van water ». 

 

 B.4.3.  Indien die heffing wordt beschouwd als een belasting in de zin van artikel 170 van 

de Grondwet en van artikel 2 van de wet van 23 januari 1989, dan is de Waalse decreetgever 

bevoegd op grond van artikel 170, § 2, van de Grondwet. 
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 Indien die heffing wordt beschouwd als een retributie in de zin van artikel 173 van de 

Grondwet, dan is de Waalse decreetgever bevoegd op grond van die bepaling, in samenhang 

gelezen met artikel 6, § 1, II, eerste lid, 4°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 (in 

zoverre het betrekking heeft op de « watervoorziening ») en niet met artikel 6, § 1, II, eerste 

lid, 1°, van dezelfde wet (in zoverre het betrekking heeft op de « bescherming van het 

leefmilieu »). 

 

 B.5.  Uit hetgeen voorafgaat, vloeit voort dat de in het geding zijnde bepaling in 

overeenstemming is met artikel 170, § 2, van de Grondwet en met artikel 173 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6, § 1, II, eerste lid, 4°, van de bijzondere wet 

van 8 augustus 1980. 

 

 B.6.  De prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 In zoverre het een « jaarlijkse heffing per meter » invoert, schendt artikel D.228 van 

« Boek II van het Milieuwetboek : Water » noch artikel 170, § 2, van de Grondwet, noch 

artikel 173 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6, § 1, II, eerste lid, 4°, van de 

bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 28 februari 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut R. Henneuse 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5365 

 
 

Arrest nr. 22/2013 
van 28 februari 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 11, § 3, eerste lid, 2°, van de wet van 

8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, 

gesteld door de Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit voorzitter M. Bossuyt, rechter J.-P. Snappe, waarnemend voorzitter, en 

de rechters E. De Groot, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en F. Daoût, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, 

onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest nr. 218.341 van 8 maart 2012 in zake Jean Pierre Bleyen tegen de Belgische 
Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 15 maart 2012, heeft de 
Raad van State de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 11, § 3, eerste lid, 2°, van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van 
economische en individuele activiteiten met wapens, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 
in zoverre artikel 5, § 4, 2°, van de voornoemde wet van 8 juni 2006 geldt voor zowel de 
beoordeling van de ontvankelijkheid van de aanvraag van personen om activiteiten uit te 
oefenen als wapenhandelaar of als tussenpersoon of een beroep uit te oefenen dat het 
voorhanden hebben van vuurwapens impliceert, als voor de beoordeling van de voorwaarde in 
dewelke een persoon moet verkeren die een aanvraag indient om een vuurwapen voorhanden 
te hebben ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  Jean Pierre Bleyen, wonende te 3910 Neerpelt, Lindestraat 3, bus 4; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 13 november 2012 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. J. Bouckaert, advocaat bij de balie te Brussel, voor Jean Pierre Bleyen; 
 
 .  Mr. J. Riemslagh, tevens loco Mr. S. Ronse, advocaten bij de balie te Kortrijk, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers A. Alen en F. Daoût verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 J.P. Bleyen is houder van een Vlaams, een Duits en een Zuid-Afrikaans jachtverlof. Hij is tevens 
eigenaar van verscheidene vuurwapens, die worden gebruikt in het kader van jachtactiviteiten. Op 
24 juni 2007 diende hij een aanvraag ter verlenging van zijn bestaande wapenvergunningen in bij de 
gouverneur van de provincie Limburg. Hij gaf hiertoe « jacht en/of faunabeheersactiviteiten » op als 
wettige reden.  
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 De provinciegouverneur verklaarde de aanvraag op 27 mei 2010 onontvankelijk op basis van 
artikel 11, § 3, eerste lid, 2°, van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en 
individuele activiteiten met wapens (hierna : Wapenwet). Krachtens die bepaling is een aanvraag voor 
een wapenvergunning onontvankelijk wanneer de aanvrager is veroordeeld voor één van de misdrijven 
opgesomd in artikel 5, § 4, 2°, van de Wapenwet. J.P. Bleyen werd in 2003 veroordeeld voor valsheid 
in geschrifte en het gebruik van een vals stuk, misdrijven die deel uitmaken van de opsomming in 
artikel 5, § 4, 2°, van de Wapenwet. 
 
 J.P. Bleyen tekende op 27 juli 2010 beroep aan tegen die beslissing van de provinciegouverneur 
bij de Raad van State. De Raad van State stelde hierop de voormelde prejudiciële vraag.   
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Standpunt van J.P. Bleyen 
 
 A.1.  J.P. Bleyen is van oordeel dat de gelijke behandeling van wapenhandelaars en tussenpersonen, 
enerzijds, en personen die een wapenvergunning aanvragen, anderzijds, strijdig is met het beginsel van 
gelijkheid en niet-discriminatie, aangezien er sprake is van wezenlijk verschillende categorieën van personen en 
die gelijke behandeling niet redelijk wordt verantwoord.  
 
 Er is volgens J.P. Bleyen sprake van wezenlijk verschillende categorieën van personen, in het bijzonder in 
het licht van het doel van de Wapenwet, omdat zij wapens voorhanden hebben wegens onderscheiden 
beweegredenen : wapenhandelaars bezitten wapens om economische redenen, terwijl particulieren een 
vergunning aanvragen vanwege hun rechtmatige activiteiten, zoals jacht, wildbeheer of sportschieten, zonder 
enig winstoogmerk. De wapenhandelaars zouden dan ook aan de hand van strengere criteria moeten worden 
beoordeeld, aangezien zij de wapens op de markt brengen en deze via hen in de verkeerde handen terecht kunnen 
komen. Wanneer een wapenhandelaar is veroordeeld voor een misdrijf dat verband houdt met misbruik van 
vertrouwen, zoals in casu valsheid in geschrifte en het gebruik van valse stukken, zou dit dan ook zwaarder 
doorwegen dan wanneer een particulier die een wapenvergunning aanvraagt, voor eenzelfde misdrijf zou zijn 
veroordeeld. 
 
 De in het geding zijnde gelijke behandeling is volgens J.P. Bleyen niet redelijk verantwoord in het licht van 
het doel van de Wapenwet, zijnde het tot een minimum beperken van de risico’s voor de openbare orde. 
Aangezien particulieren die een wapenvergunning aanvragen, die wapens niet voorhanden hebben wegens 
economische motieven of voor beroepsdoeleinden, bestaat er geen risico, of op zijn minst een veel kleiner risico, 
voor de openbare orde wanneer die particulieren een misdrijf hebben gepleegd dat verband houdt met misbruik 
van vertrouwen. Het risico dat de wapens worden doorverkocht en in verkeerde handen terechtkomen, is immers 
bijna onbestaande.  
 
 A.2.  Het argument dat de wettige oogmerken voor die gelijke behandeling zijn opgesomd in de memorie 
van toelichting bij artikel 5, § 4, van de Wapenwet, gaat volgens J.P. Bleyen niet op, aangezien die memorie van 
toelichting is toegespitst op wapenhandelaars en tussenpersonen, maar geen melding maakt van particulieren.  
 
 A.3.  In ondergeschikte orde betoogt J. P. Bleyen dat, indien de gelijke behandeling al redelijk zou zijn 
verantwoord, er op zijn minst sprake is van kennelijk onevenredige gevolgen. Op een particulier die is 
veroordeeld wegens een van de in artikel 5, § 4, 2°, van de Wapenwet opgesomde misdrijven, rust immers een 
onweerlegbaar vermoeden dat hij een risico zou vormen voor de samenleving wanneer zijn aanvraag zou worden 
ingewilligd. Op dat onweerlegbare vermoeden rust geen beperking in de tijd, noch enige mogelijkheid om goed 
zedelijk gedrag na de veroordeling, zelfs met uitstel of opschorting, aan te voeren, zelfs niet na eerherstel. Die 
wettelijke onmogelijkheid voor een persoon die een van de in artikel 5, § 4, 2°, opgesomde misdrijven heeft 
gepleegd om ooit nog een wapenvergunning te verkrijgen en persoonlijke activiteiten uit te oefenen waarbij 
gebruik gemaakt wordt van een wapen waarvoor een wapenvergunning vereist is, is een ernstige inperking van 
de persoonlijke levenssfeer van die persoon, zoals beschermd door artikel 22 van de Grondwet, in samenhang 
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gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Die inperking zou des te erger zijn 
wanneer het misdrijf waarvoor de persoon is veroordeeld, niets te maken heeft met de bekwaamheid om met een 
vuurwapen om te gaan. 
 
 
 Standpunt van de Ministerraad 
 
 A.4.  De Ministerraad werpt in hoofdorde op dat de vergeleken categorieën van personen niet wezenlijk 
verschillen. Beide categorieën vragen immers in essentie een vergunning aan om vuurwapens voorhanden te 
hebben. De wetgever heeft een minimumdrempel willen instellen om vuurwapens voorhanden te kunnen hebben, 
ongeacht of die wapens dienen voor persoonlijk gebruik of voor beroepsdoeleinden. Die minimumdrempel is 
vervat in de ontvankelijkheidsvoorwaarden voor het verkrijgen van een wapenvergunning of een erkenning als 
wapenhandelaar of tussenpersoon, die men deels terugvindt in artikel 5, § 4, 1° tot 5°, van de Wapenwet. 
Daarnaast moet nog aan bijkomende, strengere vereisten worden voldaan om wapenhandelaar te zijn, hetgeen 
aantoont dat de in het geding zijnde voorwaarde een minimumdrempel vormt om wapens voorhanden te mogen 
hebben.  
 
 Het argument dat het gaat om wezenlijk verschillende categorieën vanwege het oogmerk dat beide 
categorieën nastreven, gaat volgens de Ministerraad niet op. Het is immers ook mogelijk een wapenvergunning 
aan te vragen voor beroepsdoeleinden die niet bestaan in het doorverkopen van die wapens, zoals blijkt uit 
artikel 11, § 3, 9°, c), van de Wapenwet. 
 
 A.5.  In ondergeschikte orde betoogt de Ministerraad dat de gelijke behandeling van wapenhandelaars en 
particulieren die een wapenvergunning aanvragen, redelijkerwijze is verantwoord. Zo zou de Wapenwet niet 
alleen de door J.P. Bleyen vermelde doelstelling, maar drie onderscheiden doelstellingen nastreven : het tot een 
minimum beperken van de risico’s voor de openbare orde, het vermijden van willekeur en subjectiviteit bij de 
beoordeling van de vergunningsaanvraag en het vermijden dat een vergunning wordt verkregen door een persoon 
die is veroordeeld voor een misdrijf waarbij sprake is van geweldpleging of misbruik van vertrouwen. Het Hof 
besliste al in zijn arrest nr. 115/2010 van 21 oktober 2010 dat de wetgever vermag te bepalen dat een 
vergunningsaanvraag voor het voorhanden hebben van een vuurwapen onontvankelijk is indien de aanvrager is 
veroordeeld voor één van de in artikel 5, § 4, 2°, van de Wapenwet bedoelde misdrijven. 
 
 De gelijke behandeling is daarnaast, aldus de Ministerraad, gebaseerd op objectieve en pertinente criteria. 
Beide categorieën van personen wensen door hun aanvraag immers te beschikken over vergunningsplichtige 
vuurwapens. De gelijke behandeling is tot slot ook evenredig. Van een ernstige inperking van de persoonlijke 
levenssfeer zou geen sprake zijn, aangezien men zich slechts gehinderd ziet bij een beperkt aantal hobby’s. Die 
hinder zou overigens niet opwegen tegen de risico’s voor de openbare orde die zouden ontstaan, mocht een 
persoon die veroordeeld is voor één van de in artikel 5, § 4, 2°, van de Wapenwet opgesomde misdrijven, een 
wapenvergunning krijgen.   
 

 

- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op artikel 11, § 3, eerste lid, 2°, juncto 

artikel 5, § 4, 2°, van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en 

individuele activiteiten met wapens (hierna : Wapenwet). 

 

 B.2.1.  Op grond van artikel 11, § 1, van de Wapenwet is het particulieren verboden een 

vergunningsplichtig vuurwapen of de daarbij horende munitie voorhanden te hebben zonder 

een voorafgaande vergunning verleend door de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van 

de verzoeker, na advies van de korpschef van de lokale politie. Die vergunning wordt slechts 
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verleend onder bepaalde voorwaarden die zijn voorgeschreven in paragraaf 3 van hetzelfde 

artikel, onder meer de voorwaarde niet te zijn veroordeeld als dader van of als medeplichtige 

aan een van de misdrijven bedoeld in artikel 5, § 4, 1° tot 4°, van de Wapenwet.  

 

 Het vermelde artikel 5, § 4, van de wet bepaalt van welke personen de aanvragen voor de 

erkenning als wapenhandelaar of als tussenpersoon onontvankelijk zijn. Onder 2°, b), van die 

bepaling worden vermeld de personen die als dader of medeplichtige veroordeeld zijn wegens 

een van de misdrijven bepaald in de artikelen 101 tot 135quinquies, 193 tot 214, 233 tot 236, 

269 tot 274, 313, 322 tot 331, 336, 337, 344, 345, 347bis, 392 tot 415, 423 tot 442, 461 tot 

488, 510 tot 518 en 520 tot 525 van het Strafwetboek.  

 

 B.2.2.  De in artikel 5, § 4, 2°, b), vermelde lijst werd inmiddels vervangen bij artikel 4, 

2°, van de wet van 25 juli 2008 tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling 

van economische en individuele activiteiten met wapens (Belgisch Staatsblad, 22 augustus 

2008, eerste editie) en omvat thans de misdrijven bepaald in de artikelen 101 tot 

135quinquies, 136bis tot 140, 193 tot 226, 233 tot 236, 246 tot 249, 269 tot 282, 313, 322 tot 

331bis, 336, 337, 347bis, 372 tot 377, 392 tot 410, 417ter tot 417quinquies, 423 tot 442ter, 

461 tot 488bis, 491 tot 505, 510 tot 518, 520 tot 525, 528 tot 532bis en 538 tot 541 van het 

Strafwetboek. Die wijziging werd als volgt verantwoord :  

 

 « De in het Strafwetboek vervatte lijst van strafbare feiten waarbij een veroordeelde geen 
aanvraag mag indienen om een vuurwapenvergunning te verkrijgen, wordt uitgebreid met alle 
misdrijven waarbij sprake is van geweldpleging en misbruik van vertrouwen » (Parl. St., 
Kamer, 2007-2008, DOC 52-0474/001, p. 5).  
 

 B.3.  Het Hof is ondervraagd over de bestaanbaarheid van artikel 11, § 3, eerste lid, 2°, 

van de Wapenwet  met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre die bepaling de 

wapenhandelaars, de tussenpersonen of anderen die een beroep uitoefenen dat het voorhanden 

hebben van vuurwapens impliceert, op dezelfde wijze behandelt als de personen die wegens 

een ander oogmerk een vuurwapen voorhanden willen hebben. Voor beide categorieën van 

personen heeft een veroordeling voor een van de in artikel 5, § 4, 2°, van de Wapenwet 

opgesomde misdrijven immers steeds de onontvankelijkheid van de aanvraag van een 

wapenvergunning als gevolg, zowel indien die veroordeling betrekking had op een 

geweldmisdrijf als indien zij betrekking had op een misdrijf van misbruik van vertrouwen. 
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 B.4.  Het Hof kan een gelijke behandeling slechts afkeuren wanneer twee categorieën van 

personen die zich in situaties bevinden die, ten aanzien van de in het geding zijnde maatregel, 

wezenlijk verschillend zijn, op identieke wijze worden behandeld, zonder dat daarvoor een 

redelijke verantwoording bestaat. 

 

 B.5.  Met de aanneming van de in het geding zijnde wet van 8 juni 2006 wilde de 

wetgever de wapenwetgeving in overeenstemming brengen met de Europese richtlijn van 

18 juni 1991 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens, en 

antwoorden op een aantal kritische opmerkingen over de bestaande wetgeving die met name 

betrekking hadden op : 

 

 « -  de toename van het aantal categorieën wapens, met een soms onduidelijke inhoud; 
 
 -  de versnippering van de bevoegdheden tussen meerdere autoriteiten die 
beslissingsmacht hebben; 
 
 -  bepalingen die weinig respect hebben voor de vereisten in verband met de openbare 
veiligheid, zoals het behouden van de vrije wapenverkoop, het ontbreken van voldoende 
traceerbaarheid of de strikte omkadering van het beroep van wapenhandelaar of 
wapenfabrikant » (Parl. St., Kamer, 2005-2006, DOC 51-2263/003, p. 4). 
 

 B.6.  Wat meer bepaald de voorwaarden betreft waaronder een wapenvergunning kan 

worden verkregen, zoals zij uit de in de prejudiciële vraag beoogde bepaling volgen, wilde de 

wetgever elke vorm van willekeur en subjectiviteit vermijden in zoverre sommige van die 

voorwaarden, hoewel deze niet nieuw waren, niet correct werden toegepast (Parl. St., Kamer, 

2005-2006, DOC 51-2263/001, p. 26). 

 

 De aanneming van artikel 5, waarnaar artikel 11 verwijst, werd als volgt verantwoord in de 

memorie van toelichting : 

 

 « Deze bepaling maakt het mogelijk beter te voldoen aan de Europese regelgeving. 
Hierbij werd uitgegaan van een analoge bepaling in de recent aangepaste wetgeving op de 
bewakingsondernemingen (wet van 10 juni 2001 tot wijziging van de wet van 10 april 1990). 
 
 […]  
 
 In de bestaande erkenningscriteria worden tenslotte enkele aanpassingen aangebracht die 
tot doel hebben de risico’s voor de openbare orde tot het minimum te herleiden. Zo wordt de 
toegang tot het beroep nu ook ontzegd aan zij die voor de bestaande reeks opgesomde 
misdrijven werden veroordeeld tot een straf lichter dan drie maanden gevangenisstraf. Deze 
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lijst wordt uitgebreid met de onverenigbare misdrijven bepaald in de zeer verwante 
wetgevingen inzake private bewaking en privé-detectives, die op hun beurt de toegang tot 
deze beroepen ontzeggen aan personen veroordeeld voor inbreuken op de wapenwetgeving. 
Tot slot wordt ook rekening gehouden met de recente mogelijkheid dat ook rechtspersonen 
die een erkenning als wapenhandelaar vragen, zelf kunnen zijn veroordeeld wegens de 
genoemde inbreuken » (Parl. St., Kamer, 2005-2006, DOC 51-2263/001, pp. 22-23). 
 

 B.7.  Op grond van de gezamenlijke lezing van de artikelen 11, § 3, en 5, § 4, 2°, b), van de 

Wapenwet, zoals zij luidden vóór de wijziging ervan bij wet van 25 juli 2008, wordt een 

wapenvergunning geweigerd aan personen die als dader of medeplichtige veroordeeld zijn 

wegens een van de misdrijven bepaald in de artikelen 101 tot 135quinquies, 193 tot 214, 233 tot 

236, 269 tot 274, 313, 322 tot 331, 336, 337, 344, 345, 347bis, 392 tot 415, 423 tot 442, 461 tot 

488, 510 tot 518 en 520 tot 525 van het Strafwetboek. 

 

 Die misdrijven stemmen overeen met degene die - als uitsluitingsgrond voor de erkenning 

als wapenhandelaar - werden opgenomen in artikel 1, § 2, 2°, b), van de wet van 3 januari 1933 

« op de vervaardiging van, den handel in en het dragen van wapenen en op den handel in 

munitie », zoals gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 30 januari 1991 (Belgisch Staatsblad, 

21 september 1991) en bij artikel 6 van de wet van 10 januari 1999 (Belgisch Staatsblad, 

26 februari 1999).  

 

 Uit de memorie van toelichting bij de voormelde wet van 30 januari 1991 tot wijziging van 

de wet van 3 januari 1933 blijkt de wil van de wetgever om geen vergunning te verlenen aan een 

particulier van wie de integriteit twijfelachtig is, wat vooraf dient te worden gecontroleerd : 

 

 « De artikelen 1 en 2 van de wet van 3 januari 1933 stellen geen enkele voorafgaande 
controle in voor de uitoefening van een economische activiteit met betrekking tot wapens en 
munitie. Daardoor is het niet mogelijk een voorafgaande controle uit te oefenen op de 
eerbaarheid van een particulier en kan de overheid geen particulier waarvan de integriteit 
twijfelachtig is, uitsluiten uit deze commerciële sector waarvan de weerslag op de openbare 
veiligheid niet meer moet bewezen worden » (Parl. St., Kamer, 1989-1990, nr. 978/1, p. 2). 
 

 Daaraan werd toegevoegd dat de aanvragen tot erkenning ingediend door personen tegen 

wie gerechtelijke beslissingen genomen zijn wegens feiten die hun bekwaamheid om dergelijke 

activiteiten uit te oefenen in het geding brengen, in principe zonder onderzoek worden 

afgewezen (ibid., p. 3). 
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 B.8.1.  Uit wat voorafgaat, vloeit voort dat de maatregel waardoor een wapenvergunning 

wordt geweigerd aan de persoon die is veroordeeld wegens één van de misdrijven bedoeld in 

artikel 5, § 4, 2°, b), van de Wapenwet, waaronder, zoals te dezen, het misdrijf van valsheid in 

geschrifte en gebruik van valse stukken, tegemoetkomt aan de zorg van de wetgever om te 

voorkomen dat een vergunning wordt verleend aan personen die zijn veroordeeld voor feiten 

die de dader of medeplichtige als onbetrouwbaar doen overkomen voor het bezit van een 

wapenvergunning. De omstandigheid dat de personen die om een ander oogmerk een 

vuurwapen willen hebben dan de wapenhandelaars, de tussenpersonen en de personen die 

vanwege hun beroep een vuurwapen moeten bezitten, geen wapenvergunning aanvragen met 

het oog op gewin, wijzigt niets aan die vaststelling. 

 

 B.8.2.  Hoewel de onmogelijkheid om nog een ontvankelijke aanvraag voor een 

wapenvergunning in te dienen, een zekere beperking van de persoonlijke levenssfeer 

impliceert, maakt zij het uitoefenen van jachtactiviteiten niet onmogelijk. Krachtens artikel 12 

van de Wapenwet staat die mogelijkheid open voor personen die zijn veroordeeld voor een 

van de misdrijven opgesomd in artikel 5, § 4, 1° tot 4°, van de Wapenwet, zij het dat zij 

daartoe slechts een beperkt aantal vuurwapens kunnen aanwenden. 

 

 De wetgever heeft die gunstigere regeling verantwoord door het feit dat die categorieën 

van personen een groep van wapenbezitters vormen waarmee de overheid geen problemen 

heeft, in tegenstelling tot de personen die vuurwapens kopen zonder enige vorm van controle, 

noch op de geldige reden die zij al dan niet daarvoor hebben, noch op hun geschiktheid om 

met een wapen om te gaan (Parl. St., Kamer, 2005-2006, DOC 51-2263/003, p. 5). 

 

 B.9.  Rekening houdend met het doel van bescherming van de openbare veiligheid dat de 

wetgever wilde nastreven, is de maatregel niet zonder redelijke verantwoording. 

 

 De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 11, § 3, eerste lid, 2°, van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van 

economische en individuele activiteiten met wapens schendt de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 28 februari 2013. 

 

 

 

De griffier,  De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut M. Bossuyt 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5368 

 
 

Arrest nr. 23/2013 
van 28 februari 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 259bis-8 en 259ter van het 

Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechters L. Lavrysen, 

A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey en 

P. Nihoul, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter 

M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest nr. 218.453 van 13 maart 2012 in zake Beatrijs Clijsters tegen de Belgische 
Staat, met als tussenkomende partij Dirk Scheers, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof 
is ingekomen op 19 maart 2012, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële vraag 
gesteld : 
 
 « Schenden de artikelen 259bis-8 en 259ter van het Gerechtelijk Wetboek de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet, gelezen in samenhang met het algemeen rechtsbeginsel van de 
onpartijdigheid van de overheid, wanneer ze zo worden geïnterpreteerd dat ze de benoemings- 
en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie vrijstellen van de verplichting 
geheim te stemmen over voordrachten en benoemingen van magistraten, terwijl in de gevallen 
waarin toepassing moe(s)t worden gemaakt van artikel 66, eerste lid, van de gemeentewet, 
artikel 100 van de nieuwe gemeentewet, artikel 35 van het gemeentedecreet, artikel 33, derde 
lid, van de OCMW-wet, of van de artikelen 342, § 2, en 348, § 2, van het Gerechtelijk 
Wetboek, er wel een verplichting tot geheime stemming over voordrachten en benoemingen 
bestaat op grond van een uitdrukkelijke wettelijke of decretale bepaling, zodat een 
onverantwoord onderscheid ontstaat tussen, enerzijds, personen die in het kader van een 
benoemingsprocedure het voorwerp uitmaken van een voordracht door de benoemings- en 
aanwijzingscommissie en, anderzijds, personen die in het kader van een 
benoemingsprocedure bedoeld in de zo-even aangehaalde wetsbepalingen het voorwerp 
uitmaken van een voordracht of een benoeming door een ander orgaan ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  Beatrijs Clijsters, wonende te 2600 Berchem, Generaal Van Merlenstraat 43; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 18 december 2012 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. D. Lindemans, advocaat bij de balie te Brussel, voor Beatrijs Clijsters; 
 
 .  Mr. A. Poppe loco Mr. E. Jacubowitz, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en J.-P. Moerman verslag 
uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Beatrijs Clijsters heeft bij de Raad van State een beroep tot nietigverklaring ingesteld tegen een koninklijk 
besluit van 30 december 2009 waarbij Dirk Scheers is benoemd tot vrederechter van het achtste kanton te 
Antwerpen. Beiden waren kandidaat voor de vacante plaats van vrederechter. 
 
 Het bestreden besluit neemt de motivering over van de voordracht die werd gegeven door de 
Nederlandstalige benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie (hierna : de 
benoemingscommissie). 
 
 De benoemingscommissie deed haar voordracht na een niet-geheime stemming over de kandidaten. 
 
 De verzoekende partij voor de Raad van State voert onder meer de schending aan van « het beginsel van 
beraadslagende organen, zo al niet het algemeen rechtsbeginsel, dat over personen geheim wordt gestemd, 
bevestigd in artikel 55 van de Grondwet ». 
 
 De Raad van State stelt dat artikel 55 van de Grondwet, dat bepaalt dat verkiezingen en voordrachten 
geschieden bij geheime stemming, enkel betrekking heeft op de Kamer van volksvertegenwoordigers en de 
Senaat. De Raad van State is van oordeel dat in het bestuursrecht geen ongeschreven beginsel bestaat dat een 
collegiaal orgaan verplicht om over voordrachten en benoemingen steeds geheim te stemmen. 
 
 Volgens de Raad van State staat het aan de bevoegde regelgever om te kiezen of een geheime stemming 
moet worden ingevoerd en voor welke gevallen. De Raad van State verwijst naar de artikelen 342, § 2, en 348, 
§ 2, van het Gerechtelijk Wetboek, die ook betrekking hebben op de voordracht of de verkiezing van 
magistraten.  
 
 De verzoekende partij betoogt dat er een wetgevende lacune is in zoverre de artikelen 259bis-8 en 259ter 
van het Gerechtelijk Wetboek zo worden geïnterpreteerd dat zij de benoemingscommissie vrijstellen van de 
verplichting geheim te stemmen over de voordracht van magistraten, terwijl de verplichting om geheim te 
stemmen over de benoeming van personen wel bestaat in andere gevallen. 
 
 Daarop besluit de Raad van State, in algemene vergadering, de hiervoor geciteerde prejudiciële vraag te 
stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  Beatrijs Clijsters, verzoekende partij voor de Raad van State, doet opmerken dat in verscheidene 
normen het principe van de geheime stemming over personen wordt gehuldigd, zoals in artikel 55 van de 
Grondwet, het oude artikel 66, eerste lid, van de Gemeentewet, artikel 100 van de Nieuwe Gemeentewet, 
artikel 35 van het Gemeentedecreet en artikel 33, derde lid, van de organieke wet betreffende de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn. Voorts geldt het beginsel van de geheime stemming over personen ook in andere 
omstandigheden, zoals voor de algemene vergadering van vennootschappen of bij benoemingen en 
bevorderingen aan de universiteit. Ook de artikelen 342, § 2, en 348, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek schrijven 
voor dat de daarin bedoelde voordrachten of verkiezingen van magistraten geschieden na een geheime stemming 
over de kandidaten. 
 
 In tegenstelling tot dergelijke magistraten en andere personen zoals gemeentepersoneel, 
parlementsmedewerkers, bestuurders van vennootschappen, enz., is voor kandidaat-magistraten bedoeld in de 
artikelen 259bis-8 en 259ter van het Gerechtelijk Wetboek niet voorzien in een geheime stemming, hoewel de 
betrokken categorieën van personen zich in een vergelijkbare situatie bevinden. 
 
 Volgens de verzoekende partij voor de Raad van State blijkt uit niets waarom de in het geding zijnde 
bepalingen niet in een geheime stemming voorzien, hoewel het de bedoeling is de benoemingen en 
bevorderingen van magistraten te depolitiseren. 
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 De verzoekende partij voor de Raad van State sluit niet uit dat het gebrek aan een bepaling die de geheime 
stemming voorschrijft, te wijten is aan een vergetelheid. In ieder geval is het onderscheid tussen personen 
benoemd op voordracht van de benoemingscommissie en andere personen willekeurig. 
 
 Voorts is een maatregel die, in tegenstelling tot wat in vergelijkbare gevallen geldt, niet voorziet in een 
geheime stemming, niet pertinent om de onafhankelijkheid en vrijheid van stemmen te waarborgen. 
Integendeel, de geheime stemming zou net uiterst geschikt zijn om die doelstelling te bereiken. 
 
 Volgens de verzoekende partij voor de Raad van State is het beginsel van de geheime stemming een 
tegengewicht tegen de praktijk uit het verleden waarbij benoemingen en bevorderingen werden beïnvloed door 
partijpolitiek. De toepassing van de geheime stemming is dan ook noodzakelijk. 
 
 De verzoekende partij voor de Raad van State is ten slotte van mening dat het te dezen gaat om een 
intrinsieke lacune in de artikelen 259bis-8 en 259ter van het Gerechtelijk Wetboek en dat de verwijzende rechter 
de rechtzoekende alsnog genoegdoening kan geven. 
 
 A.2.1.  De Ministerraad is van oordeel dat, enerzijds, de benoemingscommissie, en, anderzijds, de 
gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, de algemene vergadering van rechters in de zin van 
artikel 342 van het Gerechtelijk Wetboek en de korpsvergadering in de zin van artikel 348 van het Gerechtelijk 
Wetboek, niet voldoende vergelijkbaar zijn. 
 
 De benoemingscommissie heeft immers, wanneer zij een voordracht doet, geen beslissingsbevoegdheid 
maar een adviesbevoegdheid. 
 
 A.2.2.  In ondergeschikte orde betoogt de Ministerraad dat het verschil in behandeling op een objectief 
criterium berust, namelijk het al dan niet bestaan van een uitdrukkelijk geschreven verplichting om tot een 
geheime stemming over te gaan. 
 
 Nu er geen algemeen beginsel bestaat volgens hetwelk de geheime stemming wordt opgelegd aan alle 
organen van het actief bestuur, rust er bij ontstentenis van een uitdrukkelijke bepaling geen verplichting op de 
benoemingscommissie om geheim te stemmen over een voordracht van een kandidaat. 
 
 De Ministerraad doet opmerken dat de voordracht door de benoemingscommissie enkel een advies is. Er 
valt niet in te zien hoe het niet geheim stemmen de uiteindelijke beslissing door de Koning zou kunnen 
beïnvloeden. 
 
 Volgens de Ministerraad zal de betrokkene de partijdigheid van het adviserende orgaan kunnen doen 
bestraffen door de Raad van State, indien hij aantoont dat het orgaan in kwestie partijdig was of dat daarop 
een schijn van partijdigheid rustte die een determinerende invloed heeft gehad op de eindbeslissing. De 
geheime stemming vormt aldus een bijkomende, maar geenszins onontbeerlijke waarborg. 
 
 Het gegeven dat op de benoemingscommissie geen wettelijke verplichting rust om bij geheime stemming te 
beslissen over de voordracht, heeft naar het oordeel van de Ministerraad dan ook geen kennelijk onredelijke 
gevolgen. Overigens bevat artikel 259ter van het Gerechtelijk Wetboek voldoende waarborgen voor de 
onpartijdigheid van de benoemingscommissie. 
 
 A.3.1.  De verzoekende partij voor de Raad van State antwoordt dat de situaties wel degelijk vergelijkbaar 
zijn. 
 
 Het gegeven dat de ene categorie zou beslissen over personen en de andere enkel een voordracht doet, is 
irrelevant. De voordracht is geen louter advies maar bindt de Koning in zoverre die, wanneer hij de voordracht 
niet wil volgen, enkel een nieuwe oproep tot kandidatuurstellingen kan doen. 
 
 A.3.2.  Beatrijs Clijsters doet opmerken dat de Ministerraad zelfs geen poging doet om aan te tonen dat de 
betwiste maatregel op een legitieme doelstelling berust en vooral argumenteert dat de maatregel geen 
onevenredige gevolgen sorteert. 
 
 Volgens de verzoekende partij voor de Raad van State kan de determinerende invloed van de voordracht 
door de benoemingscommissie bezwaarlijk worden betwist. Naar haar mening erkent de Ministerraad dat de 
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geheime stemming een bijkomende waarborg is en valt niet in te zien waarom die waarborg wordt ontzegd aan 
kandidaten voor wie de benoemingscommissie een voordracht doet. 
 
 A.4.1.  De Ministerraad blijft erbij dat de betrokken categorieën niet vergelijkbaar zijn. Hij doet opmerken 
dat de benoemingscommissie een instelling sui generis is waarvan de onafhankelijkheid door een reeks 
bepalingen wordt gewaarborgd. 
 
 A.4.2.  Volgens de Ministerraad vergist de verzoekende partij voor de Raad van State zich wanneer zij doet 
gelden dat het criterium van onderscheid niet pertinent is aangezien het berust op het al dan niet worden 
voorgedragen door de benoemingscommissie. Het criterium is daarentegen gelegen in het al dan niet bestaan van 
een uitdrukkelijk geschreven verplichting om tot een geheime stemming over te gaan.  
 
 Naast de benoemingscommissie zijn er nog andere instanties waarvoor niet is bepaald dat zij bij een 
benoeming een geheime stemming dienen te houden, zoals de benoemingscommissie voor het notariaat, de 
interdepartementale stagecommissie voor federale ambtenaren van niveau A, en de selectiecommissie voor de 
kandidaten voor een managementfunctie bij een federale overheidsdienst. Ook bij de voordracht van kandidaat-
raadsleden voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen in het Vlaamse Gewest en van rechters bij de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen is niet in een geheime stemming voorzien. 
 
 A.4.3.  De Ministerraad repliceert nog dat de maatregel geen kennelijk onredelijke gevolgen heeft. 
 
 De verplichting, voor een collegiaal orgaan, om in het geheim te stemmen, strekt ertoe de leden van dat 
orgaan te beschermen tegen externe of interne druk en hun onafhankelijkheid te waarborgen. 
 
 De wetgever heeft in de artikelen 259bis en 259ter van het Gerechtelijk Wetboek reeds voldoende 
procedurele waarborgen ingebouwd om de onafhankelijkheid van de benoemingscommissie te verzekeren. Zo is 
onder meer bepaald dat het de leden van de Hoge Raad voor de Justitie is verboden deel te nemen aan een 
beraadslaging over zaken waarbij zij een persoonlijk belang hebben. 
 
 Volgens de Ministerraad zijn de onpartijdigheid en de vrijheid om zijn mening uit te drukken in de 
benoemingsprocedure dan ook reeds voldoende gewaarborgd door de bestaande wetgeving. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  De Raad van State vraagt naar de bestaanbaarheid met de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet, in samenhang gelezen met het algemeen rechtsbeginsel van de onpartijdigheid 

van de overheid, van de artikelen 259bis-8 en 259ter van het Gerechtelijk Wetboek, die 

bepalen : 

 
 « Artikel 259bis-8.  § 1.  Elk college stelt in zijn midden een benoemings- en 
aanwijzingscommissie in, hierna ‘ de benoemingscommissie ’ genoemd, die bestaat uit 
veertien leden, waarvan de helft magistraten en de helft niet-magistraten zijn. Ten minste één 
lid van de Franstalige benoemingscommissie moet blijk geven van de kennis van het Duits. 
 
 Het voorzitterschap van elke benoemingscommissie wordt bekleed door het daartoe 
aangewezen lid van het bureau. Bij diens afwezigheid wordt het voorzitterschap 
waargenomen door het oudste aanwezige lid. 
 
  



 6 

 Elke benoemingscommissie kan slechts geldig beraadslagen wanneer ten minste tien 
leden aanwezig zijn. 
 
 § 2.  De benoemingscommissies vormen samen de verenigde benoemingscommissie. 
 
 Het voorzitterschap van de verenigde benoemingscommissie wordt voor een termijn van 
twee jaar beurtelings bekleed door de voorzitters van de benoemingscommissies, te beginnen 
met de oudste. Bij diens afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door het oudste 
aanwezige lid van de commissie waartoe de voorzitter in functie behoort. 
 
 De verenigde benoemingscommissie kan slechts geldig beraadslagen wanneer ten minste 
tien leden van elke benoemingscommissie aanwezig zijn. 
 
 Artikel 259ter  § 1.  Vooraleer de Koning tot een benoeming bedoeld in artikel 58bis, 1° 
overgaat, vraagt de Minister van Justitie binnen vijfenveertig dagen na de bekendmaking van 
de vacature in het Belgisch Staatsblad, een gemotiveerd schriftelijk advies overeenkomstig 
een door de Minister van Justitie, op voorstel van de Hoge Raad voor de Justitie, bepaald 
standaardformulier aan : 
 
 1°  de korpschef van het rechtscollege of van het openbaar ministerie bij dat rechtscollege 
waar de benoeming moet geschieden, behoudens wanneer het een benoeming tot raadsheer in 
het Hof van Cassatie, raadsheer of plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep of 
raadsheer in het arbeidshof betreft; 
 
 2°  de korpschef van het rechtscollege of van het openbaar ministerie bij dat rechtscollege 
waar de kandidaat werkzaam is, hetzij als magistraat, hetzij als plaatsvervangend magistraat 
hetzij als referendaris of parketjurist, hetzij als gerechtelijk stagiair. Voor de magistraten die 
met toepassing van artikel 144bis, § 3, eerste en tweede lid, belast zijn met een opdracht, 
verstrekt de federale procureur advies indien de betrokkene deze opdracht voltijds uitoefent. 
Wordt de opdracht niet voltijds uitgeoefend, dan heeft het advies van de federale procureur 
betrekking op de deeltijds uitgeoefende opdracht en wordt het toegevoegd aan dat van de 
korpschef; 
 
 3°  een vertegenwoordiger van de balie aangewezen door de orde van advocaten van het 
gerechtelijk arrondissement waar de kandidaat werkzaam is, hetzij als advocaat, hetzij als 
magistraat. Voor het gerechtelijk arrondissement Brussel geeft al naar gelang de kandidaat 
ingeschreven is op het tableau van de Nederlandstalige of Franstalige orde van advocaten of 
de magistraat behoort tot de Nederlandstalige of Franstalige taalrol, hetzij de 
vertegenwoordiger van de Nederlandstalige orde, hetzij de vertegenwoordiger van de 
Franstalige orde advies. 
 
 De korpschef van een rechtscollege of het openbaar ministerie bij een rechtscollege met 
zetel te Brussel die niet wettelijk tweetalig is, wijst een titularis van een adjunct-mandaat van 
de andere taalrol aan om hem bij te staan bij het inwinnen van inlichtingen en doornemen van 
de stukken voor het verstrekken van advies over de kandidaten behorend tot de andere taalrol. 
 
 Ingeval de in het eerste lid bedoelde korpschefs om welke reden dan ook in de 
onmogelijkheid zijn om advies te verstrekken, wordt het advies bedoeld in het eerste lid, 1° en 
2°, verstrekt door de in artikel 319, tweede lid, bedoelde magistraat. 
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 Is de kandidaat hoogleraar dan vraagt de Minister van Justitie overeenkomstig het 
bepaalde in § 1, eerste lid, het advies van zijn decaan en van de rector of van een van beiden 
indien de kandidaat zelf decaan of rector is. 
 
 De personen bedoeld in deze paragraaf dienen zich ervan te onthouden advies te 
verstrekken telkens er een persoonlijk of strijdig belang bestaat. Zij kunnen inzonderheid geen 
advies verstrekken over bloed- en aanverwanten tot in de vierde graad noch over personen 
met wie zij een feitelijk gezin vormen. In die gevallen wordt het advies bedoeld in het eerste 
lid, 1° en 2°, verstrekt door de in artikel 319, tweede lid, bedoelde magistraat. Indien deze 
laatste omwille van de hiervoor vermelde redenen evenmin advies kan verstrekken, dan wordt 
het advies verstrekt door de korpschef van het onmiddellijk hogere rechtscollege of voor wat 
het Hof van Cassatie betreft, door de algemene vergadering. 
 
 § 2.  De adviezen worden binnen dertig dagen na het verzoek om advies bedoeld in § 1 
door de adviesverlenende instanties in tweevoud overgezonden aan de Minister van Justitie en 
in afschrift tegen gedagtekend ontvangstbewijs of bij een ter post aangetekende brief met 
ontvangstbewijs meegedeeld aan de betrokken kandidaat. Het ontvangstbewijs wordt gericht 
aan de Minister van Justitie. 
 
 Onverminderd de toepassing van artikel 259bis-19, § 2bis, wordt bij gebrek aan advies 
binnen de vastgestelde termijn of bij gebrek aan gebruik van het standaardformulier, dit 
advies geacht gunstig noch ongunstig te zijn, hetgeen uiterlijk acht dagen na het verstrijken 
van die termijn door de Minister van Justitie bij een ter post aangetekende brief met 
ontvangstbewijs wordt meegedeeld aan de betrokken kandidaat. Indien een unaniem gunstig 
advies voor een benoeming is vereist, wordt met dit advies geen rekening gehouden. 
 
 De kandidaten beschikken op straffe van verval over een termijn van vijftien dagen te 
rekenen van de kennisgeving van de adviezen om hun opmerkingen aan de Minister van 
Justitie bij een ter post aangetekende brief mee te delen. Wanneer een of meerdere adviezen 
niet tijdig zijn uitgebracht, dienen zij dit te doen binnen negentig dagen na de bekendmaking 
bedoeld in § 1. 
 
 Het benoemingsdossier bestaat uitsluitend, al naargelang het geval, uit de volgende 
stukken : 
 
 a)  de kandidatuur met alle relevante stavingstukken met betrekking tot de studies en 
beroepservaring; 
 
 b)  het curriculum vitae; 
 
 c)  de schriftelijke adviezen bedoeld in § 1 en in voorkomend geval de opmerkingen van 
de kandidaat; 
 
 d)  het eindverslag van de gerechtelijke stage opgemaakt door de bevoegde 
evaluatiecommissie; 
 
 e)  de definitieve beoordeling in het evaluatiedossier; 
 
 f)  de stukken waaruit de betekening van de adviezen aan de kandidaat blijkt. 
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 § 3.  Voor een benoeming tot raadsheer in het Hof van Cassatie, raadsheer of 
plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep of raadsheer in het arbeidshof, zendt de 
Minister van Justitie binnen honderd dagen te rekenen van de bekendmaking bedoeld in § 1 
aan de algemene vergadering van het rechtscollege waar de benoeming moet geschieden voor 
elke kandidaat het benoemingsdossier over met het verzoek een gemotiveerd advies uit te 
brengen over elk van de kandidaten; dit advies wordt bij hun dossier gevoegd. 
 
 De algemene vergadering hoort de kandidaten die haar binnen honderd dagen te rekenen 
van de bekendmaking van de vacature als bedoeld in § 1 daarom bij een ter post aangetekende 
brief hebben verzocht. 
 
 Voor het hof van beroep en het arbeidshof te Brussel worden de adviezen goedgekeurd 
met een meerderheid van twee derden van de leden van de algemene vergadering. 
 
 De algemene vergadering zendt binnen dertig dagen na het verzoek om advies de 
gemotiveerde adviezen in tweevoud aan de Minister van Justitie over en deelt een afschrift 
tegen gedagtekend ontvangstbewijs of bij een ter post aangetekende brief met 
ontvangstbewijs mee aan de betrokken kandidaten. Het ontvangstbewijs wordt gericht aan de 
Minister van Justitie. 
 
 Bij gebrek aan adviezen binnen de vastgestelde termijn over elke kandidaat, wordt met 
deze adviezen geen rekening gehouden, hetgeen uiterlijk acht dagen na het verstrijken van die 
termijn door de Minister van Justitie bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs 
wordt meegedeeld aan de betrokken kandidaten. 
 
 § 4.  Binnen honderd dagen te rekenen van de bekendmaking bedoeld in § 1 zendt de 
Minister van Justitie aan de bevoegde benoemingscommissie voor elke kandidaat het 
benoemingsdossier over met het verzoek over te gaan tot een voordracht van een kandidaat. 
 
 In geval van tussenkomst van de algemene vergadering bedoeld in § 3 en van het college 
van procureurs-generaal bedoeld in artikel 259sexies, § 1, wordt deze termijn verlengd met 
veertig dagen. 
 
 Met uitzondering van de gerechtelijke stagiairs moeten de kandidaten, al naar gelang, 
uiterlijk op het einde van de termijn bedoeld in het eerste en het tweede lid voldoen aan de 
benoemingsvoorwaarden. De gerechtelijke stagiairs kunnen zich ten vroegste zes maanden 
voor het einde van de gerechtelijke stage kandidaat stellen en ze moeten aan de 
benoemingsvoorwaarden voldoen op het ogenblik van de benoeming. 
 
 De benoemingscommissie hoort de kandidaten die binnen honderd dagen te rekenen van 
de bekendmaking van de vacature als bedoeld in § 1, haar daarom bij een ter post 
aangetekende brief hebben verzocht. In geval van tussenkomst van de algemene vergadering 
bedoeld in § 3 of van het college van procureurs-generaal bedoeld in artikel 259sexies, § 1, 
wordt deze termijn verlengd met veertig dagen. 
 
 De benoemingscommissie kan ambtshalve beslissen om alle kandidaten te horen. 
 
 De benoemingscommissie nodigt de kandidaten uit bij ter post aangetekende brief waarin 
de plaats en het tijdstip waarop zij zich moeten aanbieden, worden vermeld. 
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 Van het onderhoud met de kandidaat wordt een geluidsopname gemaakt. Die opname 
wordt door de Hoge Raad voor de Justitie samen met het dossier over de voordracht bewaard. 
 
 Het op deze manier opgenomen onderhoud wordt uitgetikt wanneer de kandidaat bij de 
Raad van State beroep instelt tegen de benoeming voor de functie waarvoor hij zich kandidaat 
stelde. Op dezelfde wijze wordt het onderhoud van de kandidaat die tot de genoemde functie 
werd benoemd, uitgetikt. Daartoe zendt de Minister van Justitie een kopie van het bij de Raad 
van State ingestelde beroep aan de voorzitter van de betrokken benoemingscommissie. De 
uitgetikte tekst wordt door de voorzitter en een lid van de benoemingscommissie 
gelijkluidend verklaard en door tussenkomst van de Minister van Justitie overgezonden aan de 
Raad van State. 
 
 Een kandidaat die niet verschijnt op het door de benoemingscommissie bepaalde tijdstip 
wordt, behoudens in geval van overmacht, geacht te verzaken aan de mogelijkheid om 
gehoord te worden. In geval van overmacht, die soeverein door de benoemingscommissie 
wordt beoordeeld, wordt de kandidaat opnieuw opgeroepen, voor zover daardoor geen 
afbreuk wordt gedaan aan de termijn waarover de benoemingscommissie beschikt om de 
voordracht te doen. 
 
 De voordracht gebeurt bij meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen op 
grond van criteria die betrekking hebben op de bekwaamheid en geschiktheid van de 
kandidaat. 
 
 In geval van een vacature voor de ambten bedoeld in artikel 43, § 4, van de wet van 
15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, geschiedt de voordracht door de 
verenigde benoemingscommissie bij meerderheid van twee derden van de stemmen 
uitgebracht binnen elke benoemingscommissie. 
 
 Van de met redenen omklede voordracht wordt een proces-verbaal opgemaakt dat door 
de voorzitter en een lid van de benoemingscommissie wordt ondertekend. 
 
 Binnen veertig dagen na het verzoek tot voordracht deelt de benoemingscommissie bij 
een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs of tegen gedagtekend ontvangstbewijs de 
lijst met de voorgedragen kandidaat en de niet-voorgedragen kandidaten, en het 
proces-verbaal van voordracht mee aan de Minister van Justitie. Een afschrift van de lijst 
wordt bij gewone brief aan de kandidaten meegedeeld evenals aan de korpschef van de 
vacature en de korpschef van de voorgedragen kandidaat. 
 
 Wordt geen voordracht meegedeeld binnen de voorgeschreven termijn, dan kan de 
Minister van Justitie vanaf de veertigste dag tot de vijfenvijftigste dag na het verzoek tot 
voordracht, de benoemingscommissie bij ter post aangetekende brief aanmanen om een 
voordracht te doen. De benoemingscommissie beschikt over vijftien dagen vanaf de 
verzending van de aanmaning om vooralsnog een voordracht te doen. 
 
 Wordt geen voordracht meegedeeld binnen de voorgeschreven termijn of binnen de 
ingevolge aanmaning verlengde termijn, dan brengt de Minister van Justitie dit binnen vijftien 
dagen bij een ter post aangetekende brief ter kennis van de kandidaten en wordt een nieuwe 
oproep tot de kandidaten in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. 
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 § 5.  De Koning beschikt vanaf de ontvangst van de voordracht over zestig dagen om een 
beslissing te nemen en deze bij een ter post aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs mee 
te delen aan de benoemingscommissie en de kandidaten en bij gewone brief aan de korpschef 
van het rechtscollege of van het openbaar ministerie bij dat rechtscollege waar de benoeming 
moet geschieden en de korpschef van de kandidaat. Een afschrift van deze gemotiveerde 
beslissing wordt bij gewone brief meegedeeld aan de benoemingscommissie en aan de 
procureur-generaal van de plaats waar de eed moet worden afgelegd. 
 
 In geval van gemotiveerde weigering beschikt de benoemingscommissie vanaf de 
ontvangst van deze beslissing over vijftien dagen om een nieuwe voordracht te doen 
overeenkomstig de nadere regels bepaald in § 4. De gemotiveerde weigeringsbeslissing wordt 
bij een ter post aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs meegedeeld aan de 
benoemingscommissie en aan de voorgedragen kandidaat. De korpschef van het rechtscollege 
of van het openbaar ministerie bij dat rechtscollege waar de benoeming moet geschieden, de 
korpschef van de voorgedragen kandidaat en andere kandidaten worden bij gewone brief op 
de hoogte gebracht van de weigeringsbeslissing. 
 
 Telkens wanneer de Koning niet beslist binnen de termijn van zestig dagen beschikken de 
betrokken benoemingscommissie en de kandidaten vanaf de vijfenzestigste dag over een 
termijn van vijftien dagen om bij een ter post aangetekende brief een aanmaning aan de 
Koning te betekenen. Wanneer de Koning binnen vijftien dagen na de betekening geen 
beslissing treft, wordt zijn stilzwijgen geacht een afwijzende beslissing te zijn waartegen 
beroep bij de Raad van State kan worden ingesteld. Bij ontstentenis van tijdige aanmaning en 
zo het een eerste voordracht betreft, doet de benoemingscommissie een nieuwe voordracht, 
overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid; zo het geen eerste voordracht betreft, wordt 
een nieuwe oproep tot de kandidaten bekendgemaakt ». 
 

 B.1.2.  Het verwijzende rechtscollege vraagt meer bepaald of de in het geding zijnde 

bepalingen bestaanbaar zijn met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, in 

samenhang gelezen met het algemeen rechtsbeginsel van de onpartijdigheid van de overheid, 

in de interpretatie dat ze de benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de 

Justitie (hierna : de benoemingscommissie) vrijstellen van de verplichting geheim te stemmen 

over voordrachten en benoemingen van magistraten. 

 

 De vraag nodigt uit tot een vergelijking tussen, enerzijds, de personen die in het kader 

van een benoemingsprocedure het voorwerp uitmaken van een voordracht door de 

benoemingscommissie – meer bepaald kandidaten voor een ambt van magistraat van de 

rechterlijke orde in de zin van artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek – en, 

anderzijds, de personen over wier voordracht wel geheim moet worden gestemd « in de 

gevallen waarin toepassing moe(s)t worden gemaakt van artikel 66, eerste lid, van de 

gemeentewet, artikel 100 van de nieuwe gemeentewet, artikel 35 van het gemeentedecreet, 
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artikel 33, derde lid, van de OCMW-wet, of van de artikelen 342, § 2, en 348, § 2, van het 

Gerechtelijk Wetboek ». 

 

 B.2.  In tegenstelling tot wat de Ministerraad aanvoert, zijn de betrokken categorieën van 

personen voldoende vergelijkbaar wat betreft de vraag of de toepassing van het beginsel van 

gelijkheid en niet-discriminatie vergt dat er bij de voordracht of verkiezing van die personen 

geheim moet worden gestemd. 

 

 Het is juist dat de benoemingscommissie zelf geen beslissing neemt maar een voordracht 

doet, maar dat neemt niet weg dat zij als een collegiaal beslissend orgaan vergelijkbaar is met 

collegiale organen wanneer zij stemt over kandidaten, waarbij zij geen louter advies uitbrengt, 

maar een voordracht doet die de beslissingsbevoegdheid van de Koning begrenst doordat Hij 

de voordracht enkel kan weigeren, met opgave van de motieven, in afwachting van een 

nieuwe voordracht of een nieuwe oproep tot de kandidaten. 

 

 B.3.  Het staat aan de bevoegde wetgever, wanneer hij de wijze van stemmen van een 

collegiale vergadering wenst te regelen, te appreciëren wat de risico’s van interne of externe 

druk op het stemgedrag van de leden kunnen zijn en te bepalen of de stemming over 

individuele personen al dan niet geheim moet zijn. 

 

 Het staat aan die wetgever om te bepalen in welke mate de aard en de samenstelling van 

het collegiale orgaan, de aard van de te nemen beslissing, de situatie van de leden van die 

vergadering, alsook de positie van de personen die het voorwerp zijn van een stemming, 

vereisen dat een stemming over die personen geheim zou moeten zijn. 

 

 B.4.  Rekening houdend met de aard, de samenstelling en de werking van de 

benoemingscommissie binnen de Hoge Raad voor de Justitie, met de waarborgen die de 

wetgever daarbij reeds heeft ingebouwd onder meer op het stuk van de onafhankelijkheid van 

de leden ervan, alsook rekening houdend met de te motiveren voordrachtsbeslissing die die 

commissie neemt ten aanzien van kandidaat-magistraten, is het niet zonder redelijke 

verantwoording dat de wetgever het niet nodig heeft geacht de geheime stemming op te 

leggen. 

 



 12 

 Het is juist dat de situatie waarbij de magistraten van de algemene vergadering bedoeld in 

artikel 340 van het Gerechtelijk Wetboek en die van de korpsvergadering bedoeld in 

artikel 346 van het Gerechtelijk Wetboek een beslissing nemen over de aanwijzing, 

voordracht of verkiezing van een van hun collega’s die een van de in die artikelen bedoelde 

functies ambiëren - waarbij de stemming krachtens de artikelen 342, § 2, en 348, § 2, van het 

Gerechtelijk Wetboek geheim dient te geschieden - nauw aansluit bij de hypothese van een 

beslissing over de voordracht van kandidaat-magistraten door de benoemingscommissie, maar 

het blijkt niet dat de wetgever zijn beoordelingsbevoegdheid te buiten is gegaan, onder meer 

rekening houdend met het beroepsgeheim waartoe de leden van de benoemingscommissie zijn 

gehouden en met het verbod voor hen om deel te nemen aan een beraadslaging of beslissing 

over zaken waarbij zij een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben of zaken waarbij zij in 

een professionele hoedanigheid betrokken zijn geweest (artikel 259bis-19, respectievelijk § 3 

en § 1, van het Gerechtelijk Wetboek). 

 

 B.5.  Voorts hebben de in het geding zijnde bepalingen geen onevenredige gevolgen : de 

voordracht en de benoeming van kandidaat-magistraten worden omringd met een reeks 

waarborgen die de objectiviteit ervan beogen te waarborgen, en de niet-benoemde kandidaten 

beschikken over een toegang tot de rechter om hun bezwaren te uiten, zoals overigens blijkt 

uit het bodemgeschil, met name wat de onpartijdigheid van de leden van de 

benoemingscommissie betreft. 

 

 Zo wordt naast de voordracht door de benoemingscommissie ook het geschreven advies 

gevraagd van de korpschef en van een vertegenwoordiger van de balie van de plaats waar de 

kandidaat reeds werkzaam is, alsook van de korpschef van de plaats waar het betrokken ambt 

vacant is. De betrokkene krijgt een kopie van die adviezen en heeft het recht daarover bij de 

minister van Justitie zijn of haar opmerkingen te maken. De kandidaten hebben het recht om 

op hun verzoek door de benoemingscommissie te worden gehoord en van die hoorzittingen 

worden een geluidsopname en een uitgetypte versie gemaakt. De kandidaten worden 

vergeleken op hun titels en verdiensten en in de gemotiveerde voordracht, door een 

meerderheid van twee derden van de leden van de benoemingscommissie, wordt gepreciseerd 

op basis van welke criteria de ene boven de andere wordt voorgedragen. 

 

 B.6.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De artikelen 259bis-8 en 259ter van het Gerechtelijk Wetboek schenden de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 28 februari 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5371 

 
 

Arrest nr. 24/2013 
van 28 februari 2013 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 3 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de 

continuïteit van de ondernemingen, gesteld door de Rechtbank van Koophandel te Charleroi. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters L. Lavrysen, 

J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul en F. Daoût, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, 

onder voorzitterschap van voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 22 maart 2012 in zake Pascal Matelart, waarvan de expeditie ter griffie 
van het Hof is ingekomen op 27 maart 2012, heeft de Rechtbank van Koophandel te Charleroi 
de volgende prejudiciële vragen gesteld : 
 
 1.  « Schendt artikel 3 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de 
ondernemingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het impliceert dat een 
landbouwer die zijn beroepsactiviteit als natuurlijke persoon uitoefent, niet het voordeel 
geniet van de maatregelen in werking gesteld bij de vermelde wet van 31 januari 2009 
betreffende de continuïteit van de ondernemingen, terwijl dezelfde landbouwer die zijn 
beroepsactiviteit uitoefent in het kader van een landbouwvennootschap of een burgerlijke 
vennootschap met handelsvorm, wel het voordeel geniet van de bij die wet in werking 
gestelde maatregelen ? »; 
 
 2.  « Schendt artikel 3 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de 
ondernemingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het impliceert dat een 
landbouwer die zijn beroepsactiviteit als natuurlijke persoon uitoefent, niet het voordeel 
geniet van de maatregelen in werking gesteld bij de vermelde wet van 31 januari 2009 
betreffende de continuïteit van de ondernemingen, terwijl de koopman die zijn 
beroepsactiviteit als natuurlijke persoon uitoefent, wel het voordeel geniet van de bij die wet 
in werking gestelde maatregelen ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Pascal Matelart, wonende te 6222 Brye, rue du Try 1; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Pascal Matelart heeft een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 18 december 2012 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. J.-F. Dascotte loco Mr. P. Bossard, advocaten bij de balie te Charleroi, voor Pascal 
Matelart; 
 
 .  Mr. V. Vander Geeten loco Mr. F. Gosselin, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers P. Nihoul en E. Derycke verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Met toepassing van de artikelen 16 en volgende van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit 
van de ondernemingen wordt bij de Rechtbank van Koophandel te Charleroi een verzoekschrift tot gerechtelijke 
reorganisatie ingediend door P. Matelart, die het beroep van landbouwer uitoefent als natuurlijke persoon. De 
Rechtbank stelt vast dat in artikel 3 van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen wordt 
gepreciseerd dat zij van toepassing is op de in artikel 1 van het Wetboek van koophandel bedoelde kooplieden, 
op de in artikel 2, § 3, van het Wetboek van vennootschappen bedoelde landbouwvennootschap en op de in 
artikel 3, § 4, van hetzelfde Wetboek bedoelde burgerlijke vennootschappen met handelsvorm. Zij leidt daaruit 
af dat die wet niet van toepassing is op de landbouwers die hun beroepsactiviteit als natuurlijke persoon 
uitoefenen. De Rechtbank vraagt zich bijgevolg af of artikel 3 van de wet betreffende de continuïteit van de 
ondernemingen bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het bepaalde soorten van 
ondernemingen uitsluit van het voordeel van de wet. Zij beslist bijgevolg om de voormelde vragen aan het Hof te 
stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  P. Matelart verwijst naar het arrest nr. 55/2011 van 6 april 2011, waarin het Hof een functionele 
beoordeling van het begrip « onderneming » in aanmerking heeft genomen. Hij doet gelden dat de door een 
nationale rechtsorde verleende rechtspersoonlijkheid in dat kader geen element is dat noodzakelijk is voor de 
kwalificatie als onderneming. 
 
 Hij voert aan dat het verschil in behandeling dat voortvloeit uit het niet toepassen van de procedure tot 
gerechtelijke reorganisatie op zijn situatie, een onevenredige beperking van zijn rechten met zich meebrengt. Hij 
is van oordeel dat de verantwoording die is afgeleid uit de vaststelling dat de zelfstandige landbouwers geen 
afgescheiden vermogen hebben, niet aanvaardbaar is aangezien de zelfstandige kooplieden, die nochtans wel het 
voordeel van de procedure tot gerechtelijke reorganisatie genieten, evenmin een afgescheiden vermogen hebben 
en aangezien zowel de landbouwers als de kooplieden een economische activiteit uitoefenen die bestaat in het 
aanbieden van goederen of diensten op een bepaalde markt. 
 
 A.2.1.  De Ministerraad is van mening dat de twee categorieën van landbouwers die in de eerste 
prejudiciële vraag met elkaar worden vergeleken, zich wezenlijk van elkaar onderscheiden door het feit dat de 
landbouwvennootschap of burgerlijke vennootschap over rechtspersoonlijkheid beschikt. Hij zet uiteen dat de 
landbouwvennootschap of burgerlijke vennootschap over een eigen vermogen beschikt en dat het, indien het 
noodzakelijk is ze te reorganiseren, dat vermogen is dat op het spel zal staan en niet het persoonlijk vermogen 
van de landbouwer die ze beheert. Hij beklemtoont dat het net is omdat de zelfstandige landbouwer niet over een 
afgescheiden vermogen beschikt, dat de wetgever hem van het toepassingsgebied van de wet heeft willen 
uitsluiten. 
 
 A.2.2.  Wat de tweede prejudiciële vraag betreft, brengt de Ministerraad in herinnering dat het doel van de 
wetgever, door het aannemen van de in het geding zijnde wet, erin bestond het handelsrecht grondig te 
hervormen en bijgevolg een alternatief voor het faillissement of het gerechtelijk akkoord voor te stellen. Hij leidt 
daaruit af dat die wetgeving van nature enkel van toepassing is op kooplieden, die de enige adressaten van de 
voormelde wetgevingen zijn, aangezien een natuurlijke persoon niet failliet kan worden verklaard, noch het 
voorwerp van een gerechtelijk akkoord kan uitmaken. 
 
 A.2.3.  Hij doet gelden dat de landbouwers die hun beroepsactiviteit als natuurlijke persoon uitoefenen, niet 
kunnen worden vergeleken met kooplieden die hun activiteit als natuurlijke persoon uitoefenen in zoverre de 
daden die onder het beroep van landbouwer vallen, niet als daden van koophandel worden aangemerkt in de wet, 
zodat de landbouwers-natuurlijke personen, door de aard zelf van hun beroep, geen handel drijven en bijgevolg 
niet onder het toepassingsgebied van de faillissementswet en van de wet betreffende het gerechtelijk akkoord 
vallen. 
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 A.2.4.  De Ministerraad voegt daaraan toe dat er gevallen bestaan waarin landbouwers daden van 
koophandel stellen, bijvoorbeeld wanneer zij dieren kweken teneinde ze te verkopen en wanneer zij ze voederen 
met voer dat niet door hun eigen onderneming is geproduceerd. Hij leidt daaruit af dat artikel 3 van de in het 
geding zijnde wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen niet in die zin kan worden begrepen dat het 
elke landbouwer die zijn activiteit als natuurlijke persoon uitoefent, op absolute en automatische wijze uitsluit 
van het toepassingsgebied van de wet, en dat de eventuele uitsluiting meer afhangt van de feitelijke 
omstandigheden van de zaak dan van een algemene uitsluitingsregeling. 
 
 A.2.5.  Bovendien wijst de Ministerraad erop dat de landbouwer die zijn beroepsactiviteit als natuurlijke 
persoon uitoefent, ook al wordt hij uitgesloten van het voordeel van de wet betreffende de continuïteit van de 
ondernemingen wanneer hij geen enkele daad van koophandel stelt, als niet-koopman en als natuurlijke persoon 
over middelen beschikt die in wezen identiek zijn aan die welke de in het geding zijnde wet biedt om de 
burgerlijke insolventie te vermijden, aangezien hij een beroep kan doen op de in de artikelen 1675/2 en volgende 
van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde procedure van collectieve schuldenregeling. 
 
 A.2.6.  Ten slotte is de Ministerraad van mening dat een discriminatie, gesteld dat zij zou worden 
vastgesteld, haar oorsprong niet in artikel 3 van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen zou 
vinden, maar wel in het Wetboek van koophandel in zoverre de uitoefening van een landbouwberoep daarin niet 
als een daad van koophandel wordt aangemerkt. 
 
 A.3.1.  Wat de eerste prejudiciële vraag betreft, antwoordt P. Matelart dat het verschil in behandeling niet 
redelijkerwijs evenredig is. Hij doet gelden dat de landbouwer die zijn beroepsactiviteit als natuurlijke persoon 
uitoefent, net zoals de landbouwvennootschap een economische entiteit vormt die goederen en diensten aanbiedt 
op een bepaalde markt. Hij is van oordeel dat het gebrek aan een afgescheiden vermogen ten aanzien van de 
landbouwer-natuurlijke persoon geen relevant criterium is aangezien de koopman die zijn beroepsactiviteit als 
natuurlijke persoon uitoefent, wel het voordeel van de bepalingen van de wet geniet. 
 
 A.3.2.  Wat de tweede prejudiciële vraag betreft, voert P. Matelart aan dat het aangeklaagde verschil in 
behandeling wel degelijk voortvloeit uit de in het geding zijnde bepaling en niet uit het Wetboek van 
koophandel. Hij is van oordeel dat de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen, in tegenstelling tot 
wat de Ministerraad beweert, een belangrijke hervorming doorvoert die niet enkel betrekking heeft op de 
kooplieden maar ook op de economische ondernemingen, waarnaar wordt verwezen met de generieke term 
« schuldenaren » en niet langer « kooplieden » zoals in de wet betreffende het gerechtelijk akkoord. 
 
 Bovendien antwoordt hij dat hij niet in aanmerking komt voor de collectieve schuldenregeling aangezien 
hij als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen is ingeschreven en aangezien die 
inschrijving als vermoeden van commercialiteit geldt. Hij voegt daaraan toe dat de procedure van collectieve 
schuldenregeling geen enkele doeltreffende oplossing biedt voor het veiligstellen van de continuïteit van zijn 
onderneming aangezien zij een tegeldemaking van de activa van de tot de collectieve schuldenregeling 
toegelaten persoon inhoudt, hetgeen volstrekt onverenigbaar is met het voortzetten van de activiteit. Hij besluit 
daaruit dat de landbouwer die zijn beroepsactiviteit als natuurlijke persoon uitoefent, dus over geen enkele 
adequate procedure beschikt die het hem mogelijk maakt zijn continuïteit te verzekeren. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vragen hebben betrekking op artikel 3 van de wet van 31 januari 

2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (hierna : de wet van 31 januari 2009), 

dat bepaalt : 
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 « Deze wet is toepasselijk op de volgende schuldenaren : de kooplieden bedoeld in 
artikel 1 van het Wetboek van koophandel, de landbouwvennootschap bedoeld in artikel 2, 
§ 3, van het Wetboek van vennootschappen en de burgerlijke vennootschappen met 
handelsvorm bedoeld in artikel 3, § 4, van hetzelfde wetboek ». 
 

 B.2.  De wet van 31 januari 2009 vervangt de wet van 17 juli 1997 betreffende het 

gerechtelijk akkoord, die volgens de wetgever « snel tegen haar grenzen [bleek] aan te 

lopen ». 

 

 De wetgever streefde ernaar « de duurzame ontwikkeling en de gezondmaking van de 

ondernemingen [voort te zetten], zonder daarom de mechanismen van de normale markten te 

verstoren door rechterlijke beslissingen » (Parl. St., Kamer, 2007, DOC 52-0160/001, p. 4, en 

Parl. St., Kamer, 2007-2008, DOC 52-0160/002, p. 39). 

 

 De bij de in het geding zijnde wet in werking gestelde maatregelen strekken ertoe een 

« systeem [te creëren] waarmee zonder al te veel moeilijkheden een economische activiteit 

kan worden geherstructureerd tegen een achtergrond van pre-faillissement en zelfs van 

dreigend faillissement » (Parl. St., Kamer, 2007-2008, DOC 52-0160/002, p. 39), zodat 

« voortaan […] de schuldenaar die liquiditeitsproblemen heeft - of zelfs in staat van 

faillissement verkeert - over een waaier van mogelijkheden [beschikt] om de onderneming die 

rendabel kan worden gemaakt te redden » (ibid., p. 41). 

 

 B.3.1.  Aan het Hof worden vragen gesteld over de bestaanbaarheid, met de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet, van het feit dat de landbouwers die hun beroepsactiviteit als 

natuurlijke persoon uitoefenen, niet het voordeel van de in de wet van 31 januari 2009 

bedoelde maatregelen genieten, terwijl, enerzijds, de landbouwers die hun beroepsactiviteit 

uitoefenen in het kader van een landbouwvennootschap of een burgerlijke vennootschap met 

handelsvorm (eerste vraag) en, anderzijds, de kooplieden die hun beroepsactiviteit als 

natuurlijke persoon uitoefenen (tweede vraag), wel het voordeel ervan genieten. 

 

 Het Hof onderzoekt beide vragen samen. 

 

 B.3.2.  De grondwettelijke regels van de gelijkheid en de niet-discriminatie sluiten niet 

uit dat een verschil in behandeling tussen categorieën van personen wordt ingesteld, voor 

zover dat verschil op een objectief criterium berust en het redelijk verantwoord is. 
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 Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld rekening 

houdend met het doel en de gevolgen van de betwiste maatregel en met de aard van de ter 

zake geldende beginselen; het gelijkheidsbeginsel is geschonden wanneer vaststaat dat er geen 

redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen en het beoogde 

doel. 

 

 B.4.1.  In het oorspronkelijke wetsvoorstel werd de toepassing van de nieuwe 

maatregelen enkel voorbehouden aan kooplieden, zowel natuurlijke personen als 

rechtspersonen. De indieners ervan wensten aldus « de parallellie met de faillissementswet » 

te handhaven (Parl. St., Kamer, 2007, DOC 52-0160/001, p. 10). 

 

 De huidige tekst van de wet is ontstaan uit een amendement dat door de Regering is 

ingediend. Met betrekking tot het toepassingsgebied van de wet wordt in de verantwoording 

van dat amendement aangegeven : 

 

 « Tijdens de hoorzittingen van 27 november 2007 tot 12 februari 2008 is gebleken dat 
een uitbreiding wenselijk was van het toepassingsgebied van een wet die de herstructurering 
van ondernemingen mogelijk maakt. De burgerlijke vennootschappen met handelsvorm en de 
landbouwvennootschappen kunnen thans geen gerechtelijk akkoord genieten. Het zijn 
evenwel economische entiteiten die perfect passen in het kader van de regelgeving die u 
wordt voorgesteld. Daarom is het toepassingsgebied van de wet door het amendement van de 
regering uitgebreid tot deze entiteiten, met als enige uitzondering de vrije beroepen die 
overigens voldoende worden begeleid door Orden of Instituten » (Parl. St., Kamer, 
2007-2008, DOC 52-0160/002, p. 40); 
 

 en : 

 

 « De verruiming heeft tot gevolg dat de meeste ondernemingen voor wie de wetgeving 
nuttig zou zijn, betrokken worden bij de nieuwe wetgeving » (ibid., p. 46). 
 

 B.4.2.  Op de vraag van een lid van de bevoegde commissie van de Kamer van 

volksvertegenwoordigers over het uitsluiten van de « gewone landbouwers die een 

zelfstandigenstatuut hebben » van het voordeel van de nieuwe regeling, antwoordde de 

minister dat « de procedure van gerechtelijk akkoord niet van toepassing [kon] zijn op 

zelfstandige landbouwers omdat zij geen afgescheiden vermogen hebben » (Parl. St., Kamer, 

2008-2009, DOC 52-0160/005, p. 157). 
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 B.5.1.  Het in de eerste prejudiciële vraag vermelde verschil in behandeling tussen de 

landbouwer die zijn beroepsactiviteit als natuurlijke persoon uitoefent en diegene die dezelfde 

beroepsactiviteit in het kader van een vennootschap uitoefent, berust op het criterium van de 

rechtspersoonlijkheid die de vennootschap kenmerkt, terwijl zij bij de natuurlijke persoon 

ontbreekt. In tegenstelling tot wat het geval is voor de landbouwer die zijn activiteit in het 

kader van een vennootschap uitoefent, is het vermogen dat verband houdt met de 

beroepsactiviteit van de landbouwer-natuurlijke persoon, niet afgescheiden van zijn 

persoonlijk vermogen. 

 

 B.5.2.  Dat criterium van onderscheid op grond van de rechtspersoonlijkheid en met 

betrekking tot het al dan niet bestaan van afgescheiden vermogens is objectief. Het kan echter 

niet als relevant worden beschouwd in het kader van de toepassing van de in de wet 

betreffende de continuïteit van de ondernemingen bedoelde maatregelen en procedures 

aangezien de kooplieden die hun activiteit als natuurlijke persoon uitoefenen en bijgevolg 

evenmin over een afgescheiden vermogen beschikken, van hun kant wel het voordeel van de 

in de in het geding zijnde wet bedoelde regeling genieten. 

 

 De toepassing van de in het geding zijnde wet op de kooplieden die hun beroepsactiviteit 

als natuurlijke persoon uitoefenen, toont dus aan dat het bezitten van rechtspersoonlijkheid 

geen noodzakelijke voorwaarde is om de maatregelen te kunnen genieten waarin door de 

wetgever is voorzien teneinde de continuïteit van de ondernemingen in moeilijkheden te 

bevorderen. 

 

 B.6.1.  Het in de tweede prejudiciële vraag vermelde verschil in behandeling tussen de 

landbouwer die zijn beroepsactiviteit als natuurlijke persoon uitoefent en de koopman die zijn 

beroepsactiviteit eveneens als natuurlijke persoon uitoefent, berust op de kwalificatie als 

daden van koophandel die kan worden gegeven aan de activiteiten van de koopman, terwijl zij 

de activiteiten van de landbouwer niet, geheel of gedeeltelijk, kenmerkt. Dat criterium van 

onderscheid, dat is afgeleid uit de hoedanigheid van koopman van de schuldenaar op wie de 

insolventieprocedures betrekking hebben, is dat waarop het vaststellen van het 

toepassingsgebied van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord, 

opgeheven bij artikel 85 van de in het geding zijnde wet, was gebaseerd. Het is eveneens 
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identiek aan het criterium waarop het vaststellen van het toepassingsgebied van de 

faillissementswet van 8 augustus 1997 berust. 

 

 B.6.2.  Het criterium met betrekking tot de hoedanigheid van koopman van de 

schuldenaar is objectief. Het Hof dient nog na te gaan of het relevant is. 

 

 B.6.3.  De wet van 31 januari 2009 is krachtens de in het geding zijnde bepaling niet 

alleen op de in artikel 1 van het Wetboek van koophandel bedoelde kooplieden maar ook op 

de in het Wetboek van vennootschappen bedoelde landbouwvennootschappen en burgerlijke 

vennootschappen met handelsvorm van toepassing. Daaruit vloeit voort dat de wetgever aan 

de in het geding zijnde wet een ruimer toepassingsgebied heeft gegeven dan dat van de twee 

voormelde wetten. De wetgever heeft dus zelf geoordeeld dat het voordeel van de 

maatregelen en procedures die ertoe strekken de continuïteit van de ondernemingen in 

moeilijkheden te verzekeren, niet enkel tot de ondernemingen met de hoedanigheid van 

koopman moest worden beperkt en dat het in overeenstemming zou zijn met het algemeen 

belang om het uit te breiden tot andere schuldenaars, met name tot de vennootschappen die 

actief zijn op het gebied van de landbouw. 

 

 B.6.4.  De wetgever heeft aldus uitdrukkelijk ervoor gekozen om het toepassingsgebied 

van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen niet op alle punten te doen 

overeenstemmen met dat van de vroegere wetgeving betreffende het gerechtelijk akkoord of 

nog met dat van de faillissementswet, aangezien hij ondernemingen waarop de 

faillissementsprocedure geen betrekking kan hebben omdat zij niet de hoedanigheid van 

koopman hebben, het voordeel van de in de eerstgenoemde wet bedoelde maatregelen heeft 

laten genieten. 

 

 B.7.  Daaruit kan worden afgeleid dat het uit de hoedanigheid van koopman afgeleide 

criterium, net zoals het criterium dat is afgeleid uit het bezitten van rechtspersoonlijkheid, niet 

relevant is ten opzichte van het bij de wet van 31 januari 2009 nagestreefde doel. 

 

 De in de prejudiciële vragen vermelde verschillen in behandeling zijn niet redelijk 

verantwoord. 
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 B.8.  Bovendien streeft de bij de artikelen 1675/2 en volgende van het Gerechtelijk 

Wetboek ingevoerde procedure van collectieve schuldenregeling niet hetzelfde doel na als de 

bepalingen van de wet van 31 januari 2009. De procedure van collectieve schuldenregeling 

strekt immers ertoe « de financiële toestand van de schuldenaar te herstellen, met name hem 

in staat te stellen in de mate van het mogelijke zijn schulden te betalen en tegelijkertijd te 

waarborgen dat hij zelf en zijn gezin een menswaardig leven kunnen leiden » (artikel 1675/3, 

derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek), maar in tegenstelling tot de in de in het geding 

zijnde wet bedoelde maatregelen strekt zij niet ertoe de activiteit van de onderneming in 

moeilijkheden zoveel mogelijk te behouden, in het belang van de ondernemer maar ook in het 

belang van zijn schuldeisers. 

 

 Daaruit vloeit voort dat de bescherming van de schuldenaar in het kader van de 

inwerkingstelling van een procedure van collectieve schuldenregeling niet gelijkwaardig kan 

worden geacht met het voordeel dat de landbouwer die zijn beroepsactiviteit als natuurlijke 

persoon uitoefent en die met moeilijkheden wordt geconfronteerd, van de toepassing van de in 

het geding zijnde wet zou kunnen verwachten. 

 

 B.9.  Ten slotte, in tegenstelling tot wat de Ministerraad aanvoert, vloeit de in B.7 

vastgestelde discriminatie wel degelijk voort uit het toepassingsgebied van de in het geding 

zijnde wet zoals het in artikel 3 ervan wordt gedefinieerd, en niet uit de definitie van daden 

van koophandel die uit de bepalingen van titel I van het Wetboek van koophandel wordt 

afgeleid. 

 

 B.10.  De prejudiciële vragen dienen bevestigend te worden beantwoord. 

 

 Artikel 3 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de 

ondernemingen is niet bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre het 

inhoudt dat een landbouwer die zijn beroepsactiviteit als natuurlijke persoon uitoefent, niet 

het voordeel van de bij die wet in werking gestelde maatregelen en procedures geniet. 

 

 B.11.  Aangezien de in B.10 vastgestelde leemte zich bevindt in de aan het Hof 

voorgelegde tekst, komt het de verwijzende rechter toe een einde te maken aan de door het 

Hof vastgestelde ongrondwettigheid, vermits die vaststelling is uitgedrukt in voldoende 
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precieze en volledige bewoordingen, die toelaten dat de in het geding zijnde bepaling wordt 

toegepast met inachtneming van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 3 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de 

ondernemingen schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre het inhoudt dat een 

landbouwer die zijn beroepsactiviteit als natuurlijke persoon uitoefent, niet het voordeel van 

de bij die wet in werking gestelde maatregelen en procedures geniet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 28 februari 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut R. Henneuse 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5376 

 
 

Arrest nr. 25/2013 
van 28 februari 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 54 van de wet van 13 mei 1999 

houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten, gesteld door de Raad 

van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Moerman, P. Nihoul en F. Daoût, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij een arrest in zake W.V. tegen de politiezone X, waarvan de expeditie ter griffie van 
het Hof is ingekomen op 4 april 2012, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële vraag 
gesteld : 
 
 « Schendt artikel 54 van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de 
personeelsleden van de politiediensten de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het 
de personeelsleden, tegen wie de tuchtraad een zwaardere straf voorstelt dan het 
oorspronkelijk strafvoorstel van de tuchtoverheid en waarbij de tuchtoverheid zich vervolgens 
aansluit, anders behandelt dan de personeelsleden die het voorwerp zijn van een beslissing 
van de tuchtoverheid om af te wijken van het strafvoorstel van de tuchtraad ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  W.V.; 
 
 -  de politiezone X; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  W.V.; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Bij beschikking van 28 november 2012 heeft het Hof de zaak in gereedheid verklaard en 
de dag van de terechtzitting bepaald op 18 december 2012. 
 
 Bij beschikking van 13 december 2012 heeft het Hof de zaak verdaagd naar de 
terechtzitting van 17 januari 2013. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 17 januari 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. L. Vanbrabant, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. P. Crispyn, advocaat bij 
de balie te Gent, voor W.V.; 
 
 .  Mr. A. De Meu loco Mr. H. Vermeire en Mr. J. Van Cauter, advocaten bij de balie te 
Gent, voor de politiezone X; 
 
 .  Mr. L. Schellekens, tevens loco Mr. D. D’Hooghe en Mr. I. Arnouts, advocaten bij de 
balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. De Groot en P. Nihoul verslag uitgebracht; 
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 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Op 29 december 2009 stelt het politiecollege - in zijn hoedanigheid van hogere tuchtoverheid - voor om 
commissaris van politie W.V. de zware tuchtstraf van schorsing voor de duur van één maand op te leggen. Op 
13 januari 2010 dient W.V. een verzoek tot heroverweging in bij de tuchtraad. Met zijn advies van 23 april 2010 
stelt de tuchtraad dat de feiten zijn bewezen, dat ze een tuchtfout uitmaken, dat de door de hogere tuchtoverheid 
voorgestelde tuchtstraf een te lichte tuchtstraf is en dat de zware tuchtstraf van schorsing voor de duur van drie 
maanden een straf is die beter is aangepast aan de ernst van de feiten. Op 19 mei 2010 beslist het politiecollege 
het advies van de tuchtraad te volgen en wordt de zware tuchtstraf van schorsing voor de duur van drie maanden 
opgelegd. 
 
 Tegen die laatste beslissing stelt W.V. op 16 juli 2010 een beroep tot nietigverklaring in bij de Raad van 
State. Hij voert onder meer een schending van de rechten van verdediging aan, doordat hij totaal onverwacht 
geconfronteerd werd met een aanzienlijk zwaardere strafmaat, zonder dat hij de mogelijkheid heeft gehad om 
zich ertegen te verdedigen. De Raad van State stelt vast dat wanneer de hogere tuchtoverheid beoogt af te wijken 
van het advies van de tuchtraad, zij krachtens artikel 54 van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut 
van de personeelsleden van de politiediensten (hierna : de wet van 13 mei 1999) de redenen hiertoe moet 
aangeven en ze, samen met de voorgenomen straf, ter kennis moet brengen van de betrokkene, die binnen tien 
dagen na de kennisgeving een schriftelijk verweer kan indienen. Wanneer de tuchtoverheid zich aansluit bij het 
advies van de tuchtraad waarbij het voorstel van tuchtstraf wordt verzwaard, geldt de voormelde mogelijkheid 
van schriftelijk verweer evenwel niet. De Raad van State acht het vervolgens aangewezen de bovenvermelde 
prejudiciële vraag te stellen aan het Hof. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  W.V., verzoekende partij voor het verwijzende rechtscollege, brengt in herinnering dat de hogere 
tuchtoverheid, wanneer zij voorstelt om één van de zware tuchtstraffen uit te spreken, het betrokken 
personeelslid daarvan op de hoogte moet brengen, waarna die laatste een verzoek tot heroverweging kan 
instellen bij de tuchtraad (artikel 38sexies van de wet van 13 mei 1999). Wanneer zulk een verzoek wordt 
ingesteld, verstrekt de tuchtraad een met redenen omkleed advies, waarbij die raad onder meer de mogelijkheid 
heeft om een andere tuchtstraf voor te stellen dan die welke oorspronkelijk door de hogere tuchtoverheid was 
voorgesteld (artikel 52 van dezelfde wet). Wanneer de hogere tuchtoverheid beoogt af te wijken van dat advies, 
dan moet zij de redenen hiertoe aangeven en ze, samen met de voorgenomen straf, ter kennis brengen van de 
betrokkene, die vervolgens over de mogelijkheid beschikt om binnen tien dagen na de kennisgeving een 
schriftelijk verweer in te dienen (artikel 54 van dezelfde wet). 
 
 A.2.  W.V. wijst erop dat er zich op basis van de voormelde regeling verschillende situaties kunnen 
voordoen. Wanneer de tuchtraad conform het oorspronkelijke voornemen van de tuchtoverheid adviseert, rijst er 
volgens hem geen enkel probleem vermits het personeelslid niet wordt verrast en zich heeft kunnen verdedigen 
wat de strafmaat betreft. Wanneer de tuchtraad afwijkt van het oorspronkelijke voornemen van de tuchtoverheid 
door een lichtere straf te adviseren en wanneer de tuchtoverheid het advies volgt, rijst er volgens hem evenmin 
een probleem, vermits een lichtere tuchtstraf geen extra verweermiddel noodzaakt. Wanneer de tuchtraad een 
zwaardere straf adviseert dan de straf die door de tuchtoverheid oorspronkelijk werd beoogd, en de tuchtoverheid 
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van het advies van de tuchtraad afwijkt, rijst er evenmin een probleem, vermits de in het geding zijnde bepaling 
voorziet in een extra verweermiddel. Wanneer de tuchtraad een zwaardere straf adviseert dan de straf die door de 
tuchtoverheid oorspronkelijk werd beoogd, en de tuchtoverheid zich daarbij aansluit, rijst er volgens W.V. echter 
wel een probleem, vermits het betrokken personeelslid niet de mogelijkheid heeft om zijn standpunt te doen 
gelden betreffende de door de tuchtraad voorgestelde strafmaat. Ten slotte, wanneer de tuchtraad conform het 
oorspronkelijke voornemen van de tuchtoverheid adviseert of zelfs een lichtere straf voorstelt en de 
tuchtoverheid hiervan wenst af te wijken door een nog lichtere straf voor te stellen, beschikt de betrokkene 
krachtens de in het geding zijnde bepaling over een verweermogelijkheid, wat volgens hem het absurde karakter 
van die regeling aantoont. 
 
 A.3.  W.V. verwijst naar het arrest nr. 4/2001 van 25 januari 2001 van het Hof, meer bepaald naar de 
overweging B.8.4.4 ervan, en leidt eruit af dat de rechten van verdediging in beginsel inhouden dat niets wat 
medebepalend kan zijn voor de beslissing van de bevoegde overheid aan het op tegenspraak gevoerde debat mag 
worden onttrokken. Hij meent dat de in die overweging behandelde problematiek in ruime mate analoog is aan 
de onderhavige problematiek en wijst erop dat het Hof in dat arrest heeft geoordeeld dat de betrokkene op de 
hoogte moet worden gebracht van het desbetreffende advies en dat hij eveneens de mogelijkheid moet krijgen 
om zich ertegen te verweren. 
 
 A.4.  W.V. meent dat de in het geding zijnde bepaling een verschil in behandeling in het leven roept tussen 
personeelsleden, naargelang zij worden geconfronteerd met een tuchtoverheid die al dan niet wenst af te wijken 
van het advies van de tuchtraad en aldus al dan niet over een bijkomend verweermiddel beschikken. Vermits het 
algemeen rechtsbeginsel van de rechten van verdediging in het geding is, meent hij dat voor dat verschil in 
behandeling geen objectieve en redelijke verantwoording bestaat. 
 
 A.5.  De Ministerraad doet gelden dat het Hof wordt gevraagd om een vergelijking te maken tussen, 
enerzijds, de personeelsleden die worden geconfronteerd met een advies van de tuchtraad waarin wordt 
voorgesteld om een zwaardere tuchtstraf op te leggen dan de straf waarin is voorzien in het oorspronkelijke 
voorstel, advies dat door de hogere tuchtoverheid wordt gevolgd en, anderzijds, de personeelsleden die worden 
geconfronteerd met een beslissing van de hogere tuchtoverheid om af te wijken van het advies van de tuchtraad. 
Hij wijst erop dat tot die tweede categorie niet alleen personeelsleden behoren die worden geconfronteerd met 
een verzwaring van het eerdere strafvoorstel, maar tevens personeelsleden die een versoepeling van dat 
strafvoorstel genieten. Volgens de Ministerraad zijn de personeelsleden die een versoepeling van het eerdere 
strafvoorstel genieten, te dezen niet relevant, zodat enkel rekening dient te worden gehouden met de 
personeelsleden die worden geconfronteerd met een verzwaring van het eerdere strafvoorstel. 
 
 A.6.  In hoofdorde is de Ministerraad van oordeel dat de prejudiciële vraag onvergelijkbare situaties betreft. 
Ofschoon beide te vergelijken categorieën in de loop van de tuchtprocedure worden geconfronteerd met een 
verzwaring van het tuchtvoorstel, is die verzwaring afkomstig van verschillende instanties, zijnde enerzijds de 
tuchtraad en anderzijds de hogere tuchtoverheid. Ook het tijdstip waarop de verzwaring zich voordoet in de loop 
van de tuchtprocedure verschilt : de tuchtraad spreekt zich uit vooraleer de tuchtprocedure finaal kan worden 
afgerond, terwijl de hogere tuchtoverheid met haar optreden in beginsel zelf de tuchtprocedure beëindigt. Dit 
leidt volgens de Ministerraad tot fundamentele verschillen op het vlak van de mogelijkheid tot verweer : zonder 
een uitdrukkelijke repliekmogelijkheid in de wet zou het personeelslid dat wordt geconfronteerd met een 
verzwaring van het tuchtvoorstel door de hogere tuchtoverheid in afwijking van het voorstel van de tuchtraad 
geen mogelijkheid meer hebben om hiertegen te reageren omdat de hogere tuchtoverheid in dat geval finaal 
beslist, terwijl het personeelslid dat wordt geconfronteerd met een verzwaring van het tuchtvoorstel door de 
tuchtraad, nog een deel van de tuchtprocedure moet doorlopen en alsnog zijn bezwaren kenbaar kan maken. De 
Ministerraad gaat daarbij ervan uit dat niets de betrokkene verhindert om op eigen initiatief zijn verweer te 
bezorgen aan de hogere tuchtoverheid. Hij wijst daarbij erop dat het personeelslid ook kennis heeft van de 
redenen voor de verzwaring, vermits artikel 53 van de wet van 13 mei 1999 voorschrijft dat de tuchtraad zijn 
advies ook aan het betrokken personeelslid ter kennis moet brengen. 
 
 A.7.1.  In zoverre het Hof van oordeel zou zijn dat de betrokken situaties wel vergelijkbaar zijn, meent de 
Ministerraad dat het verschil in behandeling objectief en redelijk is verantwoord aangezien de verzwaring van de 
tuchtstraf voor beide categorieën van personeelsleden zich op een verschillend moment in de tuchtprocedure 
voordoet, wat de mogelijkheid om zich lopende de tuchtprocedure te verweren beïnvloedt. 
 
 A.7.2.  De Ministerraad herinnert eraan dat de tuchtprocedure in beginsel is afgerond na de beslissing van 
de hogere tuchtoverheid. Indien de wetgever niet uitdrukkelijk had voorzien in een mogelijkheid tot repliek 
wanneer de hogere tuchtoverheid wenst af te wijken van het advies van de tuchtraad, zou het personeelslid 
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volgens hem zijn kritiek ten aanzien van de strafmaat enkel kunnen formuleren naar aanleiding van een 
beroepsprocedure bij de Raad van State. De repliekmogelijkheid waarin uitdrukkelijk in de in het geding zijnde 
bepaling is voorzien, is volgens de Ministerraad onontbeerlijk voor het betrokken personeelslid om zich alsnog 
binnen de tuchtprocedure te kunnen verweren. Aldus heeft de wetgever volgens hem een legitiem doel 
nagestreefd. 
 
 A.7.3.  Het gehanteerde criterium van onderscheid is volgens de Ministerraad duidelijk en objectief. Het 
personeelslid dat wordt geconfronteerd met een verzwaring van het tuchtvoorstel door de tuchtraad, kan volgens 
hem immers zijn bezwaren op dat vlak nog kenbaar maken vermits de procedure nog niet is beëindigd. De 
Ministerraad verwijst daarbij naar het verslag van de auditeur bij de Raad van State. Hij wijst er ook nog op dat 
het personeelslid in voorkomend geval zelfs reeds kan repliceren wanneer de zaak nog bij de tuchtraad 
aanhangig is : het koninklijk besluit van 26 november 2001 tot uitvoering van de wet van 13 mei 1999 houdende 
het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten voorziet immers in een laatste verweer voor de 
tuchtraad. Vermits hiermee onder meer kan worden gerepliceerd op het advies van de algemene inspectie wordt 
het personeelslid volgens de Ministerraad een waarborg voor zijn rechten van verdediging verstrekt. 
 
 A.8.  De Ministerraad is het niet eens met de stelling van W.V., inhoudende dat hij eerst het standpunt van 
de tuchtoverheid wil afwachten alvorens te repliceren op het advies van de tuchtraad. Hij herinnert eraan dat het 
advies van de tuchtraad waarin in voorkomend geval een verzwaring van het tuchtvoorstel wordt voorgesteld, 
wordt overgezonden aan de betrokkene, zodat hij zich kan verweren vooraleer de hogere tuchtoverheid definitief 
beslist over de strafmaat. Het vrijwaren van de rechten van verdediging vereist volgens hem geenszins dat de 
verzwaring van de tuchtstraf door het tuchtorgaan zelf wordt aangekondigd. 
 
 A.9.  De Ministerraad doet ten slotte gelden dat het arrest nr. 4/2001 betrekking had op een zaak die 
fundamenteel verschillend is van de voorliggende zaak. Het verschil tussen beide zaken betreft volgens hem de 
kennisname door het betrokken personeelslid van een advies dat bepalend is voor de eindbeslissing in de 
tuchtprocedure : terwijl het personeelslid in de situatie die aan de orde was in het arrest nr. 4/2001 geen kennis 
kreeg van het desbetreffende advies, is in de kennisgeving van het advies van de tuchtraad in de voorliggende 
zaak wel degelijk voorzien. 
 
 A.10.  W.V. is het niet eens met de stelling van de Ministerraad dat er zich geen probleem zou voordoen 
omdat niets de betrokkene zou beletten een verweerschrift bij de hogere tuchtoverheid in te dienen. Hij wijst 
erop dat de tuchtoverheid krachtens artikel 55 van de wet van 13 mei 1999 aan het betrokken personeelslid haar 
uitspraak dient mee te delen « binnen de dertig dagen nadat haar […] het advies van de tuchtraad werd 
toegestuurd ». De tuchtoverheid kan aldus volgens hem op dezelfde dag als die waarop zij het advies van de 
tuchtraad ontvangt reeds een eindbeslissing nemen, waardoor er voor het personeelslid geen enkele mogelijkheid 
bestaat om alsnog op eigen initiatief een verweerschrift in te dienen. Bovendien moet volgens hem ermee 
rekening worden gehouden dat het mogelijk is dat het personeelslid niet onmiddellijk kennis neemt van het 
advies van de tuchtraad, bijvoorbeeld omdat hij niet thuis is op het ogenblik dat de postbode de aangetekende 
zending aanbiedt. Hij doet ook gelden dat het personeelslid onmogelijk kan voorspellen of de tuchtoverheid het 
advies van de tuchtraad zal volgen of niet. Ten slotte meent hij dat het indienen van een verweerschrift « op 
eigen initiatief » geen enkele zekerheid biedt dat de tuchtoverheid de in dat verweerschrift vervatte argumenten 
in overweging neemt, vermits de wet niet voorziet in de mogelijkheid om zulk een verweerschrift in te dienen. 
 
 A.11.  De politiezone X sluit zich aan bij de standpunten ingenomen door de Ministerraad. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de 

politiediensten (hierna : de wet van 13 mei 1999) maakt een onderscheid tussen de gewone 

tuchtoverheden en de hogere tuchtoverheden. De gewone tuchtoverheden leggen de lichte 

tuchtstraffen op. De hogere tuchtoverheden kunnen zowel de lichte als de zware tuchtstraffen 

opleggen (artikel 17). 
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 De in het geding zijnde bepaling heeft betrekking op de procedure voor de hogere 

tuchtoverheden. Die procedure houdt onder meer in dat, wanneer de hogere tuchtoverheid 

voorstelt om één van de zware tuchtstraffen uit te spreken, zij het betrokken personeelslid 

daarvan op de hoogte dient te brengen, waarna dat personeelslid een verzoek tot 

heroverweging kan instellen bij de tuchtraad (artikelen 38sexies en 51bis). Wanneer zulk een 

verzoek wordt ingesteld, verstrekt de tuchtraad een met redenen omkleed advies, waarbij die 

raad onder meer de mogelijkheid heeft om een andere tuchtstraf voor te stellen dan die welke 

oorspronkelijk door de hogere tuchtoverheid werd voorgesteld (artikel 52). Het advies van de 

tuchtraad wordt binnen dertig dagen na het sluiten van de debatten ter kennis gebracht van het 

betrokken personeelslid en van de hogere tuchtoverheid (artikel 53). Daarna staat het aan de 

hogere tuchtoverheid een uitspraak te doen, die bij afgifte tegen ontvangstbewijs of bij een ter 

post aangetekende brief aan het betrokken personeelslid dient te worden medegedeeld binnen 

dertig dagen nadat haar het advies van de tuchtraad werd toegestuurd, of nadat zij, 

overeenkomstig artikel 54 van dezelfde wet, het laatste schriftelijk verweer heeft ontvangen 

(artikel 55). 

 

 B.2.  Artikel 54 van de wet van 13 mei 1999, zoals gewijzigd bij artikel 32 van de wet 

van 31 mei 2001, bepaalt : 

 

 « Wanneer de hogere tuchtoverheid beoogt af te wijken van het advies, dan moet zij de 
redenen hiertoe aangeven en ze, samen met de voorgenomen straf, ter kennis brengen van de 
betrokkene. Deze kan een schriftelijk verweer indienen binnen de tien dagen na de 
kennisgeving, op straffe van verval ». 
 

 B.3.  Het Hof wordt gevraagd of die bepaling bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet, in zoverre zij de personeelsleden ten aanzien van wie de tuchtraad een 

zwaardere straf voorstelt dan het oorspronkelijke strafvoorstel van de tuchtoverheid, waarbij 

de tuchtoverheid zich vervolgens aansluit, anders behandelt dan de personeelsleden die het 

voorwerp zijn van een beslissing van de tuchtoverheid om af te wijken van het strafvoorstel 

van de tuchtraad. 

 

 B.4.  Rekening houdend met de motivering van de verwijzingsbeslissing en met de feiten 

die ten grondslag liggen aan die beslissing, heeft het verschil in behandeling dat aan het Hof 

wordt voorgelegd betrekking op het feit dat de in het geding zijnde bepaling voor de tweede 
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categorie van personeelsleden voorziet in de mogelijkheid om een schriftelijk verweer te 

voeren tegen het voornemen van de hogere tuchtoverheid om een zwaardere tuchtstraf uit te 

spreken dan die welke werd geadviseerd door de tuchtraad, terwijl niet is voorzien in zulk een 

verweermogelijkheid wanneer de tuchtraad een zwaardere tuchtstraf adviseert dan die welke 

oorspronkelijk door de hogere tuchtoverheid werd voorgesteld en de hogere tuchtoverheid 

zich vervolgens bij dat advies aansluit. 

 

 Het Hof beperkt zijn onderzoek tot dat verschil in behandeling. 

 

 B.5.  In tegenstelling tot wat de Ministerraad beweert, zijn de in de prejudiciële vraag 

vermelde categorieën van personeelsleden voldoende vergelijkbaar ten aanzien van de in het 

geding zijnde regeling. Beide categorieën worden immers geconfronteerd met een voorstel 

van tuchtstraf die zwaarder is dan die welke oorspronkelijk werd voorgesteld. De 

omstandigheid dat dat voorstel uitgaat van verschillende instanties die op verschillende 

ogenblikken optreden in de tuchtprocedure - de tuchtraad dan wel de hogere tuchtoverheid - is 

niet van dien aard dat tot de onvergelijkbaarheid van de bedoelde categorieën kan worden 

besloten. 

 

 B.6.  In principe houdt het recht van verdediging in dat niets wat medebepalend kan zijn 

voor de beslissing van de bevoegde overheid aan het op tegenspraak gevoerde debat 

onttrokken mag blijven. 

 

 B.7.  Sinds de wijziging van de in het geding zijnde bepaling bij de wet van 31 mei 2001, 

is de hogere tuchtoverheid op geen enkele wijze gebonden door het advies van de tuchtraad, 

noch wat de uiteenzetting van de feiten en de toerekening ervan aan het betrokken personeelslid 

betreft, noch wat de kwalificatie van die feiten als tuchtvergrijp betreft, noch wat de voorgestelde 

tuchtstraf betreft. 

 

 Wanneer de hogere tuchtoverheid beoogt af te wijken van het advies, moet zij wel de 

redenen hiertoe aangeven en ze, samen met de voorgenomen straf, ter kennis brengen van het 

betrokken personeelslid. 

 

 B.8.1.  Door te voorzien in het mogelijke optreden van een door een magistraat 

voorgezeten onafhankelijk adviesorgaan, meer bepaald de tuchtraad, heeft de wetgever het 
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personeelslid dat een zware tuchtsanctie riskeert bijkomende waarborgen willen bieden (Parl. 

St., Kamer, 1998-1999, nr. 1965/1, p. 3). Met het optreden van dat onafhankelijk orgaan werd 

een beter evenwicht beoogd tussen, enerzijds, de vraag naar een onpartijdige en 

onafhankelijke instantie en, anderzijds, het gegeven dat in ambtenarenzaken diegenen die 

verantwoordelijk zijn voor de goede werking van de dienst zich in de juiste positie bevinden 

om te oordelen over tekortkomingen ten aanzien van de eer of de waardigheid van het ambt. 

 

 B.8.2.  Ofschoon het advies van de tuchtraad in het algemeen kan worden beschouwd als 

een bijkomende waarborg voor het betrokken personeelslid, kan het voor dat personeelslid 

echter ook een nadelige invloed hebben, meer bepaald wanneer erin een zwaardere 

tuchtsanctie wordt aanbevolen dan oorspronkelijk door de hogere tuchtoverheid was 

voorgesteld en in zoverre dat advies vervolgens door de hogere tuchtoverheid wordt gevolgd. 

 

 B.9.  Zoals in herinnering is gebracht in B.1, bepaalt artikel 53 van de wet van 13 mei 

1999 dat het met redenen omklede advies van de tuchtraad binnen dertig dagen na het sluiten 

van de debatten ter kennis dient te worden gebracht, niet alleen van de hogere tuchtoverheid, 

maar ook van het betrokken personeelslid. Ofschoon het personeelslid ervan op de hoogte 

moet worden gebracht, voorziet de wet van 13 mei 1999 niet in een mogelijkheid voor het 

personeelslid om het advies en de erin opgenomen motieven te betwisten. 

 

 B.10.  Krachtens de in het geding zijnde bepaling kan het betrokken personeelslid wel 

een schriftelijk verweer indienen wanneer de hogere tuchtoverheid beoogt af te wijken van het 

advies van de tuchtraad. In die mogelijkheid is niet voorzien wanneer de hogere tuchtoverheid 

het advies van de tuchtraad volgt. 

 

 B.11.  Vermits het ten aanzien van de rechtspositie van het betrokken personeelslid geen 

verschil uitmaakt of een verzwaring van de oorspronkelijk voorgestelde tuchtstraf het gevolg 

is van het advies van de tuchtraad dat de hogere tuchtoverheid voornemens is te volgen, dan 

wel van het voornemen van de hogere tuchtoverheid om af te wijken van het advies van de 

tuchtraad, is het niet redelijk verantwoord dat de betrokkene in het ene geval de mogelijkheid 

wordt geboden om zich schriftelijk tegen het voorstel tot verzwaring te verweren en in het 

andere geval niet. 
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 B.12.  In tegenstelling tot wat de Ministerraad beweert, kan de omstandigheid dat het 

betrokken personeelslid, na ontvangst van het advies van de tuchtraad, op niet-formele wijze 

een verweerschrift zou kunnen indienen bij de hogere tuchtoverheid, het in het geding zijnde 

verschil in behandeling niet verantwoorden. De bepalingen van de wet van 13 mei 1999 

voorzien immers niet in een termijn waarbinnen zulk een verweerschrift zou moeten worden 

ingediend, en verhinderen de hogere tuchtoverheid bijgevolg niet om onmiddellijk na 

ontvangst van het advies van de tuchtraad een uitspraak te vellen waarmee dat advies wordt 

gevolgd. Bovendien zou, vermits het voormelde verweerschrift een niet-formeel 

procedurestuk betreft, twijfel kunnen rijzen over de vraag of de hogere tuchtoverheid is 

gehouden om dat procedurestuk in overweging te nemen en erop te antwoorden. 

 

 B.13.  In zoverre de personeelsleden ten aanzien van wie de tuchtraad een zwaardere 

tuchtstraf voorstelt dan het oorspronkelijke strafvoorstel van de hogere tuchtoverheid, niet de 

mogelijkheid hebben om bij die tuchtoverheid een schriftelijk verweer in te dienen tegen de 

voorgestelde strafverzwaring wanneer de hogere tuchtoverheid zich aansluit bij dat voorstel, 

is de in het geding zijnde bepaling niet bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet. 

 

 B.14.  De prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 54 van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden 

van de politiediensten, zoals gewijzigd bij artikel 32 van de wet van 31 mei 2001, schendt de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre de personeelsleden ten aanzien van wie de 

tuchtraad een zwaardere tuchtstraf voorstelt dan het oorspronkelijke strafvoorstel van de 

hogere tuchtoverheid, niet de mogelijkheid hebben om bij die tuchtoverheid een schriftelijk 

verweer in te dienen tegen de voorgestelde strafverzwaring wanneer die hogere tuchtoverheid 

zich bij dat voorstel aansluit. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 

28 februari 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5378 

 
 

Arrest nr. 26/2013 
van 28 februari 2013 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 2 van het Strafwetboek, gesteld door het 

Hof van Beroep te Luik. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey en F. Daoût, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 

 



2 
 

  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 15 maart 2012 in zake het openbaar ministerie en de minister van Financiën 
tegen V. D.J.S. en de bvba « V. I.-E. », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is 
ingekomen op 12 april 2012, heeft het Hof van Beroep te Luik de volgende prejudiciële vraag 
gesteld : 
 
 « Schendt artikel 2, eerste en tweede lid, van het Strafwetboek, in die zin geïnterpreteerd 
dat in geval van misdrijf gepleegd onder de gelding van de vroegere wet van 10 juni 1997, 
waarvan artikel 39, eerste lid, waarbij een geldboete wordt opgelegd, is vernietigd bij arrest 
van het Grondwettelijk Hof van 30 oktober 2008, dat misdrijf op het ogenblik van het vonnis 
strafbaar is met een geldboete opgelegd bij artikel 43 van de wet van 21 december 2009 
houdende fiscale en diverse bepalingen en artikel 45, eerste lid, van de wet van 22 december 
2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen, zodat de beklaagden die berecht 
worden na de inwerkingtreding van de voormelde bepalingen niet de gedeeltelijke 
vernietiging van het voormelde artikel 39, eerste lid, kunnen genieten, de artikelen 12 en 14 
van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 7.1 van het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij de 
wet van 13 mei 1955 ? ». 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 9 januari 2013 : 
 
 -  is verschenen : Mr. F. T’Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en T. Merckx-Van Goey verslag 
uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Een rechtspersoon en de zaakvoerder ervan worden ervan beschuldigd verschillende honderden liters 
alcoholhoudende dranken onregelmatig op het Belgische grondgebied te hebben ingevoerd zonder de accijnzen, 
de bijzondere accijnzen en de verpakkingsheffingen te hebben vereffend of gecautioneerd. 
 
 De Administratie der douane en accijnzen stelt hoger beroep in tegen het vonnis waarbij de rechtspersoon 
en de zaakvoerder ervan worden veroordeeld, in zoverre daarin niet de verbeurdverklaring is bevolen van de 
bestelwagen van de vennootschap die is gebruikt om het misdrijf te plegen. 
 
 Op het ogenblik van het plegen ervan werden de feiten strafbaar gesteld en bestraft bij de artikelen 4 tot 11 
en 39 tot 42 van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het 
voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop en bij de artikelen 369, 370, 395 en 396 van 
de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur. 
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 Het aan de beklaagden verweten misdrijf werd krachtens artikel 39 van de wet van 10 juni 1997 bestraft 
met een geldboete gelijk aan tienmaal de verschuldigde accijnzen, met een minimum van 250 euro. Bij een arrest 
nr. 140/2008 van 30 oktober 2008 vernietigde het Grondwettelijk Hof evenwel artikel 39, eerste lid, in zoverre 
het de strafrechter niet toestond om de geldboete te matigen in geval van verzachtende omstandigheden en in 
zoverre het niet voorzag in een minimum- en maximumbedrag voor de geldboete die kon worden uitgesproken. 
 
 De wet van 21 december 2009 houdende fiscale en diverse bepalingen heeft artikel 39, eerste lid, van de 
wet van 10 juni 1997 gewijzigd door te voorzien in een geldboete van vijf- tot tienmaal het bedrag van het 
ontdoken recht. Die wet is op 11 januari 2010 in werking getreden. Een wet van 22 december 2009 heft de wet 
van 10 juni 1997 op vanaf 1 april 2010. De verwijzende rechter merkt op dat de in het geding zijnde feiten 
strafbaar gesteld blijven bij artikel 45 van de wet van 22 december 2009 en dat zij voortaan worden bestraft met 
een geldboete van vijf- tot tienmaal het bedrag van de in het geding zijnde accijns, met een minimum van 
250 euro. 
 
 De Administratie der douane en accijnzen is van oordeel dat de wetten van 21 en 22 december 2009 in 
minder strenge straffen voorzien dan die welke bij de wet van 10 juni 1997 waren vastgesteld. 
 
 Na de inhoud van de door het Hof van Cassatie op 23 september 2009 en 3 november 2010 gewezen 
arresten in herinnering te hebben gebracht, die hij in die zin interpreteert dat de beklaagden die het misdrijf onder 
de gelding van de wet van 10 juni 1997 hebben gepleegd, de gedeeltelijke vernietiging van die wet niet kunnen 
genieten wanneer zij na de inwerkingtreding van de wetten van 21 en 22 december 2009 worden berecht, acht de 
verwijzende rechter het noodzakelijk de voormelde prejudiciële vraag te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  De Ministerraad merkt vooraf op dat dezelfde prejudiciële vraag aan het Hof werd gesteld in de zaak 
nr. 5219. 
 
 A.2.  Hij is bovendien van mening dat de artikelen 12 en 14 van de Grondwet niet zijn geschonden in 
zoverre artikel 2 van het Strafwetboek de onmiddellijke toepassing van het nieuwe artikel 39 van de wet van 
10 juni 1997 als mildste wet mogelijk maakt. De Ministerraad is immers van oordeel dat het Hof, in zijn arrest 
nr. 140/2008, de strafbaarstelling en de toepassing van de straf waarin in artikel 39, eerste lid, van de wet van 
10 juni 1997 is voorzien, niet zonder meer heeft willen uitsluiten, zodat dat arrest de zwaarte van de straf, die als 
zodanig geen grondwettigheidsprobleem vormde, niet in het geding zou hebben gebracht. 
 
 Artikel 39, eerste lid, in zoverre het een bepaald gedrag strafbaar stelt, is volgens de Ministerraad dus 
blijven bestaan in de rechtsorde tot de vervanging ervan bij de wet van 21 december 2009. Het zou dus aan de 
rechter staan de in het arrest nr. 140/2008 vastgestelde lacune weg te werken, zoals het Hof van Cassatie in 
herinnering heeft gebracht, en zulks ook wanneer een wettelijke herstelbepaling hem via artikel 2 van het 
Strafwetboek toelaat die lacune weg te werken. 
 
 Elke andersluidende interpretatie zou volgens de Ministerraad ertoe leiden dat de vernietiging verder reikt 
dan wat het Hof zelf zou hebben afgebakend in zijn arrest nr. 140/2008. 
 
 A.3.  De Ministerraad merkt eveneens op dat de eventuele schending van de artikelen 12 en 14 van de 
Grondwet moet worden beoordeeld ten aanzien van het evenredigheidsbeginsel. Volgens de Ministerraad zou het 
terzijde schuiven van artikel 43 van de wet van 21 december 2009 een onevenredige maatregel vormen 
aangezien het straffeloosheid zou verlenen aan fraudeurs, ook al zou de in het arrest nr. 140/2008 vastgestelde 
lacune door de rechter kunnen worden weggewerkt. 
 
 A.4.  De Ministerraad beklemtoont ten slotte dat het Hof het strengere of minder strenge karakter van een 
nieuwe wet reeds heeft beoordeeld door rekening te houden met de wil van de wetgever en door de met elkaar 
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strijdige normen in concreto te vergelijken. De Ministerraad is evenwel van oordeel dat de wet van 21 december 
2009 door de wetgever is geconcipieerd teneinde de misdrijven die zij bestraft, minder streng te bestraffen. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 39, eerste lid, van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling 

voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop, 

zoals gewijzigd bij artikel 2, nr. 22, van het koninklijk besluit van 20 juli 2000 « houdende 

uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving 

die betrekking heeft op aangelegenheden zoals bedoeld in artikel 78 van de Grondwet en die 

ressorteert onder het Ministerie van Financiën » en bij artikel 42, 5°, van het koninklijk 

besluit van 13 juli 2001 « houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de 

invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden zoals bedoeld 

in artikel 78 van de Grondwet en die ressorteert onder het Ministerie van Financiën », 

bepaalde : 

 

 « Iedere overtreding van de bepalingen van deze wet die tot gevolg heeft dat de accijns 
opeisbaar wordt, wordt gestraft met een boete van tienmaal de in het spel zijnde accijns met 
een minimum van 250 EUR ». 
 

 B.2.  Bij zijn arrest nr. 165/2006 van 8 november 2006 heeft het Hof voor recht gezegd 

dat die bepaling de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6.1 

van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, schendt in zoverre zij de strafrechter 

niet toestaat om, wanneer er verzachtende omstandigheden bestaan, de erin bepaalde 

geldboete op enigerlei wijze te matigen. Het Hof heeft dezelfde beslissing genomen bij zijn 

arrest nr. 199/2006 van 13 december 2006. 

 

 B.3.  Bij zijn arrest nr. 140/2008 van 30 oktober 2008 heeft het Hof artikel 39, eerste lid, 

van de wet van 10 juni 1997 vernietigd, in zoverre het de strafrechter niet toestaat om, 

wanneer er verzachtende omstandigheden bestaan, de in die bepaling voorgeschreven 

geldboete te matigen en in zoverre het, door niet te voorzien in een maximum- en 

minimumgeldboete, afbreuk kan doen aan het recht op het ongestoord genot van de eigendom 

gewaarborgd bij artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor 

de rechten van de mens. 
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 B.4.  Teneinde rekening te houden met de budgettaire en administratieve moeilijkheden 

en met het gerechtelijk contentieux die uit dat vernietigingsarrest zouden kunnen vloeien, en 

met het feit dat het beroep was ingesteld met toepassing van artikel 4, tweede lid, van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989, heeft het Hof, in dat arrest nr. 140/2008, behalve ten 

aanzien van de verzoeker, de gevolgen van de vernietigde bepaling gehandhaafd die definitief 

waren op de datum van bekendmaking van dat arrest in het Belgisch Staatsblad, zodanig dat 

de vernietiging alle hangende zaken ten goede komt. Het arrest is bekendgemaakt in het 

Belgisch Staatsblad op 13 november 2008. 

 

 B.5.  Teneinde rekening te houden met het voormelde arrest nr. 140/2008 zijn 

verschillende wetsbepalingen aangenomen. 

 

 B.6.1.  Artikel 43 van de wet van 21 december 2009 houdende fiscale en diverse 

bepalingen (Belgisch Staatsblad van 31 december 2009, tweede editie), in werking getreden 

op 10 januari 2010, bepaalt : 

 

 « Voor het vroegere artikel 39, eerste lid, van de wet van 10 juni 1997 betreffende 
algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en 
de controles daarop, dat gedeeltelijk werd vernietigd bij arrest nr. 140/2008 van 30 oktober 
2008 van het Grondwettelijk Hof, treedt een nieuwe artikel 39, eerste lid, in de plaats 
luidende : 
 
 ‘ Iedere overtreding van de bepalingen van deze wet die tot gevolg heeft dat de accijns 
opeisbaar wordt, wordt gestraft met een boete van vijf- tot tienmaal de in het spel zijnde 
accijns met een minimum van 250 euro. ’ ». 
 

 B.6.2.  De artikelen 45, 49 en 52 van de wet van 22 december 2009 betreffende de 

algemene regeling inzake accijnzen bepalen : 

 

 « Art. 45.  Iedere overtreding van de bepalingen van deze wet die tot gevolg heeft dat de 
accijnzen opeisbaar worden, wordt gestraft met een boete van vijf- tot tienmaal de in het spel 
zijnde accijnzen met een minimum van 250 euro. 
 
 Bovendien worden de overtreders bestraft met een gevangenisstraf van vier maanden tot 
een jaar wanneer accijnsgoederen die worden geleverd of zijn bestemd om te worden geleverd 
in het land, in het verbruik zijn gesteld zonder aangifte of wanneer het vervoer ervan 
geschiedt onder dekking van valse of vervalste documenten of wanneer de inbreuk wordt 
gepleegd in bende van ten minste drie personen. 
 
 In geval van herhaling worden de geldboete en de gevangenisstraf verdubbeld. 
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 Benevens vorenvermelde straf worden de goederen waarop de accijnzen verschuldigd 
zijn, de bij de overtreding gebruikte vervoermiddelen en de voorwerpen die gediend hebben 
of bestemd waren om de fraude te plegen in beslag genomen en wordt de verbeurdverklaring 
ervan uitgesproken. 
 
 De teruggave van in beslag genomen goederen wordt toegestaan aan de persoon die er 
eigenaar van was op het ogenblik van de inbeslagneming en die aantoont dat hij vreemd is aan 
het misdrijf ». 
 

 « Art. 49. § 1.  De wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor 
accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop wordt 
opgeheven. 
 
 § 2.  Verwijzingen naar de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor 
accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop, 
worden geacht verwijzingen naar onderhavige wet te zijn ». 
 

 « Art. 52.  Deze wet treedt in werking op 1 april 2010 ». 
 

 B.7.  Aan het Hof wordt gevraagd of artikel 2 van het Strafwetboek bestaanbaar is met de 

artikelen 12 en 14 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 7.1 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 Uit het verwijzingsarrest blijkt dat het Hof van Beroep van oordeel is dat de geldboete 

waarin de bepalingen voorzien die van kracht waren wanneer de feiten zijn gepleegd 

(artikel 39, eerste lid, van de wet van 10 juni 1997, intussen gedeeltelijk vernietigd bij het 

voormelde arrest nr. 140/2008) hoger is dan die waarin is voorzien door de bepalingen die van 

kracht zijn op het ogenblik van het vonnis zoals die zijn opgenomen in de wetten van 21 en 

22 december 2009, maar dat de daarbij ingevoerde regeling zelf strenger is dan die welke 

voortvloeit uit de bij het arrest nr. 140/2008 besloten gedeeltelijke vernietiging die de 

beklaagde geniet. 

 

 B.8.1.  Artikel 2 van het Strafwetboek bepaalt : 

 

 « Geen misdrijf kan worden gestraft met straffen die bij de wet niet waren gesteld voordat 
het misdrijf werd gepleegd. 
 
 Indien de straf, ten tijde van het vonnis bepaald, verschilt van die welke ten tijde van het 
misdrijf was bepaald, wordt de minst zware straf toegepast ». 
 



7 
 

 B.8.2.  Artikel 12 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « De vrijheid van de persoon is gewaarborgd. 
 
 Niemand kan worden vervolgd dan in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die zij 
voorschrijft. 
 
 Behalve bij ontdekking op heterdaad kan niemand worden aangehouden dan krachtens 
een met redenen omkleed bevel van de rechter, dat moet worden betekend bij de aanhouding 
of uiterlijk binnen vierentwintig uren ». 
 

 Artikel 14 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Geen straf kan worden ingevoerd of toegepast dan krachtens de wet ». 
 

 B.8.3.  Artikel 7.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « Niemand kan worden veroordeeld wegens een handelen of nalaten, dat geen strafbaar 
feit naar nationaal of internationaal recht uitmaakte ten tijde dat het handelen of nalaten 
geschiedde. Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die welke ten tijde van het 
begaan van het strafbare feit van toepassing was ». 
 

 B.9.  Zowel het Grondwettelijk Hof (arrest nr. 76/99 van 30 juni 1999, B.4.3) als het Hof 

van Cassatie (Cass., 18 februari 2002, Arr. Cass., 2002, nr. 115) beschouwen de toepassing 

van de mildere strafwet als een algemeen rechtsbeginsel. Hetzelfde beginsel is bovendien één 

van de algemene beginselen van het Unierecht die de nationale rechter in acht moet nemen bij 

de toepassing van het nationale recht dat is aangenomen ter uitvoering van het Unierecht 

(HvJ, grote kamer, 3 mei 2005, Berlusconi, C-387/02, punt 69). 

 

 In het arrest Scoppola van 17 september 2009 heeft de grote kamer van het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens uitdrukkelijk bevestigd dat artikel 7.1 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens « niet alleen het beginsel van de niet-retroactiviteit van 

de strengere strafwetten waarborgt, maar ook, en impliciet, het beginsel van de retroactiviteit 

van de mildere strafwet ». 

 

 B.10.  Het gegeven dat artikel 2 van het Strafwetboek verwijst naar het ogenblik waarop 

de feiten zijn gepleegd en naar dat van het vonnis, houdt niet in dat de vergelijking waarin het 

voorziet, uitsluit dat rekening wordt gehouden met andere ogenblikken dan deze, bijvoorbeeld 
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wanneer de wet twee keer is gewijzigd tussen het ogenblik waarop de feiten zijn gepleegd en 

dat waarop zij zijn berecht (zie Cass., 8 november 2005, Arr. Cass., 2005, nr. 572). 

 

 B.11.  Aangezien het Hof ertoe is gemachtigd wetsbepalingen geheel of gedeeltelijk te 

vernietigen bij wege van arresten die in beginsel een terugwerkende kracht erga omnes 

hebben, beschikt het over de bevoegdheid de toestand van het recht te wijzigen, met inbegrip 

van de wet waarnaar de artikelen 12 en 14 van de Grondwet verwijzen. 

 

 B.12.  De geldboete waarin artikel 39, eerste lid, van de wet van 10 juni 1997 voorziet, 

vormt een straf. Het Hof heeft die bepaling vernietigd in zoverre zij de strafrechter niet toeliet 

de geldboete te matigen wanneer er verzachtende omstandigheden bestaan en in zoverre zij 

daarvoor niet voorzag in een minimum- en maximumbedrag. 

 

 B.13.  In beginsel komt het aan de verwijzende rechter toe de normen vast te stellen die 

toepasselijk zijn op het hem voorgelegde geschil, en die normen te interpreteren. Wanneer 

evenwel, zoals te dezen, de prejudiciële vraag verband houdt met de gevolgen van een 

vernietigingsarrest, dient het Hof te onderzoeken of de gevolgtrekking waarop de vraag is 

gesteund, juist is. 

 

 B.14.1.  Daar artikel 39 slechts gedeeltelijk is vernietigd, is die bepaling, als gevolg van 

het arrest nr. 140/2008 slechts gedeeltelijk uit de rechtsorde verdwenen. 

 

 B.14.2.  De onevenredige gevolgen die de gedeeltelijk vernietigde bepaling kon hebben, 

worden in het voormelde arrest als volgt uiteengezet : 

 
 « B.9.3.  De hoge geldboeten die de rechter met toepassing van de in het geding zijnde 
wetgeving dient op te leggen, kunnen van dien aard zijn dat zij afbreuk doen aan het recht op 
het ongestoord genot van eigendom, dat gewaarborgd is bij artikel 1 van het Eerste 
Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
 
 Die bepaling vermeldt dat de bescherming van het eigendomsrecht ‘ echter op geen 
enkele wijze het recht aantast[en] dat een Staat heeft om die wetten toe te passen welke hij 
noodzakelijk oordeelt om toezicht uit te oefenen op het gebruik van eigendom in 
overeenstemming met het algemeen belang of om de betaling van belastingen of andere 
heffingen en boeten te verzekeren ’. 
 
 Een geldboete die is vastgesteld op tienmaal de ontdoken rechten zou, in bepaalde 
gevallen, dermate afbreuk kunnen doen aan de financiële toestand van de persoon aan wie ze 



9 
 

is opgelegd dat ze een onevenredige maatregel zou kunnen vormen ten aanzien van het ermee 
nagestreefde wettige doel en een schending zou kunnen inhouden van het recht op de 
eerbiediging van de eigendom, dat is gewaarborgd bij artikel 1 van het Eerste Aanvullend 
Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (EHRM, 11 januari 2007, 
Mamidakis t. Griekenland). 
 
 Een bepaling die de rechter niet in staat stelt een schending van die bepaling te 
vermijden, schendt het recht op een eerlijk proces dat wordt gewaarborgd in artikel 6.1 van 
het Europees Verdrag voor de rechten van de mens ». 
 

 B.15.  Uit de gedeeltelijke vernietiging van het voormelde artikel 39 vloeit voort dat, in 

afwachting van een optreden van de wetgever, de rechter de geldboete waarin die bepaling 

voorziet nog vermocht uit te spreken indien hij meende dat de feiten voldoende ernstig waren 

om een dergelijke straf met zich mee te brengen, of dat hij een minder zware geldboete 

vermocht uit te spreken, ofwel wegens het bestaan van verzachtende omstandigheden, ofwel 

met toepassing van het evenredigheidsbeginsel vervat in artikel 1 van het Eerste Aanvullend 

Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 B.16.  Het staat derhalve aan de verwijzende rechter te dezen te bepalen of de op het 

ogenblik van het vonnis vastgestelde geldboete al dan niet een minder zware straf is in de zin 

van artikel 2, tweede lid, van het Strafwetboek dan die welke de gedeeltelijk door het Hof 

vernietigde wetsbepaling toeliet uit te spreken. 

 

 B.17.  De prejudiciële vraag, die aan het arrest nr. 140/2008 een andere draagwijdte geeft 

dan die vermeld in B.15, behoeft derhalve geen antwoord. 
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 Om die redenen, 
 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 28 februari 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut R. Henneuse 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5401 

 
 

Arrest nr. 27/2013 
van 28 februari 2013 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 6 van de wet van 19 januari 2012 tot 

wijziging van de wetgeving met betrekking tot de opvang van asielzoekers, ingesteld door 

Aku Ekpe. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en F. Daoût, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder 

voorzitterschap van voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 

 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 15 mei 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 16 mei 2012, heeft Aku Ekpe, wonende te 
4020 Luik, rue Fisen 18, beroep tot vernietiging ingesteld van artikel 6 van de wet van 
19 januari 2012 tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot de opvang van asielzoekers 
(bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17 februari 2012, tweede editie). 
 
 De vordering tot schorsing van dezelfde wet, ingesteld door dezelfde verzoekende partij, 
is verworpen bij het arrest nr. 106/2012 van 9 augustus 2012, bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad van 27 september 2012. 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend, de verzoekende partij heeft een memorie 
van antwoord ingediend en de Ministerraad heeft ook een memorie van wederantwoord 
ingediend. 
 
 Bij beschikking van 28 november 2012 heeft het Hof de zaak in gereedheid verklaard en 
de dag van de terechtzitting bepaald op 18 december 2012 na de verzoekende partij te hebben 
uitgenodigd, in een uiterlijk op 12 december 2012 in te dienen aanvullende memorie waarvan 
zij binnen dezelfde termijn een afschrift overzendt aan de Ministerraad, het Hof in kennis te 
stellen van de stand van de bij de Raad van State ingestelde administratieve 
cassatieprocedure, alsook van de stand van het voor de Arbeidsrechtbank te Luik ingestelde 
beroep tegen de beslissing van het OCMW van Luik van 10 januari 2012. 
 
 De verzoekende partij heeft een aanvullende memorie ingediend. 
 
 Bij beschikking van 13 december 2012 heeft het Hof de zaak verdaagd naar de 
terechtzitting van 17 januari 2013. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 17 januari 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. D. Andrien, advocaat bij de balie te Luik, voor de verzoekende partij; 
 
 .  Mr. V. Vander Geeten loco Mr. F. Gosselin, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers P. Nihoul en E. De Groot verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 
 
 A.1.1.  De verzoekende partij voert aan dat zij op 11 februari 2010 een aanvraag voor asiel in België heeft 
ingediend. Bij beslissing van 28 januari 2011 heeft de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 
staatlozen geweigerd haar de status van vluchtelinge, alsook het voordeel van de subsidiaire bescherming toe te 
kennen. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft het beroep tegen die beslissing verworpen bij een arrest 
van 19 september 2011. Zij heeft tegen dat arrest een voorziening in cassatie ingesteld, die ontvankelijk is 
verklaard bij beschikking van de Raad van State van 17 oktober 2011. 
 
 Zij voert eveneens aan dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, dat ervoor bevoegd was 
haar de hulp toe te kennen waarop zij als asielzoekster recht had, haar, bij beslissing van 13 januari 2012 met 
ingang van 1 december 2011, elke hulp heeft ontnomen omdat haar een bevel tot het verlaten van het 
grondgebied werd betekend. Voor de arbeidsrechtbank heeft zij tegen die beslissing beroep ingesteld. Zij voert 
aan dat de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot de opvang van 
asielzoekers, waarvan zij de schorsing en de vernietiging vordert, haar belet de hulp te verkrijgen waarop zij 
aanspraak kon maken vóór de inwerkingtreding ervan. 
 
 A.1.2.  In zijn memorie van wederantwoord doet de Ministerraad gelden, met verwijzing naar het arrest 
nr. 106/2012 waarbij de vordering tot schorsing die samen met het beroep was ingesteld werd verworpen, dat de 
verzoekster geen enkel belang aantoont om de vernietiging van de bestreden bepaling te verkrijgen omdat deze 
geen enkele weerslag heeft op haar persoonlijke situatie in het kader van het hangende geschil betreffende haar 
recht op maatschappelijke dienstverlening. 
 
 
 Ten aanzien van het enige middel 
 
 A.2.  De verzoekende partij leidt een enig middel af uit de schending, door het nieuwe artikel 6, § 1, van de 
wet van 12 januari 2007, van de artikelen 10, 11, 23 en 191 van de Grondwet. Zij doet gelden dat die nieuwe 
bepaling de asielzoekers de materiële hulp ontneemt, ondanks de ontvankelijkheid van de voorziening in 
cassatie. Die hulp eindigt immers zodra de uitvoeringstermijn van het betekende bevel om het grondgebied te 
verlaten, verstrijkt, terwijl een ontvankelijke voorziening in cassatie is ingesteld bij de Raad van State en 
hangende is. Zij voert aan dat die bepaling niet verenigbaar is met hetgeen het Hof heeft geoordeeld in zijn 
arresten nrs. 43/98 en 57/2000. Zij herinnert overigens eraan dat voor de administratieve cassatieberoepen een 
strikte filterprocedure is ingevoerd bij artikel 20 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State. 
 
 
 Ten aanzien van de procedures die door de verzoekster zijn ingesteld bij de Raad van State en bij de 
Arbeidsrechtbank te Luik 
 
 A.3.1.  Bij beschikking van 28 november 2012 heeft het Hof de verzoekende partij gevraagd het Hof in 
kennis te stellen van de stand van de administratieve cassatieprocedure die zij bij de Raad van State had 
ingesteld, alsook van de stand van het beroep dat voor de Arbeidsrechtbank te Luik werd ingesteld tegen de 
beslissing van het OCMW van Luik van 10 januari 2012. 
 
 A.3.2.  In een aanvullende memorie heeft de verzoekende partij het Hof laten weten dat, enerzijds, de Raad 
van State haar administratieve cassatievoorziening heeft verworpen bij arrest van 21 november 2012 en dat, 
anderzijds, de Arbeidsrechtbank te Luik haar beroep zonder voorwerp heeft verklaard bij vonnis van 
26 september 2012, omdat het OCMW had beslist de maatschappelijke dienstverlening te handhaven. 
 

 



4 

- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepaling 

 

 B.1.1.  Het beroep tot vernietiging heeft betrekking op artikel 6 van de wet van 19 januari 

2012 tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot de opvang van asielzoekers, dat 

bepaalt : 

 

 « In artikel 6, § 1, van dezelfde wet gewijzigd bij de wet van 30 december 2009 worden 
de volgende wijzigingen aangebracht : 
 
 a)  in het eerste lid worden de woorden ‘ , tweede lid, ’ vervangen door de woorden ‘ en 
artikel 35/2 ’; 
 
 b)  in hetzelfde lid worden alle woorden volgend op de woorden ‘ de hele 
asielprocedure ’ opgeheven; 
 
 c)  het tweede lid wordt opgeheven; 
 
 d)  het derde lid, dat het tweede lid wordt, wordt vervangen als volgt : 
 
 ‘ In het geval van een negatieve beslissing genomen na afloop van de asielprocedure, 
eindigt de materiële hulp wanneer de uitvoeringstermijn van het bevel om het grondgebied te 
verlaten, betekend aan de asielzoeker, verstreken is. ’ ». 
 

 B.1.2.  Vóór de wijziging ervan bij de bestreden bepaling luidde artikel 6, § 1, van de wet 

van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere 

categorieën van vreemdelingen : 

 

 « Onverminderd de toepassing van artikel 4, tweede lid, van de huidige wet, geldt het 
voor elke asielzoeker vanaf de indiening van zijn asielaanvraag en is van kracht gedurende de 
hele asielprocedure, met inbegrip van de beroepsprocedure, ingesteld bij de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen op grond van artikel 39/2, § 1, van de wet van 15 december 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen. Het recht op materiële hulp is eveneens van kracht tijdens de procedure van 
het administratieve cassatieberoep bij de Raad van State op grond van artikel 20, § 2, derde 
lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. 
 
 Het recht op materiële hulp blijft behouden gedurende de termijnen voor het instellen van 
de in voorgaande lid bedoelde beroepsprocedures. 
 
 In het geval van een negatieve beslissing genomen na afloop van de asielprocedure, 
eindigt de materiële hulp : 
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 1°  na een termijn van vijf dagen die volgt op de datum waarop een beslissing van een 
van de organen, bedoeld in het eerste lid, definitief wordt en niet vatbaar voor beroep, als op 
dat moment de uitvoeringstermijn van het bevel om het grondgebied te verlaten, betekend aan 
de asielzoeker, verstreken is; 
 
 2°  de dag volgend op de dag waarop de uitvoeringstermijn van het bevel om het 
grondgebied te verlaten, betekend aan de asielzoeker, verstrijkt als op de datum waarop een 
beslissing van de organen bedoeld in het eerste lid definitief wordt en niet vatbaar voor 
beroep, de uitvoeringstermijn om het grondgebied te verlaten nog niet verstreken is maar ten 
vroegste na een termijn van vijf dagen te rekenen vanaf de bovengenoemde beslissing. 
 
 Het recht op materiële hulp geldt ook voor de familieleden van de asielzoeker. 
 
 Het recht op de materiële hulp eindigt evenwel wanneer een beroep voor de Raad van 
State wordt ingediend tegen de beslissing van toekenning van de subsidiaire bescherming en 
van weigering van het vluchtelingenstatuut. Het recht op materiële hulp eindigt eveneens 
wanneer een machtiging tot verblijf wordt toegekend van meer dan drie maanden op grond 
van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, aan een persoon van wie de asielprocedure 
of de procedure voor de Raad van State nog lopende is ». 
 

 B.1.3.  Als gevolg van de wijziging ervan bij de bestreden bepaling en vóór de wijziging 

ervan bij de wet van 22 april 2012, luidde artikel 6, § 1, van de wet van 12 januari 2007 als 

volgt : 

 

 « Onverminderd de toepassing van artikel 4 en artikel 35/2 van de huidige wet, geldt het 
voor elke asielzoeker vanaf de indiening van zijn asielaanvraag en is van kracht gedurende de 
hele asielprocedure. 
 
 In het geval van een negatieve beslissing genomen na afloop van de asielprocedure, 
eindigt de materiële hulp wanneer de uitvoeringstermijn van het bevel om het grondgebied te 
verlaten, betekend aan de asielzoeker, verstreken is. 
 
 Het recht op materiële hulp geldt ook voor de familieleden van de asielzoeker. 
 
 Het recht op de materiële hulp eindigt evenwel wanneer een beroep voor de Raad van 
State wordt ingediend tegen de beslissing van toekenning van de subsidiaire bescherming en 
van weigering van het vluchtelingenstatuut. Het recht op materiële hulp eindigt eveneens 
wanneer een machtiging tot verblijf wordt toegekend van meer dan drie maanden op grond 
van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, aan een persoon van wie de asielprocedure 
of de procedure voor de Raad van State nog lopende is ». 
 

 B.1.4.  Sinds de totstandkoming van de bestreden wet werd artikel 6 nogmaals gewijzigd 

door de wet van 22 april 2012. Daarbij werden in het eerste lid de woorden « artikel 4 en 

artikel 35/2 » vervangen door de woorden « artikelen 4, 4/1 en 35/2 ». 
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 Die wetswijziging heeft evenwel geen invloed op het onderwerp van het beroep tot 

vernietiging, dat zich volgens de uiteenzetting van de grieven in het verzoekschrift beperkt tot 

artikel 6, tweede lid, van de wet van 12 januari 2007, zoals gewijzigd door de wet van 

19 januari 2012. 

 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 

 

 B.2.  De Grondwet en de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 

vereisen dat elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een beroep tot vernietiging instelt, 

doet blijken van een belang. Van het vereiste belang doen slechts blijken de personen wier 

situatie door de bestreden norm rechtstreeks en ongunstig zou kunnen worden geraakt. 

 

 B.3.  Op het ogenblik dat het beroep tot vernietiging werd ingesteld, had de verzoekende 

partij een administratieve cassatievoorziening ingesteld bij de Raad van State, tegen de 

beslissing van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen waarbij het beroep werd verworpen 

tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

waarbij werd geweigerd haar de status van vluchtelinge, alsook het voordeel van de 

subsidiaire bescherming, toe te kennen. De bestreden bepaling was dus in principe op haar 

van toepassing. 

 

 Uit de toelichting die door de verzoekende partij is gegeven, blijkt niettemin dat zij, op 

het ogenblik dat zij haar voorziening bij de Raad van State instelde, maatschappelijke 

dienstverlening genoot die werd toegekend door het OCMW van Luik. Het is eveneens 

duidelijk dat het OCMW, na een beslissing tot intrekking van de dienstverlening te hebben 

genomen om reden dat aan de verzoekende partij een bevel was betekend om het grondgebied 

te verlaten, heeft beslist om die dienstverlening te handhaven, zodat de Arbeidsrechtbank 

waarbij een beroep was ingesteld tegen de door het OCMW genomen beslissing tot intrekking 

van de dienstverlening, dat beroep zonder voorwerp heeft verklaard. 

 

 B.4.  Uit het voorgaande volgt dat de bestreden bepaling niet op de verzoekende partij is 

toegepast. Overigens kan die bepaling in de toekomst niet op haar worden toegepast omdat de 
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administratieve cassatievoorziening die zij bij de Raad van State had ingesteld, werd 

verworpen. 

 

 Bijgevolg doet de verzoekende partij niet meer blijken van het belang om de vernietiging 

van de bestreden bepaling te vorderen. 

 

 B.5.  Het beroep tot vernietiging is onontvankelijk. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 28 februari 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut R. Henneuse 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5363 

 
 

Arrest nr. 28/2013 
van 7 maart 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1447 van het Burgerlijk Wetboek, 

gesteld door het Hof van Beroep te Gent. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en F. Daoût, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, 

onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 8 maart 2012 in zake Myriam Decaboter tegen Jan De Preester, waarvan de 
expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 15 maart 2012, heeft het Hof van Beroep te 
Gent de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 1447 B.W. de artikelen 10 en 11 Grondwet in de mate dat voormeld 
artikel alleen kan worden ingeroepen door een echtgenoot gehuwd onder het wettelijk stelsel 
met betrekking tot een gemeenschappelijk onroerend goed, terwijl dit artikel niet kan worden 
ingeroepen door een echtgenoot gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen met 
betrekking tot een onroerend goed in onverdeeldheid ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  Myriam Decaboter, wonende te 9700 Oudenaarde, Berchemweg 2; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 11 oktober 2012 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. K. Messens loco Mr. E. De Hauw, advocaten bij de balie te Oudenaarde, voor 
Myriam Decaboter; 
 
 .  Mr. A. Poppe loco Mr. E. Jacubowitz, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en J.-P. Moerman verslag 
uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Jan De Preester en Myriam Decaboter huwden op 15 mei 1981 onder het stelsel van scheiding van 
goederen en scheidden uit de echt bij vonnis van de zevende kamer bis van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Oudenaarde van 19 december 2006. Myriam Decaboter vorderde de preferentiële toewijzing van de tijdens het 
huwelijk gebouwde gezinswoning, die hun beiden toebehoorde in onverdeeldheid. De Rechtbank oordeelde 
evenwel, conform het advies van de notaris belast met de vereffening-verdeling, dat de artikelen 1446 en 1447 
van het Burgerlijk Wetboek enkel van toepassing zijn op een huwelijksgemeenschap en bijgevolg geen 
toepassing vinden in een stelsel van scheiding van goederen.  
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 Ook het Hof van Beroep te Gent oordeelt, gelet op de situering van die bepalingen in het Burgerlijk 
Wetboek, dat de preferentiële toewijzing enkel kan worden gevraagd met betrekking tot goederen die tot de 
huwelijksgemeenschap in het wettelijk stelsel behoren. Vervolgens stelt het, op verzoek van Myriam Decaboter, 
de voormelde prejudiciële vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  Volgens Myriam Decaboter maakt het recht om zich bepaalde goederen preferentieel te doen 
toewijzen, deel uit van het recht om uit onverdeeldheid te treden, zoals bepaald in artikel 815 van het Burgerlijk 
Wetboek. Het zou volgens haar billijk zijn dat de artikelen 1446 en 1447 van het Burgerlijk Wetboek het 
toepassingsgebied van één welbepaald huwelijksvermogensstelsel zouden overstijgen en tot het primaire 
huwelijksrecht, dat van dwingend recht is, zouden behoren. Indien alleen personen getrouwd onder het wettelijk 
stelsel over de mogelijkheid zouden beschikken om zich de gezinswoning preferentieel te laten toewijzen, zou er 
volgens haar sprake zijn van een discriminatie. 
 
 Myriam Decaboter zet uiteen dat de keuze van het huwelijksstelsel reeds wordt gemaakt op het moment 
van het huwelijk, terwijl de aankoop of de bouw van een gezinswoning doorgaans pas later geschiedt. Bijgevolg 
zou de vorm van onverdeeldheid, te weten een gezinswoning in een huwelijksgemeenschap respectievelijk een 
gezinswoning in onverdeeldheid, niet tot een onderscheiden behandeling bij vereffening-verdeling mogen leiden. 
Beide situaties zouden immers identiek zijn in de zin dat de gehuwden samen een woning aankochten of 
oprichtten met het oog op de samenwoning. Zowel in een huwelijksgemeenschap als in een onverdeeldheid zijn 
beide echtgenoten overigens gelijkelijk deelgenoot van het onroerend goed in kwestie. In beide stelsels zou 
bijgevolg de doelstelling van de preferentiële toewijzing, namelijk de bescherming van de maatschappelijke 
belangen en de gezinsbelangen, moeten worden gehonoreerd. 
 
 A.2.  De Ministerraad betoogt dat personen gehuwd onder het wettelijk stelsel en personen gehuwd onder 
een stelsel van scheiding van goederen, niet vergelijkbaar zijn. De essentie van het stelsel van scheiding van 
goederen zou immers zijn dat elke echtgenoot eigenaar blijft van wat hij vóór het huwelijk bezat en van wat hij 
tijdens het huwelijk verkrijgt. Die situatie zou niet kunnen worden vergeleken met een huwelijksgemeenschap, 
waarin elke echtgenoot met al zijn goederen instaat voor de gemeenschappelijke schulden die na verdeling 
overblijven. 
 
 A.3.1.  In ondergeschikte orde wijst de Ministerraad erop dat de ongelijke behandeling gerechtvaardigd is. 
Zij berust op een objectief criterium, namelijk de keuze van de gehuwden voor het wettelijk stelsel dan wel het 
stelsel van scheiding van goederen. 
 
 A.3.2.  Bovendien zou de ongelijke behandeling evenredig zijn met de nagestreefde doelstelling. De 
Ministerraad verwijst in dit opzicht naar de contractvrijheid van de partijen voor wat het secundaire 
huwelijksvermogensrecht betreft, zoals die is neergelegd in artikel 1387 van het Burgerlijk Wetboek. Wanneer 
zij zelf geen huwelijksstelsel kiezen, geldt automatisch het wettelijk stelsel, dat bestaat uit een gemeenschap van 
aanwinsten tijdens het huwelijk. Het wettelijk stelsel heeft bijgevolg een suppletief karakter.  
 
 Dit wettelijk stelsel wordt volgens de Ministerraad gekenmerkt door de nadruk op de solidariteit tussen de 
echtgenoten en de autonomie van elk van beide echtgenoten, onder meer door de instelling van een 
gemeenschappelijk vermogen en door het recht van elke echtgenoot om dat vermogen te besturen. Een afwijking 
van het wettelijk stelsel ten voordele van een stelsel van scheiding van goederen houdt volgens de Ministerraad 
een vrijwillige afstand van die solidariteit in. Dat stelsel leidt immers ertoe dat de vermogensrechtelijke gevolgen 
van het huwelijk tot een minimum worden beperkt, behoudens de dwingende regels uit de artikelen 212 tot 224 
van het Burgerlijk Wetboek. De echtgenoten die kiezen voor een dergelijk stelsel, moeten volgens de 
Ministerraad de gevolgen van die keuze aanvaarden. 
 
 Zij kunnen overigens een beding van preferentiële toewijzing in hun huwelijkscontract opnemen; doen zij 
dit niet, dan is het gemeen recht van toepassing. Dat gemeen recht bestaat krachtens artikel 827 van Burgerlijk 
Wetboek erin dat elke deelgenoot de openbare verkoping van de goederen in onverdeeldheid kan vorderen. De 
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Ministerraad wijst in dit kader erop dat ook de echtgenoot die het goed wenst te verkrijgen, aan die openbare 
verkoop kan deelnemen. 
 
 A.3.3.  Ook wijst de Ministerraad erop dat, zelfs onder het wettelijk stelsel, de preferentiële toewijzing 
slechts kan worden gevraagd voor goederen die tot de gemeenschap behoren, terwijl zij niet kan worden 
gevraagd voor goederen die tot het eigen vermogen van de andere echtgenoot behoren. Bijgevolg zou dit 
evenmin kunnen voor goederen die voor de helft tot het eigen vermogen van de andere echtgenoot behoren. 
 
 A.3.4.  Tot slot betoogt de Ministerraad dat de toepassing van de artikelen 1446 en 1447 van het Burgerlijk 
Wetboek op een stelsel van scheiding van goederen afbreuk zou doen aan de gelijkheid tussen de partijen. De 
partij tegen wie de preferentiële toewijzing wordt gevorderd, heeft immers bij aanvang van het huwelijk 
eveneens ervoor gekozen dat de vermogens strikt gescheiden worden gehouden. Tevens zou haar 
eigendomsrecht, zoals gewaarborgd door artikel 16 van de Grondwet, worden geschonden. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Artikel 1446 van het Burgerlijk Wetboek voorziet voor de langstlevende 

echtgenoot of echtgenote in de mogelijkheid om naar aanleiding van de verdeling van de 

huwelijksgemeenschap de toewijzing bij voorrang te vragen van één van de onroerende 

goederen die tot gezinswoning dient, samen met het aldaar aanwezige huisraad, en van het 

onroerend goed dat dient voor de uitoefening van zijn of haar beroep, samen met de roerende 

zaken die aldaar aanwezig zijn voor beroepsdoeleinden. 

 

 Artikel 1447 van het Burgerlijk Wetboek, de in het geding zijnde bepaling, breidt die 

mogelijkheid uit tot beide ex-echtgenoten indien het wettelijk stelsel eindigt door 

echtscheiding, scheiding van tafel en bed of scheiding van goederen. 

 

 B.1.2.  Indien één van beide echtgenoten of beide echtgenoten de toepassing van de in het 

geding zijnde bepaling vorderen, doet de rechter hierover uitspraak met inachtneming van de 

maatschappelijke en gezinsbelangen die erbij zijn betrokken en van de vergoedings- of 

vorderingsrechten van de andere echtgenoot.  

 

 Een uitzondering op die ruime appreciatiemarge is de hypothese van partnergeweld : 

behoudens uitzonderlijke omstandigheden, wordt het verzoek tot toewijzing bij voorrang 

ingewilligd indien het uitgaat van de echtgenoot die slachtoffer is van een feit als bedoeld in 

de artikelen 375, 398 tot 400, 402, 403 of 405 van het Strafwetboek of van een poging tot een 

feit als bedoeld in de artikelen 375, 393, 394 of 397 van hetzelfde Wetboek. Vereist is wel dat 
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de andere echtgenoot uit dien hoofde is veroordeeld bij een in kracht van gewijsde gegane 

beslissing. 

 

 B.1.3.  De bepalingen betreffende de toewijzing bij voorrang van de gezinswoning of van 

het onroerend goed dat dient voor de uitoefening van het beroep, vinden hun grondslag in de 

redelijkheid en de billijkheid.  

 

 B.1.4.  De toewijzing bij voorrang gaat gepaard met een verrekening van de waarde van 

het toegewezen goed bij de verdeling van de rest van de gemeenschap, of, indien nodig, met 

een opleg. Aldus wordt de doelstelling van de artikelen 1446 en 1447 van het Burgerlijk 

Wetboek verzoend met de basisregel van de verdeling bij helften van het batige saldo, die is 

neergelegd in artikel 1445 van hetzelfde Wetboek.  

 

 B.2.1.  De in het geding zijnde bepaling maakt deel uit van paragraaf 5 (« Verdeling ») 

van afdeling V (« Ontbinding van het wettelijk stelsel ») van hoofdstuk II (« Wettelijk 

stelsel ») van titel V (« Huwelijksvermogensstelsels ») van boek III (« Op welke wijze 

eigendom verkregen wordt ») van het Burgerlijk Wetboek. Haar toepassingsgebied is dus 

beperkt tot de verdeling van een gemeenschappelijk vermogen. Het gaat, gelet op artikel 1451 

van het Burgerlijk Wetboek, niet alleen om het gemeenschappelijke vermogen in het wettelijk 

stelsel, maar ook om elk afwijkend stelsel waarin een gemeenschappelijk vermogen bestaat, 

zoals het stelsel van de algehele gemeenschap. 

 

 Gelet op de artikelen 1387, 1388 en 1451 van het Burgerlijk Wetboek kunnen de 

echtgenoten die onder een gemeenschapsstelsel zijn gehuwd, ervoor kiezen de 

toepasselijkheid van de artikelen 1446 en 1447 van het Burgerlijk Wetboek in hun 

huwelijkscontract uit te sluiten. 

 

 B.2.2.  De in het geding zijnde bepaling is slechts van toepassing op goederen die zich in 

de huwelijksgemeenschap bevinden : de toewijzing bij voorrang kan geen betrekking hebben 

op een goed dat zich in het eigen vermogen van één van de ex-echtgenoten bevindt.  
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 De in het geding zijnde bepaling is evenmin van toepassing op goederen die zich niet in 

het gemeenschappelijke vermogen van de onder het wettelijk stelsel of een ander 

gemeenschapsstelsel gehuwde echtgenoten bevinden, maar waarvan zij onverdeeld eigenaar 

zijn. 

 

 Mede gelet op haar plaats in het Burgerlijk Wetboek, is de in het geding zijnde bepaling 

evenmin van toepassing op de gezinswoning of het onroerend goed bestemd voor de 

uitoefening van het beroep waarvan de echtgenoten gehuwd met scheiding van goederen 

onverdeeld eigenaar zijn. 

 

 De echtgenoten op wie de artikelen 1446 en 1447 van het Burgerlijk Wetboek niet van 

toepassing zijn, kunnen er toch voor kiezen die bepalingen in hun huwelijkscontract van 

toepassing te verklaren.  

 

 B.3.  De verwijzende rechter vraagt het Hof of artikel 1447 van het Burgerlijk Wetboek 

bestaanbaar is met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie in zoverre het niet kan 

worden aangevoerd met betrekking tot een gezinswoning die in onverdeeldheid eigendom is 

van personen die met scheiding van goederen zijn gehuwd. Het Hof beperkt zijn onderzoek 

tot die hypothese. 

 

 B.4.1.  Het in het geding zijnde verschil in behandeling berust op een objectief criterium, 

te weten de keuze van de echtgenoten voor een huwelijksstelsel met of zonder een 

gemeenschappelijk vermogen. Indien personen gehuwd onder een huwelijksstelsel met een 

gemeenschappelijk vermogen samen een gezinswoning verwerven, valt deze in het 

gemeenschappelijke vermogen.  

 

 Indien personen gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen samen een 

gezinswoning verwerven, worden zij onverdeeld eigenaar van dat goed. Op die 

onverdeeldheid zijn niet de regels betreffende het wettelijke huwelijksvermogensstelsel van 

toepassing, maar het gemeen recht inzake mede-eigendom.  
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 B.4.2.  De huwelijksgemeenschap vormt een vermogen dat is afgescheiden van de eigen 

vermogens van de echtgenoten. Daarentegen valt het aandeel in een onverdeelde eigendom in 

het eigen vermogen van elk van de echtgenoten, zodat zij, mits eerbiediging van het primaire 

huwelijksvermogensrecht, vrij over hun aandeel kunnen beschikken.  

 

 B.4.3.  De huwelijksgemeenschap verschilt eveneens van de onverdeeldheid voor wat de 

mogelijkheid tot ontbinding ervan betreft. Terwijl een huwelijksgemeenschap, als 

doelgebonden vermogen, slechts kan worden ontbonden wanneer het huwelijk eindigt of 

wanneer de echtgenoten kiezen voor een ander stelsel, kan een onverdeelde eigenaar 

krachtens artikel 815 van het Burgerlijk Wetboek niet worden gedwongen om in 

onverdeeldheid te blijven, behoudens een overeenkomst die voor niet langer dan vijf jaren 

bindend kan zijn. 

 

 B.4.4.  Die verschillen volstaan evenwel niet om te besluiten dat de in het geding zijnde 

categorieën niet kunnen worden vergeleken. In beide gevallen hebben de echtgenoten de 

gezinswoning immers samen verworven om haar voor dezelfde functie te bestemmen, 

namelijk het gezinsleven. Dat gezinsleven is verbonden met het primaire 

huwelijksvermogensrecht, dat van dwingend recht is. Zo bepaalt artikel 213 van het 

Burgerlijk Wetboek dat de echtgenoten jegens elkaar tot samenwoning verplicht zijn, bepaalt 

artikel 214 van het Burgerlijk Wetboek dat de echtelijke verblijfplaats door de echtgenoten in 

onderlinge overeenstemming wordt vastgesteld en bepaalt artikel 215, § 1, van het Burgerlijk 

Wetboek dat ene echtgenoot niet zonder de instemming van de andere kan beschikken over de 

rechten die hij bezit op het onroerend goed dat het gezin tot voornaamste woning dient. Die 

bepalingen zijn toepasselijk ongeacht het huwelijksvermogensstelsel waarvoor de echtgenoten 

hebben gekozen. 

 

 B.5.  Het loutere feit dat een wetsbepaling een recht toekent of een verplichting oplegt 

aan echtgenoten gehuwd onder sommige huwelijksvermogensstelsels, maar niet aan 

echtgenoten gehuwd onder andere stelsels, houdt op zichzelf geen discriminatie in, aangezien 

het een gevolg is van het bestaan van verschillende huwelijksvermogensstelsels. Het Hof 

moet evenwel nagaan, rekening houdend met de doelstelling, de kenmerken en de gevolgen 

van het recht of de verplichting in kwestie, of de beperking ervan tot bepaalde 

huwelijksvermogensstelsels bestaanbaar is met het beginsel van gelijkheid en 

niet-discriminatie. Hierbij moet aan de wetgever evenwel een ruime appreciatiebevoegdheid 
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worden toegekend, temeer daar de gehuwden steeds over het recht beschikken om, behoudens 

de dwingende toepassing van het primaire huwelijksvermogensrecht, in hun huwelijkscontract 

van de bestaande wettelijke stelsels af te wijken of te kiezen voor een stelsel waarin de wet 

niet voorziet. 

 

 B.6.1.  Met het wettelijk huwelijksvermogensstelsel heeft de wetgever beoogd een 

evenwicht te bereiken tussen de solidariteit eigen aan het huwelijk, enerzijds, en de autonomie 

van beide gehuwden, die samenhangt met de door de wetgever beoogde doelstelling van de 

juridische ontvoogding van de vrouw, anderzijds.  

 

 De keuze voor een stelsel van scheiding van goederen houdt een door de wetgever 

toegelaten afwijking van dat evenwicht in, waarbij de echtgenoten kiezen voor een 

verminderde solidariteit en een verhoogde autonomie. Die keuze heeft als gevolg dat de 

vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk tot een minimum worden beperkt. 

 

 B.6.2.  De contractvrijheid is één van de meest fundamentele kenmerken van het 

secundaire huwelijksvermogensrecht. De echtgenoten die kiezen voor een stelsel van 

scheiding van goederen, wijken uit vrije wil af van het wettelijk huwelijksvermogensstelsel, 

zodat zij ook moeten worden geacht de gevolgen van die keuze te aanvaarden. 

 

 Die aanvaarding heeft evenzeer betrekking op het risico dat één van beide partners, die 

vanwege de verdeling van de gezinstaken beroepsmatig minder actief is geweest en zo in 

mindere mate een eigen vermogen heeft kunnen opbouwen, na de ontbinding van het huwelijk 

in een delicate financiële situatie kan terechtkomen, alsook op het risico dat men, door de 

niet-toepasselijkheid van de in het geding zijnde bepaling, een waarborg verliest tegen het 

misbruik vanwege de ex-echtgenoot van diens recht om de gezinswoning openbaar te doen 

verkopen, een waarborg die, indien de in het geding zijnde bepaling wel toepasselijk zou zijn, 

zou worden geconcretiseerd door een feitelijke appreciatie van alle in het geding zijnde 

maatschappelijke belangen en gezinsbelangen door een rechter. 

 

 Het behoort tot de informatieplicht van de notaris om de echtgenoten die voor een 

huwelijkscontract van scheiding van goederen willen opteren, uitdrukkelijk op dergelijke 

risico’s te wijzen. 
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 B.7.  Op de onverdeelde eigendom tussen echtgenoten is het gemeen recht van 

toepassing. Indien het huwelijk eindigt, vervallen de plicht tot samenwoning en de 

bescherming van de gezinswoning, die tijdens het huwelijk worden gewaarborgd door de 

artikelen 213 tot 215 van het Burgerlijk Wetboek. Krachtens artikel 827 van het Burgerlijk 

Wetboek kan dan iedere deelgenoot de openbare verkoping van die woning vorderen. Het 

staat de echtgenoot of echtgenote die het goed wenst te verkrijgen, vrij om aan die openbare 

verkoping deel te nemen en op die manier het aandeel van de andere echtgenoot of echtgenote 

in te kopen. 

 

 B.8.  Gelet op de ruime appreciatiebevoegdheid die hem te dezen moet worden 

toegekend, heeft de wetgever, door de toewijzing bij voorrang niet principieel toepasselijk te 

verklaren op het stelsel van scheiding van goederen, geen maatregel zonder redelijke 

verantwoording genomen. 

 

 Het zou de wetgever echter evenmin kunnen worden verweten indien hij het 

toepassingsgebied van de in het geding zijnde bepaling zou uitbreiden tot een gezinswoning 

die in onverdeeldheid eigendom is van de echtgenoten ongeacht hun 

huwelijksvermogensstelsel. 

 

 B.9.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 In zoverre het niet kan worden aangevoerd met betrekking tot een gezinswoning die in 

onverdeeldheid eigendom is van echtgenoten die met scheiding van goederen zijn gehuwd, 

schendt artikel 1447 van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 7 maart 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5367 

 
 

Arrest nr. 29/2013 
van 7 maart 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 330, § 1, van het Burgerlijk Wetboek, 

gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Gent. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit voorzitter M. Bossuyt, rechter J.-P. Snappe, waarnemend voorzitter, en 

de rechters E. De Groot, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en F. Daoût, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 8 maart 2012 in zake S.M. tegen A. V.D.V. en anderen, waarvan de 
expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 16 maart 2012, heeft de Rechtbank van eerste 
aanleg te Gent de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 330, § 1, van het Burgerlijk Wetboek artikel 22 van de Grondwet, 
eventueel samen gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden, doordat de vordering tot betwisting van de erkenning niet 
ontvankelijk is als het kind bezit van staat heeft ten aanzien van de erkenner ? ». 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend. 
 
 Bij beschikking van 24 oktober 2012 heeft het Hof de zaak in gereedheid verklaard en de 
dag van de terechtzitting bepaald op 13 november 2012, na de Ministerraad te hebben verzocht 
in een uiterlijk op 8 november 2012 in te dienen aanvullende memorie zijn standpunt te 
bepalen over de eventuele weerslag van het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens van 22 maart 2012, Ahrens t. Duitsland, op de in het geding zijnde aangelegenheid. 
 
 De Ministerraad heeft een aanvullende memorie ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 13 november 2012 :  
 
 -  is verschenen : Mr. J. Riemslagh loco Mr. S. Ronse en Mr. G. Dewulf, advocaten bij de 
balie te Kortrijk, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en J.-P. Snappe verslag uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 A. V.D.V. is op 15 januari 2010 bevallen van een zoon, C. Het kind werd prenataal erkend door A. V.P., met 
wie zij sedert 3 juli 2003 feitelijk samenwoont.  
 
 S.M., de eiser voor de verwijzende rechter, stelt dat hij de biologische vader van C. is, nu hij in de periode 
van februari 2009 tot eind 2009 met de moeder een seksuele relatie had. Met het oog op de vaststelling van zijn 
vaderschap, stelt de eiser overeenkomstig artikel 330 van het Burgerlijk Wetboek een vordering tot betwisting van 
de erkenning van vaderschap in.  
 
 De verwijzende rechter acht bewezen dat het kind bezit van staat heeft ten aanzien van de erkenner, A. V.P. 
De verwijzende rechter vraagt zich evenwel af of dat bezit van staat dient te leiden tot de niet-ontvankelijkheid 
van de vordering van de eiser en zo ja, of zulks een inbreuk vormt op zijn privé- en gezinsleven, zoals 
gewaarborgd bij artikel 22 van de Grondwet en bij artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens. Door de niet-ontvankelijkheid - wegens bezit van staat van het kind ten aanzien van zijn erkenner - van de 
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vordering van de eiser tot betwisting van de erkenning, beschikt de eiser immers over geen enkele mogelijkheid 
om zijn vordering ten gronde te laten beoordelen en daarbij rekening te laten houden  met de concrete feiten en de 
belangen van alle betrokken partijen. 
 
 In dat verband verwijst de verwijzende rechter naar het arrest nr. 20/2011 van 3 februari 2011 en stelt hij 
vervolgens de voormelde prejudiciële vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  Enkel de Ministerraad heeft een memorie ingediend. 
 
 A.2.  Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 330 van het Burgerlijk Wetboek blijkt volgens de 
Ministerraad dat de wetgever met het invoeren van de notie « bezit van staat » als grond van niet-ontvankelijkheid 
van de vordering tot betwisting van de erkenning van vaderschap, verschillende op elkaar afgestemde legitieme 
doelstellingen nastreeft, namelijk de bescherming van het belang van het kind, de bescherming van de bestaande 
afstammingsband tussen het kind en zijn erkenner, zelfs al steunt die afstammingsband niet op een biologische 
realiteit, en de bescherming  van de rust der families. 
 
 De in het geding zijnde maatregel draagt bij tot de verwezenlijking van die doelstellingen. Het socio-
affectieve ouderschap dat volgens de wetgever in bepaalde gevallen, in het belang van het kind, voorrang moet 
krijgen op de biologische werkelijkheid wordt door de notie « bezit van staat » geconcretiseerd. Het pertinente 
karakter van de maatregel kan  bijgevolg niet worden betwist. 
 
 A.3.  Wat de evenredigheid van de in het geding zijnde maatregel betreft, dient te worden nagegaan of de 
wetgever een billijk evenwicht tot stand heeft gebracht tussen alle rechten en belangen die in het geding zijn. Die 
belangen betreffen niet alleen die van het individu tegenover de samenleving in haar geheel, maar ook de 
tegenstrijdige belangen van de betrokken personen. 
 
 Eerst merkt de Ministerraad op dat het arrest nr. 20/2011 waarnaar de verwijzende rechter verwijst, niet 
zonder meer op het bodemgeschil kan worden toegepast, vermits er te dezen zich nog steeds een duurzame 
gezinskern rond het betrokken kind vormt en het een derde persoon is die in die bestaande duurzame gezinskern 
wil inbreken. Wanneer, zoals te dezen, het juridische vaderschap overeenstemt met het socio-affectieve 
vaderschap, geconcretiseerd door het bezit van staat, is het verantwoord om de biologische werkelijkheid terzijde 
te schuiven en het recht van het kind op een familieleven te doen primeren op de wil van de verzoeker tot het 
kennen van de biologische waarheid. Er anders over oordelen zou tot gevolg hebben dat het recht op familieleven 
van het kind - dat evenzeer door artikel 22 van de Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens wordt beschermd - op manifeste wijze zou worden geschonden en dat het kind een 
afstammingsband zou worden opgedrongen waarbij het geen baat heeft, vermits het op het ogenblik van de 
betwisting van de erkenning binnen een gezin met stabiele familiale banden leeft. 
 
 A.4.  Hoewel het Hof in zijn arrest nr. 20/2011 het bezit van staat als een absolute grond van niet-
ontvankelijkheid van de diverse vorderingen tot betwisting van de afstamming lijkt te beschouwen, dient zulks 
volgens de Ministerraad enigszins te worden genuanceerd. Het begrip « bezit van staat » is immers een open 
begrip dat aan de soevereine beoordelingsbevoegdheid van de rechter is onderworpen. Aldus vermag de rechter 
om een belangenafweging tussen de diverse, vaak tegenstrijdige standpunten van de verschillende partijen te 
maken alvorens uitspraak te doen over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de vordering. In die zin is het 
bezit van staat geenszins een « absolute » toelaatbaarheidsgrond, doch veeleer een « algemene » 
toelaatbaarheidsgrond. Dat artikel 331nonies van het Burgerlijk Wetboek een aantal elementen aangeeft die op het 
bestaan van een socio-affectief ouderschap kunnen wijzen, doet daaraan niets af. Die elementen zijn immers niet 
limitatief opgesomd. De bodemrechter zal steeds soeverein over de aanwezigheid van bezit van staat moeten 
oordelen op grond van de voor hem aangebrachte feiten. De notie « begrip van staat » laat aldus de rechter toe om 
rekening te houden met de belangen van alle betrokken partijen, zodat de in het geding zijnde maatregel ook in dat 
opzicht proportioneel is met de door de wetgever nagestreefde doelstellingen. 
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 A.5.  Het Hof heeft de Ministerraad verzocht om zijn standpunt te bepalen over de eventuele weerslag van 
het arrest Ahrens t. Duitsland van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 22 maart 2012 op de in het 
geding zijnde aangelegenheid. 
 
 In zijn aanvullende memorie betoogt de Ministerraad dat het arrest Ahrens de zienswijze van het 
Grondwettelijk Hof, neergelegd in zijn arrest nr. 20/2011 van 3 februari 2011, op de helling zet. Het Europees Hof 
is immers van oordeel dat een wettelijke regeling die voorziet in een beperking van het recht van de beweerde 
biologische vader tot betwisting van de erkenning van vaderschap tot de gevallen waarin er geen sprake is van een 
socio-affectieve band tussen het betrokken kind en zijn erkenner, niet ipso facto een schending van het recht op 
een privéleven van de beweerde biologische vader uitmaakt, in zoverre aan een aantal voorwaarden is voldaan.  
 
 De beperking van het recht op een privéleven kan volgens het arrest Ahrens slechts worden aanvaard indien 
aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan : de beperking van het recht tot betwisting van de erkenning 
van vaderschap moet bij de wet worden bepaald, moet wettige doelstellingen nastreven, moet noodzakelijk zijn in 
een democratische samenleving en mag een « billijke » besluitvorming door de nationale rechtscolleges niet in de 
weg staan. Indien aan die voorwaarden is voldaan, schendt de regel die in de onontvankelijkheid van de vordering 
tot betwisting van de erkenning van vaderschap voorziet, wanneer wordt vastgesteld dat er een socio-affectieve 
band tussen het kind en zijn erkenner bestaat, het recht op een privéleven van de beweerde biologische vader niet. 
 
 De Ministerraad is van oordeel dat het in het geding zijnde artikel 330, § 1, van het Burgerlijk Wetboek aan 
de voormelde voorwaarden voldoet. In de beperking van het recht tot betwisting van de erkenning van vaderschap 
is uitdrukkelijk in dat artikel voorzien. Die beperking streeft wettige doelstellingen na, namelijk de bescherming 
van de algemene belangen van het kind, de bescherming van de bestaande afstammingsband tussen het kind en 
zijn erkenner, zelfs al steunt die band niet op de biologische realiteit, en de bescherming van de rust der families. 
Die beperking is noodzakelijk in een democratische samenleving. Ter zake beschikt de wetgever over een ruime 
appreciatiemarge. Gelet op de voormelde doelstellingen die de wetgever bij het invoeren van de in het geding 
zijnde bepaling voor ogen stonden, is het niet onredelijk om in zulk een beperking te voorzien. Ten slotte is de 
besluitvorming « billijk » en worden de rechten van de beweerde biologische vader gerespecteerd. In dat verband 
wordt in het arrest Ahrens erop gewezen dat de nationale rechtscolleges over de mogelijkheid moeten beschikken 
om, enerzijds, aan de hand van de relevante feitelijke gegevens van de zaak na te gaan of er nog steeds sprake is 
van een socio-affectieve band tussen het betrokken kind en zijn erkenner en, anderzijds, de man die de erkenning 
van het vaderschap wenst te betwisten, de kans te geven om zijn standpunt uiteen te zetten en in voorkomend 
geval zelf feiten aan te brengen die het bestaan van een socio-affectieve band tussen het betrokken kind en zijn 
erkenner in twijfel kunnen trekken. Het criterium van het bezit van staat laat volgens de Ministerraad zulk een 
billijkheidstoets toe. De rechter vermag immers een zekere belangenafweging tussen de verschillende, vaak 
tegenstrijdige standpunten van de betrokken partijen te maken, alvorens uitspraak over de ontvankelijkheid en de 
gegrondheid van de vordering te doen. De besluitvorming is dan ook « billijk ». De Ministerraad besluit dat de in 
het geding zijnde bepaling artikel 22 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 8 van het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens, niet schendt. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op artikel 330, § 1, eerste lid, van het 

Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt : 

 

 « Tenzij het kind bezit van staat heeft ten aanzien van degene die het heeft erkend, kan de 
erkenning van het moederschap worden betwist door de vader, het kind, de vrouw die het kind 
heeft erkend en de vrouw die het moederschap van het kind opeist. Tenzij het kind bezit van 
staat heeft ten aanzien van degene die het heeft erkend, kan de erkenning van het vaderschap 
worden betwist door de moeder, het kind, de man die het kind heeft erkend en de man die het 
vaderschap van het kind opeist ». 
 



5 
 
 Met betrekking tot het bezit van staat bepaalt artikel 331nonies van het Burgerlijk 

Wetboek : 

 

 « Het bezit van staat moet voortdurend zijn. 
 
 Het wordt bewezen door feiten die te samen of afzonderlijk de betrekking van afstamming 
aantonen. 
 
 Die feiten zijn onder meer : 
 
 -  dat het kind altijd de naam heeft gedragen van degene van wie wordt gezegd dat het 
afstamt; 
 
 -  dat laatstgenoemde het als zijn kind heeft behandeld; 
 
 -  dat die persoon als vader of moeder in zijn onderhoud en opvoeding heeft voorzien; 
 
 -  dat het kind die persoon heeft behandeld als zijn vader of moeder; 
 
 -  dat het als zijn kind wordt erkend door de familie en in de maatschappij; 
 
 -  dat de openbare overheid het als zodanig beschouwt ». 
 

 B.2.1.  Het verwijzende rechtscollege vraagt of artikel 330, § 1, eerste lid, van het 

Burgerlijk Wetboek bestaanbaar is met artikel 22 van de Grondwet, eventueel in samenhang 

gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, doordat de 

vordering tot betwisting van de erkenning niet ontvankelijk is als het kind bezit van staat heeft 

ten aanzien van de erkenner. 

 

 B.2.2.  Uit de gegevens van de zaak en uit de motivering van de verwijzingsbeslissing 

blijkt dat het bodemgeschil betrekking heeft op een vordering, ingesteld door een man die het 

vaderschap van het kind opeist, waarbij de erkenning van het vaderschap van een andere man 

wordt betwist ten aanzien van wie het kind bezit van staat heeft.  

 

 In het bodemgeschil is aldus enkel de tweede zin van artikel 330, § 1, eerste lid, van het 

Burgerlijk Wetboek in het geding, in zoverre de erkenning van het vaderschap wordt betwist 

door de man die het vaderschap van het kind opeist. Het Hof beperkt zijn onderzoek tot die 

hypothese.  
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 B.3.  Artikel 330 van het Burgerlijk Wetboek regelt de mogelijkheid tot betwisting van de 

erkenning van het vaderschap. Binnen de in artikel 330, § 1, vierde lid, van het Burgerlijk 

Wetboek bepaalde termijnen - die verschillen naar gelang van de vorderingsgerechtigden - kan 

de erkenning van het vaderschap enkel worden betwist door de moeder, het kind, de man die 

het kind heeft erkend en de man die het vaderschap van het kind opeist. 

 

 De mogelijkheid tot betwisting van de erkenning van het vaderschap is evenwel 

onderworpen aan een beperking : de vordering is - voor alle 

vorderingsgerechtigden - onontvankelijk wanneer het kind bezit van staat heeft ten aanzien van 

degene die het heeft erkend.  

 

 B.4.1.  Het bezit van staat werd bij de wet van 31 maart 1987 tot wijziging van een aantal 

bepalingen betreffende de afstamming ingevoerd als grond van niet-ontvankelijkheid van de 

vordering tot betwisting van de erkenning van het vaderschap. 

 

 Artikel 330, § 2, van het Burgerlijk Wetboek bepaalde :  

 

 « De erkenning wordt tenietgedaan indien door alle wettelijke middelen wordt bewezen 
dat de erkenner niet de vader of de moeder is. 
 
 Het verzoek moet evenwel worden afgewezen, indien het kind bezit van staat heeft ten 
aanzien van de erkenner. » 
 

 In de parlementaire voorbereiding van artikel 330 (oud) van het Burgerlijk Wetboek wordt 

daaromtrent vermeld : 

 
 « Meerdere leden hadden ernstig bezwaar tegen het feit dat het betwistingsrecht op een 
absolute wijze zou worden toegestaan. Het principe van de zogenaamde biologische waarheid 
kan in bepaalde gevallen immers storend zijn voor het kind en indruisen tegen diens belangen. 
 
 Deze leden waren dan ook van mening dat het bezit van staat moet worden ingeschakeld in 
de appreciatie van de rechtbank die zich over de betwisting van een erkenning uitspreekt. Er 
werd zelfs gepleit om de verwijzing naar het bezit van staat uitdrukkelijk in de tekst op te 
nemen. Zo er bezit van staat is, moet de betwisting van de erkenning worden uitgesloten, zo 
niet kunnen de belangen van het kind ernstig worden geschaad. 
 
 Andere leden waarschuwden nochtans voor een te grote waarde die aan het bezit van staat 
wordt gehecht; dit zou immers tot gevolg hebben dat het eenvoudig samenwonen op dezelfde 
voet zou worden behandeld als het huwelijk. 
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 Deze leden meenden dan ook dat het bezit van staat slechts een rol kan spelen wanneer het 
beantwoordt aan de biologische realiteit. 
 
 Hierop werd gerepliceerd dat er ten aanzien van het kind aan het bezit van staat een zelfde 
waarde dient te worden toegekend zonder dat daarbij wordt rekening gehouden met het feit of 
het kind binnen of buiten het huwelijk is geboren » (Parl. St., Senaat, 1984-1985, 904, nr. 2, 
p. 100). 
 

 B.4.2.  Artikel 330 van het Burgerlijk Wetboek werd gewijzigd bij artikel 16 van de wet 

van 1 juli 2006 tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot 

het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan.  

 

 De erkenning van het vaderschap kan enkel nog worden betwist door de moeder, het kind, 

de man die het kind heeft erkend en de man die het vaderschap van het kind opeist. Het bezit 

van staat als grond van niet-ontvankelijkheid van de vordering tot betwisting van de erkenning 

van het vaderschap bleef  behouden. 

 

 Artikel 16 van de wet van 1 juli 2006 vindt zijn oorsprong in een amendement dat in de 

Kamer werd ingediend. 

 

 Dat amendement werd als volgt verantwoord : 

 
 « Het voorgestelde artikel 330 zorgt zowel voor de vordering tot betwisting van de 
erkenning als voor de vordering tot betwisting van het vermoeden van vaderschap voor een 
soortgelijke procedure. 
 
 Ten eerste beoogt het voorgestelde amendement degenen die een vordering mogen 
instellen te beperken tot de personen die daadwerkelijk belanghebbenden zijn, namelijk de 
echtgenoot, de moeder, het kind en de persoon die het vaderschap of het moederschap van het 
kind opeist. 
 
 Vervolgens lijkt het ons nodig de gezinscel van het kind zoveel mogelijk te beschermen 
door eensdeels het bezit van staat te behouden die overeenstemt met de situatie van een kind 
dat door iedereen werkelijk als het kind van zijn ouders wordt beschouwd, ook al strookt dat 
niet met de biologische afstamming, en anderdeels door termijnen te bepalen voor het instellen 
van de vordering. 
 
 Om een leemte te voorkomen tussen de vordering tot betwisting en de erkenning, zoals 
thans het geval is, wordt ten slotte bepaald dat de beslissing die gevolg geeft aan een vordering 
tot betwisting die werd ingesteld door een persoon die beweert de biologische vader of moeder 
van het kind te zijn, van rechtswege de vaststelling van de afstammingsband van de verzoeker 
met zich brengt » (Parl. St., Kamer, 2004-2005, DOC 51-0597/026, p. 6). 
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 Aan het einde van de bespreking in de Commissie voor de Justitie van de Senaat heeft de 

minister van Justitie het belang van het begrip « bezit van staat » bevestigd door het volgende 

te verklaren : 

 

 « Het ontwerp wijzigt reeds een groot aantal regels, en ook al rijzen er bij de toepassing 
van het begrip soms problemen, toch hoeft dit niet te worden aangepast. De wetgever heeft er 
in 1987 voor gekozen het begrip te behouden om ervoor te zorgen dat de biologische waarheid 
het niet altijd wint van de sociaal-affectieve realiteit. Deze keuze moet behouden blijven en het 
bezit van staat hoeft dus niet te worden aangepast » (Parl. St., Senaat, 2005-2006, nr. 3-1402/7, 
p. 9). 
 

 B.5.  Het Hof dient artikel 330, § 1, eerste lid, tweede zin, van het Burgerlijk Wetboek te 

toetsen aan artikel 22 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 Artikel 22 van de Grondwet bepaalt : 

 
 « Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven en zijn gezinsleven, behoudens in 
de gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald. 
 
 De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen de bescherming van dat 
recht ». 
 

 Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 
 « 1.  Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis 
en zijn briefwisseling. 
 
 2.  Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de 
uitoefening van dit recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische 
samenleving nodig is in het belang van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het 
economisch welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van 
strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of voor de bescherming 
van de rechten en vrijheden van anderen ». 
 

 Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 22 van de Grondwet blijkt dat de 

Grondwetgever « een zo groot mogelijke concordantie [heeft willen nastreven] met artikel 8 

van het Europees Verdrag tot Bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden (EVRM), teneinde betwistingen over de inhoud van dit Grondwetsartikel 

respectievelijk art. 8 van het EVRM te vermijden » (Parl. St., Kamer, 1992-1993, nr. 997/5, 

p. 2). 
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 B.6.  De in het geding zijnde regeling van betwisting van de erkenning van het vaderschap 

valt onder de toepassing van artikel 22 van de Grondwet en van artikel 8 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 B.7.  Het recht op de eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven, zoals het door de 

voormelde bepalingen wordt gewaarborgd, heeft als essentieel doel de personen te beschermen 

tegen inmengingen in hun privéleven en hun gezinsleven. 

 

 Artikel 22, eerste lid, van de Grondwet sluit, evenmin als artikel 8 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens, een overheidsinmenging in het recht op eerbiediging van 

het privéleven niet uit, maar vereist dat erin is voorzien in een voldoende precieze wettelijke 

bepaling, dat zij beantwoordt aan een dwingende maatschappelijke behoefte en dat zij 

evenredig is met de daarmee nagestreefde wettige doelstelling. Die bepalingen houden 

bovendien de positieve verplichting in voor de overheid om maatregelen te nemen die een 

daadwerkelijke eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven verzekeren, zelfs in de sfeer 

van de onderlinge verhoudingen van individuen (EHRM, 27 oktober 1994, Kroon e.a. 

t. Nederland, § 31). 

 

 B.8.  De wetgever beschikt over een appreciatiemarge om bij de uitwerking van een 

wettelijke regeling die een overheidsinmenging in het privéleven inhoudt, rekening te houden 

met een billijk evenwicht tussen de tegenstrijdige belangen van het individu en de samenleving 

in haar geheel (EHRM, 26 mei 1994, Keegan t. Ierland, § 49; 27 oktober 1994, Kroon e.a. 

t. Nederland, § 31; 2 juni 2005, Znamenskaya t. Rusland, § 28; 24 november 2005, Shofman 

t. Rusland, § 34). 

 

 Die appreciatiemarge van de wetgever is evenwel niet onbegrensd : opdat een wettelijke 

regeling verenigbaar zou zijn met het recht op eerbiediging van het privéleven, moet worden 

nagegaan of de wetgever een billijk evenwicht heeft gevonden tussen alle rechten en belangen 

die in het geding zijn. Zulks vereist dat de wetgever niet alleen een afweging maakt tussen de 

belangen van het individu tegenover de samenleving in haar geheel, maar tevens tussen de 

tegenstrijdige belangen van de betrokken personen (EHRM, 6 juli 2010, Backlund t. Finland, 

§ 46), op gevaar af anders een maatregel te nemen die niet evenredig is met de nagestreefde 

wettige doelstellingen.  
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 B.9.  De rust der families en de rechtszekerheid van de familiale banden, enerzijds, en het 

belang van het kind, anderzijds, zijn legitieme doelstellingen waarvan de wetgever kan uitgaan 

om een onbeperkte mogelijkheid tot betwisting van de erkenning van het vaderschap te 

verhinderen. In dat opzicht is het pertinent om de biologische werkelijkheid niet a priori te 

laten prevaleren op de socio-affectieve werkelijkheid van het vaderschap. 

 

 B.10.  Door het « bezit van staat » als absolute grond van niet-ontvankelijkheid van de 

vordering tot betwisting van de erkenning van het vaderschap in te stellen, heeft de wetgever 

de socio-affectieve werkelijkheid van het vaderschap evenwel steeds laten prevaleren op de 

biologische werkelijkheid. Door die absolute grond van niet-ontvankelijkheid wordt de man 

die het vaderschap opeist op absolute wijze uitgesloten van de mogelijkheid om de erkenning 

van het vaderschap door een andere man ten aanzien van wie het kind bezit van staat heeft, te 

betwisten. 

 

 Aldus bestaat voor de rechter geen enkele mogelijkheid om rekening te houden met de 

belangen van alle betrokken partijen. 

 

 Een dergelijke maatregel is onevenredig met de door de wetgever nagestreefde, legitieme 

doelstellingen, en derhalve niet bestaanbaar met artikel 22 van de Grondwet, in samenhang 

gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 B.11.  Aan het voorgaande wordt geen afbreuk gedaan door het gegeven dat het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat een regeling die vergelijkbaar is met de 

in het geding zijnde maatregel, geen schending van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens inhoudt (EHRM, 22 maart 2012, Ahrens t. Duitsland; 22 maart 2012, 

Kautzor t. Duitsland). Het Europees Hof wijst erop dat binnen de lidstaten van de Raad van 

Europa geen eensgezindheid over de in het geding zijnde aangelegenheid bestaat, zodat de 

lidstaten over een ruime appreciatiebevoegdheid beschikken wat de regelgeving inzake het 

vaststellen van het juridisch statuut van het kind betreft (ibid., Ahrens, §§ 69-70 en 89; 

Kautzor, §§ 70-71 en 91). 

 

 B.12.  De prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 330, § 1, eerste lid, tweede zin, van het Burgerlijk Wetboek schendt artikel 22 van 

de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens, in zoverre de vordering tot betwisting van de erkenning van het vaderschap door 

de man die het vaderschap van het kind opeist, niet ontvankelijk is indien het kind bezit van 

staat heeft ten aanzien van degene die het heeft erkend. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 7 maart 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5369 

 
 

Arrest nr. 30/2013 
van 7 maart 2013 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 332quinquies, § 2, eerste lid, van het 

Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit rechter J.-P. Snappe, waarnemend voorzitter, voorzitter M. Bossuyt, en 

de rechters E. De Groot, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en F. Daoût, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, 

onder voorzitterschap van rechter J.-P. Snappe, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 2 maart 2012 in zake J.H. en S.L. tegen P.K., waarvan de expeditie ter 
griffie van het Hof is ingekomen op 19 maart 2012, heeft het Hof van Cassatie de volgende 
prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 332quinquies, § 2, eerste lid, Burgerlijk Wetboek artikel 22bis, vierde 
lid, Grondwet als het aldus wordt uitgelegd dat de rechter de belangen van het kind enkel 
marginaal moet toetsen ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  J.H. en S.L.; 
 
 -  P.K.; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 J.H., S.L. en P.K. hebben memories van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 30 oktober 2012 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. J.-L. Renchon, advocaat bij de balie te Brussel, tevens loco Mr. P.A. Foriers, 
advocaat bij het Hof van Cassatie, voor J.H. en S.L.; 
 
 .  Mr. D. Pire, advocaat bij de balie te Luik, voor P.K.; 
 
 .  Mr. V. Vander Geeten loco Mr. F. Gosselin, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J. Spreutels en A. Alen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 J.H. en S.L., ouders van het in 2004 geboren kind B., hebben cassatieberoep ingesteld tegen een arrest van 
het Hof van Beroep te Luik van 7 juni 2010 dat de door P.K. op grond van artikel 318 van het Burgerlijk 
Wetboek ingestelde vordering tot betwisting van vaderschap gegrond verklaart na te hebben vastgesteld dat de 
partijen niet betwisten dat hij de biologische vader van het kind is. Het Hof van Beroep stelt vast dat zijn 
beslissing, krachtens artikel 318, § 5, van het Burgerlijk Wetboek, van rechtswege de vaststelling van de 
afstammingsband ten aanzien van P.K. met zich meebrengt en beslist, toepassing makend van 



 3 

artikel 332quinquies van hetzelfde Wetboek, dat de vaststelling van die afstamming niet kennelijk strijdig is met 
de belangen van het kind, waarbij het Hof in dat opzicht ervan uitgaat dat de toetsing die het op grond van die 
bepaling dient uit te voeren een opportuniteitstoetsing is die marginaal dient te blijven. 
 
 De eisers in cassatie zijn, in het algemeen, van mening dat het Hof van Beroep bij de beoordeling van de 
belangen van het kind enkel de vaststelling van de door de biologische vader, verweerder voor de verwijzende 
rechter, opgeëiste afstamming in aanmerking heeft genomen en niet de betwisting van het vaderschap van de 
eiser; die beoordeling kon niet slaan op de gevolgen van de op grond van artikel 315 van het Burgerlijk Wetboek 
vastgestelde afstammingsband en was beperkt tot een marginale toetsing. Zij doen, in het bijzonder, gelden dat 
artikel 332quinquies, § 2, eerste lid, moet worden uitgelegd in overeenstemming met artikel 22bis van de 
Grondwet, volgens hetwelk het belang van het kind de eerste overweging dient te zijn van de rechter en voor 
hem geen marginale overweging mag zijn. 
 
 Het Hof van Cassatie stelt, enerzijds, vast dat het Hof van Beroep, dat een als marginaal gekwalificeerde 
opportuniteitstoetsing wenst uit te voeren, beslist dat het aan de eisers in cassatie staat te bewijzen dat de 
vaststelling van de afstamming ten aanzien van de verweerder in cassatie kennelijk strijdig is met het belang van 
het kind, en dat de aan het Hof van Beroep overgelegde verslagen het niet mogelijk maken te bewijzen dat de 
vaststelling van zijn afstamming kennelijk strijdig is met het belang van het kind; het Hof is, anderzijds, van 
oordeel dat het middel de vraag opwerpt of artikel 332quinquies, § 2, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, als 
het aldus wordt uitgelegd dat de rechter de belangen van het kind marginaal moet toetsen, artikel 22bis van de 
Grondwet schendt, dat bepaalt dat het belang van het kind de eerste overweging is bij elke beslissing die dat kind 
aangaat. Het Hof van Cassatie richt derhalve de hierboven weergegeven vraag aan het Hof. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  J.H. en S.L. brengen de feiten van de onderhavige zaak en de eerdere procedures waartoe zij 
aanleiding hebben gegeven, in herinnering. Zij zijn van mening dat artikel 22bis, vierde lid, van de Grondwet 
een duidelijke betekenis heeft, die impliceert dat volwassenen het belang van het kind laten voorgaan op hun 
eigen belangen, en dat de wetgever uitdrukkelijk de noodzaak verankert dat belang te laten voorgaan telkens 
wanneer een rechtsregel betrekking heeft op een beslissing die een kind aangaat, hetgeen het geval is voor de 
regels met betrekking tot de betwisting en de vaststelling van de afstamming. 
 
 De in het geding zijnde bepaling, die zowel van toepassing is op een vordering tot vaststelling van de 
afstamming van vaders- of moederszijde van een kind waarvan de afstamming van vaders- of moederszijde nog 
niet is vastgesteld, als op de zogenaamde « twee in één »-vordering die ertoe strekt de afstamming van een kind 
te horen betwisten en een andere afstamming vast te stellen, stelt echter omgekeerd dat de rechter een dergelijke 
vordering slechts kan afwijzen indien de vaststelling van de afstamming kennelijk strijdig is met de belangen van 
het kind, hetgeen met name het Hof van Beroep te Luik in die zin interpreteert dat het enkel de marginale 
inaanmerkingneming van de belangen van het kind oplegt. De in het geding zijnde bepaling is derhalve 
klaarblijkelijk onbestaanbaar met artikel 22bis, vierde lid, van de Grondwet. 
 
 A.1.2.  J.H. en S.L. doen gelden dat ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens regelmatig heeft 
beslist dat de internationale verdragen die België binden impliceren dat het noodzakelijk is de bijzondere 
omstandigheden van de zaak te onderzoeken teneinde rekening te kunnen houden met het hogere belang van het 
kind. 
 
 Te dezen is de afstamming van vaderszijde van het kind echter vastgesteld bij zijn geboorte en het is pas 
drieënhalf jaar later, dankzij een overgangsbepaling met retroactieve werking van de wet van 1 juli 2006, dat de 
biologische vader die afstamming heeft kunnen betwisten, hetgeen de vroegere wet niet toeliet en hetgeen de 
nieuwe wet slechts mogelijk maakt op voorwaarde dat de vordering minder dan een jaar na de ontdekking door 
de betrokkene dat hij de biologische vader van het kind is, wordt ingesteld. Die termijn, waarvan de voormelde 
overgangsbepaling precies is afgeweken, strekt ertoe een ingrijpende verandering in het leven van het kind te 
beletten. 
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 A.1.3.  J.H. en S.L. betogen dat de in het geding zijnde bepaling, die de rechter enkel de mogelijkheid biedt 
om, wanneer de biologische vader verscheidene jaren na de geboorte van het kind aldus het vaderschap van de 
echtgenoot van de moeder van het kind betwist, op marginale wijze het belang van het kind in aanmerking te 
nemen, precies afbreuk doet aan de verplichting om in de eerste plaats het in concreto geanalyseerde belang van 
elk kind in aanmerking te nemen. Artikel 22bis, vierde lid, van de Grondwet vereist echter dat kan worden 
onderzocht of dat belang in de eerste plaats verantwoordt dat een geconsolideerde afstamming van vaderszijde 
verscheidene jaren na de geboorte van het kind wordt vervangen door een andere afstamming, met alle gevolgen 
die zulks impliceert. Een dergelijke beslissing zou slechts met het hogere belang van het kind in 
overeenstemming kunnen zijn indien zeer dwingende elementen zouden blijken uit diepgaande sociale of 
medisch-psychologische studies. De in het geding zijnde bepaling, in die zin geïnterpreteerd dat zij de rechter 
slechts toelaat het belang van het kind op marginale wijze in aanmerking te nemen, schendt derhalve 
artikel 22bis, vierde lid, van de Grondwet. 
 
 A.2.1.1.  De Ministerraad brengt de feiten van de onderhavige zaak en de rechtspleging in het 
bodemgeschil in herinnering. Bij het onderzoeken van de draagwijdte van artikel 22bis van de Grondwet wijst 
hij erop dat die bepaling, overgenomen van het schema van artikel 23, niet rechtstreeks toepasselijk is; zij 
verplicht de rechter ertoe aan de lagere normen de interpretatie te geven die het meest in overeenstemming is met 
die bepaling en heeft een standstill-effect, maar zij verleent geen nieuwe rechten ten opzichte van die welke 
reeds door het internationale recht aan de kinderen zijn verleend, waarbij artikel 3 van het Verdrag inzake de 
rechten van het kind, volgens de rechtspraak van het Hof van Cassatie en van de Raad van State, trouwens 
evenmin rechtstreekse werking heeft. Dat artikel 3 verplicht elke overheid ertoe zich te schikken naar het 
beginsel van het hogere belang van het kind, maar de woorden « une considération primordiale » - en niet « la 
considération primordiale » - geven aan dat het Verdrag van het belang van het kind een overweging van het 
grootste belang maakt onder andere overwegingen, zonder daaraan een absolute prioriteit te verlenen, aangezien 
andere partijen een gelijk, en zelfs hoger belang kunnen hebben dan dat van het kind. Artikel 22bis van de 
Grondwet dient op dezelfde wijze te worden geïnterpreteerd, zoals de parlementaire voorbereiding van die 
bepaling aangeeft. 
 
 A.2.1.2.  In hun memorie van antwoord zijn J.H. en S.L. van mening dat de kwestie van de rechtstreekse 
werking van het Verdrag inzake de rechten van het kind irrelevant is, aangezien de prejudiciële vraag betrekking 
heeft op de bestaanbaarheid van een wet met de Grondwet. Zij verwerpen bovendien de interpretatie van de 
Ministerraad volgens welke andere essentiële overwegingen dan het belang van het kind in aanmerking zouden 
kunnen worden genomen, waarbij die interpretatie gegrond is op een uittreksel uit de parlementaire 
voorbereiding van artikel 22bis van de Grondwet waarin het genuanceerde standpunt van een deskundige (van 
vóór de aanneming van een andere formulering van die bepaling) wordt weergegeven en tijdens welke de vraag 
werd opgeworpen of in de tekst van artikel 3, lid 1, van het Verdrag een onderscheid dient te worden gemaakt 
tussen de woorden « la considération primordiale » en de woorden « une considération primordiale ». Het lijdt 
echter geen twijfel dat de lezing van die bepaling erop wijst dat in beide gevallen de voorkeur dient te worden 
gegeven aan het hogere belang van het kind, zoals het Europees Hof voor de Rechten van de Mens herhaaldelijk 
heeft aangegeven; de redactie van artikel 22bis nodigt insgelijks ertoe uit het belang van het kind te doen 
primeren. 
 
 A.2.2.  Volgens de Ministerraad, die de parlementaire voorbereiding van artikel 332quinquies, § 2, van het 
Burgerlijk Wetboek aanvoert, wijst het gebruik van de term « kennelijk » in die bepaling erop dat de wetgever de 
beoordelingsbevoegdheid van de rechter heeft willen beperken wat betreft het met het belang van het kind 
strijdige karakter van de vordering tot erkenning van vaderschap, waarbij de opportuniteitstoetsing bovendien 
wordt opgeheven wanneer de erkenning van vaderszijde onmiddellijk na de geboorte gebeurt; de vader zal 
slechts het recht om te erkennen worden ontzegd indien de vertraging bij het uitoefenen van dat recht een situatie 
aantoont die voor het belang van het kind ernstig nadelig is of slechts indien de ouder een ernstig gevaar voor het 
kind vormt of zich in een dergelijke situatie bevindt dat hij uit het ouderlijk gezag zou kunnen worden ontzet. De 
wetgever geeft aldus de voorkeur aan de erkenning van de biologische afstammingsband door aan de rechtbank 
slechts een marginale opportuniteitstoetsing van het belang van het kind toe te kennen. Het is in die zin dat de 
meeste rechtspraak gaat, waarbij de biologische afstamming een andere belangrijke overweging vormt die zelfs 
de overhand kan halen op het belang van het kind, voor zover die afstammingsband het kind niet in een ernstig 
nadelige situatie plaatst. De interpretatie die door het Hof van Beroep te Luik aan de in het geding zijnde 
bepaling is gegeven, schendt dus artikel 22bis van de Grondwet niet. 
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 A.2.3.  In ondergeschikte orde doet de Ministerraad gelden dat indien die interpretatie niettemin strijdig met 
artikel 22bis zou worden geacht, rekening zou dienen te worden gehouden met het feit dat de in die bepaling 
verankerde rechten niet absoluut zijn, aangezien de door de Grondwet verleende rechten bij de wet kunnen 
worden beperkt, op voorwaarde dat de beperkingen een wettig doel nastreven en met dat doel evenredig zijn. 
Welnu, door de erkenning van de biologische afstammingsband, die in de regel als zijnde in overeenstemming 
met het belang van het kind wordt beschouwd, te bevorderen, streven de in het geding zijnde bepaling en de 
beperking in verband met artikel 22bis die zij oplegt, een wettig doel na. Zij zijn bovendien evenredig met dat 
doel in zoverre de rechter de erkenning van het vaderschap kan weigeren wanneer die het kind in een ernstig 
nadelige situatie plaatst. 
 
 A.3.1.  P.K. brengt de feiten van de onderhavige zaak in herinnering en wijst erop dat in 2004, bij de 
geboorte van het kind waarvan hij de biologische vader is, de Belgische wet hem niet toeliet het vaderschap te 
betwisten; de procedures die hij vanaf de geboorte van het kind heeft opgestart, hebben in België tot niets geleid, 
terwijl de voorzitter van de rechtbank te Diekirch hem op 28 september 2010 een bezoekrecht heeft toegekend. 
 
 A.3.2.  Hij zet uiteen dat in de in het geding zijnde bepaling dezelfde termen worden gebruikt en aan de 
rechtbank dezelfde marginale opportuniteitstoetsing wordt toegewezen als die welke inzake erkenning worden 
gebruikt en toegewezen in artikel 329bis. 
 
 Wanneer hij vervolgens de rechtspraak van de hogere rechtscolleges onderzoekt, doet hij opmerken dat het 
Hof van Cassatie in het verwijzingsarrest van oordeel is geweest dat de artikelen 318, 331nonies en 332 van het 
Burgerlijk Wetboek een regeling bevatten die de belangen van het kind beschermt, en dat het niet aan de rechter 
toekomt de door de wetgever opgelegde bescherming van de belangen van het kind terzijde te schuiven ten 
voordele van een persoonlijke beoordeling die hij als passender beschouwt. 
 
 Het arrest nr. 20/2011 van 3 februari 2011 heeft het Hof ertoe gebracht het absolute karakter te verwerpen 
van de onmogelijkheid voor de echtgenoot van de moeder om het vaderschap te betwisten in het geval van het 
bezit van staat. In de onderhavige zaak sluit artikel 332quinquies, in samenhang gelezen met artikel 329bis, niet 
op absolute wijze de beoordelingsbevoegdheid van de rechter ten aanzien van het belang van het kind uit, maar 
beperkt het zich ertoe haar te modaliseren. 
 
 Ten slotte heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in zijn arresten van 12 januari 2006 en 
21 december 2010 onderstreept dat de Staat ter zake over een aanzienlijke beoordelingsmarge beschikt, waarbij 
het erop wees dat een billijk evenwicht tot stand dient te worden gebracht tussen de concurrerende belangen van 
het individu en de maatschappij. 
 
 A.3.3.  Volgens P.K. legt de rechtspraak van de hogere rechtscolleges de verplichting op het belang van het 
kind in overweging te nemen, maar, rekening houdend met de beoordelingsmarge waarover de wetgever 
beschikt, verwerpt zij de normen die elke beoordelingsbevoegdheid van de rechter onmogelijk maken. De in het 
geding zijnde bepaling, die prioriteit geeft aan de biologische band - zoals het vroegere artikel 319, § 3, dat reeds 
deed vóór de wet van 2006 inzake erkenning - en daardoor de bevoegdheid van de rechter tot een marginale 
toetsing beperkt, ontneemt die rechter daarom nog niet elke macht. Daarentegen zou ervan uitgaan dat in geval 
van conflict tussen twee gevallen van vaderschap, men zou dienen af te wijken van de voorkeur die aan de 
biologische band wordt gegeven teneinde de rechter de mogelijkheid te bieden het belang van het kind te meten 
en dus, zonder enige wettelijke aanduiding, te kiezen wie de beste vader van het kind is, leiden tot dramatische 
situaties voor het leven van de gezinnen en voor de kinderen. 
 
 A.3.4.  P.K. wijst voorts erop dat sinds 2007 de voorkeur wordt gegeven aan de biologische band, zelfs 
indien de moeder gehuwd is; dat is een weerspiegeling van de sociologische evolutie waarbij men het aantal 
kinderen dat buiten het huwelijk is geboren ziet toenemen. Het is dus gewettigd dat de wetgever in alle gevallen 
de biologische band bevoordeelt, waarbij slechts op marginale wijze rekening kan worden gehouden met het 
belang van het kind zoals daarin is voorzien bij de in het geding zijnde bepaling, zonder artikel 22bis, vierde lid, 
van de Grondwet te schenden. 
 
 A.4.  In hun memorie van antwoord verwerpen J.H. en S.L. het argument volgens hetwelk de wet van 1 juli 
2006 bij de vaststelling of de betwisting van de juridische afstamming de voorkeur zou willen geven aan de 
biologische band en voeren zij de rechtsleer aan die de nadruk legt op het door de wetgever nagestreefde 
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evenwicht. In elk geval zou dat niet in overeenstemming zijn met de draagwijdte en de betekenis van 
artikel 22bis van de Grondwet. De rechter ertoe machtigen het belang van het kind te doen primeren in de plaats 
van zijn bevoegdheid te beperken tot een marginale toetsing impliceert niet dat het beslissingscriterium zou zijn 
beperkt tot het zoeken naar de beste vader. Het spreekt voor zich dat in de meerderheid van de gevallen het 
essentieel in het belang van het kind is dat zijn juridische afstamming overeenstemt met zijn biologische 
afstamming, maar de inachtneming van het belang van het kind gebiedt niet dat de voorkeur in alle gevallen aan 
de biologische band wordt gegeven. Bepaalde situaties kunnen verantwoorden dat die inachtneming ertoe leidt 
de afstamming ten aanzien van de biologische ouder van het kind niet vast te stellen, zelfs indien dat geen andere 
wettige en affectieve vader heeft : zulks zou het geval zijn wanneer de biologische ouder een ernstig gevaar voor 
het kind zou vormen. Totaal verschillend is de situatie van het kind dat sedert talrijke jaren een wettige en 
socioaffectieve vader heeft die zou worden vervangen door een biologische vader; in een dergelijk geval dient de 
voorkeur te worden gegeven aan de daadwerkelijkheid en de stabiliteit van zijn gezinsleven, en niet aan de 
biologische band, en dat impliceert dat de toetsing van het belang van het kind die wordt uitgevoerd door de 
rechter die ertoe geroepen is zich uit te spreken over de vervanging van het socioaffectieve vaderschap door het 
biologische vaderschap, niet beperkt kan zijn tot een marginale toetsing. Het arrest nr. 66/2003 heeft ook de 
nadruk gelegd op de noodzaak speciaal ervoor te zorgen dat rekening wordt gehouden met het belang van het 
kind en dat is ook van toepassing op de rechter die moet beslissen of een kind de vader dient te worden 
afgenomen die in zijn ogen zijn enige echte vader is en hem een andere dient te worden toegekend, in het 
bijzonder wanneer, zoals te dezen, het kind werd aangegeven als het kind van zijn vader wegens zowel het 
wettelijk vermoeden van vaderschap als de bijzondere omstandigheden van de zaak. 
 
 A.5.  In zijn memorie van antwoord betwist P.K. verscheidene van de door J.H. en S.L. uiteengezette 
feitelijke elementen. Hij voegt eraan toe dat het feit dat het belang van het kind de eerste overweging is, niet 
uitsluit dat de wetgever de rechter kan sturen, aangezien « eerste » niet wil zeggen « absolute ». Hij weerlegt het 
retroactieve karakter van de door J.H. en S.L. aangevoerde wet van 1 juli 2006 door te doen gelden dat wanneer 
een nieuw recht in het leven wordt geroepen (zoals te dezen het recht van de biologische vader om in rechte te 
treden), men over het algemeen ervan uitgaat dat geen enkele termijn kan worden tegengeworpen aan de 
vordering die dat in werking stelt. In werkelijkheid voorziet de wet integendeel in een beperkende regel 
aangezien zij de opening van de vordering slechts gedurende een termijn van een jaar mogelijk maakt. 
 
 Hij is van mening dat artikel 332quinquies, § 2, niet ten doel heeft de rechter de mogelijkheid te bieden 
slechts op marginale wijze rekening te houden met het belang van het kind, maar een eventuele laattijdige 
vordering van de biologische vader te beschermen door het instellen van het bezit van staat dat te dezen niet kon 
worden geconcretiseerd door het feit van de eisers in cassatie. De in het geding zijnde bepaling neemt dus wel 
degelijk het belang van het kind in overweging, zowel door het bezit van staat als door de mogelijkheid voor de 
rechter om de erkenning (of de vaststelling van de afstamming van vaderszijde tegenover het vermoeden van 
vaderschap van de echtgenoot) te weigeren wanneer zij kennelijk strijdig is met het belang van het kind. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 315 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt : 

 

 « Het kind dat geboren is tijdens het huwelijk of binnen 300 dagen na de ontbinding of de 
nietigverklaring van het huwelijk, heeft de echtgenoot tot vader ». 
 

 Artikel 318 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt : 

 

 « § 1.  Tenzij het kind bezit van staat heeft ten aanzien van de echtgenoot, kan het 
vermoeden van vaderschap worden betwist door de moeder, het kind, de man ten aanzien van 
wie de afstamming vaststaat en de persoon die het vaderschap van het kind opeist. 
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 § 2.  De vordering van de moeder moet worden ingesteld binnen een jaar na de geboorte. 
De vordering van de echtgenoot moet worden ingesteld binnen een jaar na de ontdekking van 
het feit dat hij niet de vader van het kind is, die van de man die het vaderschap van het kind 
opeist moet worden ingesteld binnen het jaar na de ontdekking van het feit dat hij de vader 
van het kind is en die van het kind moet worden ingesteld op zijn vroegst op de dag waarop 
het de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt en uiterlijk op de dag waarop het de leeftijd van 
tweeëntwintig jaar heeft bereikt of binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat de 
echtgenoot zijn vader niet is. 
 
 Indien de echtgenoot overleden is zonder in rechte te zijn opgetreden, terwijl de termijn 
om zulks te doen nog niet verstreken is, kan zijn vaderschap binnen een jaar na zijn overlijden 
of na de geboorte, worden betwist door zijn bloedverwanten in de opgaande en in de 
neerdalende lijn. 
 
 Het vaderschap dat vaststaat krachtens artikel 317 kan daarenboven worden betwist door 
de vorige echtgenoot. 
 
 § 3.  Onverminderd het bepaalde in §§ 1 en 2, wordt het vermoeden van vaderschap teniet 
gedaan indien door alle wettelijke middelen is bewezen dat de betrokkene niet de vader is. 
 
 De betwisting van het vermoeden van vaderschap van de echtgenoot wordt bovendien, 
behoudens tegenbewijs, gegrond verklaard : 
 
 1°  in de gevallen bedoeld in artikel 316bis; 
 
 2°  wanneer de afstamming van moederszijde door erkenning of bij rechterlijke beslissing 
is vastgesteld; 
 
 3°  wanneer de vordering werd ingesteld vooraleer de afstamming van moederszijde is 
komen vast te staan. 
 
 § 4.  De vordering tot betwisting van het vermoeden van vaderschap is niet ontvankelijk, 
als de echtgenoot toestemming heeft gegeven tot kunstmatige inseminatie of tot een andere 
daad die de voortplanting tot doel had, tenzij de verwekking van het kind hiervan niet het 
gevolg kan zijn. 
 
 § 5.  De vordering tot betwisting die wordt ingesteld door de persoon die beweert de 
biologische vader van het kind te zijn, is maar gegrond als diens vaderschap is komen vast te 
staan. De beslissing welke die vordering tot betwisting inwilligt, brengt van rechtswege de 
vaststelling van de afstammingsband van de verzoeker met zich. De rechtbank gaat na of aan 
de voorwaarden van artikel 332quinquies is voldaan. In ontkennend geval wordt de vordering 
afgewezen ». 
 

 Artikel 332quinquies, §§ 1 tot 3, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt : 

 

 « § 1.  De vorderingen tot onderzoek naar het moederschap of het vaderschap zijn 
onontvankelijk indien het meerderjarige of het ontvoogde minderjarige kind zich daartegen 
verzet. 
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 § 2.  Indien het verzet uitgaat van een minderjarig kind dat niet ontvoogd is en de volle 
leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt, of van degene van de ouders van het kind ten aanzien 
van wie de afstamming vaststaat, wijst de rechtbank, zonder afbreuk te doen aan § 3, de 
vordering slechts af indien ze betrekking heeft op een kind dat minstens één jaar oud is op het 
ogenblik van de indiening ervan, en de vaststelling van de afstamming kennelijk strijdig is 
met de belangen van het kind. 
 
 Er wordt geen rekening gehouden met het verzet van het kind dat onbekwaam is 
verklaard, zich in een staat van verlengde minderjarigheid bevindt, of waarvan de rechtbank, 
op grond van feitelijke elementen vastgesteld in een met reden omkleed proces-verbaal, 
oordeelt dat het geen onderscheidingsvermogen heeft. 
 
 § 3.  De rechtbank wijst de vordering hoe dan ook af indien het bewijs wordt geleverd dat 
degene wiens afstamming wordt onderzocht niet de biologische vader of moeder van het kind 
is ». 
 

 B.2.  Uit de feiten van de aan de verwijzende rechter voorgelegde zaak en uit de motieven 

van de verwijzingsbeslissing blijkt dat het geschil betrekking heeft op een kind dat in 2004 

werd geboren, zijn moeder en de echtgenoot van zijn moeder, eisende partijen voor de 

verwijzende rechter, en op een man van wie het biologische vaderschap niet wordt betwist en 

die het vaderschap van het kind opeist, verwerende partij voor de verwijzende rechter. Daaruit 

blijkt eveneens dat de vordering tot betwisting van vaderschap, ondanks het ononderbroken 

karakter van het bezit van staat van het kind ten aanzien van de echtgenoot, niet 

onontvankelijk werd verklaard op grond van artikel 318, § 1, van het Burgerlijk Wetboek, 

wegens het onduidelijke karakter van dat bezit van staat. 

 

 B.3.  De prejudiciële vraag betreft de vraag of artikel 332quinquies, § 2, eerste lid, van 

het Burgerlijk Wetboek, in die zin geïnterpreteerd dat het de rechter slechts een marginale 

toetsing van de belangen van het kind oplegt, bestaanbaar is met artikel 22bis van de 

Grondwet in zoverre dat vereist dat het belang van het kind de eerste overweging is bij elke 

beslissing die dient te worden genomen met betrekking tot het kind. 

 

 B.4.  Artikel 22bis van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Elk kind heeft recht op eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, geestelijke en 
seksuele integriteit. 
 
 Elk kind heeft het recht zijn mening te uiten in alle aangelegenheden die het aangaan; met 
die mening wordt rekening gehouden in overeenstemming met zijn leeftijd en zijn 
onderscheidingsvermogen. 
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 Elk kind heeft recht op maatregelen en diensten die zijn ontwikkeling bevorderen. 
 
 Het belang van het kind is de eerste overweging bij elke beslissing die het kind aangaat. 
 
 De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen deze rechten van het 
kind ». 
 

 B.5.1.  Het vierde lid van die bepaling, dat verwijst naar het belang van het kind, is, zoals 

het tweede, derde en vijfde lid, het resultaat van de grondwetsherziening van 22 december 

2008, die ertoe strekte de grondwettelijke erkenning van de kinderrechten te verruimen tot 

wat de essentie uitmaakt van het Verdrag inzake de rechten van het kind (Parl. St., Senaat, 

2004-2005, nr. 3-265/3, p. 41). 

 

 B.5.2.  Artikel 3, lid 1, van dat Verdrag bepaalt : 

 

 « Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door 
openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke 
instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind 
de eerste overweging ». 
 

 B.5.3.  Zowel artikel 22bis, vierde lid, van de Grondwet als artikel 3, lid 1, van het 

Verdrag inzake de rechten van het kind verplichten de rechtscolleges om in de eerste plaats 

het belang van het kind in aanmerking te nemen in de procedures die op het kind betrekking 

hebben. Artikel 22bis, vijfde lid, van de Grondwet geeft de bevoegde wetgever overigens de 

opdracht te waarborgen dat het belang van het kind de eerste overweging is. 

 

 B.6.1.  De mogelijkheid, voor een man die het vaderschap van een kind opeist, om het 

vermoeden van vaderschap van de echtgenoot van de moeder van het kind te betwisten, werd 

in artikel 318 van het Burgerlijk Wetboek ingevoerd bij de wet van 1 juli 2006 tot wijziging 

van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de 

afstamming en de gevolgen ervan. 

 

 B.6.2.  Artikel 332quinquies, § 2, van het Burgerlijk Wetboek, waarop de prejudiciële 

vraag betrekking heeft, is ook ingevoegd door de wet van 1 juli 2006.  
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 De wetgever heeft geprobeerd een parallellisme, zo niet eenvormigheid, in het leven te 

roepen in de wijze waarop de verschillende soorten afstamming worden vastgesteld, zowel 

wat betreft de voorwaarden van de erkenning en die van de vordering tot onderzoek naar het 

vaderschap en naar het moederschap (Parl. St., Senaat, 2005-2006, nr. 3-1402/3, p. 16), als 

wat betreft de vorderingen tot onderzoek naar het moederschap en die tot onderzoek naar het 

vaderschap bedoeld in het in het geding zijnde artikel 332quinquies (Parl. St., Kamer, 2004-

2005, DOC 51-0597/024, p. 67). 

 

 De uiteindelijk gekozen formulering, die de rechtbank de mogelijkheid biedt de vordering 

af te wijzen die betrekking heeft op de vaststelling van de afstamming van moederszijde of 

van vaderszijde indien die « kennelijk strijdig is met de belangen van het kind », is ook de 

formulering die werd gekozen voor artikel 329bis, § 2, derde lid, en § 3, vijfde lid, van het 

Burgerlijk Wetboek, dat de mogelijkheid biedt de erkenningen te beletten. 

 

 B.6.3.  In het oorspronkelijke wetsvoorstel bepaalde artikel 332quinquies dat de 

rechtbank beslist met inachtneming van de belangen van het kind : 

 

 « De rechtsvorderingen tot onderzoek naar het moeder- of vaderschap worden verworpen 
indien het meerderjarige kind of de ontvoogde minderjarige zich daartegen verzet. Indien de 
weigering uitgaat van een minderjarig kind dat niet ontvoogd is en de volle leeftijd van 
12 jaar heeft bereikt, beslist de rechtbank, met inachtneming van de belangen van het kind, of 
de afstamming mag worden vastgesteld. Bovendien wijst de rechtbank het verzoek hoe dan 
ook af indien het bewijs wordt geleverd dat degene, wiens afstamming wordt onderzocht, niet 
de biologische vader of moeder van het kind is » (Parl. St., Kamer, 2003-2004, 
DOC 51-0597/001, p. 18, en 2004-2005, DOC 51-0597/024, p. 68). 
 

 Die formulering werd verworpen na de volgende opmerkingen : 

 

 « In hypothese D [die van artikel 332quinquies] komt aan de rechter een ruimere 
beoordelingsbevoegdheid toe dan in de hypothesen A-C [die van de andere hierboven 
bedoelde bepalingen]. In de hypothesen A-C heeft hij immers slechts een marginaal 
toetsingsrecht (kennelijk strijdig), terwijl hij in hypothese D beslist ‘ met inachtneming van de 
belangen van het kind ’. Om mogelijke discriminaties te vermijden, verdient het aanbeveling 
de zaken te stroomlijnen en ook hier slechts een marginale controle te organiseren » (Parl. St., 
Kamer, 2004-2005, DOC 51-0597/032, p. 85). 
 

 Ter gelegenheid van de bespreking met betrekking tot artikel 329bis maakten het belang 

van het kind en de door de rechter uitgeoefende marginale toetsing het voorwerp uit van de 

volgende opmerkingen : 
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 « Toetsing aan het belang van het kind moet ofwel altijd ofwel nooit mogelijk zijn. 
Bovendien moet de toetsingsmogelijkheid uiteraard gelijklopend zijn in artikel 329bis en 
artikel 332quinquies. 
 
 Hoe dan ook is de toetsingsbevoegdheid best marginaal als men de biologische 
werkelijkheid vooropstelt. 
 
 In zijn meest recente arrest ter zake heeft het Arbitragehof duidelijk geoordeeld dat een 
toetsing aan het belang van het minderjarige kind altijd mogelijk moet zijn (arrest 
nr. 66/2003). Het is daarmee teruggekomen op eerdere rechtspraak. 
 
 Dit laatste arrest ligt bovendien in de lijn van de Europese rechtspraak. Het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat de vaderlijke erkenning in het belang van 
het kind kan worden geweigerd, ook al wordt het bestaan van de biologische band niet betwist 
(EHRM, arrest-Yousef t. Nederland van 5 november 2002). 
 
 Dat wil nog niet zeggen dat de regel dat nooit een toetsing mogelijk is, strijdig zou zijn 
met onze Grondwet of met artikel 8 EVRM. Zie trouwens wetsvoorstel 0209/001, zij het dat 
dat ten onrechte enkel de erkenning en niet de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap 
betreft. 
 
 De spreker is van oordeel dat op het gebied van de oorspronkelijke afstamming de 
biologische waarheid mag overwegen, zodat er nooit toetsing aan het belang van het kind 
hoeft te zijn. 
 
 Waar de vaststelling van de afstamming met de biologische ouder voor het kind nadelig 
zou zijn, kan de functionering daarvan worden uitgeschakeld, vb. via ontzetting van het 
ouderlijk gezag. 
 
 Waar de vaststelling van de afstamming met een niet-biologische ouder voor het kind 
wenselijk zou zijn, biedt de adoptie een afdoende oplossing » (ibid., DOC 51-0597/024, 
p. 119). 
 

 Voorts werd gesteld dat het woord « kennelijk » in artikel 329bis, § 2, werd opgenomen 

omdat het noodzakelijk is dat de toetsing marginaal blijft, teneinde « alleen maar rekening te 

houden met het ernstige gevaar voor het kind » (ibid., p. 57). 

 

 B.6.4.  Daaruit volgt dat artikel 332quinquies, § 2, eerste lid, de rechter een marginale 

toetsing van de belangen van het kind oplegt, waarbij met die belangen slechts rekening wordt 

gehouden wanneer zij ernstig worden geschaad. 
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 B.7.  De wetgever dient bij het uitwerken van een wettelijke regeling inzake afstamming 

de bevoegde overheden de mogelijkheid te bieden om in concreto een afweging te maken 

tussen de belangen van de verschillende betrokken personen, op gevaar af anders een 

maatregel te nemen die niet evenredig zou zijn met de nagestreefde wettige doelstellingen. 

 

 B.8.  Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft overigens verduidelijkt dat, 

bij het afwegen van de in het geding zijnde belangen, de belangen van het kind uitermate 

belangrijk zijn. 

 

 Het Hof heeft aldus geoordeeld : 

 

 « Het Hof bevestigt opnieuw dat wanneer de rechten die aan de ouders zijn gewaarborgd 
bij artikel 8 en de rechten van een kind in het geding zijn, de hoven en rechtbanken het 
grootste belang dienen te hechten aan de rechten van het kind. Wanneer een 
belangenafweging geboden is, dient de voorrang te worden gegeven aan de belangen van het 
kind » (EHRM, 5 november 2002, Yousef t. Nederland, § 73). 
 

 Het Hof heeft eraan toegevoegd : 

 

 -  dat rekening dient te worden gehouden « inzonderheid met de belangen van het kind » 

en dat « de belangen van het kind in dat soort van zaken dienen te primeren » (EHRM, 26 juni 

2003, Maire t. Portugal, §§ 71 en 77); 

 

 -  dat een « bijzonder belang » dient te worden gehecht aan de belangen van het kind 

« die, afhankelijk van de aard en de ernst ervan, de overhand kunnen krijgen boven die van de 

ouders » (8 juli 2003, Sommerfeld t. Duitsland, § 64); 

 

 -  « dat er momenteel een ruime consensus bestaat - inclusief in het internationaal 

recht - rond de idee dat bij alle maatregelen betreffende kinderen, hun belangen dienen te 

primeren (zie hierboven de talrijke referenties die zijn aangehaald in de paragrafen 49-56) » 

(EHRM, 6 juli 2010, Neulinger en Shuruk t. Zwitserland, § 135); 

 

 -  « Rekening houden met de belangen van het betrokken kind is van het grootste belang 

in elke soortgelijke zaak; afhankelijk van de aard en de ernst ervan kunnen de belangen van 

het kind de overhand krijgen boven die van de ouders (zie het voormelde arrest Sommerfeld, 
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§ 66, en Görgülü t. Duitsland, nr. 74969/01, § 43, 26 februari 2004) » (EHRM, 22 maart 

2012, Ahrens t. Duitsland, § 63). 

 

 Overigens « dient, volgens de beginselen die kunnen worden afgeleid uit de rechtspraak 

van het Hof, de Staat, wanneer het bestaan van een familiale band met een kind vaststaat, 

zodanig op te treden dat die band zich kan ontwikkelen en een juridische bescherming te 

verlenen die de integratie van het kind in zijn gezin mogelijk maakt » (EHRM, 28 juni 2007, 

Wagner en J.M.W.L. t. Luxemburg, § 119). 

 

 B.9.  Zoals in B.5.3 naar voren is gebracht, verplichten zowel artikel 22bis, vierde lid, 

van de Grondwet als artikel 3, lid 1, van het Verdrag inzake de rechten van het kind de 

rechtscolleges om in de eerste plaats het belang van het kind in aanmerking te nemen in de 

procedures die op het kind betrekking hebben, hetgeen de procedures in verband met het 

vaststellen van de afstamming omvat. 

 

 B.10.  Hoewel het belang van het kind een primordiaal karakter heeft, heeft het daarom 

nog geen absoluut karakter. Bij de afweging van de verschillende op het spel staande 

belangen, neemt het belang van het kind een bijzondere plaats in door het feit dat het de 

zwakke partij is in de familiale relatie. Die bijzondere plaats maakt het evenwel niet mogelijk 

om niet eveneens rekening te houden met de belangen van de andere in het geding zijnde 

partijen. 

 

 B.11.  Door te bepalen dat de rechtbank de vordering slechts afwijst indien de vaststelling 

van de afstamming kennelijk strijdig is met het belang van het kind, staat 

artikel 332quinquies, § 2, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, niettemin slechts een 

marginale toetsing toe, door de rechter, van het belang van het kind, die niet bestaanbaar is 

met de vereiste van artikel 22bis van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 3, lid 1, 

van het Verdrag inzake de rechten van het kind om, bij het afwegen van de op het spel staande 

belangen, een voorrangspositie toe te kennen aan het belang van het kind. 

 

 B.12.  Rekening houdend met wat in B.10 is vermeld, dient de prejudiciële vraag 

bevestigend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Door te bepalen dat de rechtbank de vordering slechts afwijst indien de vaststelling van 

de afstamming « kennelijk strijdig is met de belangen van het kind », schendt 

artikel 332quinquies, § 2, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, in die zin geïnterpreteerd dat 

het de rechter slechts een marginale toetsing van het belang van het kind toestaat, 

artikel 22bis, vierde lid, van de Grondwet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 7 maart 2013. 

 

 

 

De griffier, De wnd. voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J.-P. Snappe 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5373 

 
 

Arrest nr. 31/2013 
van 7 maart 2013 

 
 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 14, § 1, en 16 van de wet van 1 juli 1956 

betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, gesteld door het 

Hof van Beroep te Bergen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en F. Daoût, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 26 maart 2012 in zake de « Société régionale wallonne du Transport » 
tegen Martine Dufond en anderen, in aanwezigheid van de Belgische Staat, waarvan de 
expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 29 maart 2012, heeft het Hof van Beroep te 
Bergen de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schenden de artikelen 14, § 1, en 16 van de wet van 1 juli 1956, in samenhang gelezen 
met de artikelen 49, § 2, (thans 79) en 50, § 1, (thans 80) van de wet van 9 juli 1975, de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre zij een verschil in behandeling instellen tussen 
de slachtoffers van een toevallig feit naargelang diegene die het ongeval veroorzaakt, een 
voertuig bestuurt dat aan de verplichte verzekering is onderworpen dan wel een voertuig 
waarvoor de Staat of een in artikel 14 van de wet van 1 juli 1956 vermelde openbare instelling 
gebruik heeft gemaakt van de vrijstelling van verzekering ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Martine Dufond, wonende te 7181 Seneffe, rue Saint-Ethon 13; 
 
 -  het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, waarvan de zetel is gevestigd te 
1210 Brussel, Liefdadigheidstraat 33; 
 
 -  de Ministerraad en de Belgische Staat, in de persoon van de vice-eerste minister en 
minister van Economie, Consumenten en Noordzee. 
 
 Martine Dufond heeft een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 9 januari 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. S. Toubeau loco Mr. J.-E. Barthelemy, advocaten bij de balie te Bergen, voor 
Martine Dufond; 
 
 .  Mr. G. Pijcke, advocaat bij de balie te Brussel, tevens loco Mr. M. Mahieu, advocaat bij 
het Hof van Cassatie, voor het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds; 
 
 .  Mr. E. van Melsen, loco Mr. B. Thieffry en Mr. R. Jafferali, advocaten bij de balie te 
Brussel, voor de Ministerraad en voor de Belgische Staat, in de persoon van de vice-eerste 
minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en T. Merckx-Van Goey verslag 
uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
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 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Op 20 december 1990 veroorzaakte een bus van de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (NMVB) 
een verkeersongeval met schade tot gevolg voor een passagiere en voor de eigenaar van een pand. 
 
 Na te hebben vastgesteld dat de NMVB te dezen de burgerlijke aansprakelijkheid van de bestuurster dekte, 
oordeelde de Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel dat die laatste mogelijk plots en onverwacht een flauwte had 
gekregen en dat het ongeval te wijten was aan een toevallig feit. De Rechtbank veroordeelde de « Société 
régionale wallonne du Transport » (SRWT) - die de rechten van de NMVB had overgenomen - tot het vergoeden 
van de slachtoffers van het ongeval. 
 
 Bij een arrest van 20 oktober 2003 oordeelde het Hof van Beroep te Brussel dat de wet van 1 juli 1956 
« betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen » de Staat of openbare 
instellingen die gebruik hadden gemaakt van de vrijstelling van verzekering niet verplichtte om de slachtoffers 
van een door een toevallig feit veroorzaakt verkeersongeval te vergoeden, omdat de verplichting, voor die 
instellingen, om zelf de aansprakelijkheid van hun personeelsleden te dekken inhield dat zij enkel de 
verplichtingen op zich moesten nemen van een verzekeraar die de burgerlijke aansprakelijkheid van de 
bestuurder dekt, en die niet zou moeten optreden in geval van een toevallig feit. Het Hof van Beroep oordeelde 
verder nog dat de wet van 21 november 1989 « betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen » te dezen niet kon worden toegepast, zodat de NMVB niet kon worden gelijkgesteld met het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds (GMWF). 
 
 De rechter in hoger beroep wees echter erop dat, krachtens het koninklijk besluit van 16 december 1981 
« houdende inwerkingstelling en uitvoering van de [artikelen 49 en 50] van de wet van 9 juli 1975 betreffende de 
controle der verzekeringsondernemingen », de slachtoffers van een door een toevallig feit veroorzaakt ongeval 
worden vergoed indien het voertuig dat het ongeval heeft veroorzaakt onder het stelsel van de verplichte 
verzekering valt, en niet worden vergoed indien het voertuig dat het ongeval heeft veroorzaakt toebehoort aan 
een openbare instelling die gebruik heeft gemaakt van haar vrijstelling van verzekering. Na een heropening van 
de debatten oordeelde het Hof van Beroep te Brussel, bij een arrest van 10 oktober 2005, dat artikel 15 van het 
voormelde koninklijk besluit van 16 december 1981 niet kon worden toegepast omdat het strijdig was met de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, en dat bijgevolg het GMWF de slachtoffers moest vergoeden. 
 
 Na te zijn aangezocht door het GMWF, oordeelde het Hof van Cassatie, bij een arrest van 16 mei 2008, dat 
artikel 15 van het voormelde koninklijk besluit van 16 december 1981 in overeenstemming was met de 
artikelen 49 en 50 van de wet van 9 juli 1975 « betreffende de controle der verzekeringsondernemingen », die 
het GMWF niet de opdracht toevertrouwen de schade te vergoeden die is veroorzaakt door motorrijtuigen die 
toebehoren aan openbare instellingen die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van 
verzekering, en die de Koning niet machtigen om de opdracht van het GMWF in die zin uit te breiden. Volgens 
het Hof van Cassatie volgt de discriminatie die bij het arrest van het Hof van Beroep te Brussel is opgemerkt, 
niet uit het voormelde artikel 15, maar zou zij kunnen voortvloeien uit de combinatie van de artikelen 14, § 1, en 
16 van de voormelde wet van 1 juli 1956, met de artikelen 49, § 2, en 50, § 1, van de voormelde wet van 9 juli 
1975. 
 
 Bijgevolg werd het arrest van het Hof van Beroep te Brussel verbroken om reden dat de rechter in hoger 
beroep zijn beslissing om artikel 15 van het koninklijk besluit van 16 december 1981 niet toe te passen op het 
voor hem hangende geschil, niet naar recht had verantwoord. Het Hof van Cassatie verwierp de voorziening voor 
het overige. 
 
 De aldus beperkte zaak werd verwezen naar het Hof van Beroep te Bergen, waarvoor Martine Dufond de 
Belgische Staat dagvaardde met een vordering tot gemeenverklaring. 
 
 Volgens de verwijzende rechter blijkt uit het in kracht van gewijsde gegane arrest van het Hof van Beroep 
te Brussel van 20 oktober 2003 dat de beslissing van de eerste rechter om de SRWT te veroordelen, werd 
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tenietgedaan. Bovendien stellen de slachtoffers van het ongeval geen vordering meer in tegen de SRWT. Er dient 
bijgevolg, volgens de verwijzende rechter, te worden bevestigd dat de SRWT buiten de zaak is gesteld. 
 
 Na in herinnering te hebben gebracht dat de voormelde wet van 21 november 1989 nog niet van kracht was 
toen het schadegeval zich voordeed, verwerpt het Hof van Beroep te Bergen ook het argument volgens welk 
artikel 50, § 1, 2°, van de voormelde wet van 9 juli 1975 moet worden geïnterpreteerd in die zin dat het in casu 
het GMWF tot vergoeding verplicht. De verwijzende rechter onderstreept immers dat, zoals het Hof van Cassatie 
heeft geoordeeld, de artikelen 49 en 50 van de wet van 9 juli 1975 het GMWF niet de opdracht toevertrouwen 
om de schade die is veroorzaakt door de in artikel 14 van de wet van 1 juli 1956 bedoelde motorrijtuigen te 
vergoeden wanneer gebruik is gemaakt van de vrijstelling van verzekering. 
 
 Bovendien herbevestigt de verwijzende rechter dat de eventuele discriminatie onder de slachtoffers van een 
aan een toevallig feit te wijten verkeersongeval niet teruggaat op artikel 15 van het koninklijk besluit van 
16 december 1981, maar dat zij zou kunnen voortvloeien uit een gecombineerde lezing van de door het Hof van 
Cassatie beoogde wetsbepalingen. 
 
 De verwijzende rechter onderstreept verder nog dat het GMWF ten onrechte meent dat de SRWT de 
benadeelden had moeten vergoeden, terwijl zij pas sinds de inwerkingtreding van de wet van 21 november 1989 
daartoe verplicht is; de wet van 1 juli 1956 verplicht die instelling enkel ertoe de verplichtingen van het GMWF 
op zich te nemen wanneer de bestuurder het voertuig door diefstal of geweldpleging heeft bemachtigd. 
 
 Rekening houdend met het voorgaande acht de verwijzende rechter het noodzakelijk de voormelde 
prejudiciële vraag te stellen, na te hebben geoordeeld dat die vraag niet irrelevant is louter omdat de slachtoffers 
zich eventueel tegen de Belgische Staat zouden moeten keren in geval van een bevestigend antwoord. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de prejudiciële vraag 
 
 A.1.  De Ministerraad, bijgestaan door de Belgische Staat, partij in de zaak voor de verwijzende rechter, 
betwist het nut van de prejudiciële vraag voor de oplossing van het voor de verwijzende rechter hangende 
geschil. 
 
 Volgens die partij heeft het in kracht van gewijsde gegane arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 
20 oktober 2003 de beslissing van de eerste rechter tenietgedaan in zoverre deze de SRWT had veroordeeld, en 
heeft het uitdrukkelijk bevestigd dat die vennootschap buiten de zaak is gesteld. 
 
 De Ministerraad wijst bijgevolg erop dat, zelfs in de veronderstelling dat de prejudiciële vraag bevestigend 
dient te worden beantwoord, de lacune in de wetgeving die aan het licht zou worden gebracht, in elk geval 
slechts zou kunnen worden weggewerkt door de verplichting tot vergoeding van de schade veroorzaakt door een 
aan een toevallig feit te wijten ongeval uit te breiden tot de instelling die is vrijgesteld van verzekering (zijnde, te 
dezen, de SRWT). Te dezen zou de verwijzende rechter niettemin, volgens de Ministerraad, slechts kunnen 
vaststellen dat de SRWT niet meer bij de zaak betrokken is en zou hij geen gevolg kunnen geven aan de 
vorderingen van de partijen tot vergoeding. 
 
 Voor de Ministerraad zou het bestaan van een discriminatie het evenmin mogelijk kunnen maken dat te 
dezen de aansprakelijkheid van de Belgische Staat in het geding wordt gebracht. Hij wijst immers erop dat tegen 
de Staat geen enkele aansprakelijkheidsvordering is ingesteld in de hangende procedure, waarbij de Staat slechts 
betrokken is als partij die is opgeroepen met een vordering tot gemeenverklaring. Bovendien is de Ministerraad 
van mening dat elke aansprakelijkheidsvordering tegen de Belgische Staat nu al zou zijn verjaard, aangezien de 
termijn van vijf jaar die te dezen van toepassing is, is ingegaan op het ogenblik dat de schade is veroorzaakt of 
op het ogenblik dat redelijkerwijs was aangetoond dat zij zich in de toekomst zou voordoen. 
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 A.2.  Martine Dufond is van mening dat het niet aan het Hof toekomt zich uit te spreken over de vraag 
welke partij door de verwijzende rechter zal moeten worden veroordeeld tot vergoeding van de geleden schade. 
Het zou overigens niet zijn omdat het Hof bevestigend zou antwoorden op de prejudiciële vraag dat de 
verwijzende rechter verplicht zou zijn die vergoeding ten laste te leggen van de SRWT. Die partij onderstreept in 
dat verband dat de verwijzende rechter reeds de redenering van het GMWF heeft verworpen, volgens welke het 
in elk geval enkel aan de overheid die eigenaar is van het voertuig toekomt de schade te vergoeden die werd 
geleden door een aan een toevallig feit te wijten ongeval. 
 
 Volgens Martine Dufond zou een bevestigend antwoord van het Hof waarschijnlijk ertoe leiden dat de 
verwijzende rechter oordeelt dat de vergoeding te dezen moet worden gedragen door het GMWF. Mocht dat niet 
het geval zijn, dan zou die partij in elk geval nog steeds een aansprakelijkheidsvordering tegen de Belgische 
Staat kunnen overwegen. 
 
 In dat opzicht zou volgens die partij niet kunnen worden beweerd dat een dergelijke 
aansprakelijkheidsvordering nu reeds zou zijn verjaard, omdat de schade die aan die vordering ten grondslag ligt 
niet zou kunnen worden gelijkgesteld met de lichamelijke schade die voortvloeit uit het verkeersongeval, maar 
erin zou bestaan dat men niet over enig rechtsmiddel beschikt, noch ten laste van de SRWT, noch ten laste van 
het GMWF. De verjaringstermijn zou evenwel ingaan op de dag volgend op die waarop de benadeelde kennis 
heeft van de schade en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke. 
 
 
 Ten gronde 
 
 A.3.1.  Het GMWF wijst in de eerste plaats erop dat de artikelen 14 en 16 van de wet van 1 juli 1956 de 
Staat of de openbare instellingen die gebruik hebben gemaakt van hun vrijstelling van verzekering enkel ertoe 
verplichtten de verplichtingen van het GMWF op zich te nemen wanneer de bestuurder het voertuig had 
bemachtigd door diefstal of geweldpleging, twee gevallen die de enige waren waarin, wanneer het voertuig was 
geïdentificeerd, de burgerlijke aansprakelijkheid van de bestuurder niet was gedekt door de verplichte 
verzekering. 
 
 Die partij erkent evenwel dat de wet van 9 juli 1975 de haar toegekende opdracht heeft uitgebreid door te 
voorzien in een vergoeding vanwege het Fonds wanneer geen enkele erkende verzekeringsmaatschappij 
vergoedingsplichtig is om reden dat het ongeval is veroorzaakt door een toevallig feit, dat de bestuurder ontheft 
van elke aansprakelijkheid, alsook dat de wetgever de wet van 1 juli 1956 niet, parallel met die uitbreiding van 
de gevallen waarin het GMWF in een tegemoetkoming moest voorzien, heeft gewijzigd om op te leggen dat, ook 
in dat geval, de Staat of de openbare instelling die gebruik heeft gemaakt van de vrijstelling van verzekering, de 
verplichtingen van het GMWF op zich moet nemen. 
 
 Het GMWF wijst nog erop dat een einde is gemaakt aan dat verschil in behandeling door de aanneming van 
artikel 10 van de wet van 21 november 1989, dat niet van toepassing is op het voor de verwijzende rechter 
hangende geschil. 
 
 A.3.2.  Het GMWF voert vervolgens aan dat, in de periode van het ongeval waarvan sprake is in de 
procedure voor de verwijzende rechter, het slachtoffer van een ongeval dat was veroorzaakt door een voertuig 
waarvoor de Staat of een openbare instelling bedoeld in artikel 14 van de wet van 1 juli 1956 gebruik had 
gemaakt van de vrijstelling van verzekering, niet kon verzoeken om een tegemoetkoming van het Fonds. Die 
partij is bovendien van mening dat het vreemd zou zijn om de last van schade veroorzaakt door voertuigen die 
toebehoren aan de Staat of aan een openbare instelling die geen burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering 
hebben gesloten, te laten wegen op een onderlinge verzekeringsvereniging die wordt gefinancierd met fondsen 
die uitsluitend van privéverzekeringen afkomstig zijn. Ten slotte zou de rechtspraak van het Hof van Cassatie 
vaststaan in die zin dat de tegemoetkoming van het GMWF in geval van een toevallig feit afhankelijk is van 
meer bepaald het bestaan, voor diegene die het ongeval heeft veroorzaakt, van een verzekeringsovereenkomst 
waarop precies geen beroep kan worden gedaan wegens dat toevallige feit. 
 
 A.3.3.  Het GMWF is van mening dat de in het geding zijnde bepalingen niet als discriminerend kunnen 
worden beschouwd in zoverre zij zijn tegemoetkoming in casu niet opleggen. Die partij wijst in dat verband erop 
dat het Hof heeft geoordeeld, in zijn arrest nr. 93/99, dat het niet onverantwoord was om de vergoeding van 
schade die ontsnapt aan de toepassingssfeer van de verplichte verzekering inzake motorrijtuigen uit te sluiten van 
de opdrachten van het GMWF. Te dezen zou de schade eveneens aan die toepassingssfeer ontsnappen. 
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 A.3.4.  Volgens het GMWF zou het verschil in behandeling het gevolg zijn van een leemte in de wetgeving 
die is gecreëerd doordat de verplichtingen van de openbare instellingen die geen verzekering hebben afgesloten, 
niet in overeenstemming zijn gebracht met de nieuwe opdrachten van het Fonds. Het verschil in behandeling zou 
bijgevolg, volgens die partij, voortvloeien uit het ontbreken van een bepaling die de Staat of de openbare 
instellingen, die gebruik hebben gemaakt van hun vrijstelling van verzekering, ertoe verplicht het slachtoffer van 
een verkeersongeval dat is veroorzaakt door een toevallig feit, te vergoeden. 
 
 A.4.1.  Martine Dufond wijst erop dat de wet van 9 juli 1975, doordat zij het GMWF niet verplicht om 
eveneens op te treden ten gunste van de slachtoffers van een toevallig feit wanneer het betrokken voertuig een 
voertuig is waarvoor de Staat of de openbare instelling heeft geopteerd voor een vrijstelling van verzekering, 
heeft nagelaten om artikel 50, § 1, 2°, ervan op passende wijze te verbinden met de voorschriften van artikel 14 
van de wet van 1 juli 1956, waardoor slachtoffers van een verkeersongeval zonder enige bescherming 
achterbleven. 
 
 Ook al erkent die partij dat het niet aan het Hof staat zich uit te spreken over het billijke karakter van de 
toevoeging van andere gevallen van dekking aan die welke reeds limitatief in de wet zijn opgesomd, toch zou dat 
niet wegnemen dat het het Hof toekomt te onderzoeken of de combinatie van de in het geding zijnde bepalingen 
een onverantwoord verschil in behandeling creëert. 
 
 A.4.2.  Volgens die partij zou uit de bedoelingen van de toenmalige wetgever volgen dat het in het geding 
zijnde verschil in behandeling op geen enkel objectief criterium, noch op billijke redenen zou berusten. 
 
 Zij herinnert eraan dat, vóór de inwerkingtreding van de wet van 21 november 1989, de wetgever niet 
bepaalde wie – het GMWF, de Staat, of zelfs de openbare instelling die eigenaar is van het voertuig – de 
slachtoffers van een aan een toevallig feit te wijten verkeersongeval moest vergoeden, en dat het koninklijk 
besluit tot uitvoering van de artikelen 49 en 50 van de wet van 9 juli 1975 een tegemoetkoming van het GMWF 
voor de schade veroorzaakt door motorrijtuigen van de Staat of van een openbare instelling, die gebruik hebben 
gemaakt van de vrijstelling van verzekering, uitdrukkelijk uitsloot, terwijl artikel 14 van de wet van 1 juli 1956 
enkel voorzag in een tegemoetkoming van de Staat of van de openbare instelling, die gebruik had gemaakt van 
die vrijstelling, wanneer de bestuurder het voertuig door diefstal of geweldpleging had bemachtigd. 
 
 Daaruit volgt, volgens die partij, dat de wetgever personen die zich, in het licht van de doelstellingen van 
de wetgever, in een situatie bevinden die in alle opzichten vergelijkbaar is, verschillend heeft behandeld. 
 
 A.4.3.  Martine Dufond voert verder nog aan dat dit verschil in behandeling, doordat het gegrond is op de 
hoedanigheid van de eigenaar van het betrokken voertuig, niet berust op een objectief en relevant criterium. 
Bovendien zou louter de omstandigheid dat alleen de verzekeraars die aan een verzekeringsplicht onderworpen 
voertuigen dekken bijdragen tot de financiering van het GMWF, volgens haar niet zulk een verschil in 
behandeling kunnen verantwoorden. Indien de financiële kwestie zorgwekkend zou zijn geweest, had de 
wetgever immers de eigenaars van voertuigen, die hebben geopteerd voor de vrijstelling van verzekering, 
kunnen verzoeken om eveneens aan het GMWF bij te dragen. 
 
 Nog steeds volgens die partij zou de in het geding zijnde discriminatie des te minder verantwoord zijn 
omdat de wetgever, in 1975, het GMWF een functie van indeplaatsstelling heeft toegekend die impliceert dat het 
voorziet in een tegemoetkoming voor schade die in principe is gedekt door de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering, maar die, wegens een bijzondere omstandigheid, dat niet langer zou zijn. 
 
 A.4.4.  Martine Dufond is verder nog van mening dat het arrest nr. 93/99 van het Hof te dezen niet kan 
worden gebruikt in zoverre het Hof het in die zaak in het geding zijnde verschil in behandeling verantwoordde 
door het risico van bedrog of verstandhouding, waarvoor het GMWF moest worden behoed. Bovendien is zij van 
oordeel dat een niet-tegemoetkoming van het GMWF enkel had kunnen worden aanvaard indien dat ook het 
geval was geweest voor de slachtoffers van een verkeersongeval waarin een « privévoertuig » is betrokken. 
 
 Wat de lacune in de wetgeving betreft die door het GMWF in zijn procedurestukken wordt aangevoerd, 
wijst Martine Dufond erop dat het daarentegen wel degelijk is omdat de wet van 1 juli 1956 niet werd aangepast 
bij de aanneming van de wet van 9 juli 1975, dat het in het geding zijnde verschil in behandeling opdook, en dat 
het dus voortvloeit uit de inadequate combinatie van de artikelen 14 en 16 van de eerste wet, met de artikelen 49 
en 50 van de tweede. 
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 A.5.1.  De Ministerraad, die zich aansluit bij de Belgische Staat, partij in het geding voor de verwijzende 
rechter, wijst op zijn beurt erop dat de regeling voor vergoeding van de slachtoffers van een verkeersongeval 
zich uit wetgevend oogpunt traag heeft ontwikkeld, waarbij het aantal begunstigden van de bescherming 
geleidelijk aan werd uitgebreid. Louter de omstandigheid dat personen niet de recentste wetgevende 
ontwikkelingen kunnen genieten, die niet van toepassing waren op het ogenblik dat het ongeval dat hun schade 
heeft berokkend, plaatsvond, zou volgens de Ministerraad niet kunnen leiden tot een vaststelling van 
discriminatie. 
 
 Die partij herinnert vervolgens aan bepaalde arresten van het Hof waaruit zij afleidt dat het niet te 
ontkennen valt dat de wetgever over een beoordelingsmarge beschikt in sociaaleconomische aangelegenheden en 
dat hij kan beslissen om stapsgewijs voortgang te boeken wanneer hij overgaat tot een uitbreiding van de rechten 
van de slachtoffers van verkeersongevallen. 
 
 A.5.2.  De Ministerraad onderstreept dat niet kan worden ontkend dat de herziening van het bij de wet van 
1 juli 1956 ingevoerde systeem complex was. Meer in het bijzonder zou uit de parlementaire voorbereiding 
blijken dat het lot van de toekomstige artikelen 49 en 50 van de wet van 9 juli 1975 werd losgekoppeld van dat 
van de herziening van artikel 14 van de wet van 1 juli 1956, teneinde « een algemeen bekend vraagstuk » 
onverwijld op te lossen. De Ministerraad wijst nog erop dat ook het wetgevend parcours van de wet van 
21 november 1989 complex was. 
 
 Volgens de Ministerraad zouden die moeilijke wetgevende ontwikkelingen verklaren waarom de 
vernieuwing die werd ingevoerd bij de artikelen 49 en 50 van de wet van 9 juli 1975 voor het geval van een 
ongeval veroorzaakt door een toevallig feit, niet onmiddellijk werd doorgevoerd voor de slachtoffers van een 
ongeval veroorzaakt door een toevallig feit, waarin een voertuig van de Staat of van een openbare instelling, die 
gebruik heeft gemaakt van de vrijstelling van verzekering, is betrokken.  
 
 De Ministerraad is van mening dat de wetgever zou zijn verplicht om stapsgewijs te werk te gaan door 
prioriteiten te stellen, en om inzonderheid in eerste instantie de meest dringende en in de praktijk belangrijkste 
situatie te behandelen, namelijk die van de « privévoertuigen » die aan een verzekeringsplicht zijn onderworpen. 
Dat verschil in behandeling zou bijgevolg geen schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet met zich 
meebrengen. 
 
 A.5.3.  In ondergeschikte orde wijst de Ministerraad erop dat, in de veronderstelling dat het ontbreken van 
een vergoeding in casu als een discriminatie wordt beschouwd, het Hof dan nog de in het geding zijnde 
bepalingen een verzoenende interpretatie zou moeten geven in die zin dat de in het geding zijnde openbare 
instelling zou moeten worden verplicht dezelfde verplichtingen als het GMWF op zich te nemen. Volgens de 
Ministerraad zou de bedoeling van de wetgever immers steeds zijn geweest de verplichtingen van de van 
verzekering vrijgestelde openbare instelling in overeenstemming te brengen met die van een verzekeraar of, in 
voorkomend geval, van het GMWF. 
 
 De Ministerraad is overigens, in uiterst ondergeschikte orde, van mening dat, indien het Hof een lacune zou 
vaststellen, de verwijzende rechter die enkel op die manier zou kunnen wegwerken en dat, in elk geval, de 
mogelijke discriminatie niet zou kunnen worden tenietgedaan door de verplichting om de schade te vergoeden 
die voortvloeit uit een door een toevallig feit veroorzaakt ongeval waarin een voertuig van de Staat of van een 
openbare instelling, die gebruik heeft gemaakt van de vrijstelling van verzekering, betrokken is, te laten wegen 
op het GMWF. De Ministerraad onderstreept in dat verband dat het Fonds uitsluitend door de 
verzekeringsmaatschappijen wordt gefinancierd, zodat het niet verantwoord zou zijn op dat Fonds bijkomende 
verplichtingen te laten wegen die in werkelijkheid moeten worden nagekomen door de instellingen die van 
verzekering zijn vrijgesteld. Hij wijst verder nog erop dat de rechtspraak van het Hof zich gevoelig heeft betoond 
voor de financieringsbron van het Fonds, zoals blijkt uit zijn arrest nr. 158/2003. 
 
 A.5.4.  Martine Dufond antwoordt op de argumenten van de Ministerraad dat uit de parlementaire 
voorbereiding niet voldoende blijkt dat de wetgever, vanaf 1975, de intentie had om andere wetteksten aan te 
nemen teneinde de discriminerende situatie die toen ontstond, weg te werken, en dat in elk geval niet zou kunnen 
worden verantwoord dat hij meer dan veertien jaar heeft gewacht om aan die discriminatie een einde te maken. 
 
 Wat betreft de verzoenende interpretatie die door de Ministerraad is gesuggereerd, onderstreept Martine 
Dufond dat het niet aan het Hof staat de in het geding zijnde bepalingen te interpreteren en dat die interpretatie in 
elk geval zou ingaan tegen de bewoordingen zelf van het verwijzingsarrest en van de memorie van toelichting 
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van de wet van 1 juli 1956, die herinnert aan de wil van de wetgever om de verplichtingen van de van 
verzekering vrijgestelde openbare instelling in overeenstemming te brengen met die van een erkende verzekeraar 
en niet van het GMWF, behalve voor bepaalde limitatief opgesomde gevallen. 
 

 

- B - 
 

 B.1.1.  Zoals het van toepassing is op het voor de verwijzende rechter hangende geschil, 

bepaalde het vroegere artikel 49, § 2, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der 

verzekeringsondernemingen : 

 

 « De Koning laat, onder de voorwaarden die Hij bepaalt, een Gemeenschappelijk 
Waarborgfonds toe met als opdracht de schade te vergoeden door een motorrijtuig 
veroorzaakt in de bij artikel 50 vermelde gevallen ». 
 

 B.1.2.  Zoals het van toepassing is op het voor de verwijzende rechter hangende geschil, 

bepaalde het vroegere artikel 50, § 1, van dezelfde wet : 

 

 « Elke benadeelde kan van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds de vergoeding 
bekomen van de schade voortvloeiende uit lichamelijke letsels die door een motorrijtuig zijn 
veroorzaakt : 
 
 1°  wanneer de identiteit van het motorrijtuig dat het ongeval heeft veroorzaakt, niet is 
vastgesteld; in dat geval wordt het Fonds in de plaats gesteld van de aansprakelijke persoon; 
 
 2°  wanneer geen enkele erkende verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht 
is hetzij om reden van een toevallig feit waardoor de bestuurder van het voertuig dat het 
ongeval veroorzaakte, vrij uitgaat, hetzij omdat de verzekeringsplicht niet nageleefd werd;  
 
 3°  wanneer in geval van diefstal, geweldpleging of heling, de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid waartoe het motorrijtuig aanleiding kan geven, niet verzekerd is, 
overeenkomstig de wettelijk geoorloofde uitsluiting; 
 
 […] 
 
 De omvang en de voorwaarden tot toekenning van dit recht op vergoeding worden 
bepaald door de Koning. 
 
 In de gevallen bepaald in 2°, 3°, 4° en 5° kan de Koning de verplichtingen van het 
Gemeenschappelijk Waarborgfonds uitbreiden tot de vergoeding van de stoffelijke schade, 
binnen de bijzondere perken die Hij bepaalt ». 
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 B.1.3.  Zoals het van toepassing is op het voor de verwijzende rechter hangende geschil, 

bepaalde artikel 15 van het koninklijk besluit van 16 december 1981 « houdende 

inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 49 en 50 van de wet van 9 juli 1975 

betreffende de controle der verzekeringsondernemingen » : 

 

 « Het Fonds is niet gehouden tot vergoeding van de schade veroorzaakt door 
motorrijtuigen bedoeld in artikel 14 van de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, wanneer gebruik gemaakt is van de 
mogelijkheid tot vrijstelling waarvan sprake in voornoemd artikel ». 
 

 B.2.1.  Zoals het van toepassing is op het voor de verwijzende rechter hangende geschil, 

bepaalde artikel 14, § 1, van de wet van 1 juli 1956 « betreffende de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen » : 

 

 « De Staat, de Regie van Telegraaf en Telefoon, de Regie der Luchtwegen, de Nationale 
Maatschappij der Belgische Spoorwegen, de Nationale Maatschappij der Buurtspoorwegen, 
de Regie voor Maritiem Transport en de Regie der Posterijen zijn vrijgesteld van de 
verplichting om de verzekering aan te gaan voor hun motorrijtuigen mits zij, onder de 
voorwaarden van deze wet, zelf de burgerlijke aansprakelijkheid hebben van alle houders of 
bestuurders van deze motorrijtuigen.  
 
 Heeft de bestuurder zich de macht over het motorrijtuig verschaft door diefstal of 
geweldpleging, dan hebben zij, ten aanzien van de benadeelde, de verplichtingen die door 
artikel 16 aan het Waarborgfonds worden opgelegd. 
 
 Van die dekking moet door de wettelijke vertegenwoordigers aangifte worden gedaan bij 
het overheidsorgaan dat bevoegd is tot het in ontvangst nemen van de kennisgevingen 
betreffende de verzekering die in deze wet wordt geregeld. Dit overheidsorgaan geeft hiervan 
een bewijs af ». 
 

 B.2.2.  Artikel 16 van dezelfde wet bepaalde : 

 

 « Wanneer het motorrijtuig niet geïdentificeerd is of de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid met betrekking tot het rijtuig niet gedekt is door een verzekering 
overeenkomstig de bepalingen van deze wet, kunnen de personen, benadeeld door het gebruik 
van dit rijtuig, tegenover het in § 1 van het vorige artikel bedoeld gemeenschappelijk 
waarborgfonds, voor de vergoeding van hun lichamelijke schade, een recht op 
schadeloosstelling doen gelden, waarvan de Koning de toekenningsvoorwaarden en de 
omvang bepaalt ». 
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 B.3.1.  De wet van 21 november 1989 « betreffende de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen » heeft de bepalingen van de wet van 

1 juli 1956 opgeheven. 

 

 Meer in het bijzonder bepaalt artikel 10, § 1, van de wet van 21 november 1989 : 

 

 « De Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, BELGACOM, de Nationale Maatschappij 
der luchtwegen (N.M.L.W.), de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, N.M.B.S. 
Holding, Infrabel, de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen, en bpost zijn niet 
verplicht een verzekering aan te gaan voor motorrijtuigen die hun toebehoren of op hun naam 
zijn ingeschreven. 
 
 Als er geen verzekering is, dekken zij zelf, overeenkomstig deze wet de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid waartoe het motorrijtuig aanleiding kan geven, daarbij zijn de in de 
artikelen 3 en 4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen van toepassing, tenzij de Koning 
anders bepaalt. 
 
 Indien zij niet tot schadevergoeding zijn gehouden uit hoofde van hun eigen 
aansprakelijkheid, hebben zij jegens de benadeelden dezelfde verplichtingen als de 
verzekeraar. Zij kunnen in ieder geval in de zaak betrokken worden voor het strafgerecht 
waarbij de burgerlijke rechtsvordering tegen degene die de schade heeft veroorzaakt, 
aanhangig is. 
 
 Zij hebben jegens de benadeelde de verplichtingen die artikel 19bis-11, § 1, 3°) en 4°) 
aan het Waarborgfonds oplegt, als de bestuurder of de houder van het motorrijtuig zich door 
diefstal, geweldpleging of heling daarover de macht heeft verschaft of als hij van alle 
aansprakelijkheid is ontslagen wegens toeval of overmacht ». 
 

 B.3.2.  Aangezien die wet op 6 mei 1991 in werking is getreden, is zij niet van toepassing 

op het voor de verwijzende rechter hangende geschil. 

 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de prejudiciële vraag 

 

 B.4.  De Ministerraad betwist het nut van de prejudiciële vraag om reden dat, in de 

veronderstelling dat het Hof een discriminatie zou vaststellen, daaruit te dezen enkel zou 

kunnen volgen dat de « Société régionale wallonne du Transport » (SRWT) verplicht wordt 

de schade te vergoeden die voortvloeit uit het door een toevallig feit veroorzaakt 

verkeersongeval, terwijl die partij buiten de zaak is gesteld bij een in kracht van gewijsde 
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gegane beslissing. De Ministerraad is overigens van mening dat het evenmin mogelijk is de 

aansprakelijkheid van de Staat in het geding te brengen, omdat in casu de verjaringstermijn is 

verstreken. 

 

 B.5.1.  In de regel komt het het verwijzende rechtscollege toe na te gaan of het antwoord 

op de prejudiciële vraag nuttig is om het aan dat rechtscollege voorgelegde geschil te 

beslechten. Slechts wanneer dat klaarblijkelijk niet het geval is, vermag het Hof te beslissen 

dat de vraag geen antwoord behoeft. 

 

 B.5.2.  Het komt immers niet het Hof maar de verwijzende rechter toe om, rekening 

houdend met het antwoord dat door het Hof is gegeven, te bepalen welke persoon in 

voorkomend geval aansprakelijk zal moeten worden gesteld voor de schade waarvan de 

vergoeding voor die rechter wordt gevorderd. Bovendien blijkt uit een gecombineerde lezing 

van de artikelen 4, tweede lid, en 16 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof dat niet kan worden uitgesloten dat een vaststelling van 

ongrondwettigheid in voorkomend geval kan leiden tot een intrekking van de in kracht van 

gewijsde gegane beslissing waarbij de SRWT, volgens de Ministerraad, buiten de zaak wordt 

gesteld. 

 

 B.5.3.  De exceptie wordt verworpen. 

 

 

 Ten gronde 

 

 B.6.  Aan het Hof wordt de vraag gesteld of de in het geding zijnde bepalingen 

bestaanbaar zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre zij het slachtoffer van 

een door een toevallig feit veroorzaakt verkeersongeval slechts de mogelijkheid bieden om 

een schadevergoeding te verkrijgen wanneer diegene die het ongeval heeft veroorzaakt, een 

motorrijtuig bestuurde dat is onderworpen aan de verplichte verzekering, en geen voertuig 

waarvoor de Staat of een openbare instelling gebruik heeft gemaakt van de vrijstelling van 

verzekering waarvan sprake is in artikel 14 van de wet van 1 juli 1956. 

 

 B.7.  Sinds het inwerkingtreding van de wet van 9 juli 1975 kan het slachtoffer van een 

door een toevallig feit veroorzaakt verkeersongeval in principe een tegemoetkoming van het 
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Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds (hierna : GMWF) genieten. Uit het vroegere 

artikel 50 van die wet blijkt niettemin dat het GMWF niet in een tegemoetkoming kan 

voorzien wanneer het voertuig dat het aan een toevallig feit te wijten ongeval heeft 

veroorzaakt, een voertuig is, zoals te dezen, waarvoor de Staat of een openbare instelling 

gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van verzekering (Cass., 16 mei 

2008, C.06.0146.F). 

 

 Sinds de inwerkingtreding van de wet van 21 november 1989 kan het slachtoffer van zulk 

een ongeval worden vergoed door de Staat of de openbare instelling die gebruik heeft 

gemaakt van de vrijstelling van verzekering, en die onder dezelfde voorwaarden als het 

GMWF in een tegemoetkoming moet voorzien. 

 

 Aangezien die wet nog niet in werking was getreden op het ogenblik van het schadegeval 

dat in de voor de verwijzende rechter hangende zaak in het geding is, verkeert het slachtoffer 

van dat schadegeval dus in de onmogelijkheid om een vergoeding van de geleden schade te 

verkrijgen, doordat artikel 14 van de wet van 1 juli 1956 niet voorzag in enige 

tegemoetkoming vanwege de Staat of de openbare instelling omdat het niet ging om een geval 

waarin de bestuurder van het voertuig burgerrechtelijk aansprakelijk was, noch om een geval 

waarin de bestuurder het voertuig door diefstal of geweldpleging had bemachtigd. 

 

 B.8.  Het in het geding zijnde verschil in behandeling berust op een objectief criterium, 

namelijk het feit of het motorrijtuig dat de schade heeft veroorzaakt, al dan niet toebehoort 

aan de Staat of een openbare instelling die gebruik heeft gemaakt van de vrijstelling van 

verzekering. Het Hof dient echter na te gaan of het verschil in behandeling pertinent is en 

evenredig met het nagestreefde doel. 

 

 B.9.1.  Tijdens de parlementaire voorbereiding van de wet van 1 juli 1956 werd 

gepreciseerd : 

 

 « Artikel 15 ontslaat de Staat en de spoorwegmaatschappijen van de verplichting een 
verzekeringspolis te sluiten, op voorwaarde dat ze zelf de burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
dekken van de houders en bestuurders van de rijtuigen die hun toebehoren […]. 
 
 Die verplichting tot dekking moet vanzelfsprekend niet verder gaan dan die welke de wet 
voorschrijft ingeval van verzekering door een toegelaten maatschappij.  
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 Ingeval het rijtuig wordt gestolen of zo de bestuurder niet geïdentificeerd wordt, wordt de 
door de Staat of door de spoorwegmaatschappijen verschuldigde dekking teruggebracht tot 
het peil van de dekking die ten laste van het bij artikel 16 voorziene waarborgfonds wordt 
gelegd.  
 
 Het bestaan van bedoeld waarborgfonds, dat uit verzekeraars is samengesteld, heft 
natuurlijk de verplichting op de slachtoffers van de door die rijtuigen veroorzaakte ongevallen 
schadeloos te stellen » (Parl. St., Kamer, 1954-1955, nr. 351/1, p. 4). 
 

 En : 

 

 « De Staat is bijgevolg slechts ontslagen van de [verplichting tot verzekering op 
voorwaarde dat de aansprakelijkheid van] ieder bestuurder van zijn voertuigen gedekt is 
overeenkomstig artikel 3. Hij moet dus, hetzij zich verzekeren, hetzij zijn eigen waarborg 
verlenen om alle schade te dekken die op welke wijze en in welke omstandigheden ook wordt 
veroorzaakt door al zijn aangestelden, door al zijn organen, door alle bestuurders van zijn 
voertuigen. De beperking van artikel 3 betreffende dezen die zich door diefstal of 
geweldpleging de macht over het motorrijtuig hebben verschaft, is natuurlijk ook hier van 
toepassing » (Parl. St., Kamer, 1954-1955, nr. 351/4, p. 10). 
 

 Er werd verder nog onderstreept, tijdens de besprekingen in de Senaat, dat « de lichamen 

die van de verzekering zijn vrijgesteld […] dus, bij diefstal, de taak van de verzekeraar of het 

waarborgfonds [overnemen] ten aanzien van de bestuurders en de houders van hun 

motorrijtuigen, ongeacht of zij al dan niet aansprakelijk zijn » (Parl. St., Senaat, 1955-1956, 

nr. 276, p. 5). 

 

 B.9.2.  De wetgever wilde derhalve een maatregel nemen waardoor de 

vergoedingsregeling van de slachtoffers van een verkeersongeval dat is veroorzaakt door een 

voertuig waarvoor de Staat of een openbare instelling, overeenkomstig artikel 14 van de wet 

van 1 juli 1956, gebruik heeft gemaakt van de vrijstelling van verzekering zou worden 

afgestemd op de vergoedingsregeling die van toepassing is op de slachtoffers van een door 

een ander voertuig veroorzaakt verkeersongeval, ongeacht of die regeling de tegemoetkoming 

van een erkende verzekeraar of van het GMWF impliceert. 

 

 B.10.1.  Tijdens de parlementaire voorbereiding van de voormelde wet van 9 juli 1975 

werd geoordeeld dat, « om redenen van sociale rechtvaardiging [het] niet [paste] de 

slachtoffers van verkeersongevallen zonder schadeloosstelling te laten, wanneer deze niet 

kunnen worden vergoed » wegens een verkeersongeval « ter oorzake van een onvoorziene 

gebeurtenis of overmacht » (Parl. St., Senaat, 1970-1971, nr. 570, p. 52). 
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 Uit de parlementaire voorbereiding van die wet blijkt ook dat de vroegere artikelen 49 en 

50 ervan werden overgenomen uit een ander wetsontwerp (nr. 503) teneinde de aanneming 

ervan niet uit te stellen (Parl. St., Senaat, 1970-1971, nr. 269, p. 49). Het is evenwel tijdens de 

bespreking van het wetsontwerp dat de wet van 9 juli 1975 zou worden dat de opdrachten van 

het GMWF werden uitgebreid tot de vergoeding van de slachtoffers van een door een 

toevallig feit veroorzaakt verkeersongeval. 

 

 B.10.2.  Het wetsontwerp waaruit de artikelen 49 en 50 van de wet van 9 juli 1975 

werden overgenomen, leidde uiteindelijk tot de voormelde wet van 21 november 1989. 

Tijdens de parlementaire voorbereiding werd gepreciseerd, in verband met de tekst die 

artikel 10, § 1, vierde lid, zou worden : 

 

 « De wijzigingen aangebracht aan dit lid houden rekening met het feit dat de bepalingen 
betreffende het Gemeenschappelijk Waarborgfonds die voorkwamen in het ontwerp waarop 
onderhavige amendementen zijn ingediend (artikelen 19 en 20), overgenomen werden door de 
wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen (artikelen 49 en 
50). 
 
 Vermits, bij toepassing van artikel 50 van voornoemde wet, het Fonds gehouden is op te 
treden in de gevallen waarin de bestuurder niet aansprakelijk is tengevolge van een toevallig 
feit, dienen de verplichtingen ten laste van de Staat en bepaalde openbare instellingen in 
dezelfde mate uitgebreid te worden » (Parl. St., Senaat, 1988-1989, nr. 696-2, p. 50). 
 

 B.11.  Het in het geding zijnde verschil in behandeling is dus ontstaan doordat de 

verplichtingen ten laste van de Staat of de openbare instelling die gebruik hebben gemaakt 

van de vrijstelling van verzekering, zoals zij voortvloeien uit artikel 14 van de voormelde wet 

van 1 juli 1956, niet onmiddellijk zijn aangepast aan de uitbreiding, bij het vroegere artikel 50 

van de wet van 9 juli 1975, van de aan het GMWF toegewezen opdrachten, maar pas vanaf de 

inwerkingtreding van de wet van 21 november 1989. 

 

 B.12.1.  Uit de parlementaire voorbereiding met betrekking tot het vroegere artikel 50 van 

de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen blijkt dat het 

GMWF tot taak heeft de schade te herstellen die door motorvoertuigen is veroorzaakt in de 

gevallen waarin, ondanks het verplichte karakter van de aansprakelijkheidsverzekering ter zake, 

de dekking van de genoemde schade ontbreekt wegens één van de in het vroegere artikel 50, § 1, 

van de wet van 9 juli 1975 gepreciseerde motieven. De wetgever baseerde zich daarbij op het 
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verplichte karakter van de aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen om de 

financiering van het genoemde Fonds ten laste te leggen van de verzekeringsondernemingen die 

in de genoemde verzekeringstak werkzaam zijn. 

 

 Die functie van indeplaatsstelling van het GMWF impliceert dat de tegemoetkoming van 

dat Fonds wordt beperkt tot het herstel van schade die in beginsel door de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt. 

 

 B.12.2.  Rekening houdend met de aan het GMWF toegekende rol van indeplaatsstelling 

en met de budgettaire mogelijkheden van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds, dat moet 

worden gefinancierd met bijdragen van verzekeringsmaatschappijen die zijn toegelaten om de 

burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorvoertuigen te verzekeren (artikel 79, § 4, van 

de wet van 9 juli 1975), is het noch onverantwoord, noch onredelijk dat het Fonds slechts tot 

tegemoetkoming is gehouden in de gevallen waarin de schade aanleiding geeft tot een 

aansprakelijkheid gedekt door de verplichte verzekering. 

 

 B.12.3.  Voor het overige staat het niet aan het Hof te zeggen of het billijk zou zijn andere 

gevallen toe te voegen aan die welke op beperkende wijze in de wet zijn opgesomd of om te 

beoordelen of het opportuun is de verplichtingen van het Fonds te verzwaren. 

 

 B.13.  Het komt niettemin het Hof toe te bepalen of de in het geding zijnde bepalingen 

een verantwoord verschil in behandeling creëren in zoverre zij de slachtoffers van een door 

een toevallig feit veroorzaakt verkeersongeval een vergoeding ontzeggen wanneer diegene die 

het ongeval heeft veroorzaakt een voertuig bestuurde waarvoor de Staat of een openbare 

instelling gebruik heeft gemaakt van de vrijstelling van verzekering, krachtens het voormelde 

artikel 14 van de wet van 1 juli 1956. 

 

 B.14.1.  Gelet op de risico’s die het in het verkeer brengen van een motorrijtuig met zich 

meebrengt voor andere weggebruikers, is het adequaat te stellen dat motorrijtuigen in principe 

alleen tot het verkeer op de openbare weg worden toegelaten indien de burgerrechtelijke 

aansprakelijkheid waartoe zij aanleiding geven, gedekt is door een verzekeringsovereenkomst. 

Doordat aldus in principe alleen verzekerde motorrijtuigen aan het verkeer deelnemen, krijgen 

de slachtoffers van een verkeersongeval de waarborg dat zij in de meeste gevallen voor de 

geleden schade zullen worden vergoed door een verzekeraar. 
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 Uit de parlementaire voorbereiding van de voormelde wet van 9 juli 1975 blijkt overigens 

dat de wetgever de tegemoetkoming vanwege het GMWF teneinde de slachtoffers te 

vergoeden van een door een toevallig feit veroorzaakt verkeersongeval heeft willen 

waarborgen omdat « het om redenen van sociale rechtvaardiging niet [paste] » dat type van 

slachtoffers « zonder schadeloosstelling te laten ». 

 

 B.14.2.  De in de prejudiciële vraag vergeleken categorieën van slachtoffers bevinden 

zich dus in situaties die, ten aanzien van de doelstellingen van de wetgever, in alle opzichten 

soortgelijk zijn. De enkele omstandigheid dat het voertuig dat het verkeersongeval heeft 

veroorzaakt, een voertuig is waarvoor de Staat of een openbare instelling gebruik heeft 

gemaakt van de vrijstelling van verzekering, is niet relevant om het bekritiseerde verschil in 

behandeling te verantwoorden. 

 

 B.14.3.  Ook al gebiedt het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie niet, zoals de 

Ministerraad eraan herinnert, dat de wetgever, wanneer hij het toepassingsgebied van een 

vergoedingsregeling uitbreidt tot een nieuwe categorie van ongevallen, ook andere 

vergelijkbare types van ongevallen zou dekken, toch is de wetgever te dezen in gebreke 

gebleven om te voorzien in de mogelijkheid voor alle slachtoffers van eenzelfde categorie van 

verkeersongevallen, namelijk die welke zijn veroorzaakt door een toevallig feit, om op gelijke 

wijze te worden vergoed. 

 

 B.15.1.  Door de draagwijdte van artikel 14, § 1, tweede lid, van de wet van 1 juli 1956 

niet aan te passen vanaf de inwerkingtreding van het vroegere artikel 50 van de wet van 9 juli 

1975, heeft de wetgever onder de slachtoffers van een door een toevallig feit veroorzaakt 

verkeersongeval, een verschil in behandeling gecreëerd, dat niet redelijk is verantwoord, en 

dat is blijven voortbestaan tot de inwerkingtreding van de wet van 21 november 1989. 

 

 B.15.2.  Bovendien blijkt niet dat de wetgever met aanzienlijke en zware gevolgen zou 

zijn geconfronteerd indien hij, vanaf de inwerkingtreding van het vroegere artikel 50 van de 

wet van 9 juli 1975, had voorzien in een verplichting, voor de Staat of de openbare instelling 

die gebruik heeft gemaakt van de vrijstelling van verzekering, om dezelfde verplichtingen als 

het GMWF op zich te nemen wanneer het verkeersongeval te wijten was aan een toevallig feit 

dat de bestuurder van één van hun voertuigen van zijn burgerlijke aansprakelijkheid onthief.  
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 De wetgever heeft in dat verband, bij de aanneming van artikel 10 van de wet van 

21 november 1989, geen enkele overgangsmaatregel genomen, noch melding gemaakt, tijdens 

de parlementaire voorbereiding van die wet, van enige moeilijkheid om de 

vergoedingsverplichtingen van de Staat of de openbare instellingen die gebruik hebben 

gemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van verzekering, uit te breiden tot dat type van 

verkeersongevallen. 

 

 B.16.  Artikel 14 van de wet van 1 juli 1956 is niet bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet in zoverre het niet heeft bepaald, vanaf de inwerkingtreding van het 

vroegere artikel 50 van de voormelde wet van 9 juli 1975, dat de Staat of de openbare 

instelling die gebruik heeft gemaakt van de vrijstelling van verzekering, dezelfde 

verplichtingen heeft als het GMWF ten aanzien van de slachtoffers van een verkeersongeval 

dat te wijten is aan een toevallig feit en dat door een van hun voertuigen is veroorzaakt. 

 

 Nu die leemte zich bevindt in artikel 14, § 1, van de voormelde wet van 1 juli 1956, komt 

het de rechter toe een einde te maken aan de door het Hof vastgestelde ongrondwettigheid, 

aangezien die vaststelling is uitgedrukt in voldoende precieze en volledige bewoordingen om 

toe te laten dat de in het geding zijnde bepaling wordt toegepast met inachtneming van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 B.17.  De prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 14, § 1, van de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen schendt de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet in zoverre het niet voorzag, onder de voorwaarden bepaald in B.16, in een vergoeding 

van het slachtoffer van een verkeersongeval dat te wijten is aan een toevallig feit en dat is 

veroorzaakt door een in dat artikel bedoeld voertuig. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 

7 maart 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux R. Henneuse 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5383 

 
 

Arrest nr. 32/2013 
van 7 maart 2013 

 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 
 
 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de wet van 11 december 2002 « houdende 

instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der 

Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan 

van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en de Protocollen I 

en II en de wisseling van brieven, gedaan te Luxemburg op 5 juni 2001 », in het bijzonder de 

artikelen 18 en 19 van de Overeenkomst, gesteld door het Hof van Beroep te Antwerpen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en F. Daoût, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, 

onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 10 april 2012 in zake Gerardus Obdeijn tegen de Belgische Staat, waarvan 
de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 17 april 2012, heeft het Hof van Beroep 
te Antwerpen de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt de wet van 11 december 2002 (B.S. 20 december 2002) houdende goedkeuring 
van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden tot het 
vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake 
belastingen naar het inkomen en het vermogen, en dientengevolge de Overeenkomst tussen 
België en Nederland zelf, ondertekend te Luxemburg op 5 juni 2011, de artikelen 10, 11 en 
172 van de Grondwet in zoverre een pensioenuitkering uit het Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds (ABP) aan een Belgisch rijksinwoner ter belastingheffing aan Nederland resp. 
België is toegewezen naargelang de genieter als voormalig ambtenaar van de Nederlandse 
overheid zijn activiteiten heeft uitgeoefend formeel voor de Nederlandse overheid resp. voor 
een volledig door de Nederlandse overheid gesubsidieerde en gecontroleerde 
privaatrechtelijke instelling, wetende dat in beide gevallen de pensioenrechten werden 
opgebouwd ten laste van de Nederlandse overheid ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Gerardus Obdeijn, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Gaaienlaan 28; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Gerardus Obdeijn heeft ook een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 9 januari 2013 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. W. Heyvaert, advocaat bij de balie te Brussel, voor Gerardus Obdeijn; 
 
 .  Mr. A. van Lidth de Jeude, advocaat bij de balie te Antwerpen, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en J.-P. Moerman verslag 
uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Gerardus Obdeijn, van Nederlandse nationaliteit maar sinds zijn oppensioenstelling in 1992 woonachtig in 
België, heeft bezwaar ingediend tegen de Belgische aanslagen in de personenbelasting voor de aanslagjaren 2004 
en 2005, waarbij de pensioenuitkeringen uit het Nederlandse Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds in de 
belastbare basis werden opgenomen. 
 
 Gerardus Obdeijn geniet een pensioen op basis van zijn beroepsloopbaan in Nederland, enerzijds, 
gedurende tien jaar als beroepsmilitair en, anderzijds, gedurende de daaropvolgende dertig jaar in een door de 
overheid gesubsidieerde stichting voor bijzonder onderwijs. 
 
 Voor de pensioenrechten opgebouwd als beroepsmilitair is er geen betwisting dat die voortspruiten uit een 
publiekrechtelijke dienstbetrekking en dat de pensioenuitkeringen in Nederland worden belast en in België zijn 
vrijgesteld, respectievelijk krachtens de artikelen 19, § 2, en 23, § 1, a), van de Overeenkomst tussen het 
Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting en tot het 
voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en de 
Protocollen I en II en de wisseling van brieven, gedaan te Luxemburg op 5 juni 2001 (hierna : het 
belastingverdrag). 
 
 Wat daarentegen de pensioenrechten opgebouwd in de stichting voor bijzonder onderwijs betreft, zijn 
zowel de eerste rechter als het Hof van Beroep te Antwerpen van oordeel dat het gaat om rechten opgebouwd 
tijdens een privaatrechtelijke dienstbetrekking. Volgens het Hof van Beroep laat de tekst van artikel 19, § 2, van 
het belastingverdrag, in samenhang gelezen met punt 23 van het Protocol I ervan, niet toe te besluiten dat de 
belastingheffing op basis van die bepalingen aan Nederland zou zijn toegewezen in zoverre het een uitkering 
betreft die verband houdt met beroepsactiviteiten in het kader van een privaatrechtelijke dienstbetrekking. Het 
Hof van Beroep oordeelt dat het op die basis uitgekeerde pensioen krachtens artikel 18 van het belastingverdrag 
wel in België belastbaar is. 
 
 Gerardus Obdeijn is evenwel van mening dat er geen aanleiding is om de pensioenuitkeringen op basis van 
een betrekking in een volledig door de overheid gesubsidieerde en gecontroleerde stichting anders te behandelen 
dan de pensioenuitkeringen op basis van een betrekking bij de overheid zelf. 
 
 Op verzoek van Gerardus Obdeijn beslist het Hof van Beroep de voormelde prejudiciële vraag te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  Gerardus Obdeijn zet allereerst uiteen dat het bijzonder onderwijs in Nederland vergelijkbaar is met 
het gesubsidieerd vrij onderwijs in België. 
 
 Krachtens artikel 23 van de Nederlandse Grondwet is het verstrekken van onderwijs een taak van de 
overheid, die zowel het bijzonder als het openbaar onderwijs financiert. 
 
 Gerardus Obdeijn refereert aan een reeks documenten waaruit volgens hem blijkt dat hij voor zijn volledige 
beroepsloopbaan is aangemerkt als ambtenaar in overheidsdienst. 
 
 A.2.1.  Volgens Gerardus Obdeijn is er een eerste discriminatie in zoverre een onderscheid wordt gemaakt 
tussen een gepensioneerde onderwijzer die in België woont en zijn pensioenrechten ontleent aan een loopbaan in 
het bijzonder onderwijs in Nederland, die in België op zijn pensioen wordt belast, en een gepensioneerde 
onderwijzer die in België woont en zijn pensioenrechten ontleent aan een loopbaan in het openbaar onderwijs in 
Nederland, die in Nederland op zijn pensioen wordt belast. 
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 Het salaris en de pensioenopbouw zijn nochtans door dezelfde overheid betaald. Een louter formeel verschil 
tussen de tewerkstelling in een privaatrechtelijke dan wel publiekrechtelijke instelling leidt tot een wijziging in 
de fiscale heffingsbevoegdheid. 
 
 Dat is volgens Gerardus Obdeijn louter het gevolg van een interpretatie, door de Belgische 
belastingadministratie, van punt 23 van het Protocol I bij het belastingverdrag, waarin sprake is van, enerzijds, 
een « publiekrechtelijke dienstbetrekking » en, anderzijds, een « particuliere dienstbetrekking ». 
 
 A.2.2.  Volgens Gerardus Obdeijn is er een tweede discriminatie, ditmaal in de vergelijking tussen de 
regeling voor lopende inkomsten en de regeling voor pensioenen. Bij de regeling voor lopende inkomsten voor 
een in België woonachtige belastingplichtige die in overheidsdienst werkt in Nederland (artikel 19, § 1, a), van 
het belastingverdrag), wordt door de belastingadministratie geen onderscheid gemaakt tussen publiekrechtelijke 
en particuliere dienstbetrekkingen. In beide gevallen wordt dat inkomen belast in Nederland en vrijgesteld in 
België. 
 
 A.3.1.  Voor Gerardus Obdeijn is het onderscheid tussen publiekrechtelijke en particuliere 
dienstbetrekkingen weliswaar objectief, maar niet relevant voor de toewijzing van de heffingsbevoegdheid. 
 
 Hij doet opmerken dat punt 23 van het Protocol I bij het belastingverdrag daarin op verzoek van Nederland 
is ingevoegd. Het kwam niet voor in het oude belastingverdrag tussen België en Nederland van 1970. Het is 
ingevoegd om duidelijkheid te verschaffen over een problematiek beslecht bij het zogenaamde PTT-arrest van de 
Nederlandse Hoge Raad van 23 november 1994, die geen verband houdt met de thans aan de orde zijnde 
problematiek. 
 
 De problematiek beslecht bij het voormelde PTT-arrest hield verband met de vraag naar de belastbaarheid 
van pensioenuitkeringen aan twee naar Duitsland geëmigreerde gewezen werknemers van het Staatsbedrijf der 
Posterijen, Telefonie en Telegrafie. Toen dat Staatsbedrijf werd geprivatiseerd, werd bepaald dat de 
pensioenuitkeringen zouden worden betaald door de Stichting Bedrijfspensioenfonds PTT en niet meer door het 
Nederlandse Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. De Hoge Raad besliste dat de Nederlandse Staat de belasting 
kon heffen op die pensioenuitkeringen omdat het niet determinerend was dat een privaatrechtelijke instelling die 
pensioenuitkeringen betaalde, maar wel dat een publiekrechtelijke instelling instond voor de opbouw van de 
pensioenrechten. Het is om hierover elke twijfel weg te nemen dat in punt 23 van het Protocol I bij het 
belastingverdrag is bepaald dat een uit Nederland afkomstig pensioen onder de reikwijdte valt van artikel 19, § 2, 
van dat verdrag, voor zover de aanspraak op dat pensioen is opgebouwd gedurende een publiekrechtelijke 
dienstbetrekking, ongeacht door wie dat pensioen wordt uitbetaald. 
 
 Een dergelijke bepaling kwam niet voor in het oude belastingverdrag tussen België en Nederland, zodat het 
Hof van Cassatie bij arrest van 4 maart 2010 (AR F.01.0076.N) dan ook zonder meer in het voordeel van 
Gerardus Obdeijn heeft beslist. Aangezien het pensioen van Gerardus Obdeijn werd uitbetaald door het 
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds en was opgebouwd met overheidsmiddelen, is de problematiek van het 
PTT-arrest hier niet aan de orde en is het onredelijk om punt 23 van het Protocol I bij het belastingverdrag zo te 
interpreteren dat het te dezen zou leiden tot het bekritiseerde verschil in behandeling. 
 
 A.3.2.  Gerardus Obdeijn is van mening dat het niet evenredig is het heffingsrecht naar de woonstaat te 
verleggen zonder belang te hechten aan het feit dat de opbouw van het pensioen volledig door de Nederlandse 
Staat ten laste is genomen. 
 
 De redelijke verantwoording en de evenredigheid van de maatregel moeten worden beoordeeld in het licht 
van het beoogde doel, dat erin bestaat de « internationale hoffelijkheid » te respecteren, wat concreet betekent 
dat de woonstaat zich onthoudt van het heffen van belasting op lopende lonen, salarissen en soortgelijke 
beloningen en op pensioenen van overheidspersoneel in dienst van de andere staat. 
 
 Gerardus Obdeijn verklaart ten slotte dat in het licht van het wettigheidsbeginsel inzake belastingen zoals 
vervat in artikel 170 van de Grondwet niet valt in te zien welk hoger algemeen belang dat verschil in 
behandeling zou verantwoorden. 
 
 A.4.1.  Volgens Gerardus Obdeijn berust ook het in A.2.2 bedoelde bekritiseerde verschil in behandeling 
tussen de heffing van belasting op lopende inkomsten en die op pensioenen weliswaar op een objectief criterium, 
maar is dat criterium niet redelijk verantwoord. 
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 Het is wat de heffing van belasting op pensioenen betreft weliswaar redelijk een evenredige verdeling te 
maken tussen de jaren waarin de pensioenen zijn opgebouwd in een particuliere dienstbetrekking en de jaren 
waarin pensioenen zijn opgebouwd in een publiekrechtelijke dienstbetrekking. Maar de Belgische 
belastingadministratie gaat eraan voorbij dat in bepaalde gevallen, zoals te dezen, de zogenaamd particuliere 
dienstbetrekking louter formeel is, terwijl de middelen waarmee dat pensioen wordt gefinancierd volledig 
afkomstig zijn van de Nederlandse Staat, die zowel het bijzonder als het openbaar onderwijs financiert. 
 
 A.4.2.  Bovendien is het bekritiseerde verschil in behandeling naar het oordeel van Gerardus Obdeijn niet 
evenredig, aangezien het enkel rekening houdt met het formele onderscheid tussen een particuliere en een 
publiekrechtelijke dienstbetrekking, maar niet met de herkomst van de fondsen waarmee de pensioenuitkeringen 
worden gefinancierd. 
 
 De bedoeling was dat de verdeling van de heffingsbevoegdheid over lopende inkomsten aan 
overheidspersoneel op dezelfde wijze van toepassing zou zijn op pensioenen die aan overheidspersoneel worden 
betaald na de actieve diensttijd. 
 
 Tot slot voert Gerardus Obdeijn aan dat in het licht van het wettigheidsbeginsel inzake belastingen, vervat 
in artikel 170 van de Grondwet, niet valt in te zien welk hoger algemeen belang dat verschil in behandeling zou 
verantwoorden. 
 
 A.5.  De Ministerraad betoogt dat het verschil in behandeling berust op een vast en onbetwistbaar criterium, 
namelijk de publiekrechtelijke of privaatrechtelijke hoedanigheid van de werkgever. De aldus duidelijk te 
onderscheiden categorieën van personen zijn niet dermate identiek dat de wetgever hen niet op gedifferentieerde 
wijze mag behandelen. 
 
 Het criterium van onderscheid is volgens de Ministerraad ook redelijk en relevant. 
 
 Uit de bewoordingen van artikel 19 van het belastingverdrag zou men kunnen afleiden dat het niet 
noodzakelijk is in het verleden een publiekrechtelijke dienstbetrekking te hebben uitgeoefend om onder die 
bepaling te vallen. Artikel 19 moet evenwel in samenhang worden gelezen met het punt 23 van Protocol I bij dat 
verdrag. Dat punt consolideert het arrest nr. 29.935 van 23 november 1994 van de Nederlandse Hoge Raad. 
 
 Volgens de Ministerraad is in dat punt 23 duidelijk gesteld dat een uit Nederland afkomstig pensioen maar 
onder de reikwijdte valt van artikel 19, § 2, van het belastingverdrag voor zover de aanspraak op dat pensioen is 
opgebouwd tijdens een publiekrechtelijke dienstbetrekking. Het maakt een duidelijk onderscheid tussen een 
publiekrechtelijke en een particuliere dienstbetrekking. Indien een pensioen gedeeltelijk is opgebouwd uit een 
particuliere dienstbetrekking en gedeeltelijk uit een publiekrechtelijke dienstbetrekking, gelden in het eerste 
geval de bepalingen van artikel 18 van het belastingverdrag en in het tweede geval die van artikel 19, § 2, van 
dat verdrag, naar evenredigheid van het aantal jaren in de ene en de andere dienstbetrekking. Het is daarbij niet 
relevant wie het pensioen uitbetaalt. 
 
 Aangezien er in dat verdrag geen definitie is opgenomen, dient men naar de mening van de Ministerraad 
terug te grijpen naar het onderscheid naar Nederlands recht. Een particuliere dienstbetrekking ontstaat wanneer 
een natuurlijke persoon een arbeidsovereenkomst sluit met een werkgever, terwijl een publiekrechtelijke 
dienstbetrekking is gebaseerd op een ambtelijke aanstelling. 
 
 De Ministerraad is van oordeel dat er twee fundamenteel verschillende en niet-vergelijkbare situaties 
worden beoogd en dat er dan ook geen sprake kan zijn van een ongelijke behandeling. 
 
 De Ministerraad wijst erop dat uit het feit dat men een pensioen ontvangt uit het Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds niet automatisch volgt dat men onder de bepalingen van artikel 19, § 2, van het belastingverdrag 
valt. Een pensioen uitgekeerd door dat fonds kan zowel publiekrechtelijk als privaatrechtelijk van aard zijn, 
aangezien zowel de overheid (publiekrechtelijk) als de semi-overheid (privaatrechtelijk) bij het Algemeen 
Burgerlijk Pensioenfonds kunnen zijn aangesloten. 
 
 Volgens de Ministerraad stemt de verschillende behandeling van pensioenen die zijn verbonden met een 
vroegere particuliere dienstbetrekking en die welke zijn verbonden met een vroegere publiekrechtelijke 
dienstbetrekking overeen met een internationaal gangbare praktijk binnen de context van de belastingverdragen. 
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Hij verwijst naar het modelverdrag van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
(hierna : OESO). De commentaar van de OESO bevestigt het beginsel volgens hetwelk een exclusief 
belastingrecht wordt toegekend aan de Staat die de bezoldigingen betaalt. Dat internationaal aanvaarde beginsel 
is in overeenstemming met het begrip « internationale hoffelijkheid » en met de verdragen van Wenen inzake 
diplomatiek en consulair verkeer. Bovendien wordt die keuze gemaakt in bijna alle door België gesloten 
overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting. 
 
 Daar de ambtenaar de emanatie is van de Staat die hij vertegenwoordigt, is het verband tussen de Staat en 
die ambtenaar, wanneer die zich in het buitenland bevindt, zo sterk dat die band verantwoordt dat de Staat de 
belastingbevoegdheid over de bezoldiging en pensioenen van die ambtenaar behoudt. 
 
 De Ministerraad refereert aan het arrest van het Hof nr. 117/2011 van 30 juni 2011 om steun te vinden voor 
zijn stelling dat de verschillende fiscale behandeling te dezen geen inbreuk maakt op de artikelen 10, 11 en 172 
van de Grondwet. 
 
 De Ministerraad besluit dat de prejudiciële vraag ontkennend dient te worden beantwoord. 
 
 A.6.  Gerardus Obdeijn antwoordt dat het voormelde arrest van het Hof nr. 117/2011 werd gewezen in een 
wezenlijk verschillende context en met betrekking tot wezenlijk andere feiten dan die van de onderhavige zaak. 
 
 Ten eerste ging het in de zaak die in het arrest nr. 117/2011 aan de orde was, om Franse grensarbeiders die 
werden belast op hun bezoldigingen. Ten tweede kent het Nederlandse recht geen onderscheid tussen statutaire 
en contractuele ambtenaren. 
 
 Gerardus Obdeijn doet opmerken dat zijn aanstelling in het bijzonder onderwijs volledig equivalent was 
met een aanstelling in een statutair ambt zoals dat in België bestaat. Het bijzonder onderwijs wordt integraal 
gesubsidieerd en gecontroleerd door de Nederlandse overheid. Hij was geen contractueel ambtenaar, maar werd 
aangemerkt als vast aangestelde in de zin van de Algemene Burgerlijke Pensioenwet. Overigens was hij belast 
met een deel van de uitoefening van de staatsmacht, wat blijkt uit het feit dat hij het ius promovendi belichaamde 
van de school waaraan hij was verbonden. Met diens handtekening op het diploma werd de leerling in kwestie 
gediplomeerd. 
 
 A.7.  Gerardus Obdeijn herhaalt dat wat de belasting op lopende inkomsten betreft, de bronstaat bevoegd is 
zodra de belastingplichtige een overheidsfunctie bekleedt, ongeacht of het gaat om een publiekrechtelijke dan 
wel een particuliere dienstbetrekking. Het tweede aangeklaagde verschil in behandeling tussen de regeling 
inzake lopende inkomsten en die inzake pensioenen blijft volgens Gerardus Obdeijn zonder verantwoording. 
 
 Hij blijft erbij dat ook het gedeelte van zijn pensioen dat werd opgebouwd tijdens de laatste dertig jaar van 
zijn loopbaan in het bijzonder onderwijs in Nederland aan de belasting moet worden onderworpen. Hij herinnert 
aan de « gratificatie bij ambtsjubileum » die hem voor de volle veertig jaar « trouwe dienst » aan de Nederlandse 
overheid is toegekend voor zijn overheidsfuncties en benadrukt dat hij nooit enige arbeidsovereenkomst heeft 
ondertekend, maar als ambtenaar was aangesteld. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op de bestaanbaarheid met de artikelen 10, 

11 en 172 van de Grondwet van de wet van 11 december 2002 houdende instemming met de 

Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden tot het 

vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake 

belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en de Protocollen I en II en de wisseling 

van brieven, gedaan te Luxemburg op 5 juni 2001 (hierna : het belastingverdrag). 
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 Artikel 2 van de voormelde wet van 11 december 2002 bepaalt dat het belastingverdrag 

« volkomen uitwerking » zal hebben. 

 

 Het Hof kan die wet niet op zinvolle wijze toetsen zonder de inhoud van de relevante 

bepalingen van het belastingverdrag in zijn onderzoek te betrekken. 

 

 B.2.  In de prejudiciële vraag worden inzonderheid de artikelen 18 en 19 beoogd van dat 

belastingverdrag waarmee de in het geding zijnde wet instemt. 

 

 De relevante bepaling van artikel 18, namelijk paragraaf 1, a), ervan, luidt : 

 

 « Pensioenen, lijfrenten, sociale zekerheidsuitkeringen en alimentatieuitkeringen 
 
 1.  a)  Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 19, paragraaf 2, zijn pensioenen 
en andere soortgelijke beloningen betaald aan een inwoner van een verdragsluitende Staat ter 
zake van een vroegere dienstbetrekking, alsmede lijfrenten en uitkeringen - al dan niet 
periodiek - uit pensioensparen, pensioenfondsen en groepsverzekeringen betaald aan een 
inwoner van een verdragsluitende Staat, slechts in die Staat belastbaar ». 
 

 De relevante bepalingen van artikel 19, namelijk de paragrafen 1, a), en 2, a), ervan, 

luiden : 

 

 « Overheidsfuncties 
 
 1.  a)  Lonen, salarissen en andere soortgelijke beloningen, niet zijnde pensioenen, 
betaald door een verdragsluitende Staat of een staatkundig onderdeel of plaatselijk 
publiekrechtelijk lichaam daarvan, aan een natuurlijke persoon, ter zake van diensten bewezen 
aan die Staat of dat onderdeel of dat publiekrechtelijk lichaam, mogen in die Staat worden 
belast. 
 
 […] 
 
 2.  a)  Pensioenen door een verdragsluitende Staat of een staatkundig onderdeel of 
plaatselijk publiekrechtelijk lichaam daarvan, hetzij rechtstreeks, hetzij uit door hen in het 
leven geroepen fondsen, betaald aan een natuurlijke persoon ter zake van diensten bewezen 
aan die Staat of aan dat onderdeel of dat publiekrechtelijk lichaam, mogen in die Staat worden 
belast ». 
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 Het verwijzende rechtscollege leest artikel 19, § 2, a), van het belastingverdrag in 

samenhang met punt 23 van Protocol I bij dat verdrag, dat bepaalt : 

 

 « Met betrekking tot artikel 19, paragraaf 2 
 
 Een uit Nederland afkomstig pensioen valt onder de reikwijdte van artikel 19, 
paragraaf 2, voor zover de aanspraak op dat pensioen is opgebouwd gedurende een 
publiekrechtelijke dienstbetrekking. Dit ongeacht door wie dat pensioen wordt uitbetaald. 
Wanneer de aanspraak op een pensioen deels gedurende een particuliere dienstbetrekking en 
deels gedurende een publiekrechtelijke dienstbetrekking is opgebouwd, wordt het deel van dat 
pensioen dat wordt beheerst door artikel 18, respectievelijk het deel dat wordt beheerst door 
artikel 19, paragraaf 2, vastgesteld naar evenredigheid van het aantal jaren dat de aanspraak 
op dat pensioen is opgebouwd gedurende een particuliere, onderscheidenlijk gedurende een 
publiekrechtelijke dienstbetrekking, ten opzichte van het totale aantal jaren waarover de 
aanspraak op dat pensioen is opgebouwd ». 
 

 B.3.  Het belastingverdrag bevat regels tot verdeling van de heffingsbevoegdheid van die 

Staten en beoogt hoofdzakelijk te voorkomen dat belastingplichtigen tweemaal worden belast 

op dezelfde inkomsten of dezelfde vermogensbestanddelen. 

 

 Artikel 18 van het belastingverdrag regelt de heffingsbevoegdheid van België 

respectievelijk Nederland ter zake van pensioenen en andere soortgelijke beloningen betaald 

aan een inwoner van een verdragsluitende Staat ter zake van een vroegere dienstbetrekking, 

lijfrenten en uitkeringen - al dan niet periodiek - uit pensioensparen, pensioenfondsen en 

groepsverzekeringen betaald aan een inwoner uit een verdragsluitende Staat (artikel 18, § 1, 

a), van het belastingverdrag). 

 

 Als algemene regel geldt dat de woonstaat van de genieter heffingsbevoegd is (artikel 18, 

§ 1). In afwijking hiervan kent paragraaf 2 van artikel 18 ook aan de bronstaat een recht van 

belastingheffing toe indien aan bepaalde voorwaarden samen is voldaan. 

 

 Ook artikel 19, § 2, a), bevat, wat « overheidsfuncties » betreft, een uitzondering op de 

algemene regel van artikel 18, zoals in paragraaf 1, a), ervan is aangegeven. 

 

 Meer bepaald mogen de pensioenen uitgekeerd door de Staat (of een staatkundig 

onderdeel of plaatselijk publiekrechtelijk lichaam daarvan) aan een natuurlijke persoon « ter 

zake van diensten bewezen aan die Staat » (of aan dat onderdeel of dat publiekrechtelijk 
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lichaam) worden belast door die Staat, ook wanneer die persoon in de andere Staat woont 

tenzij wanneer die persoon inwoner en onderdaan is van de andere Staat. 

 

 B.4.1.  Het verwijzende rechtscollege vraagt of het discriminerend is dat een Nederlander 

die in België woont op zijn pensioenuitkeringen wordt belast in België wat het aandeel van 

zijn pensioen betreft dat is opgebouwd met zijn dienstprestaties in een stichting voor 

bijzonder onderwijs in Nederland, terwijl een Nederlander die in België woont op zijn 

pensioenuitkeringen wordt belast in Nederland wat het aandeel van zijn pensioen betreft dat is 

opgebouwd met zijn dienstprestaties als ambtenaar in overheidsdienst voor de Nederlandse 

Staat, hoewel in beide gevallen het pensioen is opgebouwd op kosten van de Nederlandse 

overheid. 

 

 B.4.2.  De appellant voor het verwijzende rechtscollege voert in zijn memorie voor het 

Hof aan dat er nog een tweede discriminatie is, in zoverre voor de lopende inkomsten van een 

in België woonachtige belastingplichtige die werkt in Nederland, krachtens artikel 19, § 1, a), 

van het belastingverdrag, geen onderscheid wordt gemaakt tussen publiekrechtelijke en 

particuliere dienstbetrekkingen, terwijl voor de pensioenuitkeringen van een in België 

woonachtige belastingplichtige die heeft gewerkt in Nederland, krachtens artikel 19, § 1, b), 

van het belastingverdrag, wel een onderscheid gemaakt tussen publiekrechtelijke en 

particuliere dienstbetrekkingen. 

 

 Nu de partijen voor het Hof de draagwijdte van de prejudiciële vraag niet kunnen 

wijzigen, doen wijzigen of uitbreiden, vermag het Hof niet in te gaan op die bijkomende 

vergelijking. 

 

 B.5.  Daar de toetsing van het Hof het onderzoek van de inhoud van de voormelde 

bepalingen van het belastingverdrag omvat, moet het Hof ermee rekening houden dat het niet 

gaat om een eenzijdige soevereiniteitsakte, maar om een verdragsnorm waartoe België zich 

ten aanzien van een andere Staat volkenrechtelijk heeft verbonden. 

 

 B.6.  Dat voor de belastingheffing op pensioenuitkeringen die zijn opgebouwd in een 

dienstbetrekking bij de overheid bij artikel 19, § 2, a), van het belastingverdrag, in samenhang 

gelezen met punt 23 van Protocol I bij dat verdrag, wordt afgeweken van het 
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woonstaatbeginsel dat krachtens artikel 18 geldt inzake privépensioenen, is in 

overeenstemming met de regels van internationale hoffelijkheid en van het wederzijdse 

respect tussen soevereine Staten, voortspruitend uit de idee dat de belastingheffing inzake 

overheidspensioenen toekomt aan de Staat die instond voor de financiering van de opbouw 

van die overheidspensioenen. 

 

 Zoals in de gezamenlijke artikelsgewijze toelichting bij het belastingverdrag is vermeld, 

stemt het voormelde artikel 19, § 2, a), overigens overeen met het modelverdrag inzake 

belastingen naar het inkomen en naar het vermogen dat wordt aanbevolen door het Fiscaal 

Comité van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), meer 

bepaald het « OESO-modelverdrag 1992/1997 » (Parl. St., Senaat, 2001-2002, nr. 2-1293/2, 

p. 52). 

 

 B.7.  Rekening houdend met de ruime beoordelingsruimte waarover de wetgever in 

belastingaangelegenheden beschikt, is het niet onredelijk dat hij heeft ingestemd met een 

overeenkomst tot het voorkomen van dubbele belasting waarbij, wat de overheidspensioenen 

betreft, van het woonstaatbeginsel wordt afgeweken en de belastingheffing wordt overgelaten 

aan de Staat die de middelen heeft gefinancierd waarmee die pensioenen zijn opgebouwd, in 

tegenstelling tot de pensioenen die niet - of niet overwegend - zijn opgebouwd met middelen 

die van de bronstaat afkomstig zijn. Immers, de band tussen de belastingplichtigen en de Staat 

waar de dienstprestaties werden geleverd en de pensioenrechten werden opgebouwd, is 

sterker in het eerste geval dan in het tweede. 

 

 Het in het geding zijnde verschil in behandeling heeft geen onevenredige gevolgen in 

zoverre het belastingverdrag beoogt te vermijden dat pensioenen dubbel worden belast maar 

niet waarborgt dat de belastingplichtige het gunstigste van de twee belastingstelsels zou 

kunnen genieten. Strikt genomen is niet de gekozen aanknopingsfactor bepalend voor de 

vraag of de fiscale behandeling van de betrokken belastingplichtigen al dan niet gunstig 

uitvalt maar het belastingniveau in de bevoegde Staat (zie, in dezelfde zin, HvJ, 12 mei 1998, 

C-336/96, Gilly, punt 34). 
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 Het is overigens niet zonder redelijke verantwoording om, in het kader van internationale 

overeenkomsten inzake het voorkomen van dubbele belasting, rekening te houden met de 

regels van de internationale hoffelijkheid tussen Staten, temeer daar die zijn gecodificeerd 

binnen internationale organisaties. 

 

 Voor het overige staat het aan de bevoegde rechter te oordelen in welke mate de opbouw 

van pensioenrechten is gebeurd uit een particuliere dan wel publiekrechtelijke 

dienstbetrekking en in welke mate de Staat instond voor de financiering van de opbouw van 

die pensioenrechten. 

 

 B.8.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof  

 

 zegt voor recht : 

 

 De wet van 11 december 2002 « houdende instemming met de Overeenkomst tussen het 

Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting 

en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en 

naar het vermogen, en de Protocollen I en II en de wisseling van brieven, gedaan te 

Luxemburg op 5 juni 2001 » schendt de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 7 maart 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5384 

 
 

Arrest nr. 33/2013 
van 7 maart 2013 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 30 van de wet van 31 januari 2009 betreffende 

de continuïteit van de ondernemingen, gesteld door het Hof van Beroep te Luik. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters L. Lavrysen, 

J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 29 maart 2012 in zake de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) tegen 
de nv « Etablissements Vincent VERMEIRE », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is 
ingekomen op 18 april 2012, heeft het Hof van Beroep te Luik de volgende prejudiciële vraag 
gesteld : 
 
 « Is artikel 30 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de 
ondernemingen strijdig met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre het slechts de 
middelen tot tenuitvoerlegging beoogt, dat wil zeggen de procedures van gedwongen 
tenuitvoerlegging waarin is voorzien bij de artikelen 1494 en volgende van het Gerechtelijk 
Wetboek, maar niet het wettelijk mechanisme van inhoudingen en stortingen dat bij 
artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 aan de medecontractant van de aannemer in de 
opschorting is opgelegd, zodat de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, gewone schuldeiser in 
de opschorting, aldus tijdens de voorlopige opschorting via gedwongen tenuitvoerlegging kan 
worden betaald voor zijn schuldvorderingen in de opschorting terwijl de andere schuldeisers 
in de opschorting, met inbegrip van de buitengewone schuldeisers in de opschorting, dat niet 
kunnen ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de nv « Etablissements Vincent VERMEIRE », waarvan de maatschappelijke zetel is 
gevestigd te 5362 Achet, rue du Chainisse 30; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De nv « Etablissements Vincent VERMEIRE » heeft een memorie van antwoord 
ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 9 januari 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. H. Simon, advocaat bij de balie te Brussel, voor de nv « Etablissements Vincent 
VERMEIRE »; 
 
 .  Mr. V. Vander Geeten loco Mr. F. Gosselin, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J. Spreutels en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De nv « Etablissements Vincent VERMEIRE » heeft een voorlopige opschorting van betaling verkregen op 
grond van een vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Dinant van 11 mei 2010, waarbij uitspraak wordt 
gedaan over het verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord dat de nv had 
ingediend op grond van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen. 
 
 Zij heeft, bij een vonnis van dezelfde Rechtbank van 23 februari 2011, bovendien verkregen dat de RSZ op 
zijn website geen melding mag maken van de verplichting waarin is voorzien bij artikel 30bis van de wet van 
27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid 
der arbeiders, krachtens hetwelk de opdrachtgevers die werken betalen aan de nv ertoe gehouden zijn 35 pct. van 
het aan de nv verschuldigde bedrag in te houden en aan de RSZ te storten. 
 
 Tegen dat vonnis is het dat de RSZ hoger beroep instelt bij de verwijzende rechter. Die onderzoekt de vraag 
of het toekennen van de voorlopige opschorting van betaling in de weg staat aan de inwerkingstelling van de 
verplichting tot inhouding en storting waarin ten gunste van de RSZ is voorzien bij de voormelde wet van 1969. 
 
 Hij is, enerzijds, van oordeel dat, in tegenstelling tot het faillissement, de voorlopige opschorting van 
betaling geen situatie van samenloop doet ontstaan omdat de schuldeisers de voorrechten blijven genieten die 
hun niet uitdrukkelijk door de wet worden ontnomen en, anderzijds, in tegenstelling tot de rechter in eerste 
aanleg, dat de voorlopige opschorting van betaling niet kan worden gelijkgesteld met een gerechtelijke beslissing 
waarbij een afbetalingsplan wordt toegekend : de opschorting opent weliswaar een moratorium dat het mogelijk 
maakt de schuldenaar te behoeden voor de vordering van zijn schuldeisers, maar voorziet niet in een 
afbetalingsplan in de zin van artikel 30bis, § 3, negende lid, van de wet van 27 juni 1969, dat bovendien vereist 
dat de schuldenaar het bewijs heeft geleverd dat hij de opgelegde termijnen strikt naleeft, voorwaarde waaraan 
bij de toekenning van een voorlopige opschorting van betaling niet kan worden voldaan aangezien dergelijke 
termijnen daarin niet zijn bepaald. 
 
 Hij stelt vast dat artikel 30, eerste lid, van de in het geding zijnde wet zich verzet tegen elk middel tot 
tenuitvoerlegging van de schuldvorderingen in de opschorting tijdens de periode van de voorlopige opschorting 
en dat, technisch gezien, het mechanisme van inhoudingen en betalingen waarin is voorzien in het voormelde 
artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 geen middel tot tenuitvoerlegging is omdat het niet gaat om 
uitvoeringsmaatregelen die door het Gerechtelijk Wetboek zijn georganiseerd en die ertoe strekken de betaling 
van de schuldvordering te verkrijgen. Hij is echter van oordeel dat in zoverre het, zoals een beslag onder derden, 
ertoe leidt zich, zonder de instemming van de schuldenaar in de opschorting, de hand te leggen op een 
schuldvordering die die laatste heeft op een derde en die derde ertoe te verplichten sommen uit handen te geven 
ten voordele van de RSZ, dat mechanisme niettemin verwant is met een middel tot tenuitvoerlegging; dat is des 
te meer het geval omdat dat mechanisme bij de wet is bepaald en aan de schuldenaar is opgelegd los van de 
samenloop of van diens wil en omdat die schuldenaar het voorwerp uitmaakt van een sanctie - een verhoging van 
het te betalen bedrag - waarin is voorzien bij artikel 30bis, § 5, van de wet van 27 juni 1969, indien hij zich niet 
voegt naar de verplichting de in die wet beoogde sommen aan de RSZ te storten. 
 
 Volgens de verwijzende rechter doet het in het geding zijnde artikel 30 tussen de schuldeisers van de 
schuldenaar in de opschorting en de RSZ dan ook een onderscheid ontstaan dat des te meer onevenredig is daar 
dat artikel 30 ertoe strekt de middelen tot tenuitvoerlegging te beletten die de mogelijkheden om een 
evenwichtige oplossing te vinden voor de problemen van de onderneming geheel teniet zouden doen en zulks 
zowel wat betreft de gewone schuldeisers als de buitengewone schuldeisers, zoals de hypothecaire schuldeiser, 
wier invorderingsrecht belemmerd is, in tegenstelling tot dat van de RSZ. 
 
 Hij acht het dan ook nodig de hiervoor weergegeven prejudiciële vraag aan het Hof te richten. 
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  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de prejudiciële vraag 
 
 A.1.1.  De Ministerraad betoogt in hoofdorde dat de prejudiciële vraag niet ontvankelijk is omdat zij, 
hoewel zij artikel 30 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen beoogt, 
in werkelijkheid betrekking heeft op artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet 
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, dat ten voordele van de RSZ in 
een mechanisme van inhoudingen en rechtstreekse stortingen voorziet; aangezien blijkt dat het dat mechanisme 
is dat problemen oplevert voor de verwijzende rechter, is de prejudiciële vraag die betrekking heeft op artikel 30 
van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen zonder voorwerp. 
 
 A.1.2.  De nv « Etablissements Vincent VERMEIRE » antwoordt dat de verwijzende rechter, vanuit het 
standpunt van de schuldeisers, expliciet vaststelt dat artikel 30 van de wet van 2009, in die zin geïnterpreteerd 
dat het de toepassing van artikel 30bis van de wet van 1969 niet uitsluit, een verschil in behandeling onder 
schuldeisers doet ontstaan; hij stelt, vanuit het standpunt van de schuldenaars, ook, impliciet, een verschil in 
behandeling, dat dezelfde oorzaak heeft, vast onder de economische actoren die schuldenaar zijn van sociale 
bijdragen en het voordeel van een opschorting genieten, waarbij alleen de door artikel 30bis beoogde aannemers 
de gevolgen daarvan moeten ondergaan. 
 
 In ondergeschikte orde doet de nv « Etablissements Vincent VERMEIRE » gelden dat het Hof bij zijn 
onderzoek rekening kan houden met de preciseringen ter gelegenheid van de herformulering van de prejudiciële 
vraag door een van de partijen, wanneer het vaststelt dat die preciseringen geen wijziging met zich meebrengen 
van de interpretatie die door het rechtscollege aan de in het geding zijnde bepaling wordt gegeven; het Hof zou 
zelf de prejudiciële vraag op de volgende wijze kunnen herformuleren : 
 
 « Is artikel 30 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, in die zin 
geïnterpreteerd dat het slechts de middelen tot tenuitvoerlegging beoogt, dat wil zeggen de procedures van 
gedwongen tenuitvoerlegging waarin is voorzien bij de artikelen 1494 en volgende van het Gerechtelijk 
Wetboek, maar niet het wettelijk mechanisme van inhoudingen en stortingen dat bij artikel 30bis van de wet van 
27 juni 1969 aan de medecontractant van de aannemer in de opschorting is opgelegd, strijdig met de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet om de reden dat : 
 
 enerzijds, de RSZ, gewone schuldeiser in de opschorting, aldus tijdens de voorlopige opschorting via 
gedwongen tenuitvoerlegging kan worden betaald voor zijn schuldvorderingen in de opschorting terwijl de 
andere schuldeisers in de opschorting, met inbegrip van de buitengewone schuldeisers in de opschorting, dat niet 
kunnen en, anderzijds, alle aannemers, schuldenaars van sociale bijdragen, zoals beoogd in artikel 30bis, de 
gevolgen van die bepaling moeten ondergaan niettegenstaande de bescherming van de opschorting zoals 
georganiseerd bij de wet, terwijl alle andere economische actoren die schuldenaars zijn van sociale bijdragen 
maar die het voordeel van een opschorting genieten en niet binnen de werkingssfeer van artikel 30bis vallen, niet 
dienen te betalen en niet het voorwerp kunnen uitmaken van uitvoeringsmaatregelen ten aanzien van die 
schulden, zelfs in het geval waarin zij te maken zouden hebben met een definitieve veroordeling om de aan de 
RSZ verschuldigde sociale bijdragen te betalen ? ». 
 
 
 Ten gronde 
 
 A.2.1.  De Ministerraad wijst erop dat artikel 30 van de wet van 31 januari 2009 ertoe strekt de 
inwerkingstelling te beletten van de middelen tot tenuitvoerlegging die de mogelijkheden om een evenwichtige 
oplossing te vinden voor de problemen van de onderneming geheel teniet zouden doen en dat de vraag is te 
weten of die middelen tot tenuitvoerlegging al dan niet het mechanisme omvatten waarin ten gunste van de RSZ 
is voorzien bij artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969. Die wet is een bepaling van openbare orde (Cass., 
28 januari 2005, Arr. Cass., 2005, nr. 57) die ertoe strekt de bedrieglijke praktijken van de koppelbazen die in 
gebreke blijven met name de socialezekerheidsbijdragen te betalen, te bestrijden. In het arrest nr. 46/2002 van 
13 maart 2002 is erkend dat de wetgever daartoe vermocht aan hun medecontractanten verplichtingen op te 
leggen. 
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 A.2.2.  De Ministerraad merkt op dat, in tegenstelling tot wat de verwijzende rechter vermeldt, de krachtens 
het voormelde artikel 30bis uitgevoerde inhoudingen geen « gedwongen tenuitvoerlegging » zijn, aangezien zij 
van rechtswege en door de werking van de wet ten uitvoer worden gelegd : de RSZ dient daartoe niet over enige 
uitvoerbare titel te beschikken. 
 
 De RSZ bevindt zich aldus in een heel specifieke situatie die niet kan worden vergeleken met die van de 
andere gewone of buitengewone schuldeisers in de opschorting. In hetzelfde arrest nr. 46/2002 is immers beslist 
dat, door tot op zekere hoogte van het gemeen recht af te wijken teneinde de in A.2.1 in herinnering gebrachte 
doelstellingen te bereiken, artikel 30bis geen onevenredige maatregel is wat de andere schuldeisers betreft. In de 
veronderstelling dat de situatie van de RSZ kan worden vergeleken met die van die schuldeisers, is de specifieke 
regeling die hij geniet dan ook naar behoren verantwoord ten aanzien van de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet. 
 
 A.3.1.  De nv « Etablissements Vincent VERMEIRE » brengt de feiten van de onderhavige zaak in 
herinnering, waarbij zij erop wijst dat de in het geding zijnde inhoudingen haar een groot gedeelte van haar 
liquide middelen hebben ontzegd en daarbij haar herstel ernstig in gevaar hebben gebracht. 
 
 Zij voert de parlementaire voorbereiding van de wet van 31 januari 2009 aan en betoogt dat de 
schuldvorderingen van de fiscus en de RSZ die bij het vonnis dat de procedure opent niet gepaard gaan met een 
hypotheek of een bijzonder voorrecht, deel uitmaken van de gewone schuldvorderingen in de opschorting opdat 
elk van de titularissen van die schuldvorderingen zijn billijk deel bijdraagt in het rendement van de onderneming. 
Artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 leidt, zoals een beslag onder derden, echter tot de gedwongen betaling 
van een som, hetgeen haar omzetcijfer, of op zijn minst haar ontvangsten, met 35 pct. vermindert, dat wil zeggen 
meer dan de gebruikelijke winstmarge in de sector; zij vraagt zich af wat het effect van de opschorting nog is en 
waarmee de onderneming dan de voortzetting van haar activiteiten moet financieren. 
 
 A.3.2.  De nv « Etablissements Vincent VERMEIRE » betoogt dat door het wettelijk mechanisme van 
stortingen waarin is voorzien bij artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 niet te beogen, de in het geding zijnde 
bepaling een andere discriminatie in het leven roept tussen, enerzijds, de ondernemingen die het voordeel van 
een opschorting genieten en waarvan de activiteit binnen de toepassingssfeer van dat artikel 30bis valt en, 
anderzijds, de ondernemingen die het voordeel van een opschorting genieten en waarvan de activiteit niet binnen 
de toepassingssfeer van die bepaling valt, doordat zij de RSZ de mogelijkheid biedt de ondernemingen van de 
eerste categorie ertoe te dwingen om tijdens de duur van de opschorting hun sociale schulden in de opschorting 
te betalen, terwijl de tweede categorie van ondernemingen daartoe niet kan worden gedwongen. 
 
 A.4.  In haar memorie van antwoord verwerpt de nv « Etablissements Vincent VERMEIRE » het argument 
dat door de Ministerraad wordt afgeleid uit het arrest nr. 46/2002, aangezien het in het geding zijnde verschil in 
behandeling dient te worden onderzocht ten aanzien van de doelstellingen van de wet van 2009 en niet ten 
aanzien van die van de wet van 1969. De wet van 2009 wil echter de gelijke behandeling van alle, openbare of 
private, schuldeisers verzekeren. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de in het geding zijnde bepalingen 

 

 B.1.1.  Artikel 30 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de 

ondernemingen bepaalt : 

 

 « Tijdens de duur van de opschorting kan voor schuldvorderingen in de opschorting geen 
enkel middel van tenuitvoerlegging op de roerende of onroerende goederen van de 
schuldenaar worden voortgezet of aangewend. 
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 Tijdens dezelfde periode kan de schuldenaar die koopman is, niet worden failliet 
verklaard en, indien de schuldenaar een vennootschap is, kan deze niet gerechtelijk worden 
ontbonden ». 
 

 B.1.2.  De voormelde wet van 31 januari 2009 voorziet onder meer in een zogenoemde 

procedure « van gerechtelijke reorganisatie » die strekt tot het behouden, onder toezicht van 

de rechter, van de continuïteit van het geheel of een gedeelte van de onderneming in 

moeilijkheden of van haar activiteiten (artikel 16, eerste lid); die procedure maakt het 

mogelijk de schuldenaar een opschorting toe te kennen (waarvan de duur door de rechter 

wordt bepaald krachtens artikel 24, § 2) om hetzij tot een gerechtelijke reorganisatie te komen 

door een minnelijk akkoord tussen schuldeisers en schuldenaar - bedoeld in artikel 43 - of 

door een collectief akkoord van de schuldeisers - bedoeld in de artikelen 44 en volgende -, 

hetzij de overdracht toe te staan, aan derden, van het geheel of een gedeelte van de 

onderneming of haar activiteiten, bedoeld in de artikelen 59 en volgende (artikel 16, tweede 

lid). 

 

 Naast het door de in het geding zijnde bepaling vastgelegde verbod om de middelen tot 

tenuitvoerlegging voort te zetten, bepaalt de wet dat tijdens de opschorting, voor schuldeisers 

in de opschorting, geen enkel ander beslag dan een bewarend beslag kan worden gelegd 

(artikel 31). Zij doet evenwel geen afbreuk aan de rechten van de pandhoudende schuldeiser 

wanneer het gaat om specifiek in pand gegeven schuldvorderingen (artikel 32), staat een 

vrijwillige betaling door de schuldenaar van schuldvorderingen in de opschorting niet in de 

weg, noch een rechtstreekse vordering (artikel 33), noch een schuldvergelijking van 

verknochte schuldvorderingen (artikel 34), noch de mogelijkheid om de schuldenaar failliet te 

verklaren of een gerechtelijke ontbinding van de vennootschap die schuldenaar is teweeg te 

brengen (artikel 30), en zij maakt in principe geen einde aan de lopende overeenkomsten 

(artikel 35). 

 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de prejudiciële vraag 

 

 B.2.1.  De Ministerraad doet gelden dat de prejudiciële vraag onontvankelijk is bij gebrek 

aan voorwerp aangezien zij, hoewel zij artikel 30 van de voormelde wet van 31 januari 2009 
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beoogt, in werkelijkheid betrekking heeft op artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot 

herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke 

zekerheid der arbeiders, dat voor de RSZ in een mechanisme van stortingen en inhoudingen 

voorziet dat het werkelijke onderwerp blijkt te zijn van de vraag die de verwijzende rechter 

stelt. 

 

 B.2.2.  Het komt de partijen niet toe het onderwerp van de aan het Hof gerichte 

prejudiciële vragen ter discussie te stellen. Het is overigens juist dat de verwijzende rechter 

zich naar aanleiding van de uitvoering van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot het 

Hof richt. Hij doet dat echter vanuit de vaststelling dat dat mechanisme verwant is met dat van 

een bij artikel 30 van de wet van 31 januari 2009 verboden middel tot tenuitvoerlegging. 

 

 Aangezien die bepaling dus wel degelijk het werkelijke onderwerp van de prejudiciële 

vraag is, is deze ontvankelijk. 

 

 

 Ten gronde 

 

 B.3.1.  De in het geding zijnde bepaling wordt door de verwijzende rechter 

geïnterpreteerd in die zin dat zij de RSZ niet verbiedt, ondanks het erin bepaalde verbod om 

middelen van tenuitvoerlegging voort te zetten, zich te beroepen op artikel 30bis van de wet 

van 27 juni 1969 dat, onder de erin bepaalde voorwaarden, in paragraaf 3 ervan de 

opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk maakt voor de betaling van de sociale schulden van 

de ondernemer op wie zij een beroep doen, en hun, in paragraaf 4 ervan, ertoe verplicht, 

wanneer zij de aan die ondernemer verschuldigde prijs betalen, 35 pct. van het door hen 

verschuldigde bedrag in te houden en te storten aan de RSZ. Artikel 30bis, § 11, werd 

overigens gewijzigd bij artikel 92 van de wet van 14 april 2011 houdende diverse bepalingen 

om te bepalen dat het mechanisme waarin artikel 30bis voorziet, van toepassing blijft bij het 

aanwenden van een procedure van gerechtelijke reorganisatie. 

 

 B.3.2.  Met de verwijzende rechter kan worden aangenomen dat, ook al vormen de 

bepalingen van dat artikel 30bis geen middel tot tenuitvoerlegging in de technische betekenis 

van het woord, de tenuitvoerlegging ervan niettemin kan leiden tot de betaling, aan een derde, 

van een bedrag dat verschuldigd was aan diegene die de opschorting geniet, door een van zijn 
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medecontractanten, waarbij die medecontractant bovendien door de wet gehouden is die 

betaling te verrichten. 

 

 B.4.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op het verschil in behandeling dat de in het 

geding zijnde bepaling, geïnterpreteerd zoals in B.3.1, zou instellen tussen de RSZ en de 

andere schuldeisers van een schuldenaar die de opschorting geniet die is toegekend in het 

kader van een procedure van gerechtelijke reorganisatie, doordat de Rijksdienst, via het 

voormelde artikel 30bis, over een waarborg zou beschikken die niet zou worden toegekend 

aan de andere schuldeisers, zelfs niet aan de buitengewone schuldeisers. 

 

 B.4.2.  In tegenstelling tot hetgeen de Ministerraad aanvoert, gaat het om vergelijkbare 

categorieën van personen omdat beide categorieën schuldeisers zijn van een schuldenaar in de 

opschorting. 

 

 B.4.3.  De geïntimeerde partij voor de verwijzende rechter voert aan dat de in het geding 

zijnde bepaling een andere discriminatie zou doen ontstaan onder ondernemingen die een 

opschorting genieten, naargelang hun activiteit al dan niet binnen het toepassingsgebied van 

artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 valt. 

 

 Het staat evenwel niet aan de partijen de draagwijdte van de prejudiciële vragen die de 

verwijzende rechter aan het Hof richt, te wijzigen of uit te breiden, onverminderd de 

mogelijkheid, voor het Hof, om alle gevolgen van de aan zijn toetsing onderworpen 

bepalingen in aanmerking te nemen. 

 

 B.5.  De bij de wet van 31 januari 2009 vastgelegde procedure van gerechtelijke 

reorganisatie strekt tot het behouden, onder toezicht van de rechter, van de continuïteit van het 

geheel of een gedeelte van de onderneming in moeilijkheden of van haar activiteiten. 

 

 De parlementaire voorbereiding vermeldt daarover : 

 

 « ‘ De continuïteit van de onderneming behouden ’, verwijst naar de entiteit zelf met haar 
verschillende componenten. ‘ De activiteiten behouden ’ verwijst naar de economische 
activiteit die gedeeltelijk losstaat van het medium ervan. De formulering is heel ruim bedoeld, 
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teneinde te voorkomen dat de wil van de wetgever door interpretaties wordt vertekend : het is 
duidelijk de bedoeling ervoor te zorgen dat problemen van structurele of toevallige aard in 
toereikende economische omstandigheden kunnen worden opgelost » (Parl. St., Kamer, B.Z. 
2007, DOC 52-0160/001, p. 15). 
 

 B.6.  De wetgever heeft met die procedure de draagwijdte willen verruimen van de 

regelgeving op het gerechtelijk akkoord, die zij vervangt (ibid., DOC 52-0160/002, pp. 39 en 

82). Hij heeft getracht het doel van behoud van de continuïteit van de onderneming te 

verzoenen met dat van vrijwaring van de rechten van de schuldeisers : 

 

 « [De materie met betrekking tot de gevolgen van de gerechtelijke reorganisatie] is een 
van de moeilijkste die er bestaat omdat een insolventiewetgeving rekening moet houden met 
zeer uiteenlopende belangen : de belangen van de schuldeisers die wensen betaald te worden 
op zo kort mogelijke tijd en de nood om de reorganisatie een kans te geven (met inbegrip van 
een reorganisatie door overdracht van de onderneming). De regel is dat de continuïteit en van 
de onderneming en van de contracten behouden blijft, maar het is vanzelfsprekend dat in een 
periode van acute betaalmoeilijkheden de handhaving van de rechten bedreigd wordt » (ibid., 
DOC 52-0160/005, p. 10). 
 

 B.7.  De in het geding zijnde bepaling heeft op haar beurt tot doel te vermijden dat het 

aanwenden van middelen tot tenuitvoerlegging « de mogelijkheden voor het vinden van een 

evenwichtige oplossing voor de problemen van de onderneming [zou] tenietdoen » (ibid., 

DOC 52-0160/002, p. 61), en de beperkingen die bij de artikelen 30 tot 35 aan de rechten van 

derden worden aangebracht, geven eveneens uiting aan de bekommernis van de wetgever om 

de continuïteit van de onderneming te bevorderen. 

 

 B.8.  De hoofdelijke aansprakelijkheid en de verplichtingen tot inhoudingen en stortingen 

waarin artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 voorziet en die in het geding zijn in de aan 

de verwijzende rechter voorgelegde zaak, vallen onder het stelsel van de registratie van de 

aannemers, dat ertoe strekt, door middel van grondig onderzoek, de correcte toepassing, door 

hen, van de fiscale en sociale wetgeving te waarborgen (Parl. St., Senaat, 1977-1978, 

nr. 415-1, p. 38). 

 

 Volgens de parlementaire voorbereiding gaat dat stelsel uit van de bekommernis om de 

strijd aan te binden tegen de koppelbazen en de bedrieglijke praktijken die bestaan, enerzijds, 

in de niet-betaling van sociale bijdragen, bedrijfsvoorheffing en btw en, anderzijds, in het 

bezetten van een belangrijk aantal arbeidsplaatsen door personen die sociale uitkeringen 

genieten en die prestaties verrichten die in strijd zijn met de betrokken 
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uitkeringsreglementering, of door buitenlanders die niet gemachtigd zijn te werken, wat tot 

gevolg heeft dat het aanbod vermindert voor de werknemers die een regelmatige betrekking 

zoeken (ibid., p. 36). 

 

 B.9.  Teneinde te waarborgen dat die doelstellingen kunnen worden bereikt, is het niet 

onredelijk de regeling inzake de registratie van de aannemers te koppelen aan bepalingen die 

voor hun medecontractanten verplichtingen in het leven roepen, zodat die medecontractanten 

weten dat, indien zij een overeenkomst willen sluiten met een aannemer die niet zou zijn 

geregistreerd, zij het risico lopen gedeeltelijk gehouden te zijn tot betaling van de 

belastingschulden en van de sociale bijdragen welke die aannemer verschuldigd zou zijn. Zo 

wil men bereiken dat niemand belang erbij heeft een beroep te doen op de diensten van 

niet-geregistreerde aannemers (Parl. St., Senaat, 1977-1978, nr. 415-1, p. 38). 

 

 B.10.  Die doelstelling wordt niet beïnvloed door de opschorting die wordt toegekend in 

het kader van de procedure van gerechtelijke reorganisatie : immers, de werkzaamheid die, 

overeenkomstig het doel van de wetgever, wordt voortgezet, vereist dat de kwaliteit van de 

voorwaarden waarin die wordt uitgeoefend, gewaarborgd blijft. 

 

 B.11.  Weliswaar blijkt uit de in artikel 2 van de wet van 31 januari 2009 vervatte 

definities van « buitengewone schuldvorderingen in de opschorting » en « gewone 

schuldvorderingen in de opschorting », alsmede uit de parlementaire voorbereiding (Parl. St., 

Kamer, 2008-2009, DOC 52-0160/005, p. 133; Parl. St., Senaat, 2008-2009, nr. 4-995/3, 

p. 21), dat de RSZ dient te worden beschouwd als een gewone schuldeiser in de opschorting. 

 

 De in het geding zijnde bepaling beoogt evenwel, over het algemeen, te voorkomen dat 

de RSZ en de andere schuldeisers, via een beslaglegging tijdens de duur van de opschorting, 

rechtstreeks afbreuk kunnen doen aan het vermogen van de onderneming die de opschorting 

geniet, en de continuïteit ervan aldus bedreigen. Het gaat dus om een geval dat vreemd is aan 

het geval waarin, zoals te dezen, de schuldenaar in opschorting zelf schuldeiser is van een 

opdrachtgever, waarbij de bedragen die door de laatstgenoemde verschuldigd zijn slechts ter 

beschikking van de eerstgenoemde worden gesteld na aftrek van de bedragen die met 

toepassing van het voormelde artikel 30bis, § 4, van de voormelde wet van 27 juni 1969 aan 

de RSZ zijn gestort. 
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 B.12.  De in het geding zijnde maatregel doet niet op onevenredige wijze afbreuk aan de 

rechten van de andere schuldeisers omdat, rekening houdend met het doel dat erin bestaat de 

belangen van de sociale zekerheid te vrijwaren, alsook de praktijken van de koppelbazen te 

bestrijden, de procedure van invordering van overheidsinkomsten, teneinde de overheid in 

staat te stellen haar verbintenissen ten aanzien van de collectiviteit na te komen, in zekere 

mate van het gemeen recht vermocht af te wijken. Tijdens de bespreking van een wet tot 

wijziging van de in het geding zijnde bepalingen heeft de wetgever trouwens opgemerkt : 

 

 « Deze laatsten [de koppelbazen] blijken evenwel hun fraudeprocédés aan die 
reglementering te hebben aangepast : zij leven de formele voorschriften van de bestaande 
reglementering na, doch blijven in gebreke en dienen zich als onvermogend aan wanneer de 
eerste initiatieven voor de invordering van hun fiscale en sociale schulden worden genomen. 
 
 De fraude is aanzienlijk, daarom achtte de Regering nieuwe maatregelen ter bestrijding 
van die praktijken noodzakelijk » (Parl. St., Senaat, 1988-1989, nr. 736-5, p. 4). 
 

 Het doel van bestrijding van de sociale fraude werd later bevestigd (Parl. St., Kamer, 

2006-2007, DOC 51-3058/001, p. 21). 

 

 B.13.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 30 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de 

ondernemingen schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 7 maart 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux R. Henneuse 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5387 

 
 

Arrest nr. 34/2013 
van 7 maart 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 7, § 13, tweede en vijfde lid, van de 

besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 

gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en F. Daoût, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, 

onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 19 april 2012 in zake Rita Steegen tegen de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 23 april 
2012, heeft het Arbeidshof te Antwerpen een prejudiciële vraag gesteld die bij beschikking 
van het Hof van 10 mei 2012 als volgt werd geherfomuleerd : 
 
 « Schendt artikel 7, § 13, tweede en vijfde lid, van de besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zekerheid voor arbeiders de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet in zoverre het voor de rechtsvorderingen tot terugvordering van de onverschuldigd 
betaalde loopbaanonderbrekingsuitkeringen slechts voorziet in een verjaringstermijn van drie 
jaar en ingeval van bedrog of arglist van vijf jaar, doch niet in een verjaringstermijn van zes 
maanden ingeval de onverschuldigde betaling enkel het gevolg is van een vergissing van de 
instelling of dienst waarvan de betrokkene zich normaal geen rekenschap kon geven, daar 
waar deze laatste verjaringstermijn wel bestaat in bepaalde andere sociale 
zekerheidstakken ? ». 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 9 januari 2013 :  
 
 -  is verschenen : Mr. H. Celen, advocaat bij de balie te Turnhout, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en J.-P. Snappe verslag uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Voor de verwijzende rechter heeft Rita Steegen hoger beroep ingesteld tegen een vonnis van de 
Arbeidsrechtbank te Tongeren van 12 november 2001 waarbij de administratieve beslissing van de Rijksdienst 
voor Arbeidsvoorziening (hierna : RVA) tot terugvordering van bepaalde loopbaanonderbrekinguitkeringen 
werd bevestigd. 
 
 Bij zijn tussenarrest van 30 maart 2006 heeft de verwijzende rechter het hoger beroep ontvankelijk 
verklaard, maar heeft hij de debatten heropend om de partijen toe te laten te antwoorden op de ambtshalve 
opgeworpen vraag of er een discriminatie tussen de gerechtigden op sociale uitkeringen bestaat wanneer, in 
bepaalde wetgevingen en in andere niet, in een verjaringstermijn van zes maanden voor de vordering tot 
terugbetaling van de onverschuldigd betaalde uitkeringen is voorzien, indien de betaling het gevolg is van een 
vergissing van de instelling of van de dienst.  
 
 Volgens Rita Steegen dient de terugvordering van de RVA te worden teruggebracht tot de uitkeringen van 
de laatste zes maanden voorafgaand aan de bestreden beslissing, vermits een verjaringstermijn van zes maanden 
in acht dient te worden genomen. In dat verband verwijst zij naar artikel 30 van de wet van 29 juni 1981 
houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, waarbij wordt bepaald dat de 
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termijn van drie jaar tot zes maanden wordt teruggebracht, indien de betaling enkel het gevolg is van een 
vergissing van de instelling of van de dienst, waarvan de betrokkene zich normaal geen rekenschap kon geven. 
Dat is volgens haar te dezen het geval. Rita Steegen verwijst tevens naar het arrest nr. 25/2003 van 12 februari 
2003. 
 
 De verwijzende rechter stelt vast dat, ingevolge dat arrest, artikel 173 van de programmawet van 
27 december 2004 werd aangenomen waarbij artikel 7, § 13, vijfde lid, van de besluitwet van 28 december 1944 
werd gewijzigd. De verjaringstermijnen die in de werkloosheidsreglementering inzake de rechtsvorderingen tot 
terugbetaling van de onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen van toepassing zijn, gelden thans ook 
voor de rechtsvorderingen tot terugbetaling van de onverschuldigd betaalde loopbaanonderbrekingsuitkeringen. 
De werkloosheidsreglementering voorziet evenwel in slechts twee verjaringstermijnen (drie en vijf jaar), en niet 
in een verjaringstermijn van zes maanden, zulks in tegenstelling tot het voormelde artikel 30 van de wet van 
29 juni 1981. De loopbaanonderbrekingsreglementering voorziet evenmin in die mogelijkheid, terwijl zulks wel 
het geval is in sommige andere sectoren van de sociale zekerheid. Vervolgens stelt de verwijzende rechter de 
voormelde prejudiciële vraag.  
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  Enkel de Ministerraad heeft een memorie ingediend. 
 
 A.2.  De Ministerraad wijst erop dat de wetgever aan het arrest nr. 25/2003 van 12 februari 2003 is 
tegemoetgekomen door artikel 173 van de programmawet van 27 december 2004 aan te nemen, waarbij artikel 7, 
§ 13, vijfde lid, van de besluitwet van 28 december 1944 werd vervangen. Aldus zijn de 
loopbaanonderbrekingsuitkeringen, wat de verjaring betreft, aan dezelfde regelgeving als de 
werkloosheidsuitkeringen onderworpen. 
 
 A.3.  Hoewel in de verwijzingsbeslissing naar artikel 30 van de wet van 29 juni 1981 houdende de 
algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers wordt verwezen, waarin - in tegenstelling tot de 
werkloosheidsreglementering - in een verjaringstermijn van zes maanden is voorzien, wordt dat artikel 30 door 
de verwijzende rechter niet in zijn prejudiciële vraag betrokken. De Ministerraad benadrukt dat artikel 30, § 1, 
van de voormelde wet van 29 juni 1981 nog niet in werking is getreden, vermits op de datum van de uitspraak 
van de verwijzingsbeslissing nog geen koninklijk besluit daaromtrent was genomen.  
 
 Zelfs indien het Hof van oordeel zou zijn zich te kunnen uitspreken over de grondwettigheid van 
wetsbepalingen, wanneer die met nog niet in werking getreden bepalingen worden vergeleken, is de Ministerraad 
van mening dat de in het geding zijnde bepalingen geen schending van het beginsel van gelijkheid en niet-
discriminatie inhouden. Weliswaar voorziet artikel 7, § 13, van de besluitwet van 28 december 1944 niet in een 
verjaringstermijn van zes maanden in het geval dat de onverschuldigde betaling enkel het gevolg is van een 
vergissing van de instelling of van de dienst, waarvan de betrokkene zich normaal geen rekenschap kon geven, 
toch dient te worden gewezen op het feit dat de wet van 11 april 1995 tot invoering van het « handvest » van de 
sociaal verzekerde van toepassing is op de loopbaanonderbreking en het tijdskrediet. Artikel 17 van die wet 
veronderstelt dat de beslissing reeds bij de aanvang door een vergissing is aangetast. Die situatie verschilt van de 
bij de artikelen 18 en 19 bedoelde hypothese waarbij een beslissing wordt gewijzigd wegens feitelijke of 
juridische omstandigheden die zich voordoen, nadat de beslissing is genomen.  
 
 Daaruit blijkt dat de wet van 11 april 1995, die recenter is dan de wet van 29 juni 1981, reeds in ruime mate 
in een beschermingsmechanisme voorziet in het geval van een juridische of materiële vergissing van een 
instelling van sociale zekerheid. Artikel 7, § 13, van de besluitwet van 28 december 1944, gelezen in samenhang 
met de bepalingen van het « handvest » van de sociaal verzekerde, past aldus in de doelstelling die door de 
wetgever met artikel 30, § 1, van de wet van 29 juni 1981 wordt nagestreefd. Het in het geding zijnde artikel 7, 
§ 13, van de besluitwet van 28 december 1944 schendt dan ook de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet, in 
zoverre het niet in een verjaringstermijn van zes maanden voorziet in het geval dat een 
socialezekerheidsinstelling zich heeft vergist.  
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- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op het tweede en het vijfde lid van artikel 7, 

§ 13, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 

arbeiders, die respectievelijk bepalen : 

 
 « Het recht van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening om de terugbetaling van 
onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen te bevelen, alsmede de rechtsvorderingen 
van de uitbetalingsinstellingen tot terugbetaling van onverschuldigd betaalde 
werkloosheidsuitkeringen verjaren na drie jaar. Die termijn wordt op vijf jaar gebracht 
wanneer de onverschuldigde betaling het gevolg is van arglist of bedrog van de werkloze ». 
 

 « De vergoedingen voorzien in § 1, derde lid, littera j, l, n en q, worden gelijkgesteld met 
de werkloosheidsuitkering voor de toepassing van onderhavige paragraaf ». 
 

 B.2.1.  Het voormelde tweede lid van artikel 7, § 13, werd ingevoegd bij artikel 112 van 

de programmawet van 30 december 1988.  

 

 In de parlementaire voorbereiding werd dat artikel 112 als volgt toegelicht : 

 

 « Dit artikel stelt een termijn van drie jaar vast voor de verjaring van de 
rechtsvorderingen tot betaling van de werkloosheidsuitkeringen, ter vervanging van de 
huidige termijn van vijf jaar in het gemeen recht en conformeert zich aldus aan de praktijk die 
in de andere sectoren van de sociale zekerheid van kracht is (eerste lid). 
 
 Een termijn van dezelfde duur wordt ten behoeve van de Rijksdienst voor 
arbeidsvoorziening vastgesteld om de terugbetaling van de onverschuldigd betaalde 
werkloosheidsuitkeringen te bevelen evenals ten behoeve van de uitbetalingsinstellingen om 
hun vorderingen tot terugbetaling van onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen in te 
stellen; deze termijn wordt evenwel op vijf jaar gebracht in geval van arglist of bedrog van de 
werkloze (tweede lid). Deze bepalingen zijn analoog aan de bepalingen van de wet van 
11 maart 1977. Dienaangaande dient eraan herinnerd dat in artikel 210 van het koninklijk 
besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid wordt bepaald 
dat, wanneer vaststaat dat de werkloze te goeder trouw werkloosheidsuitkeringen, waarop hij 
geen recht had, ontvangen heeft, de terugvordering beperkt wordt tot de laatste honderdvijftig 
dagen van de onverschuldigde betaling » (Parl. St., Kamer, 1988-1989, nr. 609/1, p. 55). 
 

 B.2.2.  Het voormelde vijfde lid van artikel 7, § 13, werd gewijzigd bij artikel 173 van de 

programmawet van 27 december 2004. Aldus worden de verjaringstermijnen die in de 

werkloosheidsreglementering gelden ten aanzien van de rechtsvorderingen tot terugbetaling 



 5 

van onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen, eveneens van toepassing verklaard op 

de rechtsvorderingen tot terugbetaling van onverschuldigd betaalde 

loopbaanonderbrekingsuitkeringen.  

 

 De wetgever beoogde met die wetswijziging tegemoet te komen aan het arrest 

nr. 25/2003 van 12 februari 2003, waarin het Hof voor recht heeft gezegd dat de herstelwet 

van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 

schendt, in zoverre zij geen enkele bepaling inzake de verjaringstermijn bevat voor de 

rechtsvordering tot terugvordering van de onverschuldigd betaalde 

loopbaanonderbrekingsuitkeringen.  

 

 Het Hof heeft geoordeeld : 

 

 « B.4.  Ongeacht het specifieke karakter van het systeem van loopbaanonderbreking 
verschillen de uitkeringen waarop het recht geeft niet dermate van de andere sociale 
uitkeringen dat het verantwoord zou zijn de terugvordering van de onverschuldigd betaalde 
uitkeringen aan een verjaringstermijn van tien jaar te onderwerpen terwijl, voor andere 
vergelijkbare onverschuldigd betaalde sociale uitkeringen de verjaringstermijn, naar gelang 
van de gevallen, zes maanden, drie jaar of vijf jaar bedraagt ». 
 

 In de parlementaire voorbereiding werd dat artikel 173 van de programmawet van 

27 december 2004 als volgt toegelicht : 

 

 « Artikel 7, § 1, derde lid, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders vormt de wettelijke grondslag voor de toekenning 
van werkloosheidsuitkeringen (littera i), doch tevens voor de toekenning van uitkeringen in 
geval van loopbaanonderbreking en tijdskrediet (littera l), van opvanguitkeringen aan de 
onthaalouder (littera q) en van vergoedingen voor grensarbeiders (littera j en n). Het 
arbitragehof heeft op 12 februari 2003 een arrest geveld waarin gesteld wordt dat de 
Herstelwet van 22 januari 1985 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, omdat zij 
geen enkele verjaringstermijn voorziet inzake de terugvordering van ten onrechte betaalde 
onderbrekingsuitkeringen (toegekend in geval van loopbaanonderbreking of tijdskrediet). Het 
Hof is namelijk van oordeel dat de onderbrekingsuitkering een sociale uitkering is die te 
vergelijken is met andere waarvoor wel verjaringstermijnen zijn voorzien. Onderhavig 
ontwerp komt tegemoet aan dit arrest door de regelen die gelden ten aanzien van de verjaring 
van uit te betalen of terug te vorderen werkloosheidsuitkeringen toepasselijk te verklaren op 
onderbrekingsuitkeringen. […] Deze regeling houdt in dat de vordering tot uitbetaling verjaart 
drie jaar te rekenen vanaf de eerste dag van het kalenderkwartaal dat volgt op dat waarop de 
uitkeringen betrekking hebben. Het recht van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening om de 
terugbetaling van onverschuldigd betaalde uitkeringen te bevelen, en de rechtsvorderingen 
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van de uitbetalingsinstellingen tot terugbetaling van onverschuldigde uitkeringen, verjaren na 
drie jaar. Deze laatste termijn wordt op vijf jaar gebracht in geval van bedrog » (Parl. St., 
Kamer, 2004-2005, DOC 51-1437/001 en 51-1438/001, pp. 106-107). 
 

 Artikel 7, § 13, vijfde lid, zoals gewijzigd bij de programmawet van 27 december 2004, 

bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2004, is in werking getreden op 

10 januari 2005. 

 

 B.3.  De verwijzende rechter ondervraagt het Hof over het verschil in behandeling dat uit 

de in het geding zijnde bepalingen zou voortvloeien tussen de begunstigden van ten onrechte 

betaalde socialezekerheidsuitkeringen, in zoverre zij voor de rechtsvorderingen tot 

terugvordering van de onverschuldigd betaalde loopbaanonderbrekingsuitkeringen slechts 

voorzien in een verjaringstermijn van drie jaar en in geval van bedrog of arglist van vijf jaar, 

doch niet in een verjaringstermijn van zes maanden wanneer de onverschuldigde betaling 

enkel het gevolg is van een vergissing van de instelling of dienst waarvan de betrokkene zich 

normaal geen rekenschap kon geven, terwijl die laatste verjaringstermijn wel bestaat in 

bepaalde andere socialezekerheidstakken. 

 

 B.4.1.  Door een korte termijn vast te stellen voor de vordering tot terugvordering van de 

ten onrechte uitbetaalde loopbaanonderbrekingsuitkeringen, beperken de in het geding zijnde 

bepalingen de periode tijdens welke de ten onrechte uitbetaalde prestaties kunnen worden 

teruggevorderd, teneinde een opeenstapeling van periodieke schulden over een te lange 

periode te voorkomen, die de sociaal verzekerde zou kunnen ruïneren. 

 

 B.4.2.  Die bepalingen passen aldus in het doel dat wordt nagestreefd door het nimmer in 

werking gestelde artikel 30, § 1, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene 

beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, dat bepaalt : 

 

 « De terugvordering van de ten onrechte betaalde sociale prestaties verjaart na drie jaar, 
te rekenen vanaf de datum waarop de uitbetaling is geschied.  
 
 De in het eerste lid voorgeschreven termijn wordt teruggebracht tot zes maanden indien 
de betaling enkel het gevolg is van een vergissing van de instelling of de dienst, waarvan de 
betrokkene zich normaal geen rekenschap kon geven. 
 
 De in het eerste lid voorgeschreven termijn wordt verlengd tot vijf jaar indien ten 
onrechte werd betaald in geval van bedrog, arglist of bedrieglijke handelingen van de 
betrokkene ». 
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 Die afwijking van de gemeenrechtelijke termijnen was verantwoord door het feit dat « de 

eigen aard en het toenemende technische aspect van de normatieve teksten die ons 

sociale-zekerheidssysteem beheersen […] een bijzondere regeling voor de materie van de 

terugvordering van onverschuldigde bedragen ten aanzien van de principes van het burgerlijk 

recht [vereisen] » (Parl. St., Senaat, 1979-1980, 508, nr. 1, p. 25). 

 

 B.4.3.  De in het geding zijnde bepalingen dragen bij tot dezelfde zorg om de sociaal 

verzekerde te beschermen door te voorzien in een kortere verjaringstermijn voor de 

terugvordering van de ten onrechte uitbetaalde som. In die bepalingen wordt evenwel enkel in 

een verjaringstermijn van drie jaar of, in geval van arglist of bedrog, van vijf jaar voorzien. 

 

 B.5.  Artikel 17 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het « handvest » van de 

sociaal verzekerde, gewijzigd bij artikel 19 van de wet van 25 juni 1997 tot wijziging van de 

wet van 11 april 1995 tot invoering van een handvest van de sociaal verzekerde, bepaalt : 

 

 « Wanneer vastgesteld wordt dat de beslissing aangetast is door een juridische of 
materiële vergissing, neemt de instelling van sociale zekerheid op eigen initiatief een nieuwe 
beslissing die uitwerking heeft op de datum waarop de verbeterde beslissing had moeten 
ingaan, onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake verjaring. 
 
 Onverminderd de toepassing van artikel 18, heeft de nieuwe beslissing, indien de 
vergissing aan de instelling van sociale zekerheid te wijten is, uitwerking op de eerste dag van 
de maand na de kennisgeving ervan, als het recht op de prestatie kleiner is dan het 
aanvankelijk toegekende recht. 
 
 Het vorige lid is niet van toepassing indien de sociaal verzekerde weet of moest weten, in 
de zin van het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in 
verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, dat hij geen recht heeft of meer heeft op het 
gehele bedrag van een prestatie ». 
 

 Artikel 18 van de wet van 11 april 1995, vervangen bij artikel 20 van de wet van 25 juni 

1997, bepaalt : 

 

 « Onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake verjaring, kan de 
instelling van sociale zekerheid haar beslissing intrekken en een nieuwe beslissing nemen 
binnen de termijn voor het instellen van een voorziening bij het bevoegde rechtscollege of, 
indien de voorziening reeds is ingesteld, tot aan de sluiting van de debatten, wanneer : 
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 1°  op de datum waarop de prestatie is ingegaan, het recht door een wettelijke of 
reglementaire bepaling is gewijzigd; 
 
 2°  een nieuw feit of nieuw bewijsmateriaal dat een terugslag heeft op de rechten van de 
verzoeker, tijdens het geding wordt ingeroepen; 
 
 3°  vastgesteld wordt dat de administratieve beslissing aangetast is door een 
onregelmatigheid of een materiële vergissing ». 
 

 Artikel 18bis van de wet van 11 april 1995, ingevoegd bij artikel 21 van de wet van 

25 juni 1997, bepaalt : 

 

 « De Koning bepaalt voor welke regelingen van sociale zekerheid of gedeelten daarvan, 
een beslissing over dezelfde rechten genomen ingevolge een onderzoek op de wettelijkheid 
van de uitbetaalde prestaties, niet als een nieuwe beslissing wordt beschouwd voor de 
toepassing van de artikelen 17 en 18 ». 
 

 B.6.  In de in het geding zijnde bepalingen wordt niet in een specifieke termijn voorzien 

in het geval dat de terugvordering van de ten onrechte betaalde 

loopbaanonderbrekingsuitkeringen uitsluitend het gevolg is van een vergissing van de 

instelling die de betaling uitvoert. Op grond van artikel 17 van de wet van 11 april 1995 moet 

de sociaal verzekerde die ten onrechte betaalde uitkeringen heeft geïnd als gevolg van een 

vergissing van de instelling die de uitkeringen heeft uitbetaald, niets terugbetalen, na de 

termijn voor het instellen van een beroep tegen de beslissing die de instelling van sociale 

zekerheid bij vergissing heeft genomen, behalve wanneer hij wist of moest weten dat hij geen 

of niet langer recht had op het gehele bedrag van de prestatie. 

 

 B.7.1.  Met de invoering van het handvest van de sociaal verzekerde wilde de wetgever 

een betere juridische bescherming voor de sociaal verzekerde. Daarom diende het handvest 

aan de volgende verwachtingen te voldoen : « rechtszekerheid, toegankelijkheid, 

doorzichtigheid, snelheid en nauwkeurigheid, en ten slotte vereenvoudiging van de 

administratieve verplichtingen » (Parl. St., Kamer, B.Z. 1991-1992, nr. 353/1, pp. 1-2). Een 

amendement van de Regering (Parl. St., Kamer, B.Z. 1991-1992, nr. 353/2, p. 10) om 

artikel 21 (thans artikel 17) te schrappen, werd niet gevolgd omdat de Commissie voor de 

Sociale Zaken van oordeel was dat « deze bepaling […] in sterke mate de rechtszekerheid van 

de sociaal verzekerde [verhoogt] en […] behouden [moet] blijven » (Parl. St., Kamer, B.Z. 

1991-1992, nr. 353/5, p. 19). 
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 B.7.2.  Evenwel werd tijdens de besprekingen die voorafgingen aan de aanneming van de 

wet van 25 juni 1997 vastgesteld dat artikel 17, tweede lid, van de wet van 11 april 1995 

belangrijke budgettaire implicaties had : 

 

 « Vooral in het kader van de werkloosheidsverzekering en de verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen zouden deze nieuwe bepalingen aanleiding geven 
tot een verlies van miljarden frank teveel betaalde prestaties die niet meer kunnen worden 
teruggevorderd » (Parl. St., Kamer, 1996-1997, nr. 907/1, p. 16). 
 

 B.7.3.  Niettemin werd het beginsel van artikel 17 van de wet van 11 april 1995 in 

verschillende socialezekerheidssectoren ingevoerd. Dat is het geval voor de 

arbeidsongevallenwetgeving (artikel 60bis van de wet van 10 april 1971) en voor de 

werkloosheidsreglementering (artikel 149, § 1, van het koninklijk besluit van 25 november 

1991). 

 

 B.8.1.  Bij het bepalen van zijn beleid in sociaaleconomische aangelegenheden beschikt 

de wetgever over een ruime beoordelingsbevoegdheid. 

 

 Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dient een striktere 

evenredigheidstoetsing te worden toegepast wanneer de in het geding zijnde bepaling ertoe 

strekt, in het nadeel van een individu, een vergissing te verbeteren die door de 

overheidsinstanties zelf is begaan, zonder dat de persoon wiens rechten door die bepaling 

worden geraakt, enige fout kan worden verweten (EHRM, 15 september 2009, Moskal 

t. Polen, § 73). Bovendien heeft hetzelfde Hof geoordeeld dat : 

 

 « […] overheden niet ervan zouden mogen worden weerhouden vergissingen bij het 
toekennen van uitkeringen recht te zetten, zelfs indien die vergissingen voortvloeien uit hun 
eigen nalatigheid. Er anders over oordelen, zou indruisen tegen de leer van de 
ongerechtvaardigde verrijking, zou oneerlijk zijn ten aanzien van andere personen die 
bijdragen tot het socialezekerheidsfonds en zou de goedkeuring inhouden van een 
onbehoorlijke toekenning van schaarse publieke middelen. Niettemin heeft het Hof erop 
gewezen dat het voormelde algemeen beginsel niet mag gelden in een situatie waarin de 
betrokkene mogelijk een buitensporige last moet dragen als gevolg van de maatregel die hem 
een voordeel ontneemt » (EHRM, 14 februari 2012, B. t. Verenigd Koninkrijk, § 60). 
 

 B.8.2.  Het in het geding zijnde vijfde lid van artikel 7, § 13, dat in samenhang met het 

tweede lid van hetzelfde artikel dient te worden gelezen, is in werking getreden op 10 januari 

2005, dus na artikel 17 van de wet van 11 april 1995. Zolang die laatste bepaling ongewijzigd 
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blijft, roept een latere wetswijziging die een op een socialezekerheidssector toepasselijke 

reglementering invoert, die voor de sociaal verzekerde minder gunstig is dan die welke in het 

algemeen is opgenomen in die bepaling, onder de sociaal verzekerden een verschil in 

behandeling in het leven dat enkel met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet bestaanbaar 

kan worden geacht indien hiervoor een relevante specifieke verantwoording bestaat. 

 

 B.9.1.  Het kan redelijkerwijze niet worden verantwoord dat niet in een specifieke 

verjaringstermijn wordt voorzien ten aanzien van de begunstigde van ten onrechte betaalde 

loopbaanonderbrekingsuitkeringen, die die heeft ontvangen als gevolg van een vergissing van 

de uitkerende instelling, waarvan die begunstigde zich geen rekenschap kon geven, terwijl de 

begunstigden van andere sociale uitkeringen die in dezelfde omstandigheden ten onrechte 

werden ontvangen, niet ertoe zijn gehouden die terug te betalen. 

 

 In de beoogde hypothese heeft de begunstigde immers geen enkele vergissing begaan, 

zodat de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening of de betrokken uitbetalingsinstelling correct 

geïnformeerd was over zijn juridische en materiële situatie. De gevolgen van een vergissing 

van de schuldenaar van de uitkeringen bij de toekenning ervan, kunnen niet ten laste van de 

sociaal verzekerde worden gelegd. 

 

 B.9.2.  Bovendien, in tegenstelling tot het vakantiegeld, dat het voorwerp uitmaakte van 

het arrest nr. 39/2008 van 4 maart 2008 waarbij het Hof oordeelde dat het niet strijdig was 

met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet de terugvordering toe te staan van een onterechte 

uitbetaling als gevolg van een vergissing van de uitkerende instelling, zijn de 

loopbaanonderbrekingsuitkeringen een vervangingsinkomen dat elke maand wordt uitbetaald, 

zodat zij in de meeste gevallen het grootste deel vormen van het maandelijkse budget van de 

sociaal verzekerde die ertoe is gerechtigd. Het niet voorzien in een specifieke 

verjaringstermijn inzake terugvordering van bedragen die als gevolg van een vergissing van 

de uitkerende instelling werden uitbetaald, kan dan ook onevenredige gevolgen hebben voor 

het merendeel van de sociaal verzekerden die zich in die situatie bevinden en die geen enkele 

fout of nalatigheid kan worden verweten. 

 

 B.10.  Zolang artikel 17 van de wet van 11 april 1995 ongewijzigd blijft, zoals vermeld in 

B.8.2, is de in het geding zijnde bepaling niet bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet. 
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 B.11.  De prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord. 

 

 B.12.  Aangezien de lacune zich in de aan het Hof voorgelegde tekst bevindt en de in 

B.9.2 gedane vaststelling daarvan is uitgedrukt in voldoende nauwkeurige en volledige 

bewoordingen die toelaten de in het geding zijnde bepaling toe te passen met inachtneming 

van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, staat het aan de verwijzende rechter een einde te 

maken aan die ongrondwettigheid. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Zolang artikel 17 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het « handvest » van de 

sociaal verzekerde ongewijzigd blijft, schendt artikel 7, § 13, tweede en vijfde lid, van de 

besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat het niet voorziet in een specifieke 

verjaringstermijn voor de terugvordering van bedragen die zijn uitbetaald ingevolge een 

vergissing van de uitkerende instelling, waarvan de betrokkene zich normaal geen rekenschap 

kon geven. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 7 maart 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5419 

 
 

Arrest nr. 35/2013 
van 7 maart 2013 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 5, 1°, van de wet van 27 december 1994 
« tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van 
bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de 
Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek 
Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot 
invoering van een Eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993 », gesteld door het Hof van Beroep te 
Brussel. 
 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters L. Lavrysen, 

J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 30 mei 2012 in zake de Belgische Staat, FOD Financiën, tegen het 
Gewestelijk Agentschap voor Netheid « Net Brussel », waarvan de expeditie ter griffie van 
het Hof is ingekomen op 11 juni 2012, heeft het Hof van Beroep te Brussel de volgende 
prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 5, 1°, van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het 
Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware 
vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het 
Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het 
Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een 
Eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 25 oktober 1993 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre 
artikel 5, 1°, uitsluitend de daarin vermelde voertuigen die uitsluitend voor opdrachten van 
algemeen belang zijn bestemd en die als zodanig zijn geïdentificeerd, vrijstelt van het 
eurovignet, terwijl de concluante uitsluitend met behulp van haar voertuigen (zware 
voertuigen met soortgelijke kenmerken als bedoeld in artikel 3) eveneens een opdracht van 
algemeen belang en van openbaar nut vervult, namelijk het ophalen en verzamelen van 
huisvuil op het grondgebied van het Gewest, zonder dat zij een vrijstelling van het eurovignet 
kan genieten, en terwijl er geen enkele objectieve en redelijke verantwoording bestaat die 
evenredig is met het bij de wet van 27 december 1994 nagestreefde doel dat past in het kader 
van het doel van de richtlijn concurrentieverstoringen tussen de wegvervoerders ten aanzien 
van de rechten voor het gebruik van het wegennet van de lidstaten te vermijden en dat aldus 
het aangeklaagde verschil in behandeling niet verantwoordt ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  het Gewestelijk Agentschap voor Netheid « Net Brussel », waarvan de zetel is 
gevestigd te 1150 Brussel, de Broquevillelaan 12; 
 
 -  de Ministerraad; 
 
 -  de Vlaamse Regering. 
 
 Het Gewestelijk Agentschap voor Netheid « Net Brussel » heeft een memorie van 
antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 9 januari 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. P.-E. Pâris loco Mr. P. Levert, advocaten bij de balie te Brussel, voor het 
Gewestelijk Agentschap voor Netheid « Net Brussel »; 
 
 .  Mr. D. Léonard, advocaat bij de balie te Nijvel, voor de Ministerraad; 
 
 .  Mr. J. Engelen loco Mr. W. Defoor, advocaten bij de balie te Brussel, voor de Vlaamse 
Regering; 
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 -  hebben de rechters-verslaggevers J. Spreutels en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De Belgische Staat heeft bij het verwijzende rechtscollege hoger beroep ingesteld tegen een vonnis van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel waarbij is besloten dat het Gewestelijk Agentschap voor Netheid « Net 
Brussel » (hierna : GAN) niet aan het krachtens de in het geding zijnde wet ingevoerde « eurovignet » was 
onderworpen voor de inverkeerstelling van elf voertuigen bestemd voor het ophalen van huisvuil, om reden dat 
het ging om voertuigen bestemd voor het onderhoud en het beheer van de wegen, die krachtens artikel 5 van die 
wet van die belasting zijn vrijgesteld. De Belgische Staat is van oordeel dat aan de in die bepaling bedoelde 
voorwaarden niet is voldaan, aangezien de voertuigen niet uitsluitend voor het onderhoud van de wegen worden 
aangewend. 
 
 De verwijzende rechter stelt vast dat het GAN de bevoegdheden van de Brusselse agglomeratie uitoefent, 
die zelf de gemeentelijke bevoegdheden inzake ophaling en verwerking van huisvuil uitoefent. De in het geding 
zijnde belasting heeft het voorwerp uitgemaakt van een Verdrag dat door vijf Europese landen is ondertekend ter 
uitvoering van de richtlijn 93/89/EEG van de Raad van 25 oktober 1993 « betreffende de toepassing door de Lid-
Staten van de belastingen op sommige voor het goederenvervoer over de weg gebruikte voertuigen en van de 
voor het gebruik van sommige infrastructuurvoorzieningen geheven tolgelden en gebruiksrechten », die bij de in 
het geding zijnde wet in Belgisch recht is omgezet. 
 
 De verwijzende rechter is van oordeel dat de in de in het geding zijnde bepaling bedoelde vrijstelling in 
beginsel in overeenstemming is met de voormelde richtlijn maar dat het GAN, wanneer het huisvuil verzamelt 
dat langs de voorgevels verpakt is neergelegd tijdens de uren en in de vorm die de regelgeving toestaat, geen 
wegen onderhoudt en beheert in de gebruikelijke betekenis, ook al vervult het een opdracht van algemeen belang 
en van openbaar nut. 
 
 Rekening houdend met die opdracht meent het GAN zich in een categorie te bevinden die vergelijkbaar is 
met die welke in de in het geding zijnde bepaling wordt beoogd, en te worden gediscrimineerd door de Belgische 
Staat, die het GAN niet de bij de richtlijn toegestane vrijstelling toekent « voor voertuigen waarvan het gebruik 
waarschijnlijk geen weerslag zal hebben op de vervoersmarkt van de Gemeenschap ». Het doet gelden dat het bij 
de richtlijn en bij de in het geding zijnde wet nagestreefde doel om concurrentieverstoringen te vermijden niet 
kan verantwoorden dat het GAN de vrijstelling wordt ontzegd die andere voertuigen genieten die vergelijkbaar 
zijn met de zijne. 
 
 Na te hebben vastgesteld, enerzijds, dat de Belgische Staat van mening is dat in de in het geding zijnde 
bepaling de opsomming van artikel 6, lid 3, van de voormelde richtlijn wordt overgenomen die volgens hem 
beperkend zou zijn en, anderzijds, dat het GAN artikel 6, lid 5, van die richtlijn aanvoert, willigt de verwijzende 
rechter het verzoek van het GAN in door aan het Hof de hiervoor weergegeven prejudiciële vraag te stellen. 
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  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de in het geding zijnde bepalingen 
 
 A.1.  Het Gewestelijk Agentschap voor Netheid « Net Brussel » (hierna : GAN) en de Ministerraad brengen 
de in het geding zijnde bepalingen in herinnering. Zij wijzen erop dat de in het geding zijnde wet de 
richtlijn 93/89/EEG van de Raad van 25 oktober 1993 « betreffende de toepassing door de Lid-Staten van de 
belastingen op sommige voor het goederenvervoer over de weg gebruikte voertuigen en van de voor het gebruik 
van sommige infrastructuurvoorzieningen geheven tolgelden en gebruiksrechten » omzet in het interne recht, 
richtlijn ter uitvoering waarvan België en vier andere Staten van de Europese Unie op 9 februari 1994 een 
Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens hebben 
ondertekend. De wet voert een recht voor gebruik van het wegennet in, dat met de inkomstenbelastingen wordt 
gelijkgesteld, waarvan zij de in artikel 5 bedoelde voertuigen vrijstelt. De voormelde richtlijn is nietig verklaard 
bij het arrest van het Hof van Justitie van 5 juli 1995 (C-21/94), waarbij de gevolgen ervan evenwel werden 
gehandhaafd tot het aannemen van een nieuwe richtlijn, namelijk de richtlijn 1999/62/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde 
infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen, waarin in overweging 14 ervan onder meer wordt 
aangegeven dat tolgelden en gebruiksrechten niet discriminerend mogen zijn. 
 
 De Ministerraad voegt daaraan toe dat het voormelde Verdrag van 9 februari 1994 is gewijzigd (bij een 
Protocol van 22 maart 2000 dat bij een wet van 13 maart 2001 is goedgekeurd) ingevolge de inwerkingtreding 
van de richtlijn 1999/62/EG; aangezien geen enkele wijziging betrekking had op artikel 4, lid 1, van het Verdrag, 
dat de voertuigen definieert die de vrijstelling van het eurovignet genieten, heeft de in het geding zijnde bepaling 
echter evenmin een wijziging ondergaan. 
 
 
 Ten aanzien van het onderwerp van de prejudiciële vraag 
 
 A.2.1.  De Vlaamse Regering is van mening dat de prejudiciële vraag zonder voorwerp is en dat de in het 
geding zijnde rechtzoekenden geen enkel belang erbij hebben aangezien, overeenkomstig artikel 3 van de wet 
van 27 december 1994, enkel de voertuigen die uitsluitend bestemd zijn voor het vervoer van goederen over de 
weg, aan het eurovignet worden onderworpen. Het is de algemene bestemming van het voertuig die het mogelijk 
maakt te bepalen of die voorwaarde is vervuld, zodat de voertuigen die geschikt zijn voor goederenvervoer maar 
daarnaast ook nog een bijkomende bestemming hebben, niet aan het eurovignet zijn onderworpen. In de 
rechtspraak en de rechtsleer wordt dan ook aanvaard dat kiepwagens, winkelwagens, voertuigen bestemd om 
leidingen te ontstoppen en septische putten te ledigen, voertuigen die zijn ingericht als mobiele bakkerij, 
diepladers, voertuigen gebruikt om sanitaire installaties ter beschikking te stellen, chapevrachtwagens en 
takelwagens aan het eurovignet ontsnappen; het Hof van Beroep te Antwerpen heeft beslist dat de voertuigen 
bestemd voor het ophalen van huisvuil, vermits zij niet uitsluitend bestemd zijn voor het vervoer van goederen 
aangezien zij zijn uitgerust met een installatie waardoor het volume van het huisvuil kan worden gereduceerd, 
niet aan het eurovignet konden worden onderworpen, en het Hof van Cassatie heeft die motivering in een arrest 
van 11 maart 2011 aanvaard. 
 
 A.2.2.  Verwijzend naar hetzelfde arrest van het Hof van Cassatie, voert de Ministerraad een betoog aan dat 
soortgelijk is aan dat van de Vlaamse Regering om te doen gelden dat de prejudiciële vraag, aangezien de in die 
vraag aangeklaagde discriminatie grondslag mist, ontkennend moet worden beantwoord. Hij verwijst naar het 
arrest nr. 92/2010 van 29 juli 2010 waarin het Hof van oordeel is dat het kan afwijken van de interpretatie van de 
in het geding zijnde bepaling die in de prejudiciële vraag is gegeven wanneer een latere interpretatie van het Hof 
van Cassatie het verschil in behandeling dat het voorwerp van die vraag uitmaakt, opheft. Te dezen dateert het 
arrest van het Hof van Cassatie weliswaar van vóór de prejudiciële vraag, maar het is duidelijk dat de 
interpretatie waarop het is gebaseerd en die tot gevolg heeft dat het in het geding zijnde verschil in behandeling 
wordt weggewerkt, kennelijk niet ter kennis van de verwijzende rechter was gebracht. In elk geval bevinden de 
voertuigen van het GAN en de voertuigen bedoeld in het in het geding zijnde artikel 5, 1°, zich in een totaal 
verschillende situatie. 
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 A.2.3.  Het GAN neemt akte van het feit dat de andere partijen aanvoeren dat zijn voertuigen buiten het 
toepassingsgebied van de in het geding zijnde wet vallen en meent bijgevolg te moeten aannemen dat de 
prejudiciële vraag ontkennend moet worden beantwoord. 
 
 
 Ten gronde 
 
 A.3.1.  Het GAN brengt de feiten van de zaak in herinnering en wijst erop dat het een instelling van 
openbaar nut is die afhangt van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en die is opgericht bij een ordonnantie van 
19 juli 1990 waarin het wordt belast met de uitoefening van de bevoegdheden van de agglomeratie inzake 
ophaling en verwerking van huisvuil en het schoonvegen van de openbare weg, waarbij de agglomeratie zelf de 
in artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet bedoelde gemeentelijke bevoegdheden uitoefent. 
 
 A.3.2.  Refererend aan het verwijzingsarrest, voert het GAN aan dat het een opdracht van algemeen belang 
en van openbaar nut uitoefent; het kan niet worden gelijkgesteld met een vervoersonderneming maar bevindt 
zich in een categorie die vergelijkbaar is met die welke is bedoeld in artikel 5, 1°, van de in het geding zijnde 
wet, terwijl de Staat weigert het GAN een vrijstelling toe te kennen op grond van artikel 6, leden 3 tot 5, van de 
voormelde richtlijn 93/89/EEG. Het bij die richtlijn en bij de richtlijn 1999/62/EG nagestreefde doel, namelijk 
het vermijden van concurrentieverstoringen tussen wegvervoerders, kan noch dat verschil in behandeling, noch 
de uitsluiting van het GAN verantwoorden, wiens voertuigen in het kader van een opdracht van openbaar nut 
worden gebruikt zoals die welke zijn bedoeld in de in het geding zijnde bepaling. Geen enkele reden 
verantwoordt bovendien waarom het anders wordt behandeld dan een private onderneming die een opdracht 
inzake wegenonderhoud uitoefent, aangezien die opdracht ook van algemeen belang is. 
 
 A.3.3.  Het GAN beklemtoont dat in het arrest nr. 118/2003 van 17 september 2003 reeds soortgelijke 
bepalingen als die van de in het geding zijnde wet zijn afgekeurd en dat in artikel 5 van het Wetboek van de met 
de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen de voertuigen die uitsluitend worden gebruikt voor een 
openbare dienst van de Staat, de gemeenschappen, de gewesten, de provincies, de agglomeraties en de 
gemeenten, van de verkeersbelasting worden vrijgesteld. 
 
 A.3.4.  Het GAN is van mening dat het Hof, indien het, tegen alle waarschijnlijkheid in, toch zou oordelen 
dat de discriminatie haar oorsprong vindt in artikel 6, lid 3, van de richtlijn 93/89/EEG en in artikel 6, lid 2, van 
de richtlijn 1999/62/EG, waarvan artikel 5, 1°, van de in het geding zijnde wet slechts de overname is, een 
prejudiciële vraag zal moeten stellen aan het Hof van Justitie op grond van artikel 234 van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap, zoals het dat in zijn arrest nr. 103/2009 van 18 juni 2009 heeft 
gedaan, met betrekking tot de overeenstemming van de voormelde bepalingen met het algemene beginsel van het 
recht van de Europese Unie : die bepalingen beperken de mogelijkheden van vrijstelling door de lidstaten 
immers enkel tot de voertuigen die daarin worden beoogd, en zulks zonder objectieve en redelijke 
verantwoording. 
 
 A.4.1.  In ondergeschikte orde is de Vlaamse Regering van mening dat de bij de in het geding zijnde 
bepaling ingevoerde vrijstelling niet discriminerend is. Het eurovignet is een met de inkomstenbelastingen 
gelijkgestelde belasting, zodat de in het geding zijnde vrijstellingen uitzonderingen vormen op het beginsel van 
de belastbaarheid en strikt moeten worden geïnterpreteerd, zo niet wordt een wederrechtelijk voorrecht 
ingevoerd. 
 
 A.4.2.  Zij voert aan dat de prejudiciële vraag ten onrechte uitgaat van de premisse dat de in artikel 5, 1°, 
van de in het geding zijnde wet bedoelde vrijstellingen zouden zijn ingegeven door het algemeen belang. Uit de 
parlementaire voorbereiding van de wet blijkt immers dat een vrijstelling ook wordt toegekend voor de 
voertuigen van private ondernemingen die worden gebruikt voor een van de in de voormelde bepaling bedoelde 
activiteiten krachtens een met de overheid gesloten contract. Bovendien genieten niet alle voertuigen die voor 
het algemeen belang worden aangewend, zoals die welke zijn bestemd voor de aanleg van wegen, in 
tegenstelling tot die welke worden aangewend voor het onderhoud ervan, de in het geding zijnde vrijstelling. De 
richtlijn maakt het de lidstaten trouwens niet mogelijk om andere vrijstellingen toe te kennen dan die waarin zij 
voorziet. Ten slotte kunnen de voertuigen van het GAN niet worden vergeleken met die waarvoor de richtlijn en 
de in het geding zijnde wet in een vrijstelling hebben voorzien aangezien de eerstgenoemde, in tegenstelling tot 
de laatstgenoemde, niet worden aangewend voor de veiligheid van personen en eigendommen. 
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 A.5.  In ondergeschikte orde voert ook de Ministerraad aan dat het in het geding zijnde verschil in 
behandeling is verantwoord, rekening houdend met het doel van de richtlijn 93/89/EEG en met het feit dat de 
wet van 27 december 1994 het eurovignet heeft ingevoerd teneinde diverse ongemakken te verhelpen in verband 
met de massale aanwezigheid van zware voertuigen met betrekking tot het goederenvervoer. Net zoals de wet 
voorziet de richtlijn in artikel 6, lid 3, eerste streepje, ervan in een vrijstelling met betrekking tot op beperkende 
wijze omschreven categorieën van voertuigen (terwijl het tweede streepje de lidstaten een zekere 
beoordelingsbevoegdheid laat). Die beperking wordt verantwoord door de omstandigheid dat een andere 
vrijstellingsmogelijkheid wordt geboden voor de voertuigen die, terwijl zij tevens voor het algemeen belang 
worden aangewend, slechts bijkomstig voor het vervoer van goederen worden aangewend. De wetgever heeft 
zich gevoegd naar een supranationale norm zonder discriminatie en het in het geding zijnde onderscheid hangt af 
van het feit dat de voertuigen van het GAN worden aangewend voor de volkshygiëne, en zulks regelmatig, 
terwijl de in artikel 5, 1°, bedoelde voertuigen worden aangewend voor de veiligheid van personen, hetzij in 
crisissituaties (civiele bescherming, brandbestrijding, enz.), hetzij in precieze gevallen (onderhoud van de 
wegen). De wetgever vermocht te oordelen dat de opdracht inzake bescherming van de veiligheid van personen, 
vermits die essentiëler is voor de openbare orde, op zich een uitzondering op het eurovignet verantwoordde en 
dat de regelmatigheid waarmee de voertuigen belast met de ophaling van huisvuil ertoe worden gebracht rond te 
rijden, ertoe leidt dat moet worden erkend dat die voertuigen duidelijk actiever bijdragen tot de beschadiging van 
het wegennet en tot de uitstoot van broeikasgassen. 
 
 A.6.  In zijn memorie van antwoord doet het GAN gelden dat de opdracht van zijn voertuigen niet alleen 
betrekking heeft op de volkshygiëne maar ook op de volksgezondheid, en zulks regelmatig, zoals die welke voor 
de opdracht van algemeen belang met betrekking tot de veiligheid van personen worden aangewend. Noch het in 
het geding zijnde artikel 5, 1°, noch het koninklijk uitvoeringsbesluit van 9 januari 1995 rechtvaardigen een 
onderscheid naar gelang van de regelmatigheid van de opdrachten. Geen enkel argument kan evenmin worden 
afgeleid uit de vrijstelling die de voertuigen van de private diensten voor onderhoud en beheer van de wegen 
genieten aangezien het een opdracht van algemeen belang betreft, ook al wordt zij in het kader van een 
overheidsopdracht uitgevoerd. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de in het geding zijnde bepalingen 

 

 B.1.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op artikel 5, 1°, van de wet van 

27 december 1994 « tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het 

gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 

1994 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de 

Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der 

Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de 

Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993 » (Belgisch Staatsblad, 

31 december 1994, addendum, Belgisch Staatsblad, 1 februari 1995). 

 

 B.1.2.  De artikelen 2, 3 en 5 van de voormelde wet bepalen : 

 

 « Art. 2.  Er wordt een recht voor gebruik van het wegennet geheven, een met de 
inkomstenbelastingen gelijkgestelde belasting, hierna te noemen ‘ eurovignet ’. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1994122731%2FF&caller=list&row_id=1&numero=5&rech=5&cn=1994122731&table_name=LOI&nm=1994014292&la=F&chercher=t&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271994-12-27%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=27&dddm=12&imgcn.x=105&imgcn.y=16#Art.1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1994122731%2FF&caller=list&row_id=1&numero=5&rech=5&cn=1994122731&table_name=LOI&nm=1994014292&la=F&chercher=t&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271994-12-27%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=27&dddm=12&imgcn.x=105&imgcn.y=16#Art.2bis
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 Artikelen 2 en 37 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde 
belastingen zijn van toepassing op het eurovignet ». 
 

 « Art. 3.  Aan het eurovignet zijn onderworpen de motorvoertuigen en de samengestelde 
voertuigen uitsluitend bestemd voor het vervoer van goederen over de weg, waarvan de 
maximaal toegelaten massa ten minste 12 ton bedraagt. 
 
 De motorvoertuigen en de samengestelde voertuigen worden hierna met het woord 
‘ voertuigen ’ aangeduid ». 
 

 « Art. 5.  Van het eurovignet zijn vrijgesteld : 
 
 1°  de voertuigen uitsluitend bestemd voor de landsverdediging, voor de diensten van de 
burgerbescherming en de rampeninterventie, voor de brandweerdiensten en andere 
hulpdiensten, voor de diensten die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de openbare 
orde en voor de diensten voor onderhoud en beheer van de wegen en die als zodanig 
geïdentificeerd zijn; 
 
 2°  de voertuigen die in België ingeschreven zijn en slechts af en toe op de openbare weg 
in België rijden en die worden gebruikt door natuurlijke of rechtspersonen die het 
goederenvervoer niet als hoofdactiviteit hebben, mits het vervoer dat met deze voertuigen 
plaatsvindt tot het Belgisch grondgebied beperkt is ». 
 

 B.2.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op het verschil in behandeling dat het 

voormelde artikel 5, 1°, teweegbrengt tussen de voertuigen die erin worden beoogd en die 

welke worden aangewend voor het ophalen en het verzamelen van huisvuil, door de 

vrijstelling van het eurovignet, ingevoerd krachtens de richtlijn 93/89/EEG van de Raad van 

25 oktober 1993 « betreffende de toepassing door de Lid-Staten van de belastingen op 

sommige voor het goederenvervoer over de weg gebruikte voertuigen en van de voor het 

gebruik van sommige infrastructuurvoorzieningen geheven tolgelden en gebruiksrechten », 

aan de eerstgenoemde voor te behouden en aan de laatstgenoemde te weigeren, ook al zouden 

al die voertuigen uitsluitend worden aangewend voor een opdracht van algemeen belang en 

van openbaar nut. 

 

 In tegenstelling tot wat de Vlaamse Regering aanvoert, vormen die voertuigen 

vergelijkbare categorieën wegens de opdracht waarvoor zij worden aangewend. 

 

 B.2.2.  De voormelde richtlijn 93/89/EEG is nietig verklaard bij het arrest van het Hof 

van Justitie van de Europese Unie van 5 juli 1995 (zaak C-21/94), wegens gebrek aan 

reguliere raadpleging van het Europees Parlement. Het Hof van Justitie heeft de gevolgen 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1994122731%2FF&caller=list&row_id=1&numero=5&rech=5&cn=1994122731&table_name=LOI&nm=1994014292&la=F&chercher=t&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271994-12-27%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=27&dddm=12&imgcn.x=105&imgcn.y=16#Art. 2ter.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1994122731%2FF&caller=list&row_id=1&numero=5&rech=5&cn=1994122731&table_name=LOI&nm=1994014292&la=F&chercher=t&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271994-12-27%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=27&dddm=12&imgcn.x=105&imgcn.y=16#Art.4
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1994122731%2FF&caller=list&row_id=1&numero=5&rech=5&cn=1994122731&table_name=LOI&nm=1994014292&la=F&chercher=t&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271994-12-27%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=27&dddm=12&imgcn.x=105&imgcn.y=16#Art.1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1994122731%2FF&caller=list&row_id=1&numero=5&rech=5&cn=1994122731&table_name=LOI&nm=1994014292&la=F&chercher=t&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271994-12-27%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=27&dddm=12&imgcn.x=105&imgcn.y=16#Art.2bis
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ervan gehandhaafd totdat de Raad een nieuwe regeling heeft vastgesteld. Zij is thans 

vervangen door de richtlijn 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 

1999 betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde 

infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen. 

 

 B.2.3.  Bij de in het geding zijnde wet wordt een Verdrag van 9 februari 1994 

goedgekeurd dat overeenkomstig artikel 8 van de voormelde richtlijn 93/89/EEG tussen vijf 

landen van de Europese Unie is gesloten en dat voor bepaalde categorieën van voertuigen in 

een gemeenschappelijk stelsel van rechten voor het gebruik van het wegennet, zoals 

gedefinieerd in die bepaling, voorziet. Artikel 8 van de richtlijn 1999/62/EG bevat 

soortgelijke bepalingen. Het voormelde Verdrag is gewijzigd bij het Protocol van 23 februari 

2000 dat volgde op de inwerkingtreding van die richtlijn en dat bij een wet van 13 maart 2001 

is goedgekeurd; die maatregelen laten de bepalingen waarover aan het Hof een vraag wordt 

gesteld, evenwel ongewijzigd. 

 

 

 Ten aanzien van het onderwerp van de vraag 

 

 B.3.1.  Volgens de Vlaamse Regering zou de prejudiciële vraag zonder voorwerp zijn 

aangezien het bij de in het geding zijnde wet ingevoerde eurovignet enkel wordt opgelegd aan 

de voertuigen die overeenkomstig artikel 3 van die wet uitsluitend voor het vervoer van 

goederen worden aangewend : de voertuigen belast met het ophalen van huisvuil zouden niet 

eraan zijn onderworpen, bij gebrek aan een dergelijke exclusieve bestemming. Aldus betwist 

de Vlaamse Regering de interpretatie van de in het geding zijnde bepalingen door de 

verwijzende rechter. 

 

 B.3.2.  De door de verwijzende rechter in aanmerking genomen interpretatie van de 

bepalingen die hij ter toetsing aan het Hof voorlegt, wordt in de regel door het Hof in 

aanmerking genomen, tenzij zij kennelijk onjuist blijkt te zijn. 

 

 B.3.3.  De in het geding zijnde voertuigen vervoeren weliswaar goederen maar die 

goederen worden daarin verwerkt teneinde het volume ervan te reduceren, hetgeen past in het 

kader van een proces van afvalverwerking. 
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 Aangezien de in het geding zijnde voertuigen bijgevolg niet uitsluitend worden 

aangewend voor het vervoer van goederen overeenkomstig artikel 2, vierde streepje, van de 

richtlijn 93/89/EEG en overeenkomstig het in B.1.2 weergegeven artikel 3 van de in het 

geding zijnde wet (Cass., 11 maart 2011, Arr. Cass., 2011, nr. 192), zijn de bepalingen met 

betrekking tot het eurovignet niet erop van toepassing. 

 

 Daaruit volgt dat het verschil in behandeling onbestaande is. 

 

 De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 5, 1°, van de wet van 27 december 1994 « tot goedkeuring van het Verdrag inzake 

de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, 

ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het 

Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en 

het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig 

richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993 » 

schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 7 maart 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux R. Henneuse 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5528 

 
 

Arrest nr. 36/2013 
van 7 maart 2013 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek 

(vóór de wijziging ervan bij de wet van 21 februari 2010), gesteld door de Rechtbank van 

eerste aanleg te Aarlen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters L. Lavrysen, 

J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 
 Bij vonnis van 4 december 2012 in zake de gemachtigde ambtenaar van de « Direction 
générale opérationnelle de l’aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de 
l’énergie – Direction extérieure du Luxembourg » (Operationeel Directoraat-generaal 
Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Patrimonium en Energie – Buitendirectie Luxemburg) 
tegen M.D. en V. V.L., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 
6 december 2012, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Aarlen de volgende prejudiciële 
vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, vóór de inwerkingtreding van de 
wet van 21 februari 2010, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre een 
rechtsplegingsvergoeding ten laste van de gemachtigde ambtenaar kan worden gelegd 
wanneer hij in het ongelijk wordt gesteld bij zijn op grond van artikel 157 van het Waalse 
Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie voor de 
burgerlijke rechtbank ingestelde herstelvordering ? ». 
 
 
 Op 19 december 2012 hebben de rechters-verslaggevers P. Nihoul en 
T. Merckx-Van Goey, met toepassing van artikel 72, eerste lid, van de bijzondere wet van 
6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, het Hof ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden 
kunnen worden gebracht voor te stellen een arrest van onmiddellijk antwoord te wijzen. 
 
 De Ministerraad heeft een memorie met verantwoording ingediend. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet met betrekking tot de rechtspleging en het 
gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Bij de Rechtbank van eerste aanleg te Aarlen is door de gemachtigde ambtenaar van het Waalse Gewest een 
vordering ingesteld teneinde de verwerende partijen ertoe te veroordelen aanpassingswerken uit te voeren. 
Aangezien die werken op de datum van de dagvaarding volledig waren uitgevoerd, heeft de Rechtbank 
geoordeeld dat de vordering onontvankelijk is bij gebrek aan belang. 
 
 De verwerende partijen vorderen bijgevolg dat de gemachtigde ambtenaar wordt veroordeeld in de 
volledige kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding. De gemachtigde ambtenaar doet 
in dat opzicht gelden dat die vergoeding niet verschuldigd is, met toepassing van het op 8 maart 2012 gewezen 
arrest nr. 43/2012 van het Grondwettelijk Hof. 
 
 De Rechtbank beslist aan het Grondwettelijk Hof de hierboven vermelde prejudiciële vraag te stellen. 
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  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  In hun conclusies hebben de rechters-verslaggevers gemeend dat, om de in het arrest van het Hof 
nr. 43/2012 van 8 maart 2012 aangegeven redenen, de prejudiciële vraag een onmiddellijk bevestigend antwoord 
zou kunnen vergen. 
 
 A.2.  In zijn memorie met verantwoording is de Ministerraad allereerst van mening dat de prejudiciële 
vraag klaarblijkelijk onontvankelijk is omdat de verwijzende rechter niet expliciet de categorieën van personen 
identificeert die zogenaamd gediscrimineerd zouden zijn. Zoals zij is geformuleerd, beperkt de prejudiciële vraag 
zich ertoe de gevolgen van de in het geding zijnde bepaling naar voren te brengen, zonder evenwel aan te geven 
in welk opzicht die laatste een bepaalde categorie van personen verschillend zou behandelen ten opzichte van 
een andere categorie van personen. In het reeds aangehaalde arrest nr. 43/2012, dat door de verwijzende rechter 
is aangevoerd, echter, waren die beide categorieën van personen in de prejudiciële vraag gepreciseerd. De 
verwijzende rechter van zijn kant beperkt zich ertoe te beweren dat de gemachtigde ambtenaar van het Waalse 
Gewest zich in een soortgelijke situatie zou bevinden als die van de stedenbouwkundig inspecteur in het 
Vlaamse Gewest, maar hij geeft niet aan ten opzichte van welke andere situatie de situatie van die personen dient 
te worden vergeleken. De verwijzing naar het arrest nr. 43/2012 in de beslissing van de verwijzende rechter, 
maar niet in de prejudiciële vraag, kan niet volstaan om de draagwijdte van de prejudiciële vraagstelling in dat 
arrest uit te breiden tot de onderhavige zaak. Het Grondwettelijk Hof vermag niet zijn beoordeling in de plaats te 
stellen van die van de verwijzende rechter om de categorieën van personen te preciseren die dienen te worden 
vergeleken. Door trouwens te verwijzen naar het arrest nr. 43/2012 zonder aan te geven in welk opzicht het kan 
worden omgezet naar het onderhavige geval, schendt de verwijzende rechter bovendien artikel 6 van het 
Gerechtelijk Wetboek aangezien hij aan een rechtspraak een algemene en reglementaire draagwijdte toekent. Het 
Grondwettelijk Hof kan een dergelijke onregelmatigheid niet dekken door in de plaats van de verwijzende 
rechter de categorieën te identificeren die hij in zijn prejudiciële vraag uitdrukkelijk had moeten vergelijken. 
 
 A.3.  In uiterst ondergeschikte orde gedraagt de Ministerraad zich, ten gronde, naar de beoordeling van het 
Grondwettelijk Hof. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, vóór de wijziging ervan bij de wet van 

21 februari 2010, bepaalde : 

 

 « De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en 
erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij. 
 
 Na het advies te hebben ingewonnen van de Orde van Vlaamse Balies en van de Ordre 
des barreaux francophones et germanophone, stelt de Koning, bij een besluit vastgesteld na 
overleg in de Ministerraad de basis-, minimum- en maximumbedragen vast van de 
rechtsplegingsvergoeding, onder meer in functie van de aard van de zaak en van de 
belangrijkheid van het geschil. 
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 Op verzoek van een van de partijen, dat in voorkomend geval wordt gedaan na 
ondervraging door de rechter, kan deze bij een met bijzondere redenen omklede beslissing 
ofwel de vergoeding verminderen, ofwel die verhogen, zonder de door de Koning bepaalde 
maximum- en minimumbedragen te overschrijden. Bij zijn beoordeling houdt de rechter 
rekening met : 
 
 -  de financiële draagkracht van de verliezende partij, om het bedrag van de vergoeding te 
verminderen; 
 
 -  de complexiteit van de zaak; 
 
 -  de contractueel bepaalde vergoedingen voor de in het gelijk gestelde partij; 
 
 -  het kennelijk onredelijk karakter van de situatie. 
 
 Indien de in het ongelijk gestelde partij van de tweedelijns juridische bijstand geniet, 
wordt de rechtsplegingsvergoeding vastgelegd op het door de Koning vastgestelde minimum, 
tenzij in geval van een kennelijk onredelijke situatie. De rechter motiveert in het bijzonder 
zijn beslissing op dat punt. 
 
 Wanneer meerdere partijen de rechtsplegingsvergoeding ten laste van dezelfde in het 
ongelijk gestelde partij genieten, bedraagt het bedrag ervan maximum het dubbel van de 
maximale rechtsplegingsvergoeding waarop de begunstigde die gerechtigd is om de hoogste 
vergoeding te eisen aanspraak kan maken. Ze wordt door de rechter tussen de partijen 
verdeeld. 
 
 Geen partij kan boven het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding worden aangesproken 
tot betaling van een vergoeding voor de tussenkomst van de advocaat van een andere partij ». 
 

 B.2.  De verwijzende rechter stelt aan het Hof een vraag over de bestaanbaarheid van die 

bepaling met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre een rechtsplegingsvergoeding 

ten laste van de gemachtigde ambtenaar kan worden gelegd wanneer hij in het ongelijk wordt 

gesteld bij zijn op grond van artikel 157 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, 

Stedenbouw, Patrimonium en Energie voor de burgerlijke rechtbank ingestelde 

herstelvordering. 

 

 In de verwijzingsbeslissing refereert de verwijzende rechter aan het arrest van het 

Grondwettelijk Hof nr. 43/2012 van 8 maart 2012, waarin het Hof antwoordt op een 

prejudiciële vraag die betrekking heeft op dezelfde bepaling, vergeleken met de situatie die 

voortvloeit uit artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering. 

 

 B.3.  Artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, vóór de wijziging ervan bij de 

wet van 21 februari 2010, bepaalde : 
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 « Ieder veroordelend vonnis, uitgesproken tegen de beklaagde en tegen de personen die 
voor het misdrijf burgerrechtelijk aansprakelijk zijn, veroordeelt hen tot het betalen aan de 
burgerlijke partij van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het 
Gerechtelijk Wetboek. 
 
 De burgerlijke partij die rechtstreeks heeft gedagvaard en die in het ongelijk wordt 
gesteld, zal veroordeeld worden tot het aan de beklaagde betalen van de vergoeding bedoeld 
in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek. De vergoeding wordt bepaald door het 
vonnis ». 
 

 Uit die bepaling vloeit voort dat geen enkele rechtsplegingsvergoeding van de Belgische 

Staat kan worden geëist wanneer het openbaar ministerie een strafvordering instelt die eindigt 

met een buitenvervolgingstelling of een vrijspraak. Uit die bepaling vloeit tevens voort dat 

geen enkele rechtsplegingsvergoeding van het Vlaamse Gewest kan worden geëist wanneer in 

het kader van de voormelde strafprocedure een herstelvordering werd ingediend door de 

stedenbouwkundig inspecteur. 

 

 B.4.  In zijn arrest nr. 182/2008 van 18 december 2008 met betrekking tot de beroepen tot 

vernietiging van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en 

de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat heeft het Hof geoordeeld dat de 

fundamentele verschillen tussen het openbaar ministerie en de burgerlijke partij kunnen 

verantwoorden dat de in de wet van 21 april 2007 bedoelde forfaitaire vergoedingsregeling 

niet wordt toegepast ten laste van de Staat. Door het openbaar ministerie en de burgerlijke 

partij verschillend te behandelen, heeft de wetgever het beginsel van gelijkheid en 

niet-discriminatie bijgevolg niet geschonden. 

 

 B.5.  In zijn arrest nr. 83/2011 van 18 mei 2011 heeft het Hof op een prejudiciële vraag 

geantwoord dat artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, vóór de inwerkingtreding van de 

wet van 21 februari 2010, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt in zoverre een 

rechtsplegingsvergoeding ten laste van de Belgische Staat kan worden gelegd wanneer het 

arbeidsauditoraat in het ongelijk wordt gesteld bij zijn rechtsvordering ingesteld op grond van 

artikel 138bis, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek. 
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 Het Hof was van oordeel dat het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie vereist dat 

die rechtsvorderingen, die in naam van het algemeen belang en in alle onafhankelijkheid door 

een publiek orgaan zijn ingesteld, op dezelfde wijze worden behandeld als de 

strafvorderingen. 

 

 B.6.  Bij de wet van 21 februari 2010 « tot wijziging van de artikelen 1022 van het 

Gerechtelijk Wetboek en 162bis van het Wetboek van strafvordering en tot opheffing van 

artikel 6 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de 

betalingsachterstand bij handelstransacties » werd in artikel 1022 van het Gerechtelijk 

Wetboek een achtste lid ingevoegd, dat bepaalt : 

 

 « Geen enkele vergoeding is verschuldigd ten laste van de Staat : 
 
 1°  wanneer het openbaar ministerie bij wege van rechtsvordering in burgerlijke 
procedures tussenkomt overeenkomstig artikel 138bis, § 1; 
 
 2°  wanneer het arbeidsauditoraat een rechtsvordering instelt voor de arbeidsgerechten 
overeenkomstig artikel 138bis, § 2 ». 
 

 Krachtens artikel 6 van de wet van 21 februari 2010, zal die nieuwe bepaling in werking 

treden op een datum die de Koning zal bepalen. 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding van die wet blijkt dat de wetgever een aantal 

tekortkomingen van de voormelde wet van 21 april 2007, die aanleiding geven tot een aantal 

onbillijke situaties, heeft willen rechtzetten (Parl. St., Kamer, 2009-2010, DOC 52-2313/004, 

p. 4), en dat hij rekening heeft willen houden met het voormelde arrest nr. 182/2008. Hij heeft 

onder meer in twee nieuwe vrijstellingen voorzien « om het openbaar ministerie, [dat] het 

algemeen belang verdedigt, toe te staan zijn rechtsvordering uit te oefenen in volle 

onafhankelijkheid, zonder rekening te houden met het financieel risico verbonden aan het 

proces » (Parl. St., Kamer, 2009-2010, DOC 52-2313/001, p. 6). 

 

 B.7.  De thans in het geding zijnde herstelvordering wordt door de gemachtigde 

ambtenaar uitsluitend ingesteld in het algemeen belang, met het oog op het vrijwaren van de 

goede ruimtelijke ordening. 
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 Weliswaar zijn de leden van het openbaar ministerie magistraten van de rechterlijke orde, 

terwijl de gemachtigde ambtenaren ambtenaren zijn die tot de uitvoerende macht behoren. Uit 

de parlementaire voorbereiding van artikel 151 van de Grondwet, dat de onafhankelijkheid 

van het openbaar ministerie in de individuele opsporing en vervolging waarborgt, blijkt 

evenwel dat : 

 

 « het openbaar ministerie onafhankelijk is wanneer het de strafvordering instelt en dus bij 
het vervolgen van misdrijven, weze het dat het openbaar ministerie hier […] geen rechterlijk 
ambt uitoefent maar veeleer een ambt van de uitvoerende macht en aldus onderworpen is aan 
het gezag en het toezicht van de minister van Justitie. Vandaar dat paragraaf één verwijst naar 
de mogelijkheid van de minister van Justitie om de strafvervolging te bevelen (artikel 274 en 
volgende : het positief injunctierecht), evenals naar de bevoegdheid van de minister van 
Justitie om de richtlijnen van het strafrechtelijk beleid, inclusief die van het opsporings- en 
vervolgingsbeleid, vast te stellen » (Parl. St., Kamer, 1997-1998, nr. 1675/1, p. 4). 
 

 Het verschillende statuut van de gemachtigde ambtenaren en van de leden van het 

openbaar ministerie kan derhalve niet volstaan om het in het geding zijnde verschil in 

behandeling te verantwoorden. 

 

 Zoals de leden van het openbaar ministerie dienen de gemachtigde ambtenaren hun 

vordering in volle onafhankelijkheid te kunnen uitoefenen, zonder rekening te houden met het 

financieel risico verbonden aan het proces. 

 

 B.8.  De prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, vóór de inwerkingtreding van de wet van 

21 februari 2010, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre een 

rechtsplegingsvergoeding ten laste van de gemachtigde ambtenaar kan worden gelegd 

wanneer hij in het ongelijk wordt gesteld bij zijn op grond van artikel 157 van het Waalse 

Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie voor de 

burgerlijke rechtbank ingestelde herstelvordering. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 7 maart 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux R. Henneuse 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 5324 en 5328 

 
 

Arrest nr. 37/2013 
van 14 maart 2013 

 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 
 
 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel IV.7, 1°, van het decreet van de Vlaamse 

Gemeenschap van 1 juli 2011 betreffende het onderwijs XXI, ingesteld door de 

vzw « Samenlevingsopbouw Brussel » en de vzw « Liga voor Mensenrechten » en het beroep 

tot vernietiging van artikel IV.1, 3°, en artikel IV.7., 1°, van hetzelfde decreet, ingesteld door 

de vzw « Volwassenenonderwijs van de Landelijke Bedienden Centrale - Nationaal Verbond 

voor Kaderpersoneel » en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en F. Daoût, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, 

onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de beroepen en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 februari 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 29 februari 2012, hebben de 
vzw « Samenlevingsopbouw Brussel », met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, 
Henegouwenkaai 29, en de vzw « Liga voor Mensenrechten », met maatschappelijke zetel te 
9000 Gent, Gebroeders De Smetstraat 75, beroep tot vernietiging ingesteld van artikel IV.7, 
1°, van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 1 juli 2011 betreffende het onderwijs XXI 
(bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2011). 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 februari 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 1 maart 2012, hebben de 
vzw « Volwassenenonderwijs van de Landelijke Bedienden Centrale - Nationaal Verbond 
voor Kaderpersoneel », met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen Sudermanstraat 5, 
Ivette Brusselmans, wonende te 2018 Antwerpen, Lange Van Ruusbroecstraat 102, en Johan 
Nicasie, wonende te 2550 Kontich, IJzermaalberg 14, beroep tot vernietiging ingesteld van de 
artikelen IV.1, 3°, en IV.7, 1°, van hetzelfde decreet. 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5324 en 5328 van de rol van het Hof, werden 
samengevoegd. 
 
 
 De Vlaamse Regering heeft memories ingediend, de verzoekende partijen hebben 
memories van antwoord ingediend en de Vlaamse Regering heeft ook memories van 
wederantwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 9 januari 2013 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. J. Roets, tevens loco Mr. S. Sottiaux, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
verzoekende partijen in de zaak nr. 5324; 
 
 .  Mr. E. Flamand en Mr. J. De Lien, advocaten bij de balie te Antwerpen, voor de 
verzoekende partijen in de zaak nr. 5328; 
 
 .  Mr. D. Vanheule, advocaat bij de balie te Gent, voor de Vlaamse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en J. Spreutels verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  In rechte 
 

- A - 
 
 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 
 
 A.1.1.  De Vlaamse Regering betwist in haar memorie de ontvankelijkheid van het beroep in de zaak 
nr. 5324 : de verzoekende partijen zouden niet aantonen dat de beslissing tot het instellen van het beroep op een 
rechtsgeldige wijze (met een voldoende aanwezigheid van leden en met een voldoende meerderheid van 
stemmen) is tot stand gekomen. 
 
 A.1.2.  Nadat de verzoekende partijen in die zaak bijkomende stukken met betrekking tot het in rechte 
treden hebben voorgelegd, verklaart de Vlaamse Regering in haar memorie van antwoord zich, wat de 
ontvankelijkheid van het beroep betreft, naar de wijsheid van het Hof te gedragen. 
 
 A.2.1.  De Vlaamse Regering betwist tevens de ontvankelijkheid van het beroep in de zaak nr. 5328 : de 
verzoekende partijen zouden niet doen blijken van het vereiste (rechtstreeks en werkelijk) belang bij de 
vernietiging van de bestreden bepaling. De Vlaamse Regering voert in essentie aan dat de benadeling niet door 
concrete gegevens is gestaafd. 
 
 A.2.2.  De eerste verzoekende partij in die zaak heeft als doel « naschoolse opleidingen in te richten voor 
niet-leerplichtigen, inzonderheid voor de bedienden, in het gebied van de Vlaamse Gemeenschap, conform de 
aldaar geldende wetgeving en reglementering op het onderwijs ». Zij voert aan dat zij als gevolg van de 
bestreden norm minder inkomsten zal ontvangen, dat zij minder leerkrachten en medewerkers zal kunnen 
aanstellen en dat zij minder concurrentieel zal worden. Zij voelt zich ten slotte ook aangetast in haar morele 
rechten en reputatie. 
 
 De tweede en derde verzoekende partij in dezelfde zaak zijn respectievelijk lerares en directeur in de 
naschoolse opleidingen die de eerste verzoekende partij inricht. Zij voeren in hoofdzaak aan dat de bestreden 
bepaling een belangrijke weerslag zal hebben op financieel en organisatorisch vlak, hetgeen hun beroepssituatie 
rechtstreeks en ongunstig zal kunnen raken. 
 
 
 Ten aanzien van de middelen 
 
 A.3.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5324 voeren een schending aan van artikel 191 van de 
Grondwet en het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie (artikelen 10, 11 en 24, § 4, van de Grondwet), in 
samenhang gelezen met het recht op onderwijs (artikel 24, § 3, van de Grondwet, artikel 2 van het Eerste 
Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en artikel 13 van het Internationaal 
Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten). 
 
 A.3.2.  In het eerste onderdeel van het middel zetten de verzoekende partijen uiteen dat de bestreden 
bepaling een discriminerend onderscheid inzake het genot van het recht op onderwijs invoert tussen, enerzijds, 
Belgen en vreemdelingen die wettig in België verblijven en, anderzijds, vreemdelingen die onwettig in België 
verblijven. Verwijzend naar rechtspraak en rechtsleer betogen zij dat het begrip « onderwijs » van toepassing is 
op alle types en niveaus van onderwijs. Het recht op onderwijs zou door alle rechtsonderhorigen kunnen worden 
ingeroepen, met inbegrip van de vreemdelingen zonder wettig verblijf, en zou minstens het recht omvatten om 
van de bestaande onderwijsinfrastructuur gebruik te maken. 
 
 De verzoekende partijen merken vervolgens op dat de toetsing door het Hof strikter is wanneer een 
grondrecht in het geding is. Zij wijzen ook op de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens, meer bepaald het arrest Anakomba Yula van 10 maart 2009 en het arrest Ponomaryovi van 21 juni 2011, 
waaruit blijkt dat zeer zwaarwichtige redenen voorhanden moeten zijn opdat een onderscheid dat louter op 
nationaliteit of verblijfsrecht is gesteund, verantwoord zou zijn in het kader van een toetsing aan het recht op 
onderwijs. Uit het laatstgenoemde arrest leiden de verzoekende partijen tevens af dat de decreetgever slechts 
over een geringe appreciatiemarge beschikt wanneer het niet om voortgezet onderwijs maar om basiseducatie 
gaat. 
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 Volgens de verzoekende partijen kan de bestreden bepaling een strikte toetsing niet doorstaan. In de eerste 
plaats zou het bestaan van wachtlijsten de uitsluiting van een bepaalde categorie van kandidaat-cursisten niet 
kunnen verantwoorden. Er zijn immers geen cijfers voorhanden over het aantal cursisten zonder wettig verblijf, 
zodat het verband met de wachtlijsten niet is aangetoond. In de tweede plaats mag het volwassenenonderwijs niet 
worden gereduceerd tot een louter instrument van het integratiebeleid. Opleidingen leiden in de eerste plaats tot 
het ontwikkelen van competenties, ongeacht waar en in welke context zij worden ingezet. In de derde plaats zou 
ook de wens om niet tegen een beslissing van de federale overheid in te gaan geen voldoende verantwoording 
bieden voor het bestreden onderscheid. Het federale beleid inzake de toegang tot het grondgebied en de 
uitzetting wordt immers niet belemmerd door de mogelijkheid voor personen zonder een wettig verblijf 
om - zolang zij op het Belgisch grondgebied aanwezig zijn - tegen betaling volwassenenonderwijs te volgen. 
 
 De verzoekende partijen menen ten slotte dat het criterium van onderscheid in ieder geval niet pertinent is 
om de beoogde doelstellingen te bereiken en dat er geen redelijk verband van evenredigheid is tussen de 
aangewende middelen en het nagestreefde doel. Zij voeren onder meer aan dat de bestreden maatregel 
contraproductief is, doordat hij bijdraagt tot het ontstaan van ongecontroleerde alternatieve circuits, dat van de 
centra voor volwassenenonderwijs niet kan worden verwacht dat zij de wettigheid van het verblijf van de 
kandidaat-cursisten kunnen beoordelen en dat de wettigheid van het verblijf enkel op de datum van inschrijving 
kan worden geëvalueerd. Bovendien zou de maatregel voorbijgaan aan de doelstellingen van het decreet van 
28 april 1998 betreffende het Vlaamse integratiebeleid, dat zich ook richt op vreemdelingen zonder wettig 
verblijf, meer bepaald vreemdelingen die wegens een noodsituatie begeleiding vragen, en aan de doelstellingen 
van het Vlaamse inburgeringsdecreet van 28 februari 2003, op grond waarvan nieuwkomers zoals 
gezinsmigranten en asielzoekers reeds inburgeringsplichtig zijn terwijl zij slechts kortlopende, verlengbare 
verblijfsdocumenten hebben, hetgeen hen kan verhinderen om voor toekomstige cursussen in te schrijven en 
aldus hun integratie kan vertragen. De verzoekende partijen verwijzen in dat verband tevens naar een arrest van 
het Amerikaanse Hooggerechtshof van 1 december 1981. Zij wijzen ook erop dat het integratiedecreet zelf 
uitdrukkelijk het onderwijs aanduidt als een prioritair instrument voor de oriëntering van vreemdelingen zonder 
wettig verblijf. 
 
 De uitsluiting uit het volwassenenonderwijs, zonder ruggenspraak met de federale overheid en de andere 
gemeenschappen, zou evenmin een effectief middel zijn om mensen ertoe aan te sporen het land te verlaten of 
om hen te ontraden naar België te komen. De maatregel zou ten slotte te algemeen zijn opgevat, doordat hij alle 
categorieën van vreemdelingen zonder wettig verblijf en alle opleidingsvormen binnen het 
volwassenenonderwijs treft. De decreetgever zou op geen enkel moment hebben nagegaan of er minder 
ingrijpende maatregelen mogelijk waren, zoals een uitbreiding van de capaciteit van de overbevraagde 
opleidingen. Bovendien zou de concrete impact van de bestreden bepaling nog ruimer zijn, als gevolg van de 
wachtlijsten bij de gemeentebesturen, de lange duurtijd van woonstcontroles, de afwezigheid van termijnen voor 
de afgifte van een verblijfsdocument, de vertragingen bij de verlenging van de verblijfskaart en de problematiek 
van de documentlozen, de onverwijderbaren en de staatlozen. De niet-naleving van de bestreden maatregel zou 
volgens de verzoekende partijen de erkenning van de onderwijsinstellingen - en dus niet louter de financiering 
ervan - in het gedrang brengen. 
 
 A.3.3.  In het tweede onderdeel van het middel voeren de verzoekende partijen een schending aan van de 
standstill-verplichting, vervat in artikel 13, leden 1 en 2, d), van het Internationaal Verdrag inzake economische, 
sociale en culturele rechten. Wat die verplichting betreft, verwijzen zij met name naar het arrest nr. 28/2007 van 
het Hof, waaruit zou blijken dat de voormelde bepaling zich verzet tegen alle maatregelen die zouden ingaan 
tegen de doelstelling om de « gelijkelijke toegang » tot het onderwijs te verwezenlijken. Dat zou bij uitstek 
gelden voor maatregelen die ertoe strekken om de gelijkelijke toegang tot het basisonderricht te ontzeggen aan 
bepaalde categorieën van personen die voorheen wel toegang hadden tot dat onderwijs. De bestreden bepaling 
leidt precies tot het terugschroeven van de voorheen bestaande graad van gelijkelijke toegang tot het 
basisonderricht in de Vlaamse Gemeenschap. 
 
 A.4.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5328 voeren in hun eerste middel een schending aan van 
artikel 24 van de Grondwet, op zichzelf beschouwd en in samenhang gelezen met artikel 2 van het Eerste 
Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en de artikelen 2, lid 1, en 13 van het 
Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, doordat de bestreden bepalingen een 
onrechtmatige inmenging zouden betekenen in de fundamentele vrijheid om volwassenenonderwijs in te richten. 
 
 Zij wijzen erop dat het recht op onderwijs door de voormelde grondwets- en verdragsbepalingen niet enkel 
voor kinderen wordt gewaarborgd, maar voor eenieder, met inbegrip van de niet verblijfsgerechtigde 
vreemdelingen, en dat de decreetgever in het verleden - onder meer in het integratiedecreet - uitdrukkelijk ervoor 
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heeft geijverd om mensen zonder papieren de mogelijkheid te geven om onderwijs te volgen. De bestreden 
bepalingen beknotten de vrijheid van de verzoekende partijen om onderwijs te verstrekken aan de uitgesloten 
categorie, die voor hen een belangrijke doelgroep vormt. 
 
 Uit de rechtspraak omtrent artikel 2 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens leiden de verzoekende partijen af dat aan ieder die onder de rechtsmacht van de verbonden 
Staten ressorteert de toegang tot de bestaande onderwijsinstellingen is gewaarborgd en dat daarop geen enkele 
uitzondering kan worden toegestaan wegens het specifieke karakter van het recht op onderwijs dat onontbeerlijk 
is voor de verwezenlijking van de mensenrechten in het algemeen. Een algemene regel waarbij een wettig 
verblijf wordt vereist, lijkt in te druisen tegen de waarborg dat van de bestaande onderwijsstructuur gebruik kan 
worden gemaakt, zodat de bestreden bepaling indruist tegen de voormelde verdragsbepaling. Door dat vereiste in 
te voeren zou de decreetgever niet meer louter regulerend optreden, maar zou hij het recht op onderwijs aan een 
bepaalde categorie van personen ontzeggen. Zij citeren ook uit de algemene commentaar bij artikel 13 van het 
Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten. 
 
 De eerste verzoekende partij merkt op dat zij reeds vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw cursussen 
basiseducatie aanbiedt. Het terugschroeven van dat aanbod zou ingaan tegen het standstill-principe dat in 
artikel 13 van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten is vervat. 
 
 A.4.2.  In ondergeschikte orde betwisten de verzoekende partijen de materiële grondslag van de bestreden 
bepaling. Meer bepaald zou het verband tussen de wachtlijsten en de aanwezigheid van een categorie van 
volwassenen zonder wettig verblijf niet zijn aangetoond, noch wat de opleidingen in het algemeen betreft, noch 
wat de cursussen Nederlands voor anderstaligen in het bijzonder betreft. Volgens de verzoekende partijen werd 
de maatregel om principiële redenen genomen en niet om financiële redenen of om de capaciteitsproblemen van 
het volwassenenonderwijs aan te pakken. De maatregel zou derhalve niet pertinent, niet noodzakelijk en niet 
proportioneel zijn. Zij verwijzen in dat verband naar het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van 
State. Bovendien zou het waarborgen van het recht van de ene categorie door het beperken van het recht van de 
andere categorie geen wettige doelstelling uitmaken, mede gelet op het feit dat het volwassenenonderwijs niet in 
de eerste plaats voor de integratie van niet-Belgen is bedoeld. De bestreden bepaling zou evenmin kunnen 
worden verantwoord door een verwijzing naar het vreemdelingenbeleid en de verblijfsreglementering van de 
federale overheid. De federale overheid zelf zou het volgen van onderwijs niet tegengesteld achten aan een 
onwettig verblijf. In elk geval zou het toelaten van niet verblijfsgemachtigde vreemdelingen tot het 
volwassenenonderwijs het beleid van de federale overheid niet onmogelijk of buitensporig moeilijk maken. De 
federale overheid is nooit vragende partij geweest voor de ingevoerde maatregel en in de andere 
gemeenschappen bestaat geen analoge maatregel. Zij wijzen ten slotte erop dat het regulariseren van illegaal 
verblijvende vreemdelingen een integraal en belangrijk deel vormt van het federale immigratiebeleid. 
 
 A.4.3.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5328 voeren in hun tweede middel een schending aan van 
artikel 24, § 4, van de Grondwet, op zichzelf beschouwd en in samenhang gelezen met artikel 2 van het Eerste 
Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en artikel 13 van het Internationaal 
Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, en van de artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet, al 
dan niet in samenhang gelezen met artikel 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, doordat de 
bestreden bepaling een verschil in behandeling in het leven roept tussen vreemdelingen met een wettig verblijf 
en vreemdelingen zonder wettig verblijf. Zij verwijzen in dat verband naar twee arresten van het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens waarin Duitsland werd veroordeeld wegens schending van het verbod van 
discriminatie omdat voor de toekenning van kinderbijslag een onderscheid bestond tussen vreemdelingen met 
een precaire verblijfstoelating en vreemdelingen met een permanente verblijfstoelating. Het recht op onderwijs is 
naar hun oordeel niet aan een leeftijdsvereiste gekoppeld. 
 
 Voor het overige herhalen de verzoekende partijen dat de bestreden bepaling niet redelijk verantwoord is, 
dat zij niet aan een wettig doel beantwoordt en dat zij niet pertinent, niet noodzakelijk en niet proportioneel is. 
 
 A.5.1.  De Vlaamse Regering merkt in de eerste plaats op dat de decreetgever aan de notie « wettig 
verblijf » een zeer ruime invulling heeft gegeven. Zij is niet beperkt tot personen die, met toepassing van de 
federale verblijfswetgeving van rechtswege toegelaten zijn of door de minister gemachtigd zijn tot het verblijf, al 
dan niet in de tijd beperkt, of de vestiging in België. Ook alle personen die een geldig verblijfsdocument hebben 
en die zich nog in een of andere fase van een verblijfsprocedure bevinden, zonder dat hierover reeds een 
definitieve beslissing is genomen, worden beschouwd als personen met een « wettig verblijf » in België. Uit die 
ruime invulling zou blijken dat de decreetgever zich ervan bewust is dat het volwassenenonderwijs kan bijdragen 
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tot een betere integratie van vreemdelingen in de samenleving. Om die reden is de inschrijving niet alleen 
opengesteld voor personen die reeds tot het verblijf of de vestiging zijn toegelaten, vaak na een procedure die 
maanden in beslag neemt en gedurende welke zij reeds wettig in het land verblijven, maar ook voor zij die 
uitzicht hebben op een geldig verblijfs- of vestigingsstatuut en in afwachting daarvan wettig op het grondgebied 
verblijven. Omgekeerd is de decreetgever van oordeel geweest dat de toegang tot het volwassenenonderwijs kan 
worden ontzegd aan personen die niet regelmatig op het grondgebied verblijven en die nog geen perspectief 
hebben op een wettig verblijfs- of vestigingsstatuut. Uit de parlementaire voorbereiding leidt de Vlaamse 
Regering af dat de afstemming van het Vlaamse onderwijstoegangsbeleid op het federale verblijfsbeleid de 
doelstelling is geweest van de decreetswijziging. 
 
 A.5.2.  Het aangevoerde verschil in behandeling steunt volgens de Vlaamse Regering op een objectief 
criterium, namelijk het al dan niet voldoen aan de wettelijke verblijfsvoorwaarde (machtiging of toelating tot 
verblijf/vestiging of bezit van een geldig verblijfsdocument in de zin van de Vreemdelingenwet van 15 december 
1980). De maatregel streeft een legitiem en geoorloofd doel na, namelijk voorkomen dat aan mensen die niet 
over een wettig verblijf beschikken en zich niet duurzaam kunnen integreren in de samenleving toch de 
mogelijkheid wordt gegeven om een opleiding te volgen met het oog op die integratie en voorkomen dat wordt 
ingegaan tegen een beslissing van de federale overheid om die personen niet langer te laten verblijven op het 
grondgebied. Het feit dat de aanpak van de incoherentie tussen toelating tot het verblijf en toelating tot het 
volwassenenonderwijs ook gunstige gevolgen zou kunnen hebben voor de wachtlijsten, zou een gevolg zijn van 
de maatregel en niet de doelstelling ervan. Om de wachtlijsten weg te werken, heeft de decreetgever een reeks 
andere maatregelen doorgevoerd. 
 
 Het verschil in behandeling zou tevens pertinent zijn voor het bereiken van de doelstelling en aansluiten bij 
het Vlaamse integratiebeleid. Anders dan voor de wettig verblijvende vreemdelingen en de vluchtelingen is het 
beleid voor de vreemdelingen zonder wettig verblijf niet gericht op een volwaardige participatie in de 
samenleving maar op het waarborgen van de noodzakelijke rechten. De oriëntatie naar een zinvol 
toekomstperspectief met het oog op een terugkeer houdt niet in dat een recht op onderwijs moet zijn 
gewaarborgd. De verzoekende partijen kunnen daarin weliswaar een nuttig middel zien, maar dat is een 
beleidsoordeel dat niet strookt met de keuze van de decreetgever en waarvan de beoordeling de grenzen van de 
grondwettigheidscontrole overstijgt. In het Vlaamse integratiebeleid zou enkel sprake zijn van informatie over 
programma’s van vrijwillige terugkeer, die zijn uitgewerkt binnen de bevoegdheid van de federale overheid. De 
Vlaamse Regering benadrukt dat voor minderjarigen, waarover ook het door de verzoekende partijen 
aangehaalde arrest van het Amerikaanse Hooggerechtshof handelde, het recht op onderwijs wel een noodzakelijk 
recht is en dat zij, ongeacht hun verblijfsstatus, toegang hebben tot het onderwijs in Vlaanderen. 
 
 Volgens de Vlaamse Regering zijn de aangewende middelen evenredig met het nagestreefde doel. Het recht 
op onderwijs is geen absoluut recht : het basisonderwijs moet kosteloos zijn, zo blijkt uit de rechtspraak, maar 
het secundair en hoger onderwijs kunnen meer worden gereguleerd, naargelang het leerplichtkarakter dat 
doorgaans aan de minderjarigheid van de leerlingen is gebonden. De Vlaamse Regering verwijst in dat verband 
naar het arrest nr. 47/97 van het Hof. Wat het arrest Ponomaryovi betreft, verwijst zij naar de vaststelling van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat de door Bulgarije genomen maatregelen niet pasten in het kader 
van een actie om illegale migratie te beperken. Het ontzeggen van de toegang tot het onderwijs heeft voor 
volwassenen niet dezelfde gevolgen als voor kinderen. Uit het bestaan van waarborgen van toegang tot het 
basis- en secundair onderwijs voor minderjarigen, jonger dan achttien jaar, kan niet worden afgeleid dat die 
bescherming op dezelfde absolute wijze moet worden gewaarborgd voor meerderjarigen, zelfs wanneer zij 
vormingen zouden volgen die qua niveau vergelijkbaar zijn met het basis- en secundair onderwijs. Volwassenen 
behoren immers niet tot de kwetsbare groep van minderjarigen. 
 
 Anders dan de verzoekende partijen is de Vlaamse Regering van oordeel dat de erkenning van een centrum 
voor volwassenenonderwijs niet in het gedrang komt bij de niet-naleving van de bestreden maatregel, die immers 
ruimte laat om naast de gesubsidieerde lessen betalende lessen aan te bieden aan de illegaal verblijvende 
cursisten. Dat contractonderwijs moet boekhoudkundig echter volledig gescheiden zijn van het gesubsidieerde 
onderwijs en moet volledig door een externe partij worden gefinancierd. 
 
 A.5.3.  De Vlaamse Regering betwist de ontvankelijkheid van het eerste middel in de zaak nr. 5328 omdat 
niet duidelijk zou blijken of de verzoekende partijen een schending aanvoeren van de vrijheid om onderwijs in te 
richten of van de vrijheid van onwettig in België verblijvende vreemdelingen om volwassenenonderwijs te 
volgen. In zoverre het middel toch ontvankelijk zou zijn en betrekking heeft op de vrijheid om onderwijs in te 
richten, beletten de bestreden bepalingen de eerste verzoekende partij niet om volwassenenonderwijs aan te 
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bieden. Het feit dat het onderwijs moet worden aangeboden overeenkomstig de door de decreetgever gestelde 
voorwaarden, is een inherent gevolg van de noodzaak om de subsidiëring van het onderwijs via objectief 
vastgestelde regels te laten verlopen. Die beperking is op zichzelf niet in strijd met de vrijheid van onderwijs. In 
zoverre het middel betrekking heeft op de beperking van de toegang tot het onderwijs, herhaalt de Vlaamse 
Regering dat het verschil in behandeling van vreemdelingen volgens hun verblijfsstatuut objectief en redelijk 
kan worden verantwoord in het licht van de in het geding zijnde rechten (zie A.5.2). 
 
 A.5.4.  Wat de aangevoerde schending van de standstill-verplichting betreft, zoals vervat in artikel 13, 
leden 1 en 2, d), van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, werpt de 
Vlaamse Regering in de eerste plaats op dat die verdragsartikelen niet tot de normen behoren waaraan het Hof 
rechtstreeks vermag te toetsen. Ten gronde betoogt zij dat er een verschil bestaat tussen de verschillende 
onderdelen van artikel 13, lid 2, van het voormelde Verdrag. De litterae b) en c) slaan op de verplichting om het 
onderwijs op middelbaar en op hoger niveau door alle passende maatregelen (in het bijzonder de kosteloosheid) 
voor eenieder beschikbaar te maken. In littera d) kan slechts de verplichting worden gelezen om het 
basisonderricht « zoveel mogelijk » te stimuleren of intensiveren ten behoeve van personen die geen lager 
onderwijs hebben genoten. De verdragspartijen waren met andere woorden niet van oordeel dat ook voor de 
personen die geen lager onderwijs hebben genoten de algemene toegankelijkheid en beschikbaarheid van het 
basisonderricht moet worden verwezenlijkt. De verdragsbepaling staat derhalve niet eraan in de weg dat de 
verdragsstaten een migratiebeleid voeren en de basiseducatie kunnen ontzeggen aan personen die niet tot het 
verblijf zijn toegelaten en voor wie het niet mogelijk is om, rekening houdend met de beperkte middelen 
waarover de Staten beschikken om hun onderwijsverplichtingen na te komen, in een basisonderwijsaanbod te 
voorzien. 
 
 A.5.5.  Wat de verwijzing, door de verzoekende partijen in de zaak nr. 5328, naar de rechtspraak van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens betreft (zie A.4.3), merkt de Vlaamse Regering op dat daarin een 
onderscheid in het geding was tussen twee categorieën van personen die beiden legaal in Duitsland verbleven, 
terwijl de bestreden bepaling een verschil in behandeling invoert naargelang het verblijf al dan niet wettig is. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De bestreden bepalingen, artikel IV.1, 3°, en artikel IV.7, 1°, van het decreet van 

1 juli 2011 betreffende het onderwijs XXI, wijzigen het decreet van 15 juni 2007 betreffende 

het volwassenenonderwijs. 

 

 Het volwassenenonderwijs is het onderwijs dat wordt erkend en gefinancierd of 

gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap en dat wordt georganiseerd door de erkende 

Centra voor Volwassenenonderwijs en de erkende Centra voor Basiseducatie (artikel 2, 46°, 

van het decreet van 15 juni 2007). 

 

 Het volwassenenonderwijs heeft als doelstelling, enerzijds, de cursisten de kennis, 

vaardigheden en attitudes bij te brengen die nodig zijn voor de persoonlijke ontwikkeling, het 

maatschappelijk functioneren, het verder deelnemen aan onderwijs, het uitoefenen van een 

beroep of het beheersen van een taal en, anderzijds, de cursisten in staat te stellen erkende 

studiebewijzen te behalen (artikel 3, § 1, van het decreet van 15 juni 2007). Het wordt 
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ingedeeld in basiseducatie, secundair volwassenenonderwijs, hoger beroepsonderwijs en 

specifieke lerarenopleidingen (artikel 4 van het decreet van 15 juni 2007). 

 

 Krachtens artikel 37, eerste lid, van het decreet van 15 juni 2007 worden de cursisten 

ingeschreven in de volgorde dat ze zich bij het centrum voor volwassenenonderwijs in orde 

stellen met de inschrijvingsvoorwaarden. Indien nodig kunnen wachtlijsten worden 

aangelegd. 

 

 De tweede bestreden bepaling (in beide zaken) voegt een 5° toe aan artikel 37, tweede lid, 

van het voormelde decreet, dat voortaan als volgt luidt (toevoeging gecursiveerd) : 

 

 « De inschrijvingsvoorwaarden, vermeld in het eerste lid, omvatten volgende elementen : 
 
 1°  aan de toelatingsvoorwaarden voldoen; 
 
 2°  het inschrijvingsgeld betaald hebben of hiervan rechtmatig vrijgesteld zijn; 
 
 3°  zich akkoord verklaard hebben met het centrumreglement; 
 
 4°  zich akkoord verklaard hebben met het eigen agogisch project van het centrum; 
 
 5°  indien men voldaan heeft aan de deeltijdse leerplicht, het bewijs geleverd hebben te 
beschikken over de Belgische nationaliteit of te voldoen aan de bepalingen van het wettig 
verblijf, zoals bedoeld in artikel 2, 48° ». 
 

 De deeltijdse leerplicht stopt op het einde van het schooljaar in het jaar dat men achttien 

jaar wordt (artikel 1, § 1, van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht). 

 

 In artikel 2, 48°, van het decreet van 15 juni 2007, zoals ingevoegd bij de eerste (enkel in 

zaak nr. 5328) bestreden bepaling, wordt het wettig verblijf gedefinieerd als « de situatie van 

de vreemdeling die toegelaten of gemachtigd is om in het Rijk te verblijven of die gemachtigd 

is er zich te vestigen, of die volgens een geldig document in het Rijk mag verblijven, 

overeenkomstig de bepalingen van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ». 

 

 



9 
 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de beroepen tot vernietiging 

 

 B.2.1.  De Vlaamse Regering betwist de ontvankelijkheid van de beroepen tot 

vernietiging, doordat de verzoekende partijen hun beroep niet op rechtsgeldige wijze zouden 

hebben ingesteld (zaak nr. 5324) of doordat zij niet van het vereiste belang bij de vernietiging 

van de bestreden bepalingen zouden doen blijken (zaak nr. 5328). 

 

 B.2.2.  Uit de stukken die de verzoekende partijen in de zaak nr. 5324 aan het Hof hebben 

voorgelegd, blijkt dat zij hun beroep op rechtsgeldige wijze hebben ingesteld. 

 

 B.2.3.  De eerste verzoekende partij in de zaak nr. 5328 richt naschoolse opleidingen voor 

niet-leerplichtigen in. Het is aannemelijk dat die partij, zonder dat zij daarvoor concrete 

gegevens dient voor te leggen, rechtstreeks en ongunstig zou kunnen worden geraakt door 

bepalingen die de inschrijving bij een centrum voor volwassenenonderwijs aan een 

bijkomende voorwaarde onderwerpen. 

 

 Aangezien de eerste verzoekende partij van het vereiste belang doet blijken, dient niet te 

worden onderzocht of dat ook voor de twee andere verzoekende partijen het geval is. 

 

 B.2.4.  De excepties worden verworpen. 

 

 

 Ten aanzien van de middelen 

 

 B.3.1.  Het enige middel in de zaak nr. 5324 is afgeleid uit een schending van artikel 191 

van de Grondwet en het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie (artikelen 10, 11 en 24, 

§ 4, van de Grondwet), in samenhang gelezen met het recht op onderwijs (artikel 24, § 3, van 

de Grondwet, artikel 2 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens en artikel 13 van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale 

en culturele rechten). 

 

 In het eerste onderdeel van het middel voeren de verzoekende partijen aan dat de 

bestreden bepaling een discriminerend onderscheid inzake het genot van het recht op 

onderwijs invoert tussen, enerzijds, Belgen en vreemdelingen die wettig in België verblijven 
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en, anderzijds, vreemdelingen die onwettig in België verblijven. In het tweede onderdeel van 

het middel voeren de verzoekende partijen een schending aan van de standstill-verplichting, 

die in artikel 13, leden 1 en 2, d), van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale 

en culturele rechten zou zijn vervat. 

 

 Het eerste middel in de zaak nr. 5328 is afgeleid uit een schending van artikel 24 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 2 van het Eerste Aanvullend Protocol 

bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met de artikelen 2, lid 1, en 13 van 

het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, doordat de 

bestreden bepaling een onrechtmatige inmenging zou betekenen in de fundamentele vrijheid 

om volwassenenonderwijs in te richten. 

 

 Het tweede middel in de zaak nr. 5328 is afgeleid uit een schending van artikel 24, § 4, 

van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 2 van het Eerste Aanvullend 

Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 13 van het 

Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, en van de 

artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 14 van 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, doordat de bestreden bepalingen een 

verschil in behandeling in het leven roepen tussen vreemdelingen met een wettig verblijf en 

vreemdelingen zonder wettig verblijf. 

 

 B.3.2.  De Vlaamse Regering werpt op dat het tweede onderdeel van het enige middel in 

de zaak nr. 5324 onontvankelijk is omdat het Hof niet bevoegd is om rechtstreeks te toetsen 

aan de aangevoerde verdragsbepaling. 

 

 Het enige middel is afgeleid uit een schending van bepalingen waaraan het Hof 

rechtstreeks vermag te toetsen, in samenhang gelezen met, onder meer, artikel 13 van het 

Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten. Het Hof wordt 

derhalve niet verzocht om rechtstreeks aan die verdragsbepaling te toetsen. 

 

 B.3.3.  De Vlaamse Regering werpt tevens op dat het eerste middel in de zaak nr. 5328 

niet ontvankelijk is omdat niet duidelijk zou blijken of de verzoekende partijen een schending 

aanvoeren van de vrijheid om onderwijs in te richten of van de vrijheid van onwettig in België 

verblijvende vreemdelingen om onderwijs te volgen. 
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 In het eerste middel wordt op duidelijke wijze aangevoerd dat de bestreden bepalingen 

een onrechtmatige inmenging zouden betekenen in de fundamentele vrijheid om 

volwassenenonderwijs in te richten. De vrijheid van onwettig in België verblijvende 

vreemdelingen om volwassenenonderwijs te volgen vormt een element in de uiteenzetting van 

het middel. 

 

 B.3.4.  De excepties worden verworpen. 

 

 Aangezien de middelen nauw met elkaar zijn verbonden, worden zij samen onderzocht. 

 

 B.4.  De artikelen 10 en 11 van de Grondwet waarborgen het beginsel van gelijkheid en 

niet-discriminatie. Artikel 24, § 4, van de Grondwet herbevestigt dat beginsel voor 

onderwijszaken. Volgens die bepaling zijn alle studenten gelijk voor de wet of het decreet. 

 

 Artikel 191 van de Grondwet bepaalt dat iedere vreemdeling die zich op het grondgebied 

van België bevindt, de bescherming verleend aan personen en aan goederen geniet, behoudens 

de bij de wet gestelde uitzonderingen. Op grond van die bepaling kan een verschil in 

behandeling dat een vreemdeling benadeelt, alleen bij een wetskrachtige norm worden 

ingevoerd. Die bepaling heeft niet tot doel de wetgever ertoe te machtigen, wanneer hij een 

dergelijk verschil in het leven roept, zich eraan te onttrekken de in de Grondwet verankerde 

fundamentele beginselen in acht te nemen. Uit artikel 191 van de Grondwet vloeit dus niet 

voort dat de wetgever, wanneer hij een verschil in behandeling ten nadele van vreemdelingen 

invoert, niet erover moet waken dat dit verschil niet discriminerend is, ongeacht de aard van 

de in het geding zijnde beginselen. 

 

 Artikel 191 van de Grondwet kan echter enkel worden geschonden door een bepaling die 

een verschil in behandeling instelt tussen Belgen en vreemdelingen en niet door een bepaling 

die een verschil in behandeling tussen categorieën van vreemdelingen invoert. 

 

 B.5.  Allereerst moet worden opgemerkt dat de decreetgever aan het begrip « wettig 

verblijf » een zeer ruime invulling heeft gegeven. Zoals de Vlaamse Regering aanvoert, is het 

begrip niet beperkt tot de personen die, met toepassing van de federale verblijfswetgeving van 

rechtswege toegelaten zijn of door de minister gemachtigd zijn tot het verblijf, al dan niet in 
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de tijd beperkt, of tot de vestiging in België. Ook de personen die een geldig 

verblijfsdocument hebben en die zich nog in een of andere fase van een verblijfsprocedure 

bevinden, zonder dat er reeds een definitieve beslissing hierover is genomen, worden 

beschouwd als personen met een « wettig verblijf » in België. 

 

 « Zo komt ondermeer het verblijf van asielzoekers met een attest van immatriculatie of 
bijlage 35 tijdens hun asielprocedure in aanmerking. Daarnaast komt ook het verblijf van 
EU-burgers vanaf toekenning van de bijlage 19 in aanmerking. Daartegenover : afgewezen 
asielzoekers die na een uitwijzingsbevel in België blijven, behouden wel hun inschrijving in 
het wachtregister, maar voldoen niet aan het vereiste wettelijk verblijf, omdat zij geen geldig 
verblijfsdocument meer hebben » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2010-2011, nr. 1082/1, p. 36). 
 

 B.6.  Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de decreetgever, met het invoeren van 

de voorwaarde van een wettig verblijf, het Vlaamse beleid inzake de toegang tot het 

volwassenenonderwijs beoogde af te stemmen op het federale verblijfsbeleid : 

 

 « De hoofdreden is en blijft de coherentie van het federale en gemeenschapsbeleid. De 
Vlaamse Regering wil het migratiebeleid niet onderuit halen door mensen zonder papieren 
een cursus te laten volgen die ze als motivatie voor een nieuwe regularisatieaanvraag kunnen 
gebruiken » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2010-2011, nr. 1082/9, p. 42). 
 

 B.7.  Zoals het Hof reeds herhaaldelijk heeft vastgesteld (zie o.a. arrest nr. 32/2006), 

hanteert de wetgever, wanneer hij een vreemdelingenbeleid wil voeren en met het oog daarop 

regels oplegt waaraan moet worden voldaan om wettig op het grondgebied te verblijven, een 

objectief en pertinent criterium van onderscheid indien hij aan het al dan niet naleven daarvan 

gevolgen verbindt bij het toekennen van maatschappelijke dienstverlening. Het beleid inzake 

toegang tot het grondgebied en het verblijf van vreemdelingen zou immers worden doorkruist 

wanneer zou worden aangenomen dat aan vreemdelingen die onwettig in België verblijven, 

dezelfde maatschappelijke dienstverlening moet worden verleend als aan degenen die wettig 

in België verblijven. Het verschil tussen beide categorieën van vreemdelingen verantwoordt 

dat op de Staat ten aanzien van hen niet dezelfde verplichtingen rusten. 

 

 De wil om het federale vreemdelingenbeleid niet te doorkruisen kan eveneens 

verantwoorden dat op de decreetgever, bij de uitoefening van zijn bevoegdheden, niet 

dezelfde verplichtingen rusten ten aanzien van de categorie van vreemdelingen die onwettig 

op het grondgebied verblijven. 
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 B.8.  Het Hof is bevoegd om na te gaan of wetsbepalingen in strijd zijn met het beginsel 

van gelijkheid en niet-discriminatie, maar inzake de rangschikking van de inschrijvingen in de 

onderwijsinstellingen beschikt het niet over een beoordelingsbevoegdheid die gelijkwaardig is 

aan die van de decreetgever en die het Hof zou toelaten de keuzes, zelfs indien die niet 

opportuun zijn, af te keuren die de decreetgever heeft gemaakt bij de uitoefening van zijn 

beoordelingsbevoegdheid (zie arrest nr. 121/2009). 

 

 Het is niet onredelijk dat de decreetgever de specifieke inspanningen en middelen die hij 

wil aanwenden om de persoonlijke ontwikkeling, het maatschappelijk functioneren, het verder 

deelnemen aan onderwijs, het uitoefenen van een beroep of het beheersen van een taal te 

bevorderen, in beginsel voorbehoudt aan personen die, wegens hun administratief statuut, 

verondersteld zijn definitief of op zijn minst voor een betekenisvolle duur in België gevestigd 

te zijn. 

 

 Het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie wordt door de bestreden bepalingen niet 

geschonden. 

 

 B.9.  Het Hof dient evenwel te onderzoeken of de bestreden bepalingen op onevenredige 

wijze afbreuk doen aan het recht op onderwijs, dat door artikel 24 van de Grondwet en 

artikel 2 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens wordt gewaarborgd, en aan de verplichting die voortvloeit uit artikel 13 van het 

Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten. 

 

 Tot de rechten en vrijheden die door de artikelen 10 en 11 van de Grondwet worden 

gewaarborgd, behoren immers de rechten en vrijheden die voortvloeien uit internationale 

verdragsbepalingen die België binden en krachtens artikel 24, § 3, van de Grondwet heeft 

ieder recht op onderwijs, met inachtneming van de fundamentele rechten en vrijheden. 

 

 B.10.1.  De door artikel 24, § 1, van de Grondwet gewaarborgde onderwijsvrijheid 

veronderstelt dat de inrichtende machten die niet rechtstreeks van de gemeenschap afhangen, 

onder bepaalde voorwaarden aanspraak kunnen maken op subsidiëring vanwege de 

gemeenschap. Het recht op subsidiëring wordt beperkt, enerzijds, door de mogelijkheid voor 

de gemeenschap om de subsidies te verbinden aan vereisten die te maken hebben met het 

algemeen belang, onder andere die van een kwaliteitsonderwijs en de inachtneming van 
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normen in verband met de schoolbevolking en, anderzijds, door de noodzaak om de 

beschikbare financiële middelen te verdelen onder de verschillende opdrachten van de 

gemeenschap. De vrijheid van onderwijs kent bijgevolg beperkingen en verhindert niet dat de 

decreetgever voorwaarden van financiering en subsidiëring oplegt die de uitoefening van die 

vrijheid beperken. 

 

 B.10.2.  De inschrijvingsvoorwaarde die door de bestreden bepalingen wordt opgelegd 

verhindert de eerste verzoekende partij in de zaak nr. 5328 niet om volwassenenonderwijs te 

verstrekken. Zij kan als dusdanig niet worden beschouwd als een inbreuk op de vrijheid van 

onderwijs. Dit zou wel het geval zijn wanneer zou blijken dat de concrete beperking die 

daardoor aan die vrijheid wordt gesteld onevenredig zou zijn ten aanzien van het nagestreefde 

doel. 

 

 Die regeling verhindert overigens volgens de Vlaamse Regering de centra voor 

basiseducatie en de centra voor volwassenenonderwijs niet om contractonderwijs aan te 

bieden aan de illegaal verblijvende cursisten, op voorwaarde dat zulk onderwijs 

boekhoudkundig volledig is gescheiden van het door de gemeenschap gesubsidieerde 

volwassenenonderwijs en indien het volledig door de cursisten zelf of door een externe partij 

wordt gefinancierd. 

 

 B.11.1.  Het door artikel 24, § 3, van de Grondwet gewaarborgde recht op onderwijs staat 

een reglementering van de toegang tot het onderwijs, inzonderheid tot het onderwijs dat wordt 

verstrekt na afloop van de leerplicht, op grond van de behoeften en de mogelijkheden van de 

gemeenschap en het individu, niet in de weg. Artikel 2 van het Eerste Aanvullend Protocol bij 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en artikel 13 van het Internationaal 

Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten - al dan niet in samenhang gelezen 

met artikel 2 van dat Verdrag - staan, in samenhang gelezen met artikel 24 van de Grondwet, 

evenmin eraan in de weg dat de toegang tot het onderwijs na afloop van de leerplicht 

afhankelijk wordt gemaakt van voorwaarden, voor zover daarbij het gelijkheidsbeginsel in 

acht wordt genomen. 

 

 B.11.2.  Artikel 2, eerste zin, van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt dat niemand het recht op onderwijs zal worden 

ontzegd. 
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 Die bepaling verplicht de verdragspartijen niet om onderwijs in een bepaalde vorm of op 

een bepaald niveau in te richten, maar legt hun de verplichting op om een recht van toegang 

tot de bestaande onderwijsinstellingen te waarborgen en staat een reglementering die het 

gelijkheidsbeginsel in acht neemt niet in de weg (EHRM, 23 juli 1968, zaak « betreffende 

sommige aspecten van de taalregeling in het Belgische onderwijs »; zie eveneens EHRM, 

21 juni 2011, Ponomaryovi t. Bulgarije, § 49). 

 

 B.11.3.  Artikel 2, lid 1, van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en 

culturele rechten bepaalt : 

 

 « Iedere Staat die partij is bij dit Verdrag verbindt zich maatregelen te nemen, zowel 
zelfstandig als binnen het kader van de internationale hulp en samenwerking, met name op 
economisch en technisch gebied, en met volledige gebruikmaking van de hem ter beschikking 
staande hulpbronnen, ten einde met alle passende middelen, inzonderheid de invoering van 
wettelijke maatregelen, tot een algehele verwezenlijking van de in dit Verdrag erkende 
rechten te komen ». 
 

 In verband met het recht van elke persoon op onderwijs bepaalt artikel 13, lid 2, d), van 

hetzelfde Verdrag : 

 

 « 2.  De Staten die partij zijn bij dit Verdrag erkennen dat, ten einde tot een volledige 
verwezenlijking van dit recht te komen : 
 
 […] 
 
 d)  Het basisonderricht zoveel mogelijk dient te worden gestimuleerd of geïntensiveerd 
ten behoeve van personen die geen lager onderwijs hebben genoten of dit niet hebben 
voltooid ». 
 

 Anders dan wat de verzoekende partijen beweren en wat de litterae b) en c) van hetzelfde 

artikel inzake de kosteloosheid van het middelbaar en hoger onderwijs betreft, kan uit de 

geciteerde bepalingen geen standstill-verplichting worden afgeleid. Op de verdragspartijen 

rust ten aanzien van personen die geen (volledig) lager onderwijs hebben genoten een 

inspanningsverbintenis om het basisonderricht zoveel mogelijk toegankelijk te maken, 

rekening houdend met de economische mogelijkheden en de situatie van de 

overheidsfinanciën. 
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 B.12.1.  Uit hetgeen in B.11 is vermeld, vloeit voort dat het recht op toegang tot 

onderwijs aan beperkingen kan worden onderworpen, voor zover hierbij het 

gelijkheidsbeginsel in acht wordt genomen. 

 

 B.12.2.  Zoals in B.7 is vermeld, vermag de bevoegde wetgever een verschil in 

behandeling te maken tussen vreemdelingen die wettig en vreemdelingen die onwettig in 

België verblijven. Bijgevolg kan het aan de decreetgever niet worden verweten rekening 

houdend met de in B.8 vermelde beoordelingsbevoegdheid, personen die onwettig op het 

Belgische grondgebied verblijven, uit te sluiten van de inschrijving voor het 

volwassenenonderwijs. 

 

 B.13.  De middelen zijn niet gegrond. 
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 Om die redenen, 
 

 het Hof 

 

 verwerpt de beroepen. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 14 maart 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5380 

 
 

Arrest nr. 38/2013 
van 14 maart 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 40bis, § 2, eerste lid, 2°, en 40ter van de 

wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals vervangen bij de artikelen 8 en 9 van 

de wet van 8 juli 2011, gesteld door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en F. Daoût, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, 

onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 29 maart 2012 in zake Anjela Mkhoyan tegen de Belgische Staat, waarvan 
de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 12 april 2012, heeft de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schenden de artikelen 40bis, § 2, 2°, van de Vreemdelingenwet juncto 40ter van de 
Vreemdelingenwet de artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet, al dan niet in samenhang 
gelezen met artikel 8 EVRM, doordat zij voor vreemdelingen die een geregistreerd 
partnerschap hebben aangegaan met een Belgische onderdaan en met name een verklaring van 
wettelijke samenwoonst hebben afgelegd conform het gestelde in artikel 1476, § 1, van het 
B.W., een bijkomende bewijslast opleggen inzake het aantonen van een duurzame en stabiele 
relatie, die het aantonen van een relationele duurtijd kan omvatten, teneinde beschouwd te 
worden als een familielid van een Belgische onderdaan, daar waar dergelijke bewijslast niet 
bestaat voor vreemdelingen die gehuwd zijn met Belgische onderdanen ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  Anjela Mkhoyan, wonende te 9160 Lokeren, Kopkapelstraat 36W1; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 17 januari 2013 :  
 
 -  is verschenen : Mr. A. De Meu loco Mr. C. Decordier, advocaten bij de balie te Gent, 
voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers A. Alen en F. Daoût verslag uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Anjela Mkhoyan legt op 16 mei 2011 samen met haar Belgische partner een verklaring van wettelijke 
samenwoning af. Op 25 mei 2011 vraagt zij een verblijfskaart aan als familielid van een burger van de Europese 
Unie. Bij beslissing van 24 november 2011 weigert de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en 
Asielbeleid haar een recht op verblijf van meer dan drie maanden toe te kennen en beveelt haar het grondgebied 
te verlaten.  
 
 Op 13 december 2011 vordert Anjela Mkhoyan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de schorsing 
van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris 
voor Migratie- en Asielbeleid. In het kader van die procedure stelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 
voormelde prejudiciële vraag.  
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  III.  In rechte  

 
- A - 

 
 A.1.1.  De verzoekende partij voor het verwijzende rechtscollege voert aan dat de in het geding zijnde 
bepaling personen die gehouden zijn tot hetzelfde openbaar en relationeel verbond, op verschillende wijze 
behandelt door het recht op gezinshereniging van de vreemdeling die een erkend wettelijk geregistreerd 
partnerschap sluit met een Belg, afhankelijk te maken van een aantal voorwaarden, terwijl die voorwaarden niet 
gelden voor de vreemdeling die huwt met een Belg. Zij wijst erop dat in beide gevallen de echtgenoot en de 
wettelijk samenwonende een persoonlijke verplichting zijn aangegaan. Volgens haar blijkt uit de rechtspraak van 
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat het openbaar engagement dat samengaat met een geheel van 
rechten en verplichtingen van contractuele aard doorslaggevend is, veeleer dan de duur of de verbondenheid 
binnen een relatie.  
 
 A.1.2.  Uit de parlementaire voorbereiding blijkt, volgens diezelfde partij, dat de wetgever misbruik wenste 
te voorkomen door bepaalde voorwaarden te stellen die enkel gelden ten aanzien van personen die wettelijk 
samenwonen. Zij is van oordeel dat het risico op fraude niet verschilt naargelang de betrokkenen huwen of 
wettelijk samenwonen. Daaruit volgt, volgens haar, dat het door de in het geding zijnde bepaling ingevoerde 
verschil in behandeling niet redelijk is verantwoord.  
 
 A.2.1.  De Ministerraad voert allereerst aan dat artikel 191 van de Grondwet niet geschonden kan zijn, 
aangezien de in het geding zijnde bepaling geen verschil in behandeling tussen Belgen en vreemdelingen invoert. 
Hij verwijst naar de rechtspraak van het Hof waaruit zou blijken dat tegen een verschil in behandeling tussen 
twee categorieën van vreemdelingen, naargelang zij al dan niet onderdanen zijn van een lidstaat van de Europese 
Unie, enkel de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet kan worden aangevoerd.  
 
 A.2.2.  Volgens de Ministerraad blijkt uit de rechtspraak van het Hof ook dat gehuwden en wettelijk 
samenwonenden zich niet in een gelijke situatie bevinden. Hij wijst erop dat artikel 3 van de 
richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 « betreffende het recht van vrij 
verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot 
wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 
72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG », die de in het 
geding zijnde bepaling omzet in het Belgisch recht, een onderscheid maakt tussen enerzijds, familieleden en, 
anderzijds, de partner met wie de burger van de Unie een deugdelijk bewezen duurzame relatie heeft. 
 
 A.2.3.  Uit de parlementaire voorbereiding van de in het geding zijnde bepaling blijkt, volgens de 
Ministerraad, dat de wetgever de schijnsamenwoning heeft willen bestrijden. Daartoe dienen, nog volgens die 
partij, de duurzaamheid en de oprechtheid van de relatie te kunnen worden onderzocht. De Ministerraad is van 
oordeel dat niet kan worden ontkend dat de wettelijke samenwoning meer mogelijkheden geeft tot misbruik, nu 
ze veel eenvoudiger tot stand komt en makkelijker kan worden beëindigd. Hij wijst erop dat, terwijl luidens 
artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek de ambtenaar van de burgerlijke stand kan weigeren het huwelijk te 
voltrekken wanneer blijkt dat het enkel wordt aangegaan teneinde een verblijfsrechtelijk voordeel te behalen, die 
ambtenaar een verklaring van wettelijke samenwoning niet kan weigeren. Er is, volgens hem, geen enkele 
controle naar de oprechtheid van de intenties van de personen die wettelijk samenwonen. Hij besluit dat het 
gemaakte onderscheid noodzakelijk is om het door de wetgever nagestreefde doel te bereiken.  
 
 A.2.4.  De Ministerraad erkent dat het Hof in een aantal arresten een verschil in behandeling tussen 
gehuwden en wettelijk samenwonenden heeft veroordeeld. Uit die rechtspraak blijkt, volgens hem, echter dat er 
sprake kan zijn van een ongelijke behandeling tussen gehuwden en wettelijk samenwonenden, voor zover die 
maar evenredig is ten aanzien van het door de wetgever beoogde doel. Dat is, volgens die partij, te dezen het 
geval. De in het geding zijnde bepaling is, nog volgens haar, noodzakelijk om te vermijden dat partners wier 
intenties niet oprecht zijn, alsnog een verblijfsrecht zouden verkrijgen en de procedure voor gezinshereniging 
zouden misbruiken. Zij voegt eraan toe dat de bijkomende bewijslast die wordt opgelegd niet onevenredig is in 
het licht van het nagestreefde doel.  
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 A.2.5.  Wat artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens betreft, is de Ministerraad van 
oordeel dat de wetgever juist beoogt het gezinsleven te beschermen. Volgens hem verhindert die 
verdragsbepaling niet dat misbruiken van de procedure voor gezinshereniging worden bestreden.  
 
 A.3.1.  De verzoekende partij voor het verwijzende rechtscollege antwoordt dat de Ministerraad niet 
concreet aantoont dat de wettelijke samenwoning veel eenvoudiger tot stand zou komen en zou kunnen worden 
beëindigd dan het huwelijk. Daarnaast voert die partij aan dat de Ministerraad geen antwoord geeft op de vraag 
of de in het geding zijnde bepaling noodzakelijk is om het door de wetgever nagestreefde doel van 
fraudebestrijding te bereiken. Zij is van oordeel dat lacunes in het Burgerlijk Wetboek inzake het huwelijk, de 
wettelijke samenwoning en de controle op de intenties van de partners, niet via de vreemdelingenwetgeving 
mogen worden gecorrigeerd.  
 
 A.3.2.  De verzoekende partij voor het verwijzende rechtscollege voert tevens aan dat de ambtenaar van de 
burgerlijke stand wel degelijk een verklaring van wettelijke samenwoning kan weigeren wegens de schending 
van de openbare orde. Zij verwijst naar artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering dat ieder openbaar 
ambtenaar die in de uitoefening van zijn ambt kennis krijgt van een misdaad of van een wanbedrijf, verplicht 
daarvan bericht te geven aan de procureur des Konings.  
 
 A.3.3.  De verzoekende partij voor het verwijzende rechtscollege herinnert eraan dat België al sinds de 
invoering van de wet van 15 december 1980 aan niet-EU-onderdanen het recht toekent om zich te herenigen met 
hun echtgenoot en dit ongeacht de duur van het huwelijk. Zij voegt eraan toe dat het EU-recht dit recht evenzeer 
toekent ongeacht waar of wanneer het huwelijk is voltrokken. Zij merkt op dat de voorwaarden die moeten 
aantonen dat wettelijk samenwonenden een duurzame en stabiele partnerrelatie hebben, betwistbaar zijn, 
aangezien een relatie evengoed stabiel kan zijn als de partners niet samenwonen of geen gemeenschappelijk kind 
hebben. Zij merkt tevens op dat ook huwelijkspartners misbruik kunnen maken van het huwelijk. Zij besluit dat 
het nagestreefde doel het verschil in behandeling niet redelijk kan verantwoorden.  
 
 A.3.4.  De verzoekende partij voor het verwijzende rechtscollege voert nog aan dat de in het geding zijnde 
bepaling tot gevolg heeft dat een Belg verplicht zou zijn te huwen teneinde zich te kunnen herenigen met zijn 
partner wanneer niet aan de bij wet bepaalde voorwaarden inzake de wettelijke samenwoning is voldaan. 
Volgens haar houdt dit een inmenging in in de door artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens gewaarborgde vrijheid om naar eigen inzicht de manier te bepalen waarop het gezinsleven en de 
partnerrelatie worden georganiseerd. Zij verwijst ook naar de rechtspraak van het Hof van Justitie volgens welke 
de toelating tot gezinshereniging de algemene regel dient te zijn.  
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Luidens artikel 40bis, § 4, van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 

hebben de in paragraaf 2 van hetzelfde artikel bedoelde familieleden van een burger van de 

Unie onder bepaalde voorwaarden het recht om de in artikel 40, § 4, eerste lid, 1°, 2° en 3°, 

van diezelfde wet bedoelde burger van de Unie te begeleiden of zich bij hem te voegen voor 

een periode van meer dan drie maanden. 

 

 B.1.2.  Artikel 40bis, § 2, van de wet van 15 december 1980, zoals vervangen bij artikel 8 

van de wet van 8 juli 2011 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, bepaalt wie als 

familielid van een burger van de Unie wordt beschouwd. Die bepaling luidt :  
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 « Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd : 
 
 1°  de echtgenoot of de vreemdeling waarmee een geregistreerd partnerschap werd 
gesloten dat beschouwd wordt als zijnde gelijkwaardig met het huwelijk in België, die hem 
begeleidt of zich bij hem voegt; 
 
 2°  de partner, die hem begeleidt of zich bij hem voegt, met wie de burger van de Unie 
overeenkomstig een wet een geregistreerd partnerschap heeft gesloten. 
 
 De partners moeten aan de volgende voorwaarden voldoen : 
 
 a)  bewijzen een naar behoren geattesteerde duurzame en stabiele partnerrelatie te 
onderhouden. 
 
 Het duurzaam en stabiel karakter van deze relatie is aangetoond : 
 
 -  indien de partners bewijzen gedurende minstens één jaar, voorafgaand aan de aanvraag, 
onafgebroken in België of een ander land te hebben samengewoond; 
 
 -  ofwel indien de partners bewijzen dat zij elkaar sedert ten minste twee jaar, 
voorafgaand aan de aanvraag, kennen en het bewijs leveren dat zij regelmatig, telefonisch, via 
briefwisseling of elektronische berichten met elkaar contact onderhielden en dat zij elkaar in 
de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag drie maal ontmoet hebben en dat deze 
ontmoetingen in totaal 45 of meer dagen betreffen; 
 
 -  ofwel indien de partners een gemeenschappelijk kind hebben; 
 
 b)  met elkaar komen samenleven; 
 
 c)  beiden ouder zijn dan eenentwintig jaar; 
 
 d)  ongehuwd zijn en geen duurzame en stabiele partnerrelatie hebben met een andere 
persoon; 
 
 e)  geen personen zijn bedoeld in artikelen 161 tot 163 van het Burgerlijk Wetboek; 
 
 f)  ten aanzien van geen van beiden een beslissing werd genomen op grond van 
artikel 167 van het Burgerlijk Wetboek en dit voor zover de beslissing kracht van gewijsde 
heeft verkregen. 
 
 3°  de bloedverwanten in neergaande lijn alsmede die van de echtgenoot of partner als 
bedoeld onder 1° of 2°, beneden de leeftijd van eenentwintig jaar of die te hunnen laste zijn, 
die hen begeleiden of zich bij hen voegen, voor zover de vreemdeling die vervoegd wordt, 
zijn echtgenoot of de bedoelde geregistreerde partner over het recht van bewaring beschikt en, 
indien het recht van bewaring wordt gedeeld, op voorwaarde dat de andere houder van het 
recht van bewaring zijn toestemming heeft gegeven; 
 
 4°  de bloedverwanten in opgaande lijn, alsmede die van de echtgenoot of partner als 
bedoeld onder 1° of 2°, die te hunnen laste zijn, die hen begeleiden of zich bij hen voegen. 
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 De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de gevallen 
waarbij een partnerschap dat geregistreerd werd op basis van een vreemde wet, moet 
beschouwd worden als zijnde gelijkwaardig met een huwelijk in België ». 
 

 B.1.3.  Artikel 40ter van de wet van 15 december 1980, zoals vervangen bij artikel 9 van 

de wet van 8 juli 2011, bepaalt dat het voorgaande ook geldt voor familieleden van een Belg. 

Die bepaling luidt :  

 

 « De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de familieleden van een Belg, 
voor zover het betreft : 
 
 -  de familieleden vermeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° tot 3°, die de Belg 
begeleiden of zich bij hem voegen; 
 
 -  de familieleden vermeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4° die de ouders zijn van een 
minderjarige Belg, die hun identiteit aantonen met een identiteitsdocument. en die de Belg 
begeleiden of zich bij hem voegen. 
 
 Voor wat betreft de in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° tot 3° bedoelde familieleden moet 
de Belgische onderdaan aantonen : 
  
 -  dat hij over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt. Aan die 
voorwaarde wordt geacht voldaan te zijn indien de bestaansmiddelen ten minste gelijk zijn 
aan honderd twintig procent van het bedrag bedoeld in artikel 14, § 1, 3° van de wet van 
26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. Bij het beoordelen van deze 
bestaansmiddelen : 
 
 1°  wordt rekening gehouden met hun aard en regelmatigheid; 
 
 2°  worden de middelen verkregen uit de aanvullende bijstandsstelsels, met name het 
leefloon en de aanvullende gezinsbijslagen, alsook de financiële maatschappelijke 
dienstverlening en de gezinsbijslagen niet in aanmerking genomen; 
 
 3°  worden de wachtuitkering en de overbruggingsuitkering niet in aanmerking genomen 
en wordt de werkloosheidsuitkering enkel in aanmerking genomen voor zover de betrokken 
echtgenoot of partner kan bewijzen dat hij actief werk zoekt; 
 
 -  dat hij over behoorlijke huisvesting beschikt die toelaat het familielid of de 
familieleden, die gevraagd heeft of hebben om zich bij hem te komen voegen, te herbergen en 
die voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden aan een onroerend goed dat wordt 
verhuurd als hoofdverblijfplaats zoals bepaald in het artikel 2 van Boek III, Titel VIII, 
Hoofdstuk II, Afdeling 2 van het Burgerlijk Wetboek en over een ziektekostenverzekering 
beschikt die de risico's in België voor hem en zijn familieleden dekt. De Koning bepaalt, bij 
een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de wijze waarop de vreemdeling bewijst 
dat het onroerend goed voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
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 Voor wat betreft de in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° bedoelde personen, dienen beide 
echtgenoten of partners ouder te zijn dan eenentwintig jaar. 
 
 Onder de voorwaarden vermeld in artikel 42ter en artikel 42quater kan voor het 
familielid van een Belg eveneens een einde worden gesteld aan het verblijf wanneer niet meer 
is voldaan aan de in het tweede lid vastgestelde voorwaarden ». 
 

 B.2.  Het verwijzende rechtscollege vraagt of artikel 40bis, § 2, eerste lid, 2°, van de wet 

van 15 december 1980, in samenhang gelezen met artikel 40ter van diezelfde wet, 

bestaanbaar is met de artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet, al dan niet in samenhang 

gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in zoverre de 

partner met wie de burger van de Unie overeenkomstig een wet een geregistreerd 

partnerschap heeft gesloten enkel als familielid van de burger van de Unie wordt beschouwd 

wanneer de partners voldoen aan de in die bepaling gestelde voorwaarden, terwijl die 

voorwaarden niet gelden voor de echtgenoot van een burger van de Unie.  

 

 B.3.1.  Het Hof wordt ondervraagd over het verschil in behandeling tussen, enerzijds, een 

vreemdeling die met een Belg een verklaring van wettelijke samenwoning aflegt en, 

anderzijds, een vreemdeling die met een Belg huwt : terwijl de personen van de eerste 

categorie, op grond van artikel 40bis, § 2, eerste lid, 2°, van de wet van 15 december 1980, in 

samenhang gelezen met artikel 40ter van diezelfde wet, enkel als familielid van de betrokkene 

worden beschouwd voor zover zij bewijzen een naar behoren geattesteerde duurzame en 

stabiele partnerrelatie te onderhouden, dienen de personen van de tweede categorie niet aan 

die voorwaarde te voldoen en worden ze door het huwelijk als familielid van de betrokkene 

beschouwd. 

 

 B.3.2.  De prejudiciële vraag betreft bijgevolg enkel de in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 2°, 

tweede lid, a), van de wet van 15 december 1980 bepaalde voorwaarde en niet de in diezelfde 

bepaling, litterae b) tot f) bepaalde voorwaarden.  

 

 B.4.1.  Op het ogenblik van de verwijzingsbeslissing hadden de verzoekende partij voor 

het verwijzende rechtscollege en haar Belgische partner een verklaring van wettelijke 

samenwoning afgelegd overeenkomstig artikel 1476, § 1, van het Burgerlijk Wetboek. 
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 B.4.2.  Bij brief van 17 januari 2013 heeft de Ministerraad het Hof ervan in kennis gesteld 

dat de verzoekende partij voor het verwijzende rechtscollege op 27 juli 2012 is gehuwd met 

haar Belgische partner. Hieruit vloeit voort dat de in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 2°, tweede 

lid, a), van de wet van 15 december 1980 bepaalde voorwaarde niet langer op haar van 

toepassing is.  

 

 B.4.3.  Gelet op dat nieuwe element dient de zaak naar het verwijzende rechtscollege te 

worden teruggezonden, teneinde na te gaan of de prejudiciële vraag, gelet op hetgeen is 

vermeld in B.4.2, nog een antwoord behoeft. 
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 Om die redenen, 
 

 het Hof 

 

 zendt de zaak terug naar het verwijzende rechtscollege. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 14 maart 2013. 

 

 

 

De griffier,  De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5385 

 
 

Arrest nr. 39/2013 
van 14 maart 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 55 en 56 van de wet van 14 april 

2011 houdende diverse bepalingen (artikelen 322, § 2, en 333/1, § 1, van het WIB 1992), 

gesteld door het Hof van Beroep te Gent. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en F. Daoût, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 3 april 2012 in zake Karel De Gucht en Mireille Schreurs tegen de Belgische 
Staat en de FOD Financiën, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 
19 april 2012, heeft het Hof van Beroep te Gent de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schenden artikel 55 en artikel 56 van de wet houdende diverse bepalingen dd. 14 april 
2011 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 6 mei 2011, het recht op privéleven zoals 
vervat in artikel 22 van de Belgische Grondwet, eventueel in samenhang gelezen met artikel 8 
van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en met artikel 16 van het Verdrag op 
de Werking van de Europese Unie, doordat zowel de wettekst van artikel 322, § 2, WIB, die 
ingevoegd wordt middels artikel 55, als de wettekst van artikel 333/1, § 1, WIB, die ingevoegd 
wordt middels artikel 56, onvoldoende precies geformuleerd en onevenredig zijn met het 
daarin nagestreefde doel, in die zin dat de invoeging van de betrokken zinsneden niet 
noodzakelijk is voor, noch proportioneel is met de legitieme doelstelling van de bestrijding van 
de fiscale fraude ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  Karel De Gucht en Mireille Schreurs, wonende te 9290 Berlare, Hoogstraat 9; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 20 februari 2013 :  
 
 -  is verschenen : Mr. S. Heyndrickx, advocaat bij de balie te Gent, loco 
Mr. W. van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers A. Alen en F. Daoût verslag uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de procedure in het bodemgeschil 
 
 Op 15 juli 2011 vraagt de belastingadministratie aan Karel De Gucht en Mireille Schreurs om inlichtingen 
betreffende de aanslagjaren 2005, 2006 en 2007. Bij brief van 30 september 2011 antwoorden de betrokkenen dat 
de gevraagde gegevens niet konden worden verstrekt, gelet op het feit dat, bij gebrek aan een afdoende 
kennisgeving van aanwijzingen van belastingontduiking, de onderzoekstermijn van artikel 333bis, § 1, van het 
Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (hierna WIB 1992) op onregelmatige wijze zou zijn uitgebreid. Hierop 
verstuurt de Bijzondere Belastinginspectie op 11 oktober 2011 een schriftelijke kennisgeving van de aanwijzingen 
van belastingontduiking die een vraag om inlichtingen bij een financiële instelling moeten rechtvaardigen. 
Tezelfdertijd verstuurt de belastingadministratie met toepassing van artikel 322, § 2, van het WIB 1992 vragen om 
inlichtingen naar de financiële instellingen bij welke Karel De Gucht en Mireille Schreurs rekeningen zouden 
aanhouden.  
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 Op 4 november 2011 stellen Karel De Gucht en Mireille Schreurs een vordering in bij de Rechtbank van 
eerste aanleg te Gent waarin ze onder meer vragen dat een prejudiciële vraag zou worden gesteld aan het Hof. De 
Rechtbank van eerste aanleg te Gent heeft in zijn vonnis van 19 december 2011 hun vordering afgewezen.  
 
 Karel De Gucht en Mireille Schreurs hebben tegen dat vonnis hoger beroep ingesteld. In het kader van die 
procedure stelt het verwijzende rechtscollege voormelde prejudiciële vraag.  
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de vraag om de prejudiciële vraag te herformuleren 
 
 A.1.1.  De Ministerraad wijst erop dat de in het bodemgeschil gestelde vraag om inlichtingen aan een 
financiële instelling wordt gegrond op het bestaan van één of meer aanwijzingen van belastingontduiking, 
eventueel gecombineerd met het voornemen de belastbare grondslag te bepalen overeenkomstig artikel 341 van 
het WIB 1992 (taxatie op grond van tekenen en indiciën). Hij vraagt het Hof dan ook de vraag in die zin te 
herformuleren dat ze wordt beperkt tot de gevallen waarin de administratie beschikt over één of meer 
aanwijzingen van belastingontduiking. Het geval waarin de administratie overgaat tot het vragen om inlichtingen 
aan een financiële instelling op grond van de enkele omstandigheid dat zij zinnens is de belastbare grondslag te 
bepalen overeenkomstig artikel 341 van het WIB 1992 is, volgens die partij, te dezen niet aan de orde. 
 
 A.1.2.  De appellanten voor het verwijzende rechtscollege verzetten zich tegen de vraag tot herformulering. 
Zij wijzen erop dat het verwijzende rechtscollege heeft erkend dat zij zich zowel verweren tegen het bestaan van 
(aanwijzingen van) fraude als tegen het voornemen om te belasten op grond van tekenen en indiciën.  
 
 
 Ten gronde 
 
 A.2.  De appellanten voor het verwijzende rechtscollege voeren aan dat zowel artikel 55 als artikel 56 van de 
wet van 14 april 2011 houdende diverse bepalingen niet bestaanbaar zijn met artikel 22 van de Grondwet, in 
samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 16 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.  
 
 A.3.1.1.  Wat artikel 55 van de wet van 14 april 2011 betreft, zijn de appellanten voor het verwijzende 
rechtscollege in de eerste plaats van oordeel dat de opheffing van het bankgeheim waarin de in het geding zijnde 
bepaling voorziet, een inbreuk op het privéleven inhoudt die niet is voorgeschreven door een voldoende precieze, 
voorzienbare en transparante bepaling. Volgens die partijen is niet duidelijk wat dient te worden verstaan onder de 
woorden « wanneer de administratie zich voorneemt om de belastbare grondslag te bepalen overeenkomstig 
artikel 341 ». Nog volgens die partijen zou het volstaan dat de administratie zich voorneemt om te gaan belasten 
op grond van gegevens die ze pas zal kennen nadat het bankgeheim werd opgeheven.  
 
 A.3.1.2.  De Ministerraad antwoordt dat de in het geding zijnde bepaling voldoende duidelijk is gelet op het 
feit dat is bepaald in welke gevallen de onderzoeksbevoegdheid kan worden uitgeoefend, door wie die 
bevoegdheid kan worden uitgeoefend, onder welke voorwaarden zij kan worden uitgeoefend, welke inlichtingen 
mogen worden opgevraagd en bij welke financiële instelling dit kan gebeuren. De Ministerraad herhaalt dat de 
hypothese waarin de administratie overgaat tot het opvragen van inlichtingen bij een financiële instelling ingeval 
zij zich voorneemt de belastbare grondslag te bepalen overeenkomstig artikel 341 van het WIB 1992 te dezen niet 
aan de orde is, aangezien de administratie is overgegaan tot het verrichten van een bankonderzoek op grond van 
aanwijzingen van belastingontduiking. Hij wijst tevens erop dat bij een financiële instelling enkel inlichtingen 
kunnen worden opgevraagd die nuttig kunnen zijn om het bedrag van de belastbare inkomsten van een 
belastingplichtige te bepalen. 
 
 A.3.2.1.  In zoverre luidens de in het geding zijnde bepaling er vermoedens dienen te zijn dat de 
belastingplichtige gegevens bij een bankinstelling verborgen houdt of dat hij weigert om die gegevens zelf te 
verschaffen, wijzen de appellanten voor het verwijzende rechtscollege erop dat in hun geval de administratie niet 
heeft gewacht op hun antwoord op de vraag om inlichtingen en het bankonderzoek niet heeft opgeschort. Dat de in 
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het geding zijnde bepaling de administratie de mogelijkheid zou geven om, vooraleer zij het antwoord op een 
vraag om inlichtingen heeft ontvangen van de belastingplichtige, het vermoeden uit te spreken dat de 
belastingplichtige gegevens verborgen houdt bij een financiële instelling of weigert zelf gegevens te verschaffen, 
toont, volgens die partijen, aan dat die bepaling onvoldoende precies is. Dit kan, volgens hen, immers niet de 
bedoeling zijn geweest van een wetsbepaling die het bankonderzoek slechts als een uitzonderlijke maatregel 
voorziet.  
 
 A.3.2.2.  De Ministerraad antwoordt dat de in het geding zijnde bepaling in een getrapt model voorziet en dat 
de administratie slechts zal overgaan tot het opvragen van inlichtingen bij een financiële instelling indien de 
belastingplichtige zelf nalaat gevolg te geven aan een tot hem gericht verzoek tot het verstrekken van inlichtingen. 
Volgens de Ministerraad hebben de appellanten voor het verwijzende rechtscollege niet op adequate wijze 
gereageerd op herhaalde verzoeken van de administratie tot het verstrekken van de nodige inlichtingen. 
 
 A.3.3.1.  De appellanten voor het verwijzende rechtscollege erkennen dat de in het geding zijnde bepaling 
een wettig doel nastreeft, namelijk de bestrijding van de fiscale fraude, maar zijn van oordeel dat de inbreuk welke 
die bepaling maakt op het privéleven van de belastingplichtigen niet evenredig is met het nagestreefde doel. Zij 
wijzen erop dat de wetgever een onderscheid maakt tussen, enerzijds, de situatie waarbij de administratie bij het 
onderzoek over één of meer aanwijzingen van belastingontduiking beschikt en, anderzijds, de situatie waarbij de 
administratie zich voorneemt om de belastbare grondslag te bepalen overeenkomstig artikel 341 van het 
WIB 1992. Dit betekent, volgens hen, dat het voornemen om te belasten op grond van tekenen en indiciën van niet 
aangegeven inkomsten geenszins hoeft te passen in het kader van een onderzoek naar fiscale fraude of 
belastingontduiking, en dit terwijl de auteurs van het amendement dat tot de in het geding zijnde bepaling heeft 
geleid enkel de bedoeling hadden om fiscale fraude aan te pakken. Zij verwijzen naar het advies nr. 13/2010 van 
31 maart 2010 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij besluiten dat de 
zinsnede « wanneer de administratie zich voorneemt om de belastbare grondslag te bepalen overeenkomstig 
artikel 341 » inbreuken op het privéleven van de belastingplichtigen mogelijk maakt die niet noodzakelijk zijn om 
het nagestreefde doel, de bestrijding van de fiscale fraude, te bereiken.  
 
 A.3.3.2.  De Ministerraad herhaalt dat het geval waarin de fiscale administratie overgaat tot het vragen van 
inlichtingen op grond van de enkele omstandigheid dat zij het voornemen heeft de belastbare grondslag te bepalen 
overeenkomstig artikel 341 van het WIB 1992 te dezen niet aan de orde is. Zelfs in dat geval echter zijn de in het 
geding zijnde bepalingen, volgens die partij, evenredig met het nagestreefde doel, omdat er voldoende waarborgen 
zijn tegen misbruiken. 
 
 A.4.1.  Wat artikel 56 van de wet van 14 april 2011 betreft, beklemtonen de appellanten voor het 
verwijzende rechtscollege dat luidens die bepaling de kennisgeving aan de belastingplichtige van de aanwijzingen 
van belastingontduiking die een vraag om inlichtingen bij een financiële instelling rechtvaardigen en het 
verzenden van de vraag, gelijktijdig gebeuren. Zij verwijzen naar het advies nr. 12/2010 van 31 maart 2010 van de 
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, waarin de Commissie van oordeel was dat 
voorafgaande informatie een eerlijkere verwerking van de persoonsgegevens en het evenwicht tussen de in het 
geding zijnde belangen zou waarborgen. Volgens hen gaan de auteurs van het amendement dat tot de in het geding 
zijnde bepaling heeft geleid volledig voorbij aan dat aspect van het advies en hebben zij ten onrechte enkel 
onthouden dat de belastingplichtige moet worden geïnformeerd. Zij zijn van oordeel dat een voorafgaande 
informatieplicht het doel van de bestrijding van de fiscale fraude op een minder ingrijpende manier had kunnen 
bereiken, zodat de in het geding zijnde bepaling in strijd is met artikel 22 van de Grondwet, in samenhang gelezen 
met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 16 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie. 
 
 A.4.2.  De Ministerraad antwoordt dat luidens het in het geding zijnde artikel 322, § 2, derde lid, 1°, van het 
WIB 1992, de belastingplichtige wel degelijk vooraf in kennis dient te worden gesteld van de mogelijkheid van 
een bankonderzoek. Hij beklemtoont dat slechts kan worden overgegaan tot een bankonderzoek ingeval de 
belastingplichtige de hem gevraagde gegevens verborgen houdt of weigert te verstrekken. Hij herinnert eraan dat 
de aanwijzingen van belastingontduiking eveneens aan de betrokkene dienen te worden medegedeeld. 
 
 A.5.1.  De Ministerraad voert aan dat het Hof niet bevoegd is om rechtstreeks te toetsen aan artikel 8 van het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Hij wijst erop dat luidens artikel 22 van de Grondwet een 
inmenging in het privéleven is geoorloofd voor zover ze bij wet is voorzien, terwijl artikel 8 van het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens tevens vereist dat die inmenging noodzakelijk is in een democratische 
samenleving en een legitiem doel nastreeft. Hij leidt hieruit af dat artikel 22 van de Grondwet de wetgever meer 
ruimte geeft om het grondrecht van de eerbiediging van het privéleven te beperken. 
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 A.5.2.  De appellanten voor het verwijzende rechtscollege antwoorden dat volgens zijn vaste rechtspraak het 
Hof bij de toetsing aan een grondrecht dat wordt gewaarborgd in titel II van de Grondwet (te dezen artikel 22 van 
de Grondwet) en waarvoor een analoge waarborg in internationale mensenrechtenverdragen bestaat (te dezen 
artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, artikel 17 van het Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten en artikel 16 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie), 
dient na te gaan of de beperking op het grondrecht is voorgeschreven door een voldoende precieze bepaling, 
beantwoordt aan een dwingende maatschappelijke behoefte en evenredig is met het nagestreefde doel. 
 
 A.6.1.  Voor zover artikel 22 van de Grondwet in dezelfde zin dient te worden geïnterpreteerd als artikel 8 
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, voert de Ministerraad aan dat is voldaan aan de vereisten 
van wettigheid, legitimiteit en noodzakelijkheid.  
 
 A.6.2.  De Ministerraad wijst erop dat de bevoegdheid van de administratie om inlichtingen te vragen bij 
financiële instellingen, haar grondslag vindt in de artikelen 322, § 2, en 333/1, § 1, van het WIB 1992. Volgens 
die partij zijn die bepalingen om de in A.3.1.2 aangegeven redenen voldoende precies.  
 
 A.6.3.1.  Wat het legitieme doel betreft, is de Ministerraad van oordeel dat fiscale onderzoekshandelingen 
beogen de juiste heffing van de belasting te verzekeren en zij aldus noodzakelijk zijn voor het economisch welzijn 
van het land. Hij verwijst naar een arrest van het Hof van Cassatie van 19 november 1981 waarin dat Hof heeft 
geoordeeld dat een inmenging in het privéleven van de belastingplichtige door de administratie zou kunnen 
worden beschouwd als zijnde noodzakelijk in een democratische samenleving in de zin van artikel 8 van het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens, inzonderheid voor het economisch welzijn van het land. Volgens 
die partij kan uit dat arrest worden afgeleid dat door de administratie gestelde vragen om inlichtingen met 
betrekking tot het privéleven van de belastingplichtige gerechtvaardigd zijn wanneer de fiscus over vermoedens 
beschikt dat de belastingplichtige inkomsten heeft genoten die hij niet heeft aangegeven. De Ministerraad wijst 
erop dat de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens bij beslissing van 7 december 1982 dat arrest heeft 
bevestigd .  
 
 A.6.3.2.  De verzoekende partijen voor het verwijzende rechtscollege voeren aan dat het arrest van het Hof 
van Cassatie betrekking heeft op een vraag om inlichtingen aan de belastingplichtige zelf, terwijl de in het geding 
zijnde bepaling een vraag om inlichtingen aan een financiële instelling betreft.  
 
 A.6.4.1.  De Ministerraad zet uiteen dat, teneinde rekening te houden met opmerkingen van de Commissie 
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de administratie bij een financiële instelling enkel 
inlichtingen kan vragen die nuttig kunnen zijn om het bedrag van de belastbare inkomsten van de 
belastingplichtige te bepalen.  
 
 A.6.4.2.  De verzoekende partijen voor het verwijzende rechtscollege antwoorden dat in hun geval een 
historiek werd gevraagd van de verrichtingen die tijdens een periode van twee jaar op hun rekening zijn gebeurd. 
Zij voeren aan dat de financiële instelling in kwestie niet kan weten welke gegevens fiscaal relevant zijn en welke 
niet, zodat die instelling de volledige historiek van de rekening dient over te maken, met inbegrip van 
privégegevens die fiscaal niet relevant zijn.  
 
 A.6.5.  De evenredigheidsvereiste houdt, volgens de Ministerraad, in dat een redelijke verhouding dient te 
bestaan tussen de aantasting van het recht op privéleven en de legitieme doelstelling die wordt nagestreefd. De 
Ministerraad verwijst dienaangaande naar de voormelde beslissing van de Europese Commissie voor de Rechten 
van de Mens van 7 december 1982 waarin de Commissie heeft geoordeeld dat de inmenging in de persoonlijke 
levenssfeer van de belastingplichtige door het opvragen van informatie over privébeleggingen in 
overeenstemming was met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.  
 
 A.6.6.  De Ministerraad verwijst ook naar het arrest nr. 202/2004 van 21 december 2004 van het Hof, waarin 
het Hof heeft geoordeeld dat het onderzoek van gerechtelijke instanties naar de financiële verrichtingen van 
personen bij hun bank verenigbaar was met het recht op eerbiediging van het privéleven. Volgens die partij stelt 
het Hof zich soepeler op ten aanzien van maatregelen die betrekking hebben op financiële transacties dan ten 
aanzien van maatregelen die betrekking hebben op het afluisteren of het onderscheppen van post.  
 
 A.6.7.  Uit het verslag van de parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de grote 
fiscale fraude-dossiers blijkt, volgens de Ministerraad, dat het bankgeheim de doeltreffende bestrijding van de 
fiscale fraude belet. De in het geding zijnde bepalingen beantwoorden, volgens hem, dan ook aan de 
aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie.  
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 A.6.8.  De Ministerraad wijst erop dat in de zaak voor het verwijzende rechtscollege de administratie over 
ernstige aanwijzingen beschikt dat belangrijke inkomsten met bedrieglijk opzet niet werden aangegeven. Gelet op 
de ernst van die aanwijzingen zijn de in het geding zijnde bepalingen, volgens die partij, niet onevenredig met de 
legitieme doelstelling van de bestrijding van de fiscale fraude.  
 
 A.6.9.  De Ministerraad zet uiteen dat de in het geding zijnde bepaling past in een Europese en internationale 
tendens, aangezien in andere landen de regels inzake het fiscale bankgeheim worden versoepeld om een efficiënte 
bestrijding van de fiscale fraude mogelijk te maken. Hij verwijst naar het Bilateraal modelverdrag voor 
belastingen naar inkomen en vermogen van de OESO, naar de richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 strekkende tot 
het garanderen van een effectieve belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van een rente in de 
Gemeenschap, naar een voorstel van de Europese Commissie om de richtlijn 77/799/EG « betreffende de 
wederzijdse bijstand van de bevoegde autoriteiten van de Lid-staten op het gebied van de directe belastingen en 
heffingen op de verzekeringspremies » en naar de praktijk in de naburige landen. Hij wijst ook erop dat 
artikel 315 van het WIB 1992 de administratie reeds machtigt bij de belastingplichtige bankgegevens op te vragen 
van beroepsmatig gebruikte rekeningen. 
 
 A.6.10.  De Ministerraad beklemtoont dat de in het geding zijnde bepalingen in voldoende waarborgen tegen 
misbruiken voorzien. Hij wijst in de eerste plaats erop dat de administratie eerst de belastingplichtige in de 
gelegenheid dient te stellen om de nodige inlichtingen te verschaffen : de door de minister aangestelde ambtenaar 
mag slechts inlichtingen bij een financiële instelling opvragen (1)  nadat de ambtenaar die het onderzoek voert de 
inlichtingen en gegevens met betrekking tot de rekeningen middels een vraag om inlichtingen als bedoeld in 
artikel 316 van het WIB 1992 aan de belastingplichtige zelf heeft gevraagd en hij bij die vraag duidelijk heeft 
aangegeven dat hij de toepassing van artikel 322, § 2, van het WIB 1992 kan vragen, indien de belastingplichtige 
de gevraagde gegevens verborgen houdt of ze weigert te verschaffen en (2)  nadat hij heeft vastgesteld dat het 
gevoerde onderzoek aanwijzingen van belastingontduiking heeft opgeleverd of leidt tot een eventuele toepassing 
van artikel 341 van het WIB 1992 en dat er vermoedens zijn dat de belastingplichtige gegevens daarover bij een 
financiële instelling verborgen houdt. De Ministerraad wijst ook erop dat de belastingplichtige voorafgaandelijk in 
kennis dient te worden gesteld van de mogelijkheid van een bankonderzoek en van de aanwijzingen van 
belastingontduiking of van de gegevens op grond waarvan de administratie meent dat het gevoerde onderzoek tot 
een eventuele toepassing van artikel 341 van het WIB 1992 leidt. De Ministerraad erkent dat, ofschoon die 
kennisgeving bij aangetekend schrijven in de regel dient te gebeuren op het ogenblik dat de vraag om inlichtingen 
wordt gesteld, ze, wanneer de rechten van de Schatkist in gevaar zijn, achteraf kan gebeuren, binnen de dertig 
dagen na de vraag om inlichtingen. De Ministerraad wijst ten slotte erop dat enkel een ambtenaar met minstens de 
graad van directeur en die daartoe werd aangesteld door de minister van Financiën een ambtenaar met de graad 
van minstens inspecteur ermee kan belasten bij financiële instellingen inlichtingen op te vragen. Volgens hem 
wordt aldus vermeden dat bankonderzoeken worden toegelaten door personeelsleden die niet over de vereiste 
bekwaamheid beschikken. Hij besluit dat, gelet op die waarborgen tegen misbruik, de in het geding zijnde 
bepaling evenredig is met het legitieme doel van de strijd tegen de fiscale fraude.  
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de in het geding zijnde bepalingen 

 

 B.1.1.  De artikelen 55 en 56 van de wet van 14 april 2011 houdende diverse bepalingen 

wijzigen artikel 322 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (hierna : WIB 1992) 

en voegen daarin een artikel 333/1 in. Die artikelen treden in werking op 1 juli 2011 krachtens 

artikel 57 van de voormelde wet. 
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 B.1.2.  Zoals het werd gewijzigd bij het in het geding zijnde artikel 55, dat de paragrafen 2 

tot 4 daarin invoegt, bepaalde artikel 322 van het WIB 1992 : 

 

 « § 1.  De administratie mag, wat een bepaalde belastingplichtige betreft, geschreven 
attesten inzamelen, derden horen, een onderzoek instellen, en binnen de door haar bepaalde 
termijn, welke wegens wettige redenen kan worden verlengd, van natuurlijke of 
rechtspersonen, alsook van verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid alle inlichtingen 
vorderen die zij nodig acht om de juiste heffing van de belasting te verzekeren. 
 
 Nochtans mag het recht om derden te horen en om een onderzoek in te stellen slechts 
worden uitgeoefend door een ambtenaar met een hogere graad dan die van controleur. 
 
 § 2.  Wanneer de administratie bij het onderzoek over één of meer aanwijzingen van 
belastingontduiking beschikt of wanneer de administratie zich voorneemt om de belastbare 
grondslag te bepalen overeenkomstig artikel 341, wordt een bank-, wissel-, krediet- of 
spaarinstelling als een derde beschouwd waarop de bepalingen van paragraaf 1 onverminderd 
van toepassing zijn. 
 
 In voorkomend geval kan een ambtenaar met minstens de graad van directeur, die hiertoe 
werd aangesteld door de Minister van Financiën, een ambtenaar met de graad van ten minste 
inspecteur ermee belasten om bij een bank-, wissel-, krediet- en spaarinstelling elke inlichting 
op te vragen die nuttig kan zijn om het bedrag van de belastbare inkomsten van de 
belastingplichtige te bepalen. 
 
 De door de minister aangestelde ambtenaar mag de machtiging slechts verlenen : 
 
 1°  nadat de ambtenaar die het onderzoek voert, de inlichtingen en gegevens met 
betrekking tot de rekeningen tijdens het onderzoek middels een vraag om inlichtingen als 
bedoeld in artikel 316 heeft gevraagd en bij die vraag duidelijk heeft aangegeven dat hij de 
toepassing van artikel 322, § 2, kan vragen indien de belastingplichtige de gevraagde gegevens 
verborgen houdt of ze weigert te verschaffen. De opdracht bedoeld in het tweede lid kan pas 
aanvangen wanneer de termijn bepaald in artikel 316 is verlopen; 
 
 2°  nadat hij heeft vastgesteld dat het gevoerde onderzoek een eventuele toepassing van 
artikel 341 uitwijst of één of meer aanwijzingen van belastingontduiking heeft opgeleverd en 
dat er vermoedens zijn dat de belastingplichtige gegevens daarover bij een in het tweede lid 
bedoelde instelling verborgen houdt of dat de belastingplichtige weigert om die gegevens zelf 
te verschaffen. 
 
 § 3.  Iedere bank- wissel-, krediet- en spaarinstelling is er toe gehouden om volgende 
gegevens kenbaar te maken bij een centraal aanspreekpunt dat door de Nationale Bank van 
België wordt gehouden : de identiteit van de cliënten en de nummers van hun rekeningen en 
contracten. 
 
 Wanneer de door de minister aangestelde ambtenaar bedoeld in paragraaf 2, derde lid, 
heeft vastgesteld dat het gevoerde onderzoek bedoeld in paragraaf 2, één of meer aanwijzingen 
van belastingontduiking heeft opgeleverd, kan hij de beschikbare gegevens over die 
belastingplichtige opvragen bij dat centraal aanspreekpunt. 
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 De Koning bepaalt de werking van het centraal aanspreekpunt. 
 
 § 4.  De paragrafen 2 en 3 zijn eveneens van toepassing wanneer een inlichting wordt 
gevraagd door een buitenlandse Staat : 
 
 1°  hetzij in het geval bedoeld in artikel 338, § 5; 
 
 2°  hetzij overeenkomstig de bepalingen met betrekking tot de uitwisseling van 
inlichtingen in een van toepassing zijnde overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting 
of een andere internationale overeenkomst in het kader waarvan de wederkerigheid is 
gewaarborgd. 
 
 De vraag van de buitenlandse Staat wordt gelijkgesteld met een aanwijzing als bedoeld in 
paragraaf 2. In dat geval verleent de door de minister aangestelde ambtenaar, in afwijking van 
paragraaf 2, de machtiging op basis van de vraag gesteld door de buitenlandse Staat ». 
 

 B.1.3.  Artikel 322 van het WIB 1992 is daarna gedeeltelijk gewijzigd bij artikel 166 van 

de programmawet (I) van 29 maart 2012, in werking getreden op 16 april 2012. Dat artikel 

bepaalt : 

 

 « Artikel 322, § 3, derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, 
ingevoegd bij de wet van 14 april 2011, wordt vervangen als volgt : 
 
 ‘ De Koning bepaalt : 
 
 1°  de werking van het centraal aanspreekpunt en in het bijzonder de bewaringstermijn van 
de in het eerste lid bedoelde gegevens; 
 
 2°  de modaliteiten en de periodiciteit van de mededeling door de bank-, wissel-, krediet- 
en spaarinstellingen van de in het eerste lid bedoelde gegevens; 
 
 3°  de modaliteiten van de raadpleging door de door de minister aangestelde ambtenaar 
bedoeld in § 2, derde lid, van de in het eerste lid bedoelde gegevens. ’ ». 
 

 B.1.4.  Het in het geding zijnde artikel 56 bepaalt : 

 

 « In hetzelfde Wetboek, wordt een artikel 333/1 ingevoegd, luidende : 
 
 ‘ Art. 333/1.  § 1.  In het geval bedoeld in artikel 322, § 2, stelt de administratie de 
belastingplichtige schriftelijk in kennis van de aanwijzing of de aanwijzingen van 
belastingontduiking die een vraag om inlichtingen bij een financiële instelling rechtvaardigen. 
Deze kennisgeving gebeurt bij een ter post aangetekende brief gelijktijdig met het verzenden 
van voormelde vraag om inlichtingen. 
 
 Het eerste lid is niet van toepassing als de rechten van de Schatkist in gevaar zijn. De 
kennisgeving gebeurt desgevallend post factum bij een ter post aangetekende brief, uiterlijk 
30 dagen na het verzenden van de in het eerste lid vermelde vraag om inlichtingen. 
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 § 2.  De belastingadministratie bezorgt de minister eenmaal per jaar een verslag dat onder 
meer volgende informatie bevat : 
 
 1°  het aantal keer dat in overeenstemming met artikel 318, tweede lid, een onderzoek is 
gevoerd bij financiële instellingen en gegevens zijn gebruikt met het oog op het belasten van 
hun cliënten; 
 
 2°  het aantal keren dat in overeenstemming met artikel 322, § 2, een onderzoek is gevoerd 
en gegevens zijn opgevraagd bij financiële instellingen; 
 
 3°  de concrete aanwijzingen, opgedeeld in categorieën, waardoor de personen bedoeld in 
artikel 322, § 2, tweede lid, zich hebben laten leiden bij hun beslissing om een machtiging te 
verlenen; 
 
 4°  het aantal positieve en negatieve beslissingen van de directeuren; 
 
 5°  een globale evaluatie, zowel op technisch vlak als op juridisch vlak van de wijze 
waarop de procedure volgens artikel 322, §§ 2 tot 4 is gevoerd. 
 
 Dit verslag wordt openbaar gemaakt door de Minister van Financiën en overgezonden aan 
de Kamer van volksvertegenwoordigers. ’ ». 
 

 B.1.5.  Artikel 333/1 van het WIB 1992 is gewijzigd bij artikel 9 van de wet van 

7 november 2011 houdende fiscale en diverse bepalingen, dat bepaalt : 

 

 « In artikel 333/1 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 14 april 2011, worden 
de volgende wijzigingen aangebracht : 
 
 1°  in § 1 wordt het eerste lid vervangen als volgt : 
 
 ‘ In de gevallen bedoeld in de artikelen 322, § 2, en 327, § 3, tweede lid, stelt de 
administratie de belastingplichtige in kennis van de aanwijzing of de aanwijzingen van 
belastingontduiking of van de gegevens op grond waarvan zij meent dat het gevoerde 
onderzoek tot een eventuele toepassing van artikel 341 leidt en die een vraag om inlichtingen 
bij een financiële instelling rechtvaardigen. Deze kennisgeving gebeurt bij aangetekende brief 
gelijktijdig met het verzenden van de voormelde vraag om inlichtingen. ’; 
 
 2°  paragraaf 1 wordt aangevuld met een lid luidende : 
 
 ‘ Het eerste lid is evenmin van toepassing op de vragen vanwege de in artikel 322, § 4, 
bedoelde buitenlandse administraties. ’; 
 
 3°  in § 2, 2°, worden de woorden ‘ artikel 322, § 2, ’ vervangen door de woorden ‘ de 
artikelen 322, § 2, en 327, § 3, tweede lid, ’; 
 
 4°  in § 2, 5°, worden de woorden ‘ artikel 322, §§ 2 tot 4 ’ vervangen door de woorden 
‘ de artikelen 322, §§ 2 tot 4, en 327, § 3, tweede lid ’. ». 
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 Die bepalingen zijn in werking getreden op 1 juli 2011, met uitzondering van het 1°, dat in 

werking is getreden op 1 december 2011 (artikel 11, eerste lid, van de voormelde wet van 

7 november 2011). 

 

 

 Wat het verzoek tot herformulering van de vraag betreft 

 

 B.2.1.  Volgens de Ministerraad dient de door het verwijzende rechtscollege gestelde 

prejudiciële vraag in die zin te worden geherformuleerd dat ze wordt beperkt tot de gevallen 

waarin de administratie beschikt over één of meer aanwijzingen van belastingontduiking. 

 

 B.2.2.  De partijen vermogen niet de draagwijdte van de door het verwijzende 

rechtscollege gestelde prejudiciële vraag te wijzigen of te laten wijzigen. 

 

 Wanneer het verzoek tot herformulering van de prejudiciële vraag leidt tot een wijziging 

van de draagwijdte ervan, kan het Hof er geen gevolg aan geven. Dit is te dezen het geval 

vermits de vraag, zoals geherformuleerd door de Ministerraad, enkel het geval beoogt dat de 

administratie over één of meer aanwijzingen van belastingontduiking beschikt, met uitsluiting 

van het geval dat de administratie zich voorneemt om de belastbare grondslag te bepalen 

overeenkomstig artikel 341 van het WIB 1992. 

 

 Bovendien verantwoorden de duidelijke bewoordingen van de door het verwijzende 

rechtscollege gestelde prejudiciële vraag geenszins een herformulering. 

 

 

 Ten gronde 

 

 B.3.  Het Hof wordt gevraagd of de artikelen 55 en 56 van de wet van 14 april 2011 

bestaanbaar zijn met artikel 22 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met 

artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 16 van het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, in zoverre zij de belastingadministratie 

toelaten elke bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling (hierna : financiële instelling) ertoe te 

verplichten aan haar gegevens mee te delen die die instelling bezit met betrekking tot een 
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belastingplichtige ten aanzien van wie de administratie beschikt over aanwijzingen van fraude of 

wanneer zij zich voorneemt een beroep te doen op artikel 341 van het WIB 1992.  

 

 B.4.1.  Artikel 341 van het WIB 1992 bepaalt : 

 

 « Behoudens tegenbewijs mag de raming van de belastbare grondslag, zowel voor 
rechtspersonen als voor natuurlijke personen, worden gedaan volgens tekenen en indiciën waaruit 
een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten. 
 
 Wanneer het tegenbewijs van de belastingplichtige betrekking heeft op verkopen van 
roerende waarden of andere financiële instrumenten die hij zich als belegging heeft aangeschaft, 
hebben de ingeroepen aankoop- of verkoopborderellen of -documenten tegenover de 
Administratie der directe belastingen slechts bewijskracht indien ze de vermelding ‘ op naam ’ 
dragen en zijn opgesteld ten name van de belastingplichtige of van de personen van wie hij de 
rechthebbende is ». 
 

 Het staat de belastingadministratie vrij om in alle omstandigheden en ten aanzien van om het 

even welke belastingplichtige een beroep op dat bewijsmiddel te doen. 

 

 B.4.2.  Het inwinnen en het verwerken van gegevens in verband met rekeningen en financiële 

transacties vormen een inmenging in het privéleven van de betrokken personen, alsook van de 

personen met wie zij die financiële verrichtingen hebben gedaan. 

 

 Ook al maken het inwinnen en het verwerken van dergelijke gegevens het niet altijd mogelijk 

rechtstreeks binnen te dringen in de communicaties die betrekking kunnen hebben op het 

privéleven in zijn meest intieme vorm, toch kunnen die onderzoeksmaatregelen min of meer 

nauwkeurige en eensluidende gegevens aan het licht brengen over « het gedrag, de meningen of 

de gevoelens » van de persoon die daarvan het voorwerp uitmaakt (zie mutatis mutandis, EHRM, 

2 september 2010, Uzun t. Duitsland, § 52). 

 

 Het Hof moet bijgevolg erover waken dat de wetgever, wanneer hij voor de 

belastingadministratie mogelijkheden creëert om inzage te hebben van gegevens met betrekking 

tot rekeningen en financiële transacties, de voorwaarden naleeft waaronder een dergelijke 

inmenging in het recht op de bescherming van het privéleven en, in voorkomend geval, van het 

gezinsleven toelaatbaar is in het licht van artikel 22 van de Grondwet, in samenhang gelezen met 

artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
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 B.4.3.  Artikel 22 van de Grondwet heeft tot doel de personen te beschermen tegen 

inmengingen in hun privéleven en hun gezinsleven.  

 

 B.4.4.  Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 22 van de Grondwet blijkt dat de 

Grondwetgever « een zo groot mogelijke concordantie [heeft willen nastreven] met artikel 8 

van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden (EVRM), teneinde betwistingen over de inhoud van dit Grondwetsartikel 

respectievelijk art. 8 van het EVRM te vermijden » (Parl. St., Kamer, 1992-1993, nr. 997/5, 

p. 2). 

 

 B.4.5.  De rechten die bij artikel 22 van de Grondwet en bij artikel 8 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens worden gewaarborgd, zijn niet absoluut. Hoewel 

artikel 22 van de Grondwet aan eenieder het recht op eerbiediging van zijn privéleven en zijn 

gezinsleven toekent, voegt die bepaling daaraan immers onmiddellijk toe : « behoudens in de 

gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald ». 

 

 Die grondwetsbepaling waarborgt derhalve dat geen enkele overheidsinmenging in het 

recht op eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven kan plaatsvinden dan krachtens 

voldoende precieze regels aangenomen door een democratisch verkozen beraadslagende 

vergadering, waarbij elke inmenging in dat recht dient te beantwoorden aan een dwingende 

maatschappelijke behoefte en evenredig dient te zijn met de nagestreefde wettige doelstelling. 

 

 B.5.1.  De in het geding zijnde maatregel vloeit voort uit de aanneming van een 

amendement ingediend in de Kamer van volksvertegenwoordigers. 

 

 B.5.2.  Het oorspronkelijke wetsontwerp beoogde alleen de opheffing van het bankgeheim 

te regelen ten behoeve van de belastingadministratie wanneer een buitenlandse 

belastingadministratie aan haar een verzoek had gericht. Een dergelijke benadering werd 

verantwoord door de volgende beschouwingen : 

 

 « Het gaat erom te vermijden dat België zich aan internationale sancties blootstelt. Deze 
sancties zouden door de G20 of de OESO kunnen worden uitgesproken doordat er in België 
geen rechtsinstrumenten van toepassing zijn die een uitwisseling van bankinlichtingen met de 
andere Staten mogelijk maken met het oog op de vestiging van inkomstenbelastingen door die 
Staten. 
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 […] 
 

 Dit wetsontwerp heeft tot doel een uitwisseling van bankinlichtingen mogelijk te maken 
tussen België en de Staten waarmee een van toepassing zijnde internationaal rechtsinstrument 
een uitwisseling van inlichtingen voorziet, zonder te wachten op de inwerkingtreding van de 
onlangs ondertekende TIEA’s [Tax Information Exchange Agreement] en Protocollen tot 
wijziging van het artikel dat, in de overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting, is 
gewijd aan de uitwisseling van inlichtingen, conform het overeenkomstige artikel (artikel 26) 
in de recentste versie van het OESO-Model. 
 
 […] 
 
 Als dankzij het in dit wetsontwerp voorgestelde wetgevend optreden het verstrekken van 
bankinlichtingen door België mogelijk werd gemaakt in het kader van de van toepassing zijnde 
overeenkomsten tot vermijden van dubbele belasting, zou België na afloop van de peer review 
een positieve evaluatie moeten krijgen, zelfs indien het artikel dat in elk van deze 
overeenkomsten aan de uitwisseling van inlichtingen gewijd is, niet conform artikel 26 van de 
recentste versie van het OESO-Model zou zijn » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, 
DOC 53-1208/001, pp. 36-42). 
 

 B.5.3.  De afdeling wetgeving van de Raad van State merkte evenwel op : 

 

 « De nieuwe regeling zal er toe leiden dat de administratie in de rekeningen, boeken en 
documenten van de bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen, inlichtingen over hun cliënten 
kan inzamelen ten behoeve van een andere staat, maar diezelfde inlichtingen niet kan 
inzamelen voor binnenlands gebruik of de ten behoeve van een andere staat verzamelde 
inlichtingen niet kan aanwenden voor binnenlands gebruik. 
 
 Dit doet de vraag rijzen of daarmee op indirecte wijze geen onrechtmatig concurrentieel 
voordeel wordt geboden aan de in België actieve bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen : 
als Belgische rijksinwoners bankverrichtingen bij Belgische banken uitvoeren, geldt de 
principiële vertrouwelijkheid van bankgegevens, terwijl uit de memorie van toelichting blijkt 
dat bij verrichtingen in een andere EU-lidstaat, het verstrekken van bankinlichtingen aan de 
Belgische belastingadministratie zou worden verzekerd. 
 
 De rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie leert alvast dat er sprake is 
van een beperking van zowel het vrij verrichten van diensten als het vrij verkeer van kapitaal 
wanneer het voor een belastingplichtige om een welbepaalde reden minder aantrekkelijk is om 
spaartegoeden naar een andere lidstaat dan zijn woonstaat over te brengen en daar aan te 
houden. Alhoewel in beginsel verboden, kan een dergelijke beperking toch worden ingevoerd 
zo ter verantwoording daarvan dwingende redenen van algemeen belang kunnen worden 
ingeroepen : het is immers vaste rechtspraak van het Hof dat nationale maatregelen die de 
uitoefening van de in het verdrag gewaarborgde fundamentele vrijheden kunnen belemmeren 
of minder aantrekkelijk kunnen maken, aan vier voorwaarden moeten voldoen, namelijk 1)  zij 
moeten zonder discriminatie worden toegepast, 2)  zij moeten hun rechtvaardiging vinden in 
dwingende redenen van algemeen belang, 3)  zij moeten geschikt zijn om de verwezenlijking 
van het nagestreefde doel te waarborgen, en 4)  zij mogen niet verder gaan dan nodig is voor 
het bereiken van dat doel. 
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 In elk geval blijkt uit de memorie van toelichting niet wat het precieze doel is van het 
behoud van de vertrouwelijkheid van bankgegevens voor binnenlands gebruik en wat de 
rechtvaardiging is voor de daarmee verbonden belemmering van het vrij verkeer van kapitaal 
en diensten. Op grond van de in de memorie van toelichting verstrekte gegevens, ziet de Raad 
van State, afdeling Wetgeving, ook niet welke dwingende redenen van algemeen belang 
daarvoor zouden kunnen worden aangevoerd. 
 
 Verder is het de vraag of, gelet onder meer op het wederkerigheidsbeginsel vervat in de 
ontworpen bepaling, de bankinlichtingen in het buitenland wettig zullen kunnen opgevraagd 
worden wanneer voor vergelijkbare binnenlandse situaties daartoe geen equivalente 
bevoegdheid bestaat » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1208/001, pp. 117-119). 
 

 B.5.4.  Het amendement, dat aan de oorsprong van de in het geding zijnde bepalingen ligt, 

werd zijnerzijds als volgt verantwoord : 

 

 « Het bankgeheim in ons land is beperkt en zelfs eerder een discretieplicht. Maar als het 
bankgeheim geldt, kan het althans volgens een enge interpretatie van de wet, enkel in zeer 
strikte omstandigheden worden opgeheven. Deze strikte interpretatie staat een efficiënte 
fraudebestrijding in de weg. 
 
 Verder is het onmiskenbaar zo dat het Belgische bankgeheim ook internationaal steeds 
meer onder druk staat omdat het de internationale gegevensuitwisseling in de weg staat. Het 
dreigt in botsing te komen met de nieuwe, nog te ratificeren verdragen over internationale 
gegevensuitwisseling waarin bepaald is dat België zich niet op het bankgeheim mag beroepen 
om gegevens niet uit te wisselen. De afgesloten dubbelbelastingverdragen dreigen immers dode 
letter te worden als ook in het intern recht de wettelijke basis niet wordt gecreëerd voor 
gegevensopvraging bij financiële instellingen. De wetsontwerpen die tot nu toe zijn ingediend 
moesten telkens ad hoc een bepaling opnemen waarbij werd gesteld dat het fiscale bankgeheim 
wordt opgeheven voor de toepassing van het verdrag. Dergelijke verkapte bepalingen geven 
geen blijk van goede wetgeving en dus wordt een algemene bepaling noodzakelijk. 
 
 […] 
 
 Het bankgeheim geldt in ons land enkel voor de inkomstenbelastingen en dan nog enkel in 
de onderzoek- en controlefase van het fiscale dossier van een belastingplichtige. Het geldt niet 
bij de afhandeling van een bezwaarschrift, noch in de invorderingsfase of bij het onbeperkte 
uitstel van de invordering. 
 
 In een enge interpretatie van de wet kan het bankgeheim in de onderzoek- en controlefase 
in de inkomstenbelastingen enkel opgeheven worden indien er bij een fiscale controle bij de 
bankinstelling zelf concrete elementen aan het licht komen die wijzen op het bestaan of de 
voorbereiding van een mechanisme van belastingontduiking bij de klant. 
 
 De Parlementaire onderzoekscommissie naar de grote fiscale fraudedossiers heeft 
vastgesteld dat het bankgeheim zoals het op die wijze in België wordt toegepast een echt 
beletsel vormt voor een doeltreffende bestrijding van de fiscale fraude. Daarom heeft ze de 
volgende aanbeveling geformuleerd : 
 



 15 

 ‘ De wetten en de fiscale regels die het bankgeheim in ons land regelen aanpassen uit het 
oogpunt van de bestrijding van fiscale fraude, teneinde het bestuur de mogelijkheid te bieden 
de banken te ondervragen indien het over een of meer aanwijzingen beschikt dat inkomsten 
niet werden aangegeven. Die aanpassing zal geschieden in de zin van de Europese regelgeving, 
en zal onder andere geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op de artikelen 318, 322 en 323 
van het WIB, onverminderd de toepassing van artikel 333 van het WIB (verplichting de 
belastingplichtige in sommige gevallen ervan in kennis te stellen dat de discretieplicht wordt 
opgeheven). ’ 
 
 We stellen voor om nu uitvoering te geven aan die aanbevelingen door een specifieke 
regeling uitdrukkelijk in de wet op te nemen. De regeling moet echter voldoende evenwichtig 
worden uitgebouwd. Het is immers niet de bedoeling om de opheffing van het bankgeheim te 
pas en te onpas te gebruiken. Om een correct gebruik te garanderen, is het niet alleen 
noodzakelijk om het toepassingsgebied duidelijk te omschrijven, maar ook om enkele 
waarborgen in te bouwen tegen het oneigenlijke gebruik van deze mogelijkheid. Zo wordt 
vereist dat het onderzoek wordt [gevoerd] door een voldoende gekwalificeerd ambtenaar en is 
er een voorafgaande goedkeuring nodig van een directeur. Inzake btw heeft die 
goedkeuringsprocedure tot nu toe correct gewerkt.  
 
 Verder werd in de redactie van de hiernavolgende wetsartikelen rekening gehouden met de 
opmerkingen in het advies nr. 13/2010 van 31 maart 2010 dat door de Commissie voor de 
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer werd uitgebracht. Zo wordt er een zogenaamde 
‘ getrapte ’ procedure ingebouwd. Dit wil zeggen dat de fiscus de gevraagde informatie pas bij 
de financiële instelling kan opvragen indien er al een voldoende ruim onderzoek is gevoerd en 
er een duidelijk vermoeden is dat nuttige gegevens verborgen worden gehouden. 
 
 In voormeld advies van de Privacycommissie wordt eveneens gesteld dat de 
belastingplichtige moet geïnformeerd worden over de vraag om informatie bij de financiële 
instellingen. In dit amendement wordt hiermee rekening gehouden, meer bepaald door een 
kennisgeving aan de belastingplichtige te voorzien, gelijktijdig met de vraag om informatie aan 
de financiële instellingen. 
 
 Ten slotte is er ook een praktische reden om het bankgeheim op te heffen. In de nieuwe 
structuur van Financiën worden gezamenlijke controles de regel. Maar omdat het bankgeheim 
enkel geldt in de inkomstenbelastingen en dus niet voor bijvoorbeeld de btw of 
successierechten, zou het bankgeheim ertoe leiden dat gegevensuitwisseling tussen collega’s 
die aan hetzelfde dossier werken, onmogelijk is. Dat zal op het terrein voor heel wat praktische 
problemen zorgen. Het verschil zorgt nu al voor tal van juridische problemen met 
rechtsonzekerheid tot gevolg. 
 
 […] 
 
 Het toepassingsgebied wordt duidelijk omschreven in de nieuwe § 2 van artikel 322 
WIB 92. De versoepeling van het fiscale bankgeheim is duidelijk bedoeld om de 
belastingontduiking te bestrijden. Ze kan eveneens worden toegepast wanneer de administratie 
zich voorneemt om de belastbare grondslag volgens artikel 341 te bepalen (zogenoemde 
tekenen en indiciën). De parlementaire onderzoekscommissie heeft duidelijk aangegeven in 
welke richting zij de regels van het bankgeheim wil zien evolueren. Van deze aanpassing mag 
de wetgever verwachten dat ze na verloop van tijd niet opnieuw in de meest strikte zin wordt 
geïnterpreteerd. Daarom menen we dat het noodzakelijk is om concreet aan te geven hoe het 
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toepassingsgebied moet worden geïnterpreteerd en in welke gevallen we concreet een 
mogelijkheid zien dat het bankgeheim eventueel kan worden opgeheven.  
 

 De nieuwe bepaling stelt uitdrukkelijk dat er ‘ aanwijzingen van belastingontduiking ’ 
moeten zijn. Dit betekent dus niet dat er reeds concreet vastgestelde belastingontduiking moet 
zijn, een vermoeden van belastingontduiking volstaat. De aanwijzingen moeten niet bewezen 
zijn, maar mogen ook niet berusten op wilde of vage veronderstellingen. Ze moeten […] 
voldoende geloofwaardigheid bezitten » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1208/007, 
pp. 11-14). 
 

 B.6.  De in het geding zijnde maatregel streeft een doelstelling van algemeen belang na in 

de zin van artikel 8.2 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in zoverre de 

correcte vestiging van de belasting nodig is om « het economisch welzijn van het land » te 

verzekeren.  

 

 B.7.  Het Hof moet voorts nagaan of die inmenging voldoet aan het wettigheidsbeginsel en of 

zij redelijk verantwoord is. 

 

 B.8.1.  Door aan de bevoegde wetgever de bevoegdheid voor te behouden om te bepalen in 

welke gevallen en onder welke voorwaarden het recht op eerbiediging van het privéleven kan 

worden aangetast, waarborgt artikel 22 van de Grondwet iedere burger dat geen enkele inmenging 

in dat recht toegelaten is dan krachtens de regels die zijn aangenomen door een democratisch 

verkozen beraadslagende vergadering. 

 

 Naast die formele wettigheidsvereiste legt artikel 22 van de Grondwet eveneens de 

verplichting op dat de inmenging in het recht op eerbiediging van het privéleven in duidelijke en 

voldoende nauwkeurige bewoordingen wordt geformuleerd die het mogelijk maken de 

hypothesen te voorzien waarin de wetgever een dergelijke inmenging in het recht op eerbiediging 

van het privéleven toestaat. 

 

 Evenzo houdt de vereiste van voorzienbaarheid waaraan de wet moet voldoen om in 

overeenstemming te worden bevonden met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens, in dat de formulering ervan voldoende precies is zodat elk individu in de gegeven 

omstandigheden in redelijke mate de gevolgen van een bepaalde handeling kan voorzien 

(EHRM, 17 februari 2004, Maestri t. Italië, § 30). 
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 De wet moet waarborgen bieden tegen willekeurige aantastingen door de overheid van het 

recht op eerbiediging van het privéleven, namelijk door de beoordelingsbevoegdheid van de 

betrokken overheden op voldoende duidelijke wijze af te bakenen, enerzijds, en door in een 

effectief jurisdictioneel toezicht te voorzien, anderzijds (zie onder andere, EHRM, 4 mei 2000, 

Rotaru t. Roemenië, § 55; 6 juni 2006, Segerstedt-Wiberg t. Zweden, § 76; 4 juli 2006, Lupsa 

t. Roemenië, § 34). 

 

 B.8.2.  Het in het geding zijnde artikel 55 staat de belastingadministratie toe om, onder 

bepaalde voorwaarden, van de bedoelde financiële instellingen te eisen dat zij de inlichtingen 

betreffende een van hun cliënten in twee hypothesen meedelen : de eerste, wanneer de 

administratie beschikt over een of meer aanwijzingen van belastingontduiking, en de tweede, 

wanneer zij zich voorneemt de belastbare grondslag te bepalen overeenkomstig artikel 341 van 

het WIB 1992. 

 

 B.8.3.  Met betrekking tot de eerste hypothese vermeldt de verantwoording bij het 

amendement dat leidde tot de in het geding zijnde bepaling het volgende : 

 

 « De nieuwe bepaling stelt uitdrukkelijk dat er ‘ aanwijzingen van belastingontduiking ’ 
moeten zijn. Dit betekent dus niet dat er reeds concreet vastgestelde belastingontduiking moet 
zijn, een vermoeden van belastingontduiking volstaat. De aanwijzingen moeten niet bewezen 
zijn, maar mogen ook niet berusten op wilde of vage veronderstellingen. Ze moeten […] 
voldoende geloofwaardigheid bezitten. Zo vormen volgende vaststellingen een aanwijzing van 
belastingontduiking : 
 
 •  het bezit van een bankrekening in het buitenland zonder dat de belastingplichtige dit op 
zijn aangifte heeft gemeld; 
 
 •  belangrijke discrepantie tussen de uiterlijke tekenen van welstand of het 
uitgavenpatroon en de aangegeven of gekende inkomsten en waarvoor de belastingplichtige 
geen sluitende uitleg kan geven nadat hem dat is gevraagd; 
 
 •  vaststellingen dat aankopen zijn gebeurd zonder factuur of die niet in de boekhouding 
terug te vinden zijn en waaruit […] vermoed kan worden dat de inkomsten evenmin zijn 
aangegeven; 
 
 •  vaststellingen van zwart werk en activiteiten op werkplaatsen die blijkbaar niet zijn 
aangegeven; 
 
 •  inlichtingen die de administratie ontvangt en waaruit blijkt dat inkomsten niet zijn 
aangegeven. Deze inkomsten [lees : inlichtingen] kunnen komen uit het buitenland, uit dossiers 
van andere belastingplichtigen of verkregen van publieke instellingen. Die inlichtingen kunnen 
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spontaan bij de administratie zijn terechtgekomen of kunnen door de administratie zijn 
opgevraagd; 
 
 •  discordantie tussen 2 exemplaren van een zelfde factuur (of betalingsnota) : naargelang 
men die factuur bij de leverancier dan wel bij de klant raadpleegt; 
 
 •  discordanties tussen offertes, facturen, bestelbons, transportdocumenten, … die niet 
kunnen worden verantwoord; 
 
 •  aanvraag van belastingvoordelen waarvoor de werken blijkbaar niet zijn uitgevoerd; 
 
 •  documenten die door de werknemer zijn ondertekend en waaruit een hogere vergoeding 
blijkt dan door de werkgever in zijn boekhouding is opgenomen; 
 
 •  belangrijke onjuistheden in de verschillende bestanddelen van een factuur (identiteit, 
aard van geleverd goed of dienstprestatie, volume prijs, …); 
 
 •  vaststelling van een hogere winstmarge op de dag van een belastingcontrole dan deze 
die blijkt uit de boekhouding voor de vorige belastbare tijdperken, en dit terwijl de 
exploitatievoorwaarden niet zijn gewijzigd; 
 
 •  vaststelling waarbij de aankopen en verkopen niet corresponderen met de 
voorraadwijzigingen tijdens dezelfde periode; 
 
 •  facturatie van leveringen of dienstprestaties die niet zijn uitgevoerd (valse facturen); 
 
 •  leveringen of dienstprestaties waarvoor geen facturen zijn gemaakt of terug te vinden 
zijn in de boekhouding; 
 
 •  de vaststelling dat inzake ontvangsten geen enkel ontvangstbewijs of controleerbaar stuk 
kan worden voorgelegd of dat ze in belangrijke mate ontbreken; 
 
 •  discordanties tussen de originele en dubbels van ontvangstbewijzen; 
 
 •  vaststellingen waarbij btw-kwitanties niet zijn verstrekt en de corresponderende 
ontvangsten niet in de boekhouding kan worden aangetoond; 
 
 •  vaststelling dat een bankrekening vermeld staat op de documenten gebruikt in het kader 
van een beroepsactiviteit, maar dat die niet terug te vinden is in de boekhouding of tussen de 
bewijsstukken; 
 
 •  niet verantwoorde discordanties tussen de aangegeven omzet voor de directe belastingen 
en deze voor de btw; 
 
 •  niet verantwoorde discordanties tussen de loonopgaven en de geboekte lonen; 
 
 •  het niet indienen van aangiftes; 
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 •  het bereiken van een zogenaamde negatieve kas; 
 
 •  … 
 
 Het is duidelijk dat dit geen beperkte lijst is, maar dat nieuwe inzichten, technieken en 
vaststellingen er toe kunnen leiden om deze lijst verder aan te vullen. 
 
 Om bij de werkelijke doelstelling van de maatregel te blijven, namelijk het bestrijden van 
belastingontduiking, zijn er ook gevallen die duidelijk buiten het toepassingsgebied van de 
maatregel vallen. Ook dit is een niet beperkte lijst : 
 
 •  fouten in aftrekbare bestedingen. Aftrekbare bestedingen waarvoor blijkbaar de 
voorwaarden niet zijn vervuld. 
 
 •  schrijffouten, telfouten en materiële vergissingen; 
 
 •  fouten in gezinslasten; 
 
 •  het loutere feit dat een aangifte laattijdig is ingediend; 
 
 •  loonfiches die niet of niet correct zijn aangegeven; 
 
 •  inkomsten die weliswaar zijn aangegeven, maar onder een verkeerde rubriek; 
 
 •  kosten waarvoor een aftrekbeperking niet of onvoldoende is toegepast; 
 
 •  het ontbreken van voordelen van alle aard die op forfaitaire wijze worden bepaald; 
 
 •  problemen met juridische interpretaties; 
 
 •  … » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1208/007, pp. 13-16). 

 

 Hieruit vloeit voort dat de eerste hypothese waarin de wetgever de administratie toestaat 

zich te mengen in het privéleven van de belastingplichtigen voldoende nauwkeurig is 

afgebakend om het die laatstgenoemden mogelijk te maken, in voorkomend geval met de hulp 

van juridische bijstand, te voorzien in welke gevallen een vraag om inlichtingen gericht aan de 

financiële instelling waarvan ze cliënt zijn, is verantwoord door een aanwijzing van 

belastingontduiking te hunnen aanzien. In voorkomend geval staat het aan de rechter om te 

beoordelen of de door de belastingadministratie voorgelegde aanwijzingen kunnen volstaan om 

de inmenging in het privéleven te verantwoorden. 
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 B.8.4.  In verband met de tweede hypothese en rekening houdend met hetgeen is 

uiteengezet in B.4.1, lijkt de belastingadministratie, louter op basis van de tekst van artikel 322, 

§ 2, eerste lid, van het WIB 1992, zoals ingevoegd bij het in het geding zijnde artikel 55 van de 

wet van 14 april 2011, ertoe te zijn gemachtigd toegang te hebben tot de financiële gegevens 

van de belastingplichtige wanneer zij overweegt, zoals zij daartoe altijd is gemachtigd, zijn 

inkomsten indiciair te belasten. 

 

 B.8.5.  Tijdens de parlementaire voorbereiding is in verband met het amendement dat heeft 

geleid tot de in het geding zijnde bepalingen, evenwel gepreciseerd : 

 

 « […] De ontworpen paragraaf 2 [somt] de gevallen [op] waarin het bankgeheim kan 
worden opgeheven, namelijk wanneer de administratie bij het onderzoek over één of meer 
aanwijzingen van belastingontduiking beschikt of wanneer de administratie zich voorneemt om 
de belastbare grondslag te bepalen overeenkomstig artikel 341 van het WIB 92 (d.w.z. volgens 
tekenen en indiciën waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven 
inkomsten) » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1208/012, p. 22). 
  

 « Er wordt in amendement nr. 15 vermeld dat het bankgeheim alleen maar kan worden 
opgeheven als er één of meer aanwijzingen zijn van belastingontduiking of wanneer er indiciën 
zijn dat er een hogere graad van gegoedheid is dan wat blijkt uit de aangegeven inkomsten » 
(Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1208/012, pp. 24-25). 
 

 « […] De procedure tot opheffing van het bankgeheim [kan] maar […] worden opgestart 
wanneer er één of meer aanwijzingen zijn van belastingontduiking of wanneer er indiciën zijn 
dat er een hogere graad van gegoedheid is dan wat blijkt uit de aangegeven inkomsten » (Parl. 
St., Senaat, 2010-2011, nr. 5-869/3, p. 18). 
 

 B.8.6.  Daarnaast bepaalt artikel 322, § 2, derde lid, van het WIB 1992, ingevoegd bij het 

in het geding zijnde artikel 55 van de wet van 14 april 2011, dat de machtiging om zich tot de 

financiële instelling te richten pas mag worden verleend nadat is vastgesteld dat het onderzoek 

dat in elk geval vooraf bij de belastingplichtige is gevoerd « een eventuele toepassing van 

artikel 341 [van het WIB 1992] uitwijst », hetgeen veronderstelt dat de controleambtenaar aan 

de ambtenaar die bevoegd is die machtiging te verlenen, eensluidende feitelijke elementen kan 

voorleggen die het mogelijk maken redelijkerwijze uit te gaan van een hogere graad van 

gegoedheid van de belastingplichtige dan wat uit zijn aangegeven inkomsten blijkt. 

 

 Die vereiste wordt voorts bevestigd in artikel 333/1, § 2, 3°, van het WIB 1992, ingevoegd 

bij het in het geding zijnde artikel 56 van de wet van 14 april 2011, op grond waarvan de 

belastingadministratie met name aan de minister van Financiën jaarlijks « de concrete 
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aanwijzingen » moet meedelen waardoor de daartoe aangestelde ambtenaren « zich hebben 

laten leiden bij hun beslissing om een machtiging te verlenen » teneinde bij een bankinstelling 

gegevens op te vragen in verband met een bepaalde belastingplichtige. 

 

 B.8.7.  Tijdens de parlementaire voorbereiding van de voormelde wet van 7 november 

2011, die met name artikel 333/1 van het WIB 1992 wijzigt door aan de administratie de 

verplichting op te leggen de belastingplichtige in kennis te stellen van de « gegevens op grond 

waarvan zij meent dat het gevoerde onderzoek tot een eventuele toepassing van artikel 341 

leidt en die een vraag om inlichtingen bij een financiële instelling rechtvaardigen », 

onderschreef de minister van Financiën de volgende interpretatie : 

  

 « […] De belastingplichtige [moet] op de hoogte […] worden gebracht van de elementen 
op grond waarvan de belastingdiensten menen dat de gevoerde onderzoeken eventueel tot een 
toepassing van artikel 341 kunnen leiden en die een vraag om inlichtingen bij een financiële 
instelling verantwoorden. Het gaat dus niet om een loutere inlichting dat de belastingdiensten 
van plan zijn een belasting te vestigen op grond van tekenen en indiciën, maar wel degelijk om 
een informatie over de verschillende elementen die er eventueel kunnen toe leiden » (Parl. St., 
Kamer, 2010-2011, DOC 53-1737/003, p. 11). 
 

 B.8.8.  Rekening houdend met hetgeen voorafgaat, blijkt dus dat het voor de 

belastingadministratie niet volstaat te overwegen een beroep te doen op een indiciaire aanslag 

om de onderzoeksbevoegdheden te kunnen uitoefenen die haar zijn toegekend bij artikel 322, 

§§ 1 en 2, van het WIB 1992. Zij moet daarenboven beschikken over concrete en eensluidende 

aanwijzingen van een hogere graad van gegoedheid dan wat blijkt uit de aangegeven 

inkomsten. 

 

 B.8.9.  Ook al is het werkelijke toepassingsgebied van de door de wetgever toegestane 

inmenging dus beperkter dan wat een letterlijke lezing van artikel 322, § 2, tweede lid, van het 

WIB 1992 kan laten uitschijnen, toch kan dat gegeven de in het geding zijnde maatregel geen 

voldoende graad van voorzienbaarheid ontnemen, rekening houdend, enerzijds, met de 

preciseringen vermeld in de parlementaire voorbereiding van de wet van 14 april 2011, alsook 

in de artikelen 322, § 2, derde lid, 2°, en 333/1, § 2, 3°, van het WIB 1992 en, anderzijds, met 

de nieuwe redactie van artikel 331/1, § 1, eerste lid, van het WIB 1992 zoals die voortvloeit uit 

de wet van 7 november 2011. 
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 B.9.  Het Hof moet voorts nagaan of de inmenging in het recht op eerbiediging van het 

privéleven van de belastingplichtige en van de personen met wie hij financiële verrichtingen 

heeft gedaan, redelijk is verantwoord. Daartoe dient te worden nagegaan of de motieven die 

zijn aangevoerd om die inmenging te verantwoorden, relevant en toereikend zijn, alsook of het 

evenredigheidsbeginsel is nageleefd. 

 

 B.10.1.  Zoals is opgemerkt in B.8.3 en in B.8.8, kan de belastingadministratie slechts tot 

de in het geding zijnde gegevens toegang hebben, wanneer zij één of meer aanwijzingen van 

belastingontduiking kan voorleggen of concrete eensluidende elementen op basis waarvan een 

vertekening blijkt tussen de aangegeven inkomsten en de gegoedheid van de belastingplichtige. 

 

 B.10.2.  Alleen gegevens die nuttig zijn voor het bepalen van het bedrag van de belastbare 

inkomsten van de belastingplichtige kunnen bij de financiële instellingen door de 

belastingadministratie worden opgevraagd (artikel 322, § 2, tweede lid, van het WIB 1992), 

waarbij die laatstgenoemde bovendien ertoe is gehouden, bij de inwinning en verwerking van 

die inlichtingen, de voorschriften na te leven van de wet van 8 december 1992 « tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens », binnen de perken van het materiële toepassingsgebied ervan.  

 

 Bovendien is « hij die, uit welken hoofde ook, optreedt bij de toepassing van de 

belastingwetten […], buiten het uitoefenen van zijn ambt, verplicht tot de meest volstrekte 

geheimhouding aangaande alle zaken waarvan hij wegens de uitvoering van zijn opdracht 

kennis heeft » (artikel 337, eerste lid, van het WIB 1992). De schending van dat beroepsgeheim 

wordt gestraft overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek (artikel 453 van het 

WIB 1992). Die verplichting impliceert dat de belastingadministratie geen bij een financiële 

instelling verkregen inlichtingen betreffende het privéleven van een belastingplichtige die niet 

noodzakelijk zouden zijn om een juiste inning van de belasting te waarborgen, mag gebruiken 

of aan derden mag meedelen. 

 

 B.10.3.  De wetgever heeft eveneens ervoor gezorgd een « getrapte » procedure in te 

voeren die ertoe verplicht zich in de eerste plaats te richten tot de belastingplichtige zelf 

teneinde de door de belastingadministratie gewenste inlichtingen te verkrijgen. Alleen wanneer 

er vermoedens bestaan dat die belastingplichtige gegevens daaromtrent verbergt of weigert 

mee te delen, zal de belastingadministratie, waarbij zij gewag maakt van aanwijzingen van 
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belastingontduiking of van een vertekening tussen de aangegeven inkomsten en de gegoedheid 

van de belastingplichtige, zich kunnen richten tot de bedoelde financiële instellingen waar die 

laatstgenoemde cliënt is. 

 

 Voorts kan alleen een ambtenaar met minstens de graad van inspecteur een dergelijk 

verzoek formuleren, waarvoor een machtiging is vereist door een ambtenaar met minstens de 

graad van directeur en die daartoe is aangesteld door de minister van Financiën. Uit de 

parlementaire voorbereiding van de in het geding zijnde wet blijkt nog dat de daartoe 

aangestelde ambtenaar, alvorens zijn machtiging te verlenen, zal nagaan of de aanwijzingen 

van belastingontduiking of de feitelijke elementen op basis waarvan een hogere graad van 

gegoedheid wordt vastgesteld dan die welke blijkt uit de aangegeven inkomsten, « voldoende 

concreet zijn, […] het onderzoek bij de belastingplichtige zelf voldoende ver is gevoerd en […] 

de daarbij gevolgde procedure correct is verlopen » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, 

DOC 53-1208/007, p. 16). 

 

 Die procedurele vereisten vormen belangrijke waarborgen tegen willekeurige inmengingen 

in het privéleven van de belastingplichtige en van de personen met wie hij financiële 

verrichtingen heeft gedaan. 

 

 B.10.4.  Bovendien wordt de belastingplichtige gelijktijdig ingelicht over de aanwijzingen 

van belastingontduiking of de feitelijke elementen die een vertekening tussen zijn aangegeven 

inkomsten en zijn gegoedheid doen vermoeden, die de vraag om inlichtingen gericht aan de 

financiële instelling waar hij cliënt is, verantwoorden. 

 

 De belastingadministratie bepaalt, op grond van artikel 322, § 1, eerste lid, van het 

WIB 1992, de antwoordtermijn die aan de betrokken financiële instelling wordt toegekend. 

 

 Gedurende die termijn, die redelijk moet zijn, kan de belastingplichtige bijgevolg reageren 

en de wettigheid van die vraag betwisten volgens het gemeen recht, voor een rechter die met 

name de relevantie en de toereikendheid zal kunnen nagaan van de aanwijzingen van 

belastingontduiking of van de feitelijke elementen waaruit een vertekening tussen de 

aangegeven inkomsten van de belastingplichtige en zijn gegoedheid blijkt, en die zich ervan zal 

kunnen vergewissen dat de vraag om inlichtingen niet verder gaat dan hetgeen nuttig is voor 
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het vestigen van de juiste aanslag, rekening houdend onder meer met de antwoorden die de 

belastingplichtige reeds eventueel zelf heeft gegeven. 

 

 B.10.5.  Ten slotte moet artikel 333/1, § 1, tweede lid, van het WIB 1992, dat bepaalt dat, 

« als de rechten van de Schatkist in gevaar zijn », de belastingadministratie rechtstreeks 

inlichtingen vermag in te winnen bij de financiële instelling en de kennisgeving van de redenen 

die de vraag om inlichtingen gericht aan die instelling verantwoorden, post factum kan 

gebeuren en uiterlijk dertig dagen na het verzenden van die vraag, worden geïnterpreteerd in 

die zin dat die mogelijkheid slechts is verantwoord wanneer er, zoals in de parlementaire 

voorbereiding is beklemtoond, « aanwijzingen zijn dat een belastingplichtige de intentie heeft 

om zich onvermogend te maken » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1208/007, p. 18). 

  

 B.10.6.  Uit het voorgaande volgt dat de inmenging in het recht op eerbiediging van het 

privéleven redelijk is verantwoord. 

 

 B.11.  Zonder uitspraak te moeten doen over de vraag of artikel 16 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie van toepassing is, is de samenlezing van 

artikel 22 van de Grondwet met die bepaling niet van die aard dat ze tot een ander resultaat 

leidt. 

 

 B.12.  Onder voorbehoud van de interpretatie in B.10.5, dient de prejudiciële vraag 

ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht :  

 

 Onder voorbehoud van de interpretatie in B.10.5, schenden de artikelen 55 en 56 van de 

wet van 14 april 2011 houdende diverse bepalingen niet artikel 22 van de Grondwet, al dan niet 

in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en 

met artikel 16 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 14 maart 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5439 

 
 

Arrest nr. 40/2013 
van 21 maart 2013 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet 

van 8 augustus 1997, zoals vervangen bij de wet van 2 februari 2005, gesteld door het Hof 

van Cassatie. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters L. Lavrysen, 

J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul en F. Daoût, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, 

onder voorzitterschap van voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 8 juni 2012 in zake de nv « Centea » tegen R.P. en anderen, waarvan de 
expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 28 juni 2012, heeft het Hof van Cassatie de 
volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 82, tweede lid, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, in die zin 
uitgelegd dat de echtgenoot van de gefailleerde bevrijd wordt van een schuld die gezamenlijk 
of hoofdelijk met de gefailleerde is aangegaan, ook al is die schuld aangegaan ten voordele 
van het eigen vermogen van de echtgenoot, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre 
het aldus een gelijke behandeling maakt van de echtgenoot die zich louter voor de 
persoonlijke verbintenissen van de gefailleerde garant heeft gesteld, zonder daaruit een 
voordeel voor zijn eigen vermogen te halen, en degene die deze schuld gezamenlijk of 
hoofdelijk met de gefailleerde is aangegaan ten voordele van zijn eigen vermogen, waarbij de 
schuldeiser in de beide onderstellingen zijn recht verliest op het verhalen van die schuld op de 
echtgenoot ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de nv « Centea », waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen, 
Mechelsesteenweg 180; 
 
 -  M.B.; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 28 februari 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. H. Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, voor de nv « Centea »; 
 
 .  Mr. M. Baetens-Spetschinsky, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. B. Maes, 
advocaat bij het Hof van Cassatie, voor M.B.; 
 
 .  Mr. E. de Lophem loco Mr. S. Depré, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers P. Nihoul en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De nv « Centea » heeft de echtgenoten M.P.-M.B., gehuwd onder het wettelijke stelsel, een krediet toegestaan 
voor de aankoop, door M.B., van het onverdeeld aandeel van haar zus in een onroerend goed dat werd verkregen uit 
de nalatenschap van hun ouders. Het krediet werd gewaarborgd door hypotheken op goederen die alleen M.B. 
toebehoorden. M.P., thans overleden, werd failliet verklaard en werd in 2005 verschoonbaar verklaard. 
 
 De nv « Centea » stelt, na de veroordeling van de echtgenoten M.P.-M.B. te hebben verkregen en ten laste van 
M.B. een uitvoerend beslag op onroerend goed te hebben doen leggen, een cassatieberoep in tegen een arrest van het 
Hof van Beroep te Luik dat, onder meer, het verzet tegen het dwangbevel gegrond verklaart vanuit de overweging 
dat M.B., in haar hoedanigheid van echtgenote van de verschoonbaar verklaarde gefailleerde, van haar uit de lening 
voortvloeiende verplichtingen is bevrijd, krachtens artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet van 8 augustus 
1997. 
 
 De nv « Centea » doet gelden dat artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997, in die 
zin uitgelegd dat de verschoonbaarheid van een gefailleerde met zich meebrengt dat diens echtgenoot automatisch 
wordt bevrijd van elke schuld die deze gezamenlijk of hoofdelijk met de gefailleerde is aangegaan, ook al is die 
schuld aangegaan ten voordele van het eigen vermogen van die echtgenoot, de echtgenoot die zich louter voor de 
persoonlijke verbintenissen van de gefailleerde garant heeft gesteld, zonder daaruit een voordeel voor zijn eigen 
vermogen te halen, op dezelfde wijze behandelt als de echtgenoot die die schuld gezamenlijk of hoofdelijk met de 
gefailleerde is aangegaan ten voordele van zijn eigen vermogen, waarbij de schuldeiser in beide onderstellingen zijn 
recht verliest om die schuld op de echtgenoot te verhalen, zonder dat die identieke behandeling objectief en redelijk 
wordt verantwoord. 
 
 Het Hof van Cassatie heeft bijgevolg aan het Hof de voormelde prejudiciële vraag gericht. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  De nv « Centea » herinnert aan de feiten van de zaak en aan de rechtspraak van het Hof over de 
verschoonbaarheid van de gefailleerde en de uitbreiding van de gevolgen ervan tot diens echtgenoot; zij leidt uit 
die rechtspraak af dat die uitbreiding enkel geldt voor de eigen schulden van de gefailleerde en wordt 
verantwoord door het feit dat die echtgenoot zich aansprakelijk heeft gesteld voor de schuld van de gefailleerde 
en door het feit dat de inkomsten uit de nieuwe beroepsactiviteit van de gefailleerde in het gemeenschappelijk 
vermogen terechtkomen wanneer de echtgenoten gehuwd zijn onder een stelsel van gemeenschap van goederen. 
 
 A.1.2.  Zij voert aan dat een uitbreiding van de gevolgen van de verschoonbaarheid tot elke schuld die de 
gefailleerde gezamenlijk of hoofdelijk met zijn echtgenoot is aangegaan, discriminerend zou zijn ten aanzien van de 
schuldeisers doordat die identiek worden behandeld. De indirecte uitbreiding van de verschoonbaarheid tot de 
echtgenoot heeft tot doel alleen de gefailleerde te beschermen, en niet een achterpoortje te bieden voor de echtgenoot 
die zijn eigen vermogen wenst te beschermen. 
 
 A.1.3.  Zij brengt de rechtsleer in herinnering volgens welke de echtgenoot enkel de verschoonbaarheid van 
de gefailleerde kan genieten met betrekking tot de schulden van die laatste die hij garandeert als derde, 
bijvoorbeeld als borg of medeschuldenaar voor wie de schuld niet is aangegaan, doordat artikel 82, tweede lid, 
van de wet van 8 augustus 1997 enkel de echtgenoot beoogt die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld van 
zijn echtgenoot. 
 
 Zij doet eveneens gelden dat louter het feit dat schuldenaars zich hoofdelijk aansprakelijk hebben gesteld, 
niet uitsluit dat, in feite, de schuld uitsluitend op één van hen betrekking heeft. Zo bepaalt artikel 1216 van het 
Burgerlijk Wetboek dat de hoofdelijke schuldenaar die mee de schuld is aangegaan, gehouden is tot voldoening 
van de gehele schuld ten aanzien van de overige medeschuldenaars, waarbij die slechts borgen zijn die een 
persoonlijke zekerheid stellen. 
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 Men zou die nuances tenietdoen indien men een uitbreiding van de verschoonbaarheid tot alle door de 
echtgenoten aangegane schulden zou toestaan. Men zou ook de regels terzijde schuiven die de 
huwelijksvermogensstelsels vastleggen, krachtens welke bepaalde schulden ten laste moeten blijven van het 
eigen vermogen van de echtgenoten. Dat is het geval voor het stelsel van scheiding van goederen, waarbij geen 
van de echtgenoten rechten kan doen gelden op de inkomsten van de andere; de schuldeisers kunnen zich 
bijgevolg verhalen op de goederen van de echtgenoot, vermits zij niet kunnen vervolgen op de inkomsten uit de 
nieuwe activiteit van de gefailleerde. Niets verantwoordt dat dit niet ook mogelijk is wanneer een gefailleerde 
zich aansprakelijk heeft gesteld voor een schuld die betrekking heeft op het vermogen van zijn echtgenoot wiens 
eigen goederen geen deel uitmaken van de failliete boedel. Het faillissement impliceert geenszins dat de 
echtgenoot niet in staat is om zijn schuld te betalen. Niets laat toe te stellen dat een uitvoeringsmaatregel 
vanwege de schuldeisers op de eigen goederen van de echtgenoot zou raken aan de inkomsten uit de nieuwe 
activiteit van de gefailleerde, omdat er geen gemeenschappelijk vermogen is waarop beslag kan worden gelegd. 
 
 A.1.4.  De nv « Centea » verwerpt de argumenten die zijn aangevoerd om de uitbreiding van de gevolgen van 
de verschoonbaarheid tot de echtgenoot te verantwoorden, door aan te voeren dat niets verantwoordt dat de 
schuldeiser van een gefailleerde wiens echtgenoot zich borg heeft gesteld voor een schuld die is aangegaan in het 
kader van zijn beroepsactiviteit, op dezelfde manier wordt behandeld als de schuldeiser van de echtgenoot die een 
schuld is aangegaan voor de verwerving van een eigen goed, waarvoor de gefailleerde zich borg heeft gesteld. De 
uitvoeringsmaatregel raakt immers niet aan de inkomsten uit de nieuwe beroepsactiviteit van de gefailleerde. Dat 
geldt ook voor een schuld die is aangegaan door een echtgenoot die gehuwd is onder een stelsel van gemeenschap of 
onder het wettelijke stelsel, met het oog op de verwerving van een eigen goed : zij kan enkel worden verhaald op de 
eigen goederen van de echtgenoot, behalve wanneer de andere echtgenoot die schuld eveneens is aangegaan. 
 
 A.1.5.  Zij wijst nog erop dat het Hof van Cassatie instemt met een uitzondering op de verschoonbaarheid in 
fiscale aangelegenheden, aangezien de verschoonbaarverklaring enkel betrekking heeft op de eigen fiscale schulden 
van de gefailleerde, en niet op het gedeelte van de aanslag dat betrekking heeft op het belastbaar inkomen van de 
echtgenoot (Cass. 14 januari 2010, Arr. Cass., 2010, nr. 37, en 20 mei 2010, Arr. Cass., 2010, nr. 359). 
 
 A.2.  M.B. herinnert aan de feiten van de zaak en aan de argumentatie die zij voor de verwijzende rechter heeft 
aangevoerd. 
 
 Zij brengt eveneens in herinnering dat de wetgever de gevolgen van de verschoonbaarheid tot de 
echtgenoot van de gefailleerde heeft uitgebreid ingevolge het arrest nr. 69/2002. Zij voert aan dat de in het geding 
zijnde bepaling de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt; rekening houdend met het doel van de wetgever 
dat erin bestaat te vermijden dat een gefailleerde niet kan instaan voor zijn herstel wanneer zijn echtgenoot wordt 
vervolgd, kon hij de twee in de prejudiciële vraag beoogde categorieën van schuldeisers op identieke wijze 
behandelen. Immers, wanneer de echtgenoot (van een gefailleerde) een schuld is aangegaan ten bate van zijn eigen 
vermogen en wanneer die schuld gezamenlijk of hoofdelijk met de gefailleerde is aangegaan, zou, door de 
schuldeiser toe te staan zijn rechten van vervolging tegen de echtgenoot uit te oefenen, het doel van de wetgever in 
gevaar worden gebracht omdat die rechten zouden worden uitgeoefend op de inkomsten uit de nieuwe activiteit van 
de gefailleerde, die, in geval van gemeenschap van goederen, deel uitmaken van het gemeenschappelijk vermogen 
van de echtgenoten. 
 
 A.3.1.  De Ministerraad deelt het standpunt van M.B. 
 
 Hij stelt vast dat het legitieme doel van de verschoonbaarheidsregeling niet ter discussie wordt gesteld, 
noch door de verwijzende rechter, noch door de partijen. De bescherming van de echtgenoot vrijwaart het gevolg 
van de verschoonbaarheid, namelijk de verschoonbaar verklaarde gefailleerde de mogelijkheid bieden om « weer 
op te starten », en berust op een objectieve en redelijke verantwoording. 
 
 Hij wijst in dat verband erop dat de schulden waarop de bescherming van een verschoonbaar verklaarde 
gefailleerde en van diens echtgenoot betrekking heeft, volgens het voormelde arrest van het Hof van Cassatie 
van 14 januari 2010, de eigen schulden van de gefailleerde zijn met dien verstande, enerzijds, dat wanneer het gaat 
om hoofdelijke verbintenissen van de echtgenoten, er één enkele schuld is waartoe de ene en de andere gehouden zijn 
en, anderzijds, dat noch de gefailleerde, noch zijn echtgenoot kan ontsnappen aan een vervolging vanwege de 
schuldeisers met betrekking tot de schulden bedoeld in artikel 82, derde lid, van de faillissementswet. Het doet 
daarentegen weinig ertoe of de schulden van de gefailleerde privéschulden of handelsschulden zijn, zoals het Hof 
heeft aangegeven in zijn arrest nr. 9/2008 van 17 januari 2008 betreffende ziekenhuiskosten. 
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 Hij voegt eraan toe dat het doel van de wet, namelijk de gefailleerde de mogelijkheid bieden om « weer op te 
starten », zou worden bedreigd indien de schuldeisers zijn echtgenoot zouden kunnen vervolgen, en dat de 
schuldeisers van een ondernemer in werkelijkheid steeds eisen dat diens echtgenoot zich persoonlijk aansprakelijk 
stelt aan zijn zijde, zodat de schuldeisers steeds de mogelijkheid zullen hebben zich tot de echtgenoot te wenden 
indien deze ook niet beschermd zou zijn. 
 
 A.3.2.  De Ministerraad betwist het argument dat is afgeleid uit de bestemming van het krediet dat in het geding 
is in de aan de verwijzende rechter voorgelegde zaak, namelijk het eigen vermogen van de echtgenoot. Alleen de 
identiteit van de schuldenaars is immers van belang, en niet de bestemming van de schuld, en er kan geen sprake zijn 
van een hoofdelijke schuld waarvan de invordering zou verschillen naar gelang van de schuldenaar. Het argument 
van de bestemming van het krediet is bovendien niet pertinent omdat het het doel van de wetgever dat in A.2 in 
herinnering is gebracht, zou doen wankelen. Ten slotte houdt het argument dat het « onrechtvaardig » zou zijn dat 
iemand voordeel haalt uit het faillissement van zijn echtgenoot om aan zijn eigen schuldeisers te ontkomen, geen 
stand tegen de overweging volgens welke de wetgever vermocht, zoals het Hof heeft beslist, het belang van de 
schuldeisers op te offeren ten gunste van bepaalde categorieën van schuldenaars. De in het geding zijnde maatregel is 
des te minder aanvechtbaar omdat niet zou kunnen worden verantwoord dat een schuldeiser het bedrag van de schuld 
kan terugvorderen wanneer zijn schuldvordering betrekking heeft op het eigen vermogen van de echtgenoot van een 
gefailleerde, maar dat niet zou kunnen wanneer zijn schuldvordering betrekking zou hebben op het 
gemeenschappelijk vermogen of op het eigen vermogen van de verschoonbaar verklaarde gefailleerde. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997 bepaalt : 

 

 « De echtgenoot van de gefailleerde die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld van 
zijn echtgenoot, of de voormalige echtgenoot die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld 
die zijn voormalige echtgenoot tijdens de duur van het huwelijk was aangegaan, wordt 
ingevolge de verschoonbaarheid van die verplichting bevrijd ». 
 

 B.1.2.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op de bestaanbaarheid, met de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet, van het voormelde artikel 82, tweede lid, geïnterpreteerd in die zin 

dat het de echtgenoot van een verschoonbaar verklaarde gefailleerde automatisch bevrijdt van 

de gezamenlijke of hoofdelijke schulden die beiden hebben aangegaan, zelfs wanneer de in 

het geding zijnde schulden zouden zijn aangegaan ten bate van het eigen vermogen van de 

eerstgenoemde : de in het geding zijnde bepaling zou aldus een identieke behandeling 

voorbehouden voor de schuldeisers van de echtgenoot, zonder rekening te houden met het feit 

of de schuld die het voorwerp is van de gezamenlijke of hoofdelijke verbintenis van de 

verschoonbaar verklaarde gefailleerde en diens echtgenoot, is aangegaan ten bate van het 

eigen vermogen van die laatste. 
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 B.2.  Uit het verwijzingsarrest blijkt dat de verschoonbaar verklaarde gefailleerde en zijn 

echtgenoot zijn gehuwd onder het stelsel van wettelijke gemeenschap en dat het aan de 

echtgenoten toegekende krediet de aankoop mogelijk maakte, door die echtgenoot, van een 

eigen goed. Het Hof beperkt zijn onderzoek tot die hypothese. 

 

 B.3.  De in het geding zijnde bepaling maakt deel uit van de faillissementswetgeving die 

in essentie ertoe strekt een billijk evenwicht tot stand te brengen tussen de belangen van de 

schuldenaar en de belangen van de schuldeisers. 

 

 De verklaring van verschoonbaarheid vormt voor de gefailleerde een gunstmaatregel die 

hem in staat stelt zijn activiteiten op een aangezuiverde basis te hervatten, en zulks niet alleen 

in zijn belang maar ook in het belang van zijn schuldeisers of sommigen onder hen die belang 

erbij kunnen hebben dat hun schuldenaar zijn activiteiten op een dergelijke basis hervat, 

waarbij het voortzetten van een handels- of industriële activiteit bovendien het algemeen 

belang kan dienen (Parl. St., Kamer, 1991-1992, nr. 631/1, pp. 35 en 36). 

 

 De wetgever, die van oordeel is dat « de mogelijkheid tot herstel […] utopisch [blijft] 

indien [de gefailleerde] de last van het passief moet blijven dragen », heeft gemeend dat « het 

[…] immers niet te verantwoorden [is] dat het in gebreke blijven van de schuldenaar als 

gevolg van omstandigheden waarvan hij het slachtoffer is, hem verhindert andere activiteiten 

te verrichten » (Parl. St., Kamer, 1991-1992, nr. 631/13, p. 50). 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de wetgever « op een evenwichtige wijze 

rekening [heeft willen] houden met de gecombineerde belangen van de gefailleerde zelf, van 

de schuldeisers, de werknemers en de economie in zijn geheel » en voor een menselijke 

regeling heeft willen zorgen die de rechten van alle betrokken partijen in acht neemt (Parl. 

St., Kamer, 1991-1992, nr. 631/13, p. 29). 

 

 B.4.  Bij zijn arrest nr. 69/2002 van 28 maart 2002 heeft het Hof geoordeeld dat artikel 82 

van de faillissementswet, zoals van toepassing vóór het werd vervangen bij artikel 29 van de 



 7 

 

wet van 4 september 2002 « tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, het 

Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van vennootschappen », niet bestaanbaar was met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre het op geen enkele wijze een rechter toestond 

de echtgenoot van de verschoonbaar verklaarde gefailleerde van zijn verbintenissen te 

bevrijden. 

 

 B.5.1.  Ingevolge dat arrest heeft de wetgever, bij de wet van 4 september 2002, in 

artikel 82 van de faillissementswet een tweede lid ingevoegd, volgens hetwelk de echtgenoot 

van de gefailleerde « die zich persoonlijk aansprakelijk heeft gesteld » voor de schuld van de 

gefailleerde, ingevolge de verschoonbaarheid wordt bevrijd van die verplichting. 

 

 B.5.2.  Het Hof heeft geoordeeld dat die bepaling onbestaanbaar was met het beginsel van 

gelijkheid en niet-discriminatie in zoverre de echtgenoot die krachtens een fiscale bepaling is 

gehouden tot een belastingschuld met de gefailleerde, door de verschoonbaarverklaring niet 

kon worden bevrijd van de verplichting tot betaling van die schuld (arrest nr. 78/2004 van 

12 mei 2004 en arrest nr. 6/2005 van 12 januari 2005). Om hieraan tegemoet te komen 

bepaalde artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet, zoals vervangen bij artikel 2 van de 

wet van 2 februari 2005 tot wijziging van artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet van 

8 augustus 1997, dat de echtgenoot van de gefailleerde die persoonlijk aansprakelijk is voor 

de schuld van deze laatste, ingevolge de verschoonbaarheid bevrijd wordt van die 

verplichting. 

 

 B.6.1.  Artikel 82, tweede lid, bevrijdt de echtgenoot en de voormalige echtgenoot van een 

verschoonbaar verklaarde gefailleerde, die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld van de 

gefailleerde, van die verplichting. 

 

 Bij zijn arresten van 24 februari 2011 (Arr. Cass., 2011, nr. 168) en 8 juni 2012 

(C.11.080.F/2), heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat « die bepaling […] ook van 

toepassing [is] wanneer de echtgenoot van de gefailleerde, samen met hem, medeschuldenaar 

is van een schuld die de twee echtgenoten vóór het faillissement zijn aangegaan en waarvoor 

de echtgenoot van de gefailleerde bijgevolg persoonlijk aansprakelijk is ». 
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 B.6.2.  Het Hof dient te onderzoeken of die maatregel discriminatoire gevolgen heeft ten 

aanzien van de schuldeisers van de echtgenoot, die op identieke wijze worden behandeld 

ongeacht of de echtgenoot zich borg heeft gesteld voor een persoonlijke schuld van de 

gefailleerde dan wel, gezamenlijk of hoofdelijk met de gefailleerde, een schuld is aangegaan 

ten bate van zijn eigen vermogen. 

 

 Daarbij dient rekening te worden gehouden, enerzijds, met de economische en sociale 

doelstellingen van de in het geding zijnde maatregel en, anderzijds, met de ter zake geldende 

beginselen van het burgerlijk vermogensrecht volgens welke « alle overeenkomsten die wettig 

zijn aangegaan […] degenen die deze hebben aangegaan, tot wet [strekken] » (artikel 1134, 

eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek) en « ieder die persoonlijk verbonden is, […] gehouden 

[is] zijn verbintenissen na te komen, onder verband van al zijn goederen, hetzij roerende, 

hetzij onroerende, zo tegenwoordige als toekomstige » (artikel 7 van de hypotheekwet van 

16 december 1851). 

 

 B.7.  De uitbreiding van de gevolgen van de verschoonbaarheid tot de echtgenoot die 

persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld van de gefailleerde, werd ingevoerd, niet om 

discriminatie te vermijden op het vlak van de solidariteit die uit het huwelijk is ontstaan, maar 

omdat, in geval van gemeenschap van goederen, de inkomsten van de gefailleerde uit een 

nieuwe beroepsactiviteit in het gemeenschappelijke vermogen terechtkomen (artikel 1405, 

eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek). Vervolgingen op de goederen van de echtgenoot, met 

inbegrip van zijn eigen goederen, ingesteld door de schuldeisers van de gefailleerde, zouden 

de inkomsten van de gefailleerde uit zijn nieuwe activiteiten kunnen raken, wat strijdig zou 

zijn met het nagestreefde doel. 

 

 De omstandigheid dat de gezamenlijke schuld van de gefailleerde en diens echtgenoot is 

aangegaan voor de verwerving, door de echtgenoot, van een eigen goed, heeft in dat verband 

geen invloed omdat de verhaalmogelijkheid waarover de schuldeisers beschikken, ook 

betrekking heeft op het gemeenschappelijk vermogen van de echtgenoten. De omstandigheid 

dat de echtgenoot zou zijn gehouden, krachtens artikel 1216 van het Burgerlijk Wetboek, tot 

voldoening van de gehele schuld ten aanzien van de andere medeschuldenaar - de 

verschoonbaar verklaarde gefailleerde - heeft evenmin invloed. Op dezelfde wijze is de 
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omstandigheid dat de schuldeiser van een schuld die is aangegaan, in het belang van zijn 

eigen vermogen, door een echtgenoot die is onderworpen aan een stelsel van scheiding van 

goederen, en door de verschoonbaar verklaarde gefailleerde echtgenoot, de inning van zijn 

schuldvordering kan verhalen op het vermogen van de echtgenoot, terwijl de schuldeiser van 

een schuld die onder dezelfde voorwaarden is aangegaan door een echtgenoot die is 

onderworpen aan een stelsel van gemeenschap van goederen of aan het wettelijke stelsel, niet 

zulk een inning kan verkrijgen, niet van die aard dat zij de in het geding zijnde maatregel 

onverantwoord maakt, omdat een dergelijk verschil in behandeling voortvloeit uit de keuze 

van de echtgenoten voor een bepaald huwelijksvermogensstelsel. De wetgever kon overigens 

redelijkerwijs oordelen dat de rechter die, om een gefailleerde verschoonbaar te verklaren, 

alle elementen van diens situatie in aanmerking dient te nemen, rekening houdt met de 

gezamenlijke of hoofdelijke verbintenis die de gefailleerde is aangegaan om een 

gemeenschappelijke schuld te waarborgen die is aangegaan om zijn echtgenoot in staat te 

stellen een eigen goed te verwerven. 

 

 B.8.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997 schendt de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 21 maart 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux R. Henneuse 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5443 

 
 

Arrest nr. 41/2013 
van 21 maart 2013 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 2 van de wet van 28 december 2011 

houdende diverse bepalingen inzake justitie (I), ingesteld door Philippe Brouwers. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey en F. Daoût, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 



2 
 

  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 juni 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 2 juli 2012, heeft Philippe Brouwers, 
wonende te 1090 Brussel, Baron de Laveleyestraat 30, beroep tot vernietiging ingesteld van 
artikel 2 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen inzake justitie (I), 
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2011, vierde editie. 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend. 
 
 Bij op 19 november 2012 ter post aangetekende brief heeft de verzoekende partij het Hof 
laten weten dat ze afstand doet van haar beroep. 
 
 Bij beschikking van 10 januari 2013 heeft het Hof de zaak in gereedheid verklaard en de 
dag van de terechtzitting bepaald op 20 februari 2013, enkel om uitspraak te doen over de 
afstand van geding. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 20 februari 2013 : 
 
 -  is verschenen : Mr. A. Vandevelde loco Mr. P. Schaffner, advocaten bij de balie te 
Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en T. Merckx-Van Goey verslag 
uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  In rechte 

 

 1.  Bij op 19 november 2012 ter post aangetekende brief heeft de verzoekende partij het 

Hof laten weten dat zij afstand doet van haar beroep. 

 

 2.  Niets belet te dezen dat het Hof de afstand toewijst. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 wijst de afstand toe. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 21 maart 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux R. Henneuse 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5545 

 
 

Arrest nr. 42/2013 
van 21 maart 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek 

(vóór de wijziging ervan bij de wet van 21 februari 2010), gesteld door de Rechtbank van 

eerste aanleg te Gent. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechters L. Lavrysen, 

A. Alen, E. Derycke, J. Spreutels en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, 

onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 13 december 2012 in zake de procureur des Konings tegen L.D. en H.A., 
waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 3 januari 2013, heeft de 
Rechtbank van eerste aanleg te Gent de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt art. 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, voor de inwerkingtreding van de wet 
van 21 februari 2010 (en gelezen zoals onder meer in de arresten van het Grondwettelijk Hof 
van 18 mei 2011 en 8 maart 2012) de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre een 
rechtsplegingsvergoeding ten laste van de Belgische Staat gelegd kan worden wanneer het 
openbaar ministerie in het ongelijk wordt gesteld bij zijn op grond van art. 184 Burgerlijk 
Wetboek ingestelde vordering tot nietigverklaring van een huwelijk, terwijl op grond van 
artikel 162bis van het Wetboek van Strafvordering geen enkele rechtsplegingsvergoeding van 
de Belgische Staat kan geëist worden wanneer het openbaar ministerie een strafvordering 
instelt die eindigt met een buitenvervolgingstelling of een vrijspraak ? ». 
 
 
 Op 23 januari 2013 hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en J. Spreutels, met 
toepassing van artikel 72, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Grondwettelijk Hof, het Hof ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden 
gebracht voor te stellen een arrest van onmiddellijk antwoord te wijzen. 
 
 De Ministerraad heeft een memorie met verantwoording ingediend. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet met betrekking tot de rechtspleging en het 
gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De Rechtbank van eerste aanleg te Gent verwerpt de vordering, ingesteld door de procureur des Konings, 
tot nietigverklaring van het huwelijk tussen L.D. en H.A. 
 
 Alvorens over de kosten van het geding, inzonderheid de rechtsplegingsvergoeding, uitspraak te doen, stelt 
de Rechtbank de reeds aangehaalde prejudiciële vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  In hun conclusies hebben de rechters-verslaggevers vastgesteld dat de in het geding zijnde vordering 
van de procureur des Konings op dezelfde wijze moet worden behandeld als de strafvordering, zodat de 
prejudiciële vraag naar hun oordeel onmiddellijk bevestigend zou kunnen worden beantwoord. 
 
 A.2.  In zijn memorie met verantwoording schaart de Ministerraad zich achter dat oordeel. Hij doet wel 
opmerken dat een wet van 21 februari 2010, die evenwel nog niet in werking is getreden, artikel 1022 van het 
Gerechtelijk Wetboek met de volgende bepaling heeft aangevuld : 
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 « Geen enkele vergoeding is verschuldigd ten laste van de Staat : 
 
 1°  wanneer het openbaar ministerie bij wege van rechtsvordering in burgerlijke procedures tussenkomt 
overeenkomstig artikel 138bis, § 1; 
 
 2°  wanneer het arbeidsauditoraat een rechtsvordering instelt voor de arbeidsgerechten overeenkomstig 
artikel 138bis, § 2 ». 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, vóór de wijziging ervan bij de wet van 

21 februari 2010, bepaalde : 

 

 « De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en 
erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij. 
 
 Na het advies te hebben ingewonnen van de Orde van Vlaamse Balies en van de Ordre 
des barreaux francophones et germanophone, stelt de Koning, bij een besluit vastgesteld na 
overleg in de Ministerraad de basis-, minimum- en maximumbedragen vast van de 
rechtsplegingsvergoeding, onder meer in functie van de aard van de zaak en van de 
belangrijkheid van het geschil. 
 
 Op verzoek van een van de partijen, dat in voorkomend geval wordt gedaan na 
ondervraging door de rechter, kan deze bij een met bijzondere redenen omklede beslissing 
ofwel de vergoeding verminderen, ofwel die verhogen, zonder de door de Koning bepaalde 
maximum- en minimumbedragen te overschrijden. Bij zijn beoordeling houdt de rechter 
rekening met : 
 
 -  de financiële draagkracht van de verliezende partij, om het bedrag van de vergoeding te 
verminderen; 
 
 -  de complexiteit van de zaak; 
 
 -  de contractueel bepaalde vergoedingen voor de in het gelijk gestelde partij; 
 
 -  het kennelijk onredelijk karakter van de situatie. 
 
 Indien de in het ongelijk gestelde partij van de tweedelijns juridische bijstand geniet, 
wordt de rechtsplegingsvergoeding vastgelegd op het door de Koning vastgestelde minimum, 
tenzij in geval van een kennelijk onredelijke situatie. De rechter motiveert in het bijzonder 
zijn beslissing op dat punt. 
 
 Wanneer meerdere partijen de rechtsplegingsvergoeding ten laste van dezelfde in het 
ongelijk gestelde partij genieten, bedraagt het bedrag ervan maximum het dubbel van de 
maximale rechtsplegingsvergoeding waarop de begunstigde die gerechtigd is om de hoogste 
vergoeding te eisen aanspraak kan maken. Ze wordt door de rechter tussen de partijen 
verdeeld. 
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 Geen partij kan boven het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding worden aangesproken 
tot betaling van een vergoeding voor de tussenkomst van de advocaat van een andere partij ». 
 

 B.2.  De verwijzende rechter vraagt het Hof of die bepaling de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet schendt in zoverre een rechtsplegingsvergoeding ten laste van de Belgische Staat 

kan worden gelegd wanneer de procureur des Konings in het ongelijk wordt gesteld bij zijn op 

grond van artikel 184 van het Burgerlijk Wetboek ingestelde vordering tot nietigverklaring 

van een huwelijk. 

 

 De verwijzende rechter vergelijkt die situatie met die welke voortvloeit uit artikel 162bis 

van het Wetboek van strafvordering, volgens hetwelk geen enkele rechtsplegingsvergoeding 

van de Belgische Staat kan worden geëist wanneer het openbaar ministerie een strafvordering 

instelt die eindigt met een buitenvervolgingstelling of een vrijspraak. 

 

 B.3.  Artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, vóór de wijziging ervan bij de 

wet van 21 februari 2010, bepaalde : 

 

 « Ieder veroordelend vonnis, uitgesproken tegen de beklaagde en tegen de personen die 
voor het misdrijf burgerrechtelijk aansprakelijk zijn, veroordeelt hen tot het betalen aan de 
burgerlijke partij van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het 
Gerechtelijk Wetboek. 
 
 De burgerlijke partij die rechtstreeks heeft gedagvaard en die in het ongelijk wordt 
gesteld, zal veroordeeld worden tot het aan de beklaagde betalen van de vergoeding bedoeld 
in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek. De vergoeding wordt bepaald door het 
vonnis ». 
 

 B.4.  In zijn arrest nr. 182/2008 van 18 december 2008 met betrekking tot de beroepen tot 

vernietiging van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en 

de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat, heeft het Hof geoordeeld dat de 

fundamentele verschillen tussen het openbaar ministerie en de burgerlijke partij kunnen 

verantwoorden dat de in de wet van 21 april 2007 bedoelde forfaitaire vergoedingsregeling 

niet wordt toegepast ten laste van de Staat. Door het openbaar ministerie en de burgerlijke 

partij verschillend te behandelen, heeft de wetgever het beginsel van gelijkheid en 

niet-discriminatie bijgevolg niet geschonden. 
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 B.5.  In zijn arrest nr. 83/2011 van 18 mei 2011 heeft het Hof op een prejudiciële vraag 

geantwoord dat artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, vóór de inwerkingtreding van de 

wet van 21 februari 2010, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt in zoverre een 

rechtsplegingsvergoeding ten laste van de Belgische Staat kan worden gelegd wanneer het 

arbeidsauditoraat in het ongelijk wordt gesteld bij zijn rechtsvordering ingesteld op grond van 

artikel 138bis, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek. 

 

 Het Hof was met name van oordeel dat het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie 

vereist dat die rechtsvorderingen, die in naam van het algemeen belang en in alle 

onafhankelijkheid door een publiek orgaan zijn ingesteld, op dezelfde wijze worden 

behandeld als de strafvorderingen. 

 

 In zijn arrest nr. 43/2012 van 8 maart 2012 heeft het Hof zich in soortgelijke 

bewoordingen uitgesproken over de herstelvordering die door de stedenbouwkundig 

inspecteur, op grond van artikel 6.1.43 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, voor de 

burgerlijke rechtbank wordt ingesteld. 

 

 B.6.  Bij de wet van 21 februari 2010 « tot wijziging van de artikelen 1022 van het 

Gerechtelijk Wetboek en 162bis van het Wetboek van strafvordering en tot opheffing van 

artikel 6 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de 

betalingsachterstand bij handelstransacties » wordt in artikel 1022 van het Gerechtelijk 

Wetboek een achtste lid ingevoegd dat bepaalt : 

 

 « Geen enkele vergoeding is verschuldigd ten laste van de Staat : 
 
 1°  wanneer het openbaar ministerie bij wege van rechtsvordering in burgerlijke 
procedures tussenkomt overeenkomstig artikel 138bis, § 1; 
 
 2°  wanneer het arbeidsauditoraat een rechtsvordering instelt voor de arbeidsgerechten 
overeenkomstig artikel 138bis, § 2 ». 
 

 Krachtens artikel 6 van de wet van 21 februari 2010, zal die nieuwe bepaling in werking 

treden op een datum die de Koning zal bepalen. 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding van die wet blijkt dat de wetgever een aantal 

tekortkomingen van de voormelde wet van 21 april 2007, die aanleiding geven tot een aantal 
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onbillijke situaties, heeft willen rechtzetten (Parl. St., Kamer, 2009-2010, DOC 52-2313/004, 

p. 4), en dat hij rekening heeft willen houden met het voormelde arrest nr. 182/2008. Hij heeft 

onder meer in twee nieuwe vrijstellingen voorzien « om het openbaar ministerie [en het 

arbeidsauditoraat] toe te staan [hun] rechtsvordering uit te oefenen in volle onafhankelijkheid, 

zonder rekening te houden met het financieel risico verbonden aan het proces » (Parl. St., 

Kamer, 2009-2010, DOC 52-2313/001, p. 6). 

 

 B.7.  De thans in het geding zijnde vordering is door de procureur des Konings uitsluitend 

ingesteld in het algemeen belang en in volle onafhankelijkheid, met het oog op het handhaven 

van de in het Burgerlijk Wetboek neergelegde huwelijksvoorwaarden. 

 

 De voormelde vordering van de procureur des Konings moet bijgevolg op dezelfde wijze 

worden behandeld als de strafvordering, zodat de prejudiciële vraag om die reden bevestigend 

dient te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, vóór de inwerkingtreding van de wet van 

21 februari 2010, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre een 

rechtsplegingsvergoeding ten laste van de Belgische Staat kan worden gelegd wanneer de 

procureur des Konings in het ongelijk wordt gesteld bij zijn op grond van artikel 184 van het 

Burgerlijk Wetboek ingestelde vordering tot nietigverklaring van een huwelijk. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 21 maart 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5370 

 
 

Arrest nr. 43/2013 
van 21 maart 2013 

 
 
 
 

A R R E S T 
___________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 57, § 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 

betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gesteld door de 

Arbeidsrechtbank te Luik. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en F. Daoût, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 15 maart 2012 in zake Edip Bicen tegen het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn van Herstal, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is 
ingekomen op 26 maart 2012, heeft de Arbeidsrechtbank te Luik de volgende prejudiciële 
vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 57, § 2, van de wet van 8 juli 1976, aldus geïnterpreteerd dat het de 
personen die een aanvraag van subsidiaire bescherming wegens medische redenen hebben 
ingediend overeenkomstig artikel 9ter van de wet van 15 december 1980, maar aan wie die 
maatregel door de Dienst Vreemdelingenzaken werd geweigerd, niet toelaat elke vorm van 
maatschappelijke dienstverlening, met uitzondering van de dringende medische hulp, te 
genieten tijdens de duur van het onderzoek van hun beroep door de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen, terwijl de aanvragers van subsidiaire bescherming wegens een 
situatie van veralgemeend geweld in het land van herkomst of van gewoonlijk verblijf, 
overeenkomstig artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980, aan wie een dergelijk statuut 
door de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen werd geweigerd, de 
maatschappelijke dienstverlening blijven genieten tijdens de duur van het onderzoek van hun 
beroep door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de artikelen 10, 11 en 23 van de 
Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 3 en 13 van het Europees Verdrag voor de 
rechten de mens ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Edip Bicen, wonende te 4040 Herstal, rue Thier des Monts 37; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De Ministerraad heeft een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 9 januari 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. O. Stein, advocaat bij de balie te Brussel, voor Edip Bicen; 
 
 .  Me K. de Haes loco Mr. F. Motulsky, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers F. Daoût en A. Alen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De eiser voor de verwijzende rechter, van Turkse nationaliteit, dient op 25 mei 2009 bij de Belgische 
overheid een asielaanvraag in. Hij maakt het voorwerp uit van een beslissing tot weigering van verblijf met het 
bevel het grondgebied te verlaten op 5 augustus 2009. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen verwerpt op 
7 augustus 2009 het tegen die beslissing ingestelde beroep tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid. 
 
 Op 21 augustus 2009 vraagt de eiser voor de verwijzende rechter een machtiging tot verblijf om medische 
redenen aan op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980. Op 8 september 2009 wordt die 
aanvraag ontvankelijk verklaard en wordt aan de eiser voor de verwijzende rechter een attest van immatriculatie 
verleend. 
 
 Op 2 december 2010 wordt de aanvraag voor een machtiging tot verblijf verworpen. Die beslissing tot 
verwerping wordt ingetrokken op 10 februari 2011 en vervangen door een nieuwe beslissing tot verwerping 
samen met een bevel om het grondgebied te verlaten, genomen op 4 maart 2011. 
 
 Op 13 april 2011 wordt voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een beroep tot vernietiging en tot 
schorsing ingesteld. 
 
 Voor de verwijzende rechter betwist de betrokkene twee beslissingen die hem ter kennis zijn gebracht op 
5 juli 2011. De eerste beslissing verlengt de financiële steun die gelijkwaardig is aan het bestaansminimum, 
onder de categorie van alleenstaande, gedurende de periode van 22 maart 2011 tot 16 april van hetzelfde jaar. De 
tweede beslissing maakt wegens de onwettigheid van het verblijf een einde aan de financiële hulp vanaf 17 april 
2011, alsook aan de tenlasteneming van de medische kosten en de vrijwillige afstand ten behoeve van de 
verhuurder. Het is in het kader van dat beroep dat de te dezen gestelde prejudiciële vraag is gesitueerd. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A – 

 
 A.1.1.  Volgens de Ministerraad is de prejudiciële vraag niet relevant. Het door de verwijzende rechter 
aangeklaagde verschil in behandeling zou immers toe te schrijven zijn aan de schorsende werking van het beroep 
met volle rechtsmacht dat voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is ingesteld door de vreemdeling aan 
wie de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de subsidiaire bescherming heeft 
geweigerd. Dat gevolg zou voortvloeien uit artikel 39/70 van de wet van 15 december 1980, dat niet het 
voorwerp uitmaakt van de gestelde vraag. De vreemdeling aan wie dat beroepsmiddel wordt geboden, kan niet 
worden beschouwd als iemand die illegaal in het Rijk verblijft gedurende de beroepstermijnen en tot het 
afsluiten van de procedure. 
 
 De vreemdeling die de subsidiaire bescherming om medische redenen aanvraagt en die zijn aanvraag doet 
steunen op de artikelen 9ter en 39/2 van de wet van 15 december 1980 heeft daarentegen geen toegang tot een 
opschortend beroepsmiddel de jure in geval van weigering en moet dus worden beschouwd als iemand die 
daarna illegaal in het Rijk verblijft. Die bepalingen maken evenmin het voorwerp uit van de prejudiciële vraag. 
 
 A.1.2.  In ondergeschikte orde onderstreept de Ministerraad dat de vreemdeling die de subsidiaire 
bescherming aanvraagt op basis van artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980 noodzakelijkerwijs de 
erkenning van de status van vluchteling aanvraagt, waarbij de eerste status complementair is en een alternatief 
vormt ten aanzien van de tweede. 
 
 De vreemdeling die kandidaat-vluchteling is, dient aldus te worden beschouwd als iemand die legaal op het 
grondgebied verblijft tijdens de hele duur van de procedure en zijn sociale rechten dienen bijgevolg te worden 
behouden zolang de zaak aanhangig is bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 
 
 De vreemdeling die de subsidiaire bescherming om medische redenen aanvraagt, is daarentegen geen 
asielaanvrager en geniet dus niet dezelfde jurisdictionele waarborgen. De Ministerraad steunt op de arresten van 
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het Hof nrs. 81/2008 van 27 mei 2008 en 95/2008 van 26 juni 2008 om te besluiten dat het door de verwijzende 
rechter vastgestelde verschil in behandeling tussen de twee categorieën van vreemdelingen berust op een 
objectief criterium en redelijk is verantwoord. 
 
 A.1.3.  Ten overvloede wijst de Ministerraad erop dat de in het geding zijnde bepaling geen onevenredige 
gevolgen heeft voor de betrokken vreemdeling. Die laatste zal immers, zodra zijn aanvraag ontvankelijk is, een 
maatschappelijke dienstverlening hebben kunnen genieten die niet is beperkt tot de toekenning van de materiële 
hulp binnen een centrum dat is aangewezen als verplichte plaats van inschrijving. Voorts wordt erop gewezen 
dat de weigering tot het verlenen van een machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de wet van 
15 december 1980 de subsidiaire bescherming niet uitsluit. Er kan bovendien niet worden overgegaan tot enige 
verwijdering, indien, wegens de ernst van de toestand van de betrokken persoon, moest worden beschouwd dat 
die in strijd is met artikel 3 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
 
 De Ministerraad onderstreept voorts dat uit de rechtspraak van het Hof blijkt dat de maatschappelijke 
dienstverlening niet is beperkt voor een vreemdeling die om medische redenen in de absolute onmogelijkheid 
verkeert om gevolg te geven aan een bevel tot het verlaten van het grondgebied. 
 
 Ten slotte blijft de vreemdeling die de subsidiaire bescherming aanvraagt en aan wie een machtiging tot 
verblijf in het Rijk om medische redenen wordt geweigerd, in elk geval de dringende medische hulp verder 
genieten. 
 
 De Ministerraad herinnert voorts eraan dat, wanneer de verwijdering de gezondheidstoestand van een 
vreemdeling kan aantasten, artikel 3 van het voormelde Verdrag slechts in zeer uitzonderlijke gevallen van 
toepassing is, wanneer de humanitaire overwegingen die zich verzetten tegen de uitzetting van dwingend belang 
zijn, hetgeen ertoe zou leiden de draagwijdte van artikel 15 van de richtlijn 2004/83/EG van 29 april 2004, 
waarvan artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 de omzetting vormt, aanzienlijk te beperken. 
 
 A.1.4.  Volgens de Ministerraad leidt het onderzoek van de gestelde vraag in het licht van artikel 23 van de 
Grondwet en van de artikelen 3 en 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens niet tot een ander 
besluit. Hij baseert zich op de arresten nrs. 80/99 van 30 juni 1999 en 51/94 van 29 juni 1994. 
 
 A.2.1.  In zijn memorie is de eiser voor de verwijzende rechter, met verwijzing naar het arrest van het Hof 
gewezen op 22 april 1998 in verband met artikel 57, § 2, van de wet van 8 juli 1976, van mening dat hij een 
daadwerkelijk beroep moet genieten en dat het feit dat hem het recht op de maatschappelijke dienstverlening 
wordt ontzegd, een schending inhoudt van de vereisten van evenredigheid en grondwettigheid. Volgens hem 
maakt het recht op een daadwerkelijk beroep deel uit van de algemene beginselen van het grondwettelijk recht. 
Te dezen verklaart de eiser zich te bevinden in een situatie die overeenstemt met die welke is beschreven in het 
voormelde arrest van het Hof, alsook in het arrest van 14 juli 1994. 
 
 A.2.2.  De eiser voor de verwijzende rechter preciseert dat hij een aanvraag voor een machtiging tot verblijf 
heeft ingediend op grond van medische redenen en dat hij zou worden onderworpen aan een onmenselijke en 
onterende behandeling wanneer hij wordt uitgezet naar zijn land. Om die redenen voert hij in het beroep voor de 
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de schending aan van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de rechten 
van de mens. 
 
 Steunend op een vaste rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens onderstreept de 
eiser voor de verwijzende rechter dat de noodzakelijke aanvulling van het recht bepaald in artikel 3 bestaat in het 
recht op een daadwerkelijk beroep dat voldoet aan de vereisten van artikel 13 van het Verdrag. Hij zou echter 
alleen toegang hebben tot een beroep wanneer hij zich concreet bevindt in een situatie waarbij zijn overleven en 
zijn waardigheid worden verzekerd tijdens de behandeling van het beroep in kwestie door de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen. Er zou dus moeten worden gesteld dat de toepassing van artikel 57, § 2, van de wet 
van 8 juli 1976 op zijn situatie een schending inhoudt van de artikelen 3 en 13 van het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens. 
 
 A.2.3.  De eiser voor de verwijzende rechter wijst voorts erop dat de procedure inzake het aanvragen van 
een machtiging tot verblijf op grond van medische redenen een subcategorie vormt van de aanvragen tot het 
verkrijgen van een subsidiaire bescherming. De zeer grote vergelijkbaarheid die tussen de procedures zou 
bestaan, zou een element vormen dat de noodzaak kan bevestigen om de redenering van het Hof in zijn arrest 
van 22 april 1998 toe te passen. 
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 De invoeging van artikel 9ter in de wet van 15 december 1980 zou een gedeeltelijke omzetting vormen van 
de artikelen 15 en volgende van de richtlijn 2004/83/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004. 
De motieven van een aanvraag tot bescherming in verband met medische problemen zouden immers volkomen 
overeenstemmen met de voorwaarden van de subsidiaire bescherming zoals die zijn gedefinieerd in dat 
artikel 15. De eiser onderstreept dat de wetgever in dat verband ervoor heeft gekozen het recht op een 
internationale bescherming te verdelen in twee categorieën en te voorzien in twee onderscheiden procedures om 
toegang te hebben tot die bescherming naargelang die is verbonden aan medische vereisten of aan andere risico’s 
in verband met een onmenselijke en onterende behandeling. Die laatste procedure is bepaald bij artikel 48/3 van 
de wet van 15 december 1980; de werking ervan is vergelijkbaar met die van de procedure voor de asielaanvraag 
en ze verloopt gelijktijdig met die laatste. Wanneer tegen een negatieve beslissing betreffende die aanvraag een 
beroep wordt ingesteld, heeft dat beroep een opschortende werking en blijft de persoon op wie die beslissing 
betrekking heeft, de maatschappelijke dienstverlening genieten. Dat is niet het geval voor de vreemdeling wiens 
aanvraag steunt op medische motieven. De eiser voor de verwijzende rechter beklemtoont dat een verschil in 
behandeling tussen die twee categorieën van vreemdelingen reeds door het Hof zou zijn veroordeeld in zijn 
arrest nr. 193/2009 van 26 november 2009. Steunend op de redenering die het Hof in dat arrest heeft gevolgd, 
besluit hij dat het verschil in behandeling tussen de twee categorieën van vreemdelingen te dezen niet redelijk 
verantwoord is. 
 
 A.3.  In zijn memorie van antwoord neemt de Ministerraad de argumentatie die hij in zijn memorie heeft 
uiteengezet, integraal over. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Het Hof wordt gevraagd of artikel 57, § 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 

betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (hierna : organieke OCMW-wet) 

bestaanbaar is met de artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de 

artikelen 3 en 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 B.1.2.  Artikel 57, § 2, van de organieke OCMW-wet bepaalt : 

 

 « In afwijking van de andere bepalingen van deze wet, is de taak van het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn beperkt tot : 
 
 1°  het verlenen van dringende medische hulp, wanneer het gaat om een vreemdeling die 
illegaal in het Rijk verblijft; 
 
 2°  het vaststellen van de staat van behoeftigheid doordat de ouders hun onderhoudsplicht 
niet nakomen of niet in staat zijn die na te komen, wanneer het gaat om een vreemdeling 
jonger dan 18 jaar die met zijn ouders illegaal in het Rijk verblijft. 
 
 In het geval bedoeld in 2°, wordt de maatschappelijke hulp beperkt tot de materiële hulp 
die onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van het kind en wordt uitsluitend verstrekt in een 
federaal opvangcentrum overeenkomstig de voorwaarden en nadere regels bepaald door de 
Koning. De aanwezigheid in het opvangcentrum van de ouders of van de personen die het 
ouderlijk gezag over het kind daadwerkelijk uitoefenen, wordt gewaarborgd. 
 
 De Koning kan bepalen wat onder dringende medische hulp begrepen moet worden. 
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 Een vreemdeling die zich vluchteling heeft verklaard en heeft gevraagd om als dusdanig 
te worden erkend, verblijft illegaal in het Rijk wanneer de asielaanvraag is geweigerd en aan 
de betrokken vreemdeling een bevel om het grondgebied te verlaten is betekend. 
 
 De maatschappelijke dienstverlening aan een vreemdeling die werkelijk steuntrekkende 
was op het ogenblik dat hem een bevel om het grondgebied te verlaten werd betekend, wordt, 
met uitzondering van de dringende medische hulpverlening, stopgezet de dag dat de 
vreemdeling daadwerkelijk het grondgebied verlaat, en ten laatste de dag van het verstrijken 
van de termijn van het bevel om het grondgebied te verlaten. 
 
 Van het bepaalde in het voorgaande lid wordt afgeweken gedurende de termijn die strikt 
noodzakelijk is om de vreemdeling in staat te stellen het grondgebied te verlaten, voor zover 
hij een verklaring heeft ondertekend die zijn uitdrukkelijke intentie het grondgebied zo snel 
mogelijk te willen verlaten, weergeeft; deze termijn mag in geen geval de termijn welke 
vastgelegd is door artikel 7, 4°, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van 
asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen overschrijden. 
 
 De hierboven vermelde intentieverklaring kan slechts eenmaal worden ondertekend. Het 
centrum verwittigt zonder verwijl de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, evenals de 
betrokken gemeente, van de ondertekening van de intentieverklaring. 
 
 Indien het gaat om een vreemdeling die dakloos is geworden ingevolge de toepassing van 
artikel 433quaterdecies van het Strafwetboek, kan de in het vierde en vijfde lid bedoelde 
maatschappelijke dienstverlening verstrekt worden in een onthaalcentrum, zoals bedoeld in 
artikel 57ter ». 
 

 B.2.  De verwijzende rechter vergelijkt de personen die overeenkomstig artikel 9ter van 

de wet van 15 december 1980 « betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen » een aanvraag tot subsidiaire bescherming 

om medische redenen hebben ingediend en die het voorwerp hebben uitgemaakt van een 

beslissing tot weigering waartegen zij een beroep hebben ingesteld bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, en de personen die op grond van artikel 48/4 van dezelfde wet 

een aanvraag tot subsidiaire bescherming hebben ingediend wegens een situatie van 

veralgemeend geweld in het land van herkomst of van gewoonlijk verblijf, die is geweigerd, 

beslissing waartegen zij voor dezelfde Raad een beroep hebben ingesteld. 

 

 Terwijl die laatstgenoemde categorie van personen de maatschappelijke dienstverlening 

blijft genieten tijdens het onderzoek van hun beroep, zou die hulp voor de eerste categorie 

worden beperkt tot de dringende medische hulp. 
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 B.3.  Artikel 9ter van de wet van 15 december 1980, zoals het van toepassing was op het 

ogenblik van de aan de verwijzende rechter voorgelegde feiten, bepaalde : 

 

 « § 1.  De in België verblijvende vreemdeling die beschikt over een identiteitsdocument 
en die op zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn 
leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 
behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het land 
waar hij verblijft, kan een machtiging tot verblijf in het Rijk aanvragen bij de minister of zijn 
gemachtigde. 
 
 De vreemdeling dient alle nuttige inlichtingen aangaande zijn ziekte over te maken. De 
beoordeling van het bovenvermeld risico en van de mogelijkheden van behandeling in het 
land van oorsprong of het land waar hij verblijft, gebeurt door een ambtenaar-geneesheer of 
een geneesheer aangeduid door de minister of zijn gemachtigde die daaromtrent een advies 
verschaft. Hij kan zonodig de vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen 
van deskundigen. 
 
 De voorwaarde dat de vreemdeling beschikt over een identiteitsdocument is niet van 
toepassing op : 
 
 -  de asielzoeker wiens asielaanvraag niet definitief werd afgewezen of die tegen deze 
beslissing een overeenkomstig artikel 20 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd 
op 12 januari 1973, toelaatbaar cassatieberoep heeft ingediend en dit tot op het ogenblik 
waarop een verwerpingsarrest inzake het toegelaten beroep is uitgesproken; 
 
 -  de vreemdeling die zijn onmogelijkheid om het vereiste identiteitsdocument te 
verwerven in België, op geldige wijze aantoont. 
 
 § 2.  De in § 1 vermelde deskundigen worden benoemd door de Koning bij een besluit 
vastgesteld na overleg in de Ministerraad. 
 
 De Koning stelt de procedureregels vast bij een besluit vastgesteld na overleg in de 
Ministerraad en bepaalt eveneens de wijze van bezoldiging van de in het eerste lid vermelde 
deskundigen. 
 
 § 3.  De minister of zijn gemachtigde verklaart de ingeroepen elementen onontvankelijk 
in de gevallen opgesomd in artikel 9bis, § 2, 1° tot 3°, of wanneer de ingeroepen elementen 
ter ondersteuning van de aanvraag tot machtiging tot verblijf in het Rijk reeds werden 
ingeroepen in het kader van een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot 
verblijf in het Rijk op grond van de huidige bepaling. 
 
 § 4.  De bedoelde vreemdeling wordt uitgesloten van het voordeel van deze bepaling, 
wanneer de minister of zijn gemachtigde van oordeel is dat er ernstige redenen zijn om aan te 
nemen dat de betrokkene handelingen gepleegd heeft bedoeld in artikel 55/4 ». 
 

 Artikel 48/4 van dezelfde wet van 15 december 1980 bepaalt : 
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 « § 1.  De subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend aan de vreemdeling, die niet 
voor de vluchtelingenstatus in aanmerking komt en die geen beroep kan doen op artikel 9ter, 
en ten aanzien van wie er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat, wanneer hij 
naar zijn land van herkomst, of in het geval van een staatloze, naar het land waar hij vroeger 
gewoonlijk verbleef, terugkeert, een reëel risico zou lopen op ernstige schade zoals bepaald in 
paragraaf 2 en die zich niet onder de bescherming van dat land kan of, wegens dat risico, wil 
stellen en niet onder de uitsluitingsgronden zoals bepaald in artikel 55/4, valt. 
 
 § 2.  Ernstige schade bestaat uit : 
 
 a)  doodstraf of executie; of, 
 
 b)  foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een 
verzoeker in zijn land van herkomst; of, 
 
 c)  ernstige bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van 
willekeurig geweld in het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict ». 
 

 B.4.1.  De artikelen 9ter en 48/4 van de wet van 15 december 1980 vormen samen de 

omzetting, in Belgisch recht, van artikel 15 van de richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 

29 april 2004 « inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen 

en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, 

en de inhoud van de verleende bescherming ». In dat artikel 15 wordt het begrip « ernstige 

schade » gedefinieerd die bepaalde personen dreigen te lijden aan wie, om die reden, het 

voordeel van subsidiaire bescherming moet worden toegekend door de lidstaten. Luidens 

artikel 15 van de richtlijn bestaat « ernstige schade » onder meer uit « foltering of 

onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een verzoeker in zijn land van 

herkomst ». 

 

 B.4.2.  De subsidiaire beschermingsstatus betreft de personen die geen aanspraak kunnen 

maken op de vluchtelingenstatus maar die, om andere redenen dan die welke zijn vermeld in 

het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, internationale 

bescherming nodig hebben tegen het risico dat zij lopen om het slachtoffer te worden van een 

onmenselijke of vernederende behandeling in hun land van herkomst, met schending van 

artikel 3 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat artikel 3 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens niet het recht waarborgt om op het 

grondgebied van een Staat te blijven louter om de reden dat die Staat betere medische 
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verzorging kan verstrekken dan het land van herkomst : de omstandigheid dat de uitwijzing de 

gezondheidstoestand of de levensverwachting van de betrokkene beïnvloedt, volstaat niet om 

een schending van die bepaling op te leveren. Enkel « in zeer uitzonderlijke gevallen, 

wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend zijn », kan een 

schending van artikel 3 van het Europees Verdrag aan de orde zijn (EHRM, grote kamer, 

27 mei 2008, N. t. Verenigd Koninkrijk, § 42). 

 

 B.5.  Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 15 september 2006, die 

artikel 9ter in de wet van 15 december 1980 heeft ingevoegd, blijkt dat de wetgever heeft 

geoordeeld dat de personen die aan een ernstige ziekte lijden en die niet in hun land van 

herkomst of het land waar zij kunnen verblijven kunnen worden verzorgd, moesten worden 

behoed voor het risico van schending van artikel 3 van het Verdrag, door voor hen een 

specifieke procedure in te voeren die verschilt van de procedure tot subsidiaire bescherming 

bedoeld in artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980, omdat de autoriteiten die belast zijn 

met de toekenning van die subsidiaire bescherming niet de middelen hebben om zelf de 

voorwaarden betreffende de gezondheidstoestand van de aanvragers te beoordelen, en dat om 

« geen afbreuk [te doen] aan de mogelijkheid voor de bedoelde vreemdelingen om het statuut 

van subsidiaire bescherming in te roepen en te genieten » (Parl. St., Kamer, 2005-2006, 

DOC 51-2478/001, p. 10). 

 

 In de memorie van toelichting van de wet kan het volgende worden gelezen : 

 

 « Vreemdelingen die op zodanige wijze lijden aan een ziekte dat deze ziekte een reëel 
risico inhoudt voor hun leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een 
onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in hun 
land van herkomst of het land waar zij verblijven kunnen, ten gevolge van de rechtspraak van 
het Europese Hof van de Rechten van de Mens, vallen onder de toepassing van artikel 15, b), 
van de richtlijn 2004/83/EG (onmenselijke of vernederende behandeling). 
 
 Niettemin was het volgens de regering niet opportuun om aanvragen van vreemdelingen 
die beweren ernstig ziek te zijn via de asielprocedure te behandelen, en dit om de volgende 
redenen : 
 
 -  De asielinstanties beschikken niet over de vereiste competenties om de medische 
situatie van een vreemdeling of de medische omkadering in het land van oorsprong of het land 
waar zij kunnen verblijven, in te schatten; 
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 -  De procedure bij de asielinstanties is niet geschikt om in dringende medische gevallen 
toegepast te worden. De tussenkomst van minstens twee instanties (CGVS-RVV) is strijdig 
met de nood om dadelijk een standpunt in te nemen; 
 
 -  Budgettair : worden de asielinstanties ook voor deze problematiek bevoegd, dan zijn tal 
van bijkomende investeringen noodzakelijk (medische experten, uitbreiding opzoekingswerk 
naar situaties in het land van herkomst, bijkomend werk in beoordeling van de dossiers). 
 
 Het ontwerp stelt dus een verschil in behandeling in tussen de ernstig zieke 
vreemdelingen, die een machtiging tot verblijf in België moeten aanvragen, en de andere 
personen die de subsidiaire bescherming aanvragen, van wie de situatie in het kader van de 
asielprocedure wordt onderzocht. 
 
 Dit verschil in behandeling wordt gerechtvaardigd door het objectief criterium van de 
grond van de aanvraag, naargelang het feit of die aanvraag wordt ingediend op basis van de 
ernstige ziekte waaraan de aanvrager lijdt, of op basis van een andere vorm van ernstige 
schade, die het mogelijk maakt om een beroep te doen op de subsidiaire bescherming. De 
elementen die tot staving van beide typen van aanvragen worden aangevoerd zijn immers 
fundamenteel verschillend : de aanvraag gebaseerd op een ander criterium voor toekenning 
van de subsidiaire bescherming vereist dat de verklaringen van de aanvrager op hun 
geloofwaardigheid worden beoordeeld (subjectief gegeven), daar waar de aanvraag gebaseerd 
op een ernstige ziekte in wezen gebaseerd is op een geneeskundig onderzoek (objectief 
gegeven). 
 
 Deze objectieve diagnose kan echter niet worden gesteld door de Belgische autoriteiten, 
of dit nu de minister of zijn gemachtigde of de asielinstanties zijn, en vereist een medisch 
advies. Uitgaande van deze constatering is het doel van het ingevoerde systeem de 
asielinstanties niet te belasten met aanvragen die zij momenteel niet moeten behandelen en 
waarover zij zich hoe dan ook niet rechtsreeks kunnen uitspreken. 
 
 Het middel dat gebruikt wordt om dit doel te bereiken is de instelling van een specifieke 
wettelijke procedure met duidelijk gestelde voorwaarden, die leidt tot een beslissing van de 
minister of diens gemachtigde, in artikel 9ter, dat gebaseerd is op de huidige praktijk. Dit 
middel is in verhouding met het nagestreefde doel omdat het geen afbreuk doet aan de 
mogelijkheid voor de bedoelde vreemdelingen om het statuut van subsidiaire bescherming in 
te roepen en te genieten, maar enkel een parallelle procedure, naast de asielprocedure, 
organiseert. 
 
 In verband met bovenvermelde rechtvaardiging inzake het ontbreken van de nodige 
bevoegdheden van de asielinstanties op medisch vlak, waarover de Raad van State heeft 
opgemerkt dat ze wordt tegengesproken door het feit dat de situatie van ernstig zieke 
vreemdelingen vandaag gedeeltelijk al is gedekt door het advies dat het CGVS heeft 
uitgebracht in het kader van een dringend beroep, moet worden opgemerkt dat het inroepen 
van louter medische redenen in dit verband vrij zeldzaam is en dat het advies van het CGVS 
omtrent dergelijke redenen hoe dan ook slechts is gebaseerd op een informeel onderzoek van 
de situatie, hoofdzakelijk op grond van een medisch attest dat de asielzoeker voorlegt. De 
minister of zijn gemachtigde kan alleszins een dergelijk type van advies in vraag stellen, op 
grond van een medisch tegenadvies van de adviserend geneesheer van de Dienst 
Vreemdelingenzaken, bij het onderzoeken van de opportuniteit van een maatregel tot 
verwijdering van de betrokkene. De procedure van het advies van het CGVS kan dus niet 
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worden vergeleken met een procedure die de bedoeling heeft een machtiging tot verblijf toe te 
kennen aan ernstig zieke vreemdelingen en die gegrond is op een medisch advies in de 
eigenlijke zin. 
 
 Aan bovenvermelde rechtvaardiging inzake het ontbreken van aanpassing van de 
asielprocedure aan dringende medische gevallen, waarover de Raad van State ook een 
opmerking heeft gemaakt, kan worden toegevoegd dat de asielprocedure start met wat men de 
‘ Dublin ’-procedure noemt, dat wil zeggen het vaststellen van de staat die verantwoordelijk is 
voor de behandeling van de asielaanvraag, die ook niet is aangepast in het geval van een 
dringende medische situatie. 
 
 Wat meer bepaald de georganiseerde procedure betreft, schrijft artikel 9ter voor dat deze 
vreemdelingen een verblijfsaanvraag kunnen indienen bij de minister of zijn gemachtigde. Zij 
dienen dan wel, behoudens de in de wet voorziene uitzondering, duidelijk hun identiteit aan te 
tonen. De appreciatie van de medische toestand en de medische omkadering in het land van 
oorsprong gebeurt door een ambtenaar-geneesheer die daaromtrent een advies verschaft. Hij 
kan zonodig de vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van 
deskundigen » (ibid., pp. 9 tot 12). 
 

 B.6.  In zijn arrest nr. 95/2008 van 26 juni 2008 heeft het Hof geoordeeld dat de keuze 

van de wetgever om twee verschillende procedures in te voeren voor de toekenning van 

subsidiaire bescherming naargelang de aanvraag tot het verkrijgen van bescherming tegen een 

onmenselijke of vernederende behandeling wordt gemotiveerd door de gezondheidstoestand 

van de aanvrager dan wel door een andere reden, op zich niet strijdig is met de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet, om de volgende redenen : 

 

 « B.10.  Het verschil in behandeling tussen de ernstig zieke vreemdelingen, die op grond 
van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet een machtiging tot verblijf in België moeten 
aanvragen, en de andere personen die de subsidiaire bescherming aanvragen, van wie de 
situatie in het kader van de asielprocedure door de Commissaris-generaal voor de 
vluchtelingen en de staatlozen wordt onderzocht, is in de memorie van toelichting uitvoerig 
verantwoord, mede naar aanleiding van opmerkingen van de Raad van State (Parl. St., 
Kamer, 2005-2006, DOC 51-2478/001, pp. 187-190) : 
 
 […] 
 
 B.11.  Op grond van de voormelde parlementaire voorbereiding en de draagwijdte van het 
woord ‘ kan ’ in artikel 48/4, § 1, van de Vreemdelingenwet, ingevoegd bij (het eveneens 
bestreden) artikel 26 van de wet van 15 september 2006, moet worden vastgesteld dat 
artikel 9ter van de Vreemdelingenwet geen afbreuk doet aan de mogelijkheid voor de 
bedoelde vreemdelingen om het statuut van subsidiaire bescherming aan te voeren en te 
genieten, maar enkel een parallelle procedure, naast de asielprocedure, organiseert. Bij de 
beoordeling van het middel dient dan ook rekening ermee te worden gehouden dat de 
weigering van een machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 
niet noodzakelijk betekent dat de vreemdeling niet de subsidiaire bescherming zou kunnen 
genieten. 
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 B.12.  Het verschil in behandeling van beide categorieën van vreemdelingen berust op 
een objectief criterium, namelijk of de aanvraag wordt ingediend door een vreemdeling die op 
zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke 
integriteit of op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate 
behandeling is in het land van herkomst of van verblijf, dan wel door een vreemdeling die een 
reëel risico loopt op andere ernstige schade in de zin van artikel 15 van de 
richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 ‘ inzake minimumnormen voor de 
erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die 
anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming ’, 
richtlijn waarnaar artikel 3, lid 3, van de Procedurerichtlijn verwijst. 
 
 B.13.  Het verschil in behandeling wordt verantwoord door de aard van het onderzoek dat 
moet worden gevoerd en dat in de parlementaire voorbereiding als ‘ objectief ’ wordt 
omschreven omdat het is gebaseerd op medische vaststellingen. Bij de beoordeling van die 
aanvragen wordt overigens, anders dan de verzoekende partij beweert, niet alleen rekening 
gehouden met de gezondheidstoestand van de aanvrager doch ook met het adequaat karakter 
van de medische behandeling in het land van herkomst of in het land waar hij verblijft, zoals 
blijkt uit paragraaf 1 van de bestreden bepaling. 
 
 Daarbij dient in voorkomend geval ook te worden onderzocht of de aanvrager effectief 
toegang heeft tot de medische behandeling in dat land. Wanneer de procedure op grond van 
artikel 9ter dat niet mogelijk zou maken, zou hij, met toepassing van hetgeen in B.11 is 
vermeld, een beroep moeten kunnen doen op de procedure van de subsidiaire bescherming om 
dit alsnog te laten onderzoeken, ter eerbiediging van artikel 3 van het Europees Verdrag voor 
de rechten van de mens. 
 
 B.14.  De regeling waarin artikel 9ter voorziet, biedt voldoende waarborgen voor de 
aanvrager van de machtiging tot verblijf. Zo verleent de procedure recht op tijdelijk verblijf, 
zoals blijkt uit artikel 7, § 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 ‘ tot 
vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging 
van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ’ (Belgisch Staatsblad, 31 mei 2007, tweede 
editie). Op grond van dat artikel geeft de gemachtigde van de minister bij een ontvankelijke 
aanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet immers de instructie aan de 
gemeente om de aanvrager in te schrijven in het vreemdelingenregister en hem in het bezit te 
stellen van een attest van immatriculatie model A. In dat verband werd tijdens de 
parlementaire voorbereiding benadrukt dat een ernstig zieke vreemdeling die toch zou zijn 
uitgesloten van het voordeel van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet om welkdanige reden, 
niet zal worden verwijderd indien hij dermate ernstig ziek is dat zijn verwijdering een 
schending zou zijn van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (Parl. 
St., Kamer, 2005-2006, DOC 51-2478/001, p. 36), verwijdering die in dergelijke 
omstandigheden niet mogelijk zou zijn, zoals het Hof heeft beslist in zijn arrest nr. 141/2006 
van 20 september 2006. 
 
 Tegen een weigeringsbeslissing van de minister of zijn gemachtigde staat op grond van 
artikel 39/2 van de Vreemdelingenwet een annulatieberoep bij de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen open. Gelet op de bijzonderheden van de procedure van 
artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en de aard van de gegevens waarop een beslissing moet 
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steunen, ook met betrekking tot het risico en de mogelijke behandeling in het land van 
herkomst vastgesteld in het advies van een ambtenaar-geneesheer, voorziet een dergelijk 
annulatieberoep in een voldoende waarborg van rechtsbescherming ». 
 

 B.7.  Het Hof dient na te gaan of, mede gelet op het voorgaande, het in B.2 vermelde 

verschil in behandeling redelijk is verantwoord en of, inzonderheid, niet op onevenredige 

wijze afbreuk is gedaan aan het recht op een daadwerkelijk beroep van de vreemdeling die de 

machtiging tot verblijf heeft aangevraagd op grond van artikel 9ter van de wet van 

15 december 1980, in zoverre hij enkel dringende medische hulp kan genieten tijdens het 

onderzoek van het beroep dat hij voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft 

ingesteld. 

 

 B.8.1.  Artikel 57 van de organieke OCMW-wet maakt een onderscheid onder 

vreemdelingen naargelang zij al dan niet legaal op het grondgebied verblijven. Artikel 57, § 2, 

preciseert aldus dat de maatschappelijke dienstverlening aan illegaal op het grondgebied 

verblijvende vreemdelingen wordt beperkt tot dringende medische hulp. 

 

 B.8.2.  Het komt de wetgever toe een beleid betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen te voeren en daaromtrent, met 

inachtneming van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, in de nodige maatregelen te 

voorzien die betrekking kunnen hebben op onder meer het vaststellen van de voorwaarden 

volgens welke het verblijf van een vreemdeling in België al dan niet wettig is. Dat daaruit een 

verschil in behandeling voortvloeit tussen vreemdelingen is het logische gevolg van de 

inwerkingstelling van voormeld beleid. 

 

 B.8.3.  Wanneer de wetgever een vreemdelingenbeleid wil voeren en met het oog daarop 

regels oplegt waaraan moet worden voldaan om wettig op het grondgebied te verblijven, 

hanteert hij een objectief en pertinent criterium van onderscheid indien hij aan het niet 

naleven van die regels gevolgen verbindt bij het toekennen van maatschappelijke 

dienstverlening. 

 

 Het beleid inzake de toegang tot het grondgebied en het verblijf van vreemdelingen zou 

immers worden doorkruist wanneer zou worden aangenomen dat aan vreemdelingen die 
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onwettig in België verblijven, dezelfde maatschappelijke dienstverlening zou moeten worden 

verleend als aan diegenen die wettig in het land verblijven. Het verschil tussen beide 

categorieën van vreemdelingen verantwoordt dat op de Staat ten aanzien van hen niet dezelfde 

verplichtingen rusten. 

 

 B.9.  Zoals de Ministerraad in zijn memorie opmerkt, vraagt de vreemdeling die de 

subsidiaire bescherming op grond van artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980 

aanvraagt, noodzakelijkerwijs de erkenning van de status van vluchteling aan, waarbij de 

eerstgenoemde status de laatstgenoemde aanvult en daarvoor een alternatief vormt. De 

beroepen die in het kader van die procedure worden ingesteld, hebben een opschortende 

werking, zodat het verblijf van de betrokken vreemdeling tijdens de duur van het onderzoek 

ervan als legaal wordt beschouwd. 

 

 Hetzelfde geldt niet voor de vreemdeling die zijn verblijfsaanvraag doet steunen op 

artikel 9ter van de wet van 15 december 1980. Het beroep tot vernietiging tegen een 

weigering tot verblijf waarover hij beschikt met toepassing van artikel 39/2, § 2, van dezelfde 

wet, voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, is niet opschortend, zodat het verblijf 

van de vreemdeling tijdens de duur van het onderzoek van zijn beroep als illegaal wordt 

beschouwd gedurende de hele procedure. 

 

 B.10.  In verband met vreemdelingen die illegaal op het grondgebied verblijven, heeft het 

Hof, bij zijn arrest nr. 17/2002 van 17 januari 2002, geoordeeld dat de wetgever op legitieme 

wijze kon oordelen dat de maatschappelijke dienstverlening, teneinde misbruiken van de 

procedure te vermijden en om budgettaire redenen, moest worden beperkt tot de dringende 

medische hulp ten aanzien van diegenen die bij de Raad van State een beroep hebben 

ingesteld tegen de weigering van hun aanvraag tot regularisatie van hun verblijf. 

 

 Het Hof heeft om de volgende redenen immers geoordeeld dat een dergelijke maatregel 

bestaanbaar was met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen 

met de artikelen 23 en 191 van de Grondwet, met artikel 11, lid 1, van het Internationaal 

Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten en met artikel 3 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens : 
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 « B.4.4.  De wetgever vermag maatregelen te nemen om misbruik van procedure tegen te 
gaan en kan ook om budgettaire redenen tot bepaalde beleidskeuzes worden verplicht. Het 
Hof dient evenwel na te gaan of uit de keuze van de wetgever geen discriminatie voortspruit. 
 
 B.4.5.  Enkel voor degenen die zich bij de totstandkoming van de wet van 22 december 
1999 op illegale wijze op het grondgebied bevonden, hetzij doordat zij zich zonder 
toestemming toegang tot het grondgebied hadden verschaft en in de clandestiniteit waren 
gebleven, hetzij doordat zij op het grondgebied verblijven na het verstrijken van de periode 
waarvoor zij de vereiste toestemming hadden verkregen, hetzij doordat zij, na een 
asielaanvraag te hebben ingediend, uitgeprocedeerd waren en geen gevolg hebben gegeven 
aan een bevel het grondgebied te verlaten, is het recht van de regularisatieaanvragers op 
maatschappelijke dienstverlening beperkt tot dringende medische hulp. 
 
 In de parlementaire voorbereiding werd meermaals aangegeven dat de aanvraag tot 
regularisatie niet de juridische verblijfsstatus van de betrokkenen wijzigt (Parl. St., Kamer, 
1999-2000, Doc. 50-0234/005, p. 60, en Parl. St., Senaat, 1999-2000, nr. 2-202/3, pp. 36 en 
58). Dat niet ‘ feitelijk ’ zal worden overgegaan tot hun verwijdering van het grondgebied 
tijdens het onderzoek van hun aanvraag tot regularisatie, houdt enkel in dat ze, in afwachting 
van een beslissing, op het grondgebied worden gedoogd en neemt niet weg dat ze zich door 
hun eigen toedoen in een onwettige verblijfssituatie bevinden. 
 
 Hun situatie is objectief verschillend van de situatie van degenen die, vóór de 
totstandkoming van de wet van 22 december 1999, op grond van de daartoe geëigende 
procedures, een wettige verblijfsstatus hadden verkregen of voor de bevoegde instanties nog 
een asielaanvraag hangende hadden ». 
 

 B.11.  Daarbij dient eveneens rekening te worden gehouden met het feit dat, zoals het 

Hof heeft geoordeeld in de arresten nr. 80/99 van 30 juni 1999 en nr. 194/2005 van 

21 december 2005, indien de maatregel die erin bestaat de maatschappelijke dienstverlening 

af te schaffen voor elke vreemdeling die een bevel om het grondgebied te verlaten heeft 

gekregen, wordt toegepast op personen die, om medische redenen, in de absolute 

onmogelijkheid zijn gevolg te geven aan het bevel om België te verlaten, hij zonder redelijke 

verantwoording personen die zich in fundamenteel verschillende situaties bevinden op 

dezelfde wijze behandelt : diegenen die kunnen worden verwijderd en diegenen die om 

medische redenen niet kunnen worden verwijderd. 

 

 De vreemdeling die, om medische redenen, in de absolute onmogelijkheid verkeert om 

gevolg te geven aan een bevel om het grondgebied te verlaten, moet derhalve 

maatschappelijke dienstverlening kunnen genieten. 

 

 B.12.  Vermits de vreemdeling die op grond van artikel 9ter van de wet van 15 december 

1980 een verblijfsaanvraag heeft ingediend die is geweigerd, en die tegen die beslissing een 
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beroep heeft ingesteld bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, eveneens een 

vreemdeling is die illegaal op het grondgebied verblijft, vermocht de wetgever te oordelen dat 

de maatschappelijke dienstverlening die hem wordt toegekend, om dezelfde redenen moest 

worden beperkt tot de dringende medische hulp. 

 

 B.13.  De aanvragen op grond van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 

betreffen echter een categorie van vreemdelingen die, ondanks het illegale karakter van hun 

verblijf tijdens de beroepsprocedure met toepassing van artikel 39/2, § 2, van die wet, 

beweren op zodanige wijze aan een ziekte te lijden dat die ziekte een reëel risico inhoudt voor 

hun leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of 

vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling bestaat in hun land van 

herkomst of in het land waar zij verblijven. 

 

 Hoewel het recht op een daadwerkelijk beroep, zoals dat bij artikel 13 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens wordt gewaarborgd, niet inhoudt dat de personen die een 

dergelijk beroep instellen, maatschappelijke dienstverlening moeten genieten tijdens een 

hangende procedure, moet erover worden gewaakt dat zij, teneinde te vermijden dat het beperken 

van de maatschappelijke dienstverlening tot de dringende medische hulp voor personen die aan 

een ernstige ziekte lijden, een reëel risico voor hun leven of fysieke integriteit met zich 

meebrengt, de medische verzorging, zowel van preventieve als van curatieve aard, kunnen 

krijgen die noodzakelijk is om een dergelijk risico te weren. 

 

 B.14.  Onder voorbehoud van de in B.13 vermelde interpretatie is het in het geding zijnde 

verschil in behandeling redelijk verantwoord. 

 

 B.15.  Om dezelfde redenen leidt de toetsing van de in het geding zijnde bepaling aan 

artikel 23 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 3 en 13 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens, tot hetzelfde besluit. 

 

 B.16.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Onder voorbehoud van de in B.13 vermelde interpretatie, schendt artikel 57, § 2, van de 

organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 

niet de artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de 

artikelen 3 en 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 21 maart 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux R. Henneuse 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5347 

 
 

Arrest nr. 44/2013 
van 28 maart 2013 

 
 

 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 26 van de wet van 27 juni 1921 betreffende 

de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk 

en de stichtingen, gesteld door de Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en F. Daoût, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, 

onder voorzitterschap van voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij arrest nr. 218.297 van 1 maart 2012 in zake de vzw « L’Erablière » tegen het Waalse 
Gewest, tussenkomende partij : de cvba « Association Intercommunale pour la Protection et la 
Valorisation de l’Environnement pour la province de Luxembourg », waarvan de expeditie ter 
griffie van het Hof is ingekomen op 12 maart 2012, heeft de Raad van State de volgende 
prejudiciële vragen gesteld : 
 
 « -  Is het in overeenstemming met de artikelen 10, 11 en 23, derde lid, 4°, van de 
Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten 
van de mens en met de artikelen 1 en 10bis van de richtlijn 85/337, dat de mogelijkheid om 
bepaalde nalatigheden ten aanzien van de aan de vzw’s opgelegde 
openbaarmakingsformaliteiten op retroactieve wijze te regulariseren, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van artikel 26 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder 
winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, geldt 
voor het houden van het register van de leden of voor de neerlegging van de rekeningen van 
die vzw’s, maar is uitgesloten voor andere aan die vzw’s opgelegde 
openbaarmakingsformaliteiten, terwijl de artikelen 1 en 10bis van de richtlijn 85/337 voorzien 
in een ruime toegang tot het milieucontentieux voor de niet-gouvernementele organisaties 
inzake milieubescherming, alsook in eerlijke, billijke, snelle en niet buitensporig kostbare 
procedures, en terwijl artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden een recht op de toegang tot het gerecht en een 
eerlijke procedure waarborgt ? 
 
 -  Is artikel 26 van de wet van 27 juni 1921 in overeenstemming met de voormelde 
grondwetsbepalingen ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de vzw « L’Erablière », waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 6951 Bande, 
rue Au-delà de l’Eau 3; 
 
 -  de cvba « Association Intercommunale pour la Protection et la Valorisation de 
l’Environnement pour la province de Luxembourg », woonplaats kiezend te 1170 Brussel, 
Terhulpsesteenweg 177/6; 
 
 -  de Waalse Regering; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De Waalse Regering en de Ministerraad hebben memories van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 20 februari 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. A. Lebrun, advocaat bij de balie te Luik, voor de vzw « L’Erablière »; 
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 .  Mr. E. Marie loco Mr. D. Jans, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
cvba « Association Intercommunale pour la Protection et la Valorisation de l’Environnement 
pour la province de Luxembourg »; 
 
 .  Mr. P. Goffaux, tevens loco Mr. F. Maussion, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Waalse Regering; 
 
 .  Mr. M. Thomas loco Mr. B. Lombaert, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en E. Derycke verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Op 13 oktober 2009 heeft A.-M. Wiot, voorzitster van de vzw « L’Erablière », Mr. A. Lebrun de opdracht 
gegeven een enkel verzoekschrift in te dienen met een vordering tot schorsing en een beroep tot vernietiging 
tegen « het besluit van de minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit van 25 augustus 2009 tot 
bekrachtiging en amendering van het besluit van 27 maart 2003 van de bestendige deputatie van de 
provincieraad van Luxemburg tot machtiging van de coöperatieve vennootschap IDELUX om een centrum voor 
technische ingraving van klasse 2 en klasse 3 te vestigen en te exploiteren in Tenneville, op de plaats ‘ Al 
Pisserotte ’ ». 
 
 Er is evenwel gebleken dat de beslissing van 20 juni 2007, waarmee de raad van bestuur van de 
vzw « L’Erablière » A.-M. Wiot tot voorzitster heeft benoemd, pas op 13 april 2010 ter griffie van de Rechtbank 
van Koophandel te Marche-en-Famenne is neergelegd en pas op 23 april 2010 in de bijlagen bij het Belgisch 
Staatsblad is bekendgemaakt. Die onregelmatigheid is als exceptie van niet-ontvankelijkheid aangevoerd door de 
tussenkomende partij, de cvba « Association Intercommunale pour le développement économique durable de la 
Province de Luxembourg » (in het kort : IDELUX). Artikel 26novies, § 3, van de wet van 27 juni 1921 
betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de 
stichtingen bepaalt dat de akten, de stukken en de beslissingen bedoeld in paragraaf 1 ervan aan derden slechts 
kunnen worden tegengeworpen vanaf de dag van neerlegging ervan of, indien zij ook moeten worden 
bekendgemaakt, vanaf de dag van bekendmaking ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 
 
 Aangezien de diensten van de griffie het verzoek op de rol hebben ingeschreven, zonder aan de verzoekster 
een schrijven te richten met de vraag haar verzoekschrift te regulariseren, heeft de Raad van State de debatten 
moeten heropenen teneinde de verzoekster in staat te stellen haar situatie te regulariseren binnen vijftien dagen 
na de kennisgeving van het arrest. De verzoekster gaat hierop in maar kan niet aantonen dat de vereiste 
bekendmakingen hadden plaatsgehad vóór 3 december 2009. 
 
 De Raad van State stelt vervolgens vast « dat de naleving van de termijn van vijftien dagen waarover de 
verzoekster beschikt om de ontbrekende stukken neer te leggen die bij het verzoekschrift tot vernietiging 
moesten worden gevoegd bij de indiening ervan, niet automatisch tot gevolg heeft de procedure te regulariseren 
door het verzoekschrift ontvankelijk te maken; dat de beslissing tot aanstelling van de voorzitster van de raad 
van bestuur van de vzw immers vóór de indiening van het verzoekschrift had moeten worden bekendgemaakt, 
waardoor zij een vaste datum krijgt, hetgeen niet is gebeurd; dat de aan de verzoekster toegekende termijn alleen 
tot doel had een procedurefout recht te zetten, daar het verzoekschrift op de rol is ingeschreven met schending 
van de voorschriften van artikel 3bis van de algemene procedureregeling; dat dat arrest haar dus alleen verzocht 



4 

het bewijs van de aanstelling van de voorzitster te leveren, alsook van de bekendmaking ervan vóór de indiening 
van het verzoekschrift; dat het bewijs van een bekendmaking na de indiening van het verzoekschrift dat laatste 
niet ontvankelijk kan maken » (p. 6 van het verwijzingsarrest). 
 
 De Raad van State, die aldus ertoe is gebracht zich opnieuw uit te spreken over de ontvankelijkheid van dat 
beroep, heeft, op verzoek van de verzoekster, de hiervoor weergegeven prejudiciële vragen gesteld. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  Het Waalse Gewest is in zijn twee memories van mening dat de twee prejudiciële vragen ontkennend 
moeten worden beantwoord. De formaliteiten bedoeld in het in het geding zijnde artikel 26 van de voormelde 
wet van 27 juni 1921, grondig hervormd bij de wet van 2 mei 2002, moeten immers voorkomen dat de 
rechtspersoonlijkheid onduidelijkheid schept voor derden die met die verenigingen een juridische relatie 
aangaan. 
 
 Hoewel het juist is dat drie van de in artikel 26 bepaalde formaliteiten kunnen worden geregulariseerd in 
geval van nalatigheid, zijn twee daarvan minder belangrijk ten aanzien van het beoogde doel : het houden, op de 
zetel van de vereniging, van het register van de leden van de vereniging en de neerlegging ter griffie van de 
rechtbank van koophandel van de jaarrekeningen van de vereniging. Wat de derde formaliteit betreft, de 
neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel van elke rechterlijke beslissing of beslissing van de 
algemene vergadering of de vereffenaars betreffende de ontbinding of de nietigheid van de vereniging, zou het, 
hoe belangrijk die informatie ook is, weinig nut hebben te voorzien in een sanctie van niet-tegenstelbaarheid 
zonder mogelijkheid tot regularisatie in geval van niet-naleving. 
 
 Ten slotte, hoewel het juist is dat de richtlijn 85/337/EEG van 27 juni 1985 betreffende de 
milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, gewijzigd bij de richtlijn 2003/35/EG 
van 26 mei 2003, aan de niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) die de bescherming van het leefmilieu 
nastreven, een recht van beroep bij een rechterlijke instantie toekent, is dat recht niet onvoorwaardelijk en dient 
het, luidens artikel 10bis, te worden geregeld « in overeenstemming met het toepasselijke nationale 
rechtsstelsel ». De draagwijdte van die bepaling is in die zin bevestigd door het Hof van Justitie van de Europese 
Unie in zijn arrest van 15 oktober 2009, C-263/08, Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening. 
 
 A.2.  De Ministerraad is in zijn twee memories eveneens de mening toegedaan dat de twee prejudiciële 
vragen ontkennend dienen te worden beantwoord. Het door de verzoekster voor de Raad van State aangevoerde 
verschil in behandeling tussen de formaliteiten die kunnen worden geregulariseerd en die welke dat niet kunnen, 
beoogt situaties die niet vergelijkbaar zijn, is bovendien redelijk verantwoord en heeft geen onevenredige 
gevolgen. De Ministerraad is immers van mening dat artikel 26 van de wet van 27 juni 1921, wanneer het de 
regularisatie van bepaalde nalatigheden mogelijk maakt tijdens het geding, geen afbreuk doet aan de rechten van 
derden, aangezien de nagelaten verplichtingen betrekking hebben op de oprichting, de interne werking of de 
vereffening van de vereniging. De « regularisatie » van de niet-bekendmaking van de benoeming van de 
personen die ertoe gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen, toestaan tijdens het geding, zou 
daarentegen in werkelijkheid ertoe leiden derden de waarborg te ontzeggen dat de tegen hen ingediende 
vordering wordt ingesteld door een persoon die ertoe gemachtigd is de vereniging te vertegenwoordigen op het 
ogenblik dat de vordering wordt ingesteld.  
 
 Ten aanzien van de schending die aan de in het geding zijnde bepaling wordt toegeschreven, van artikel 6 
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, kan het recht van toegang tot een rechter aan 
voorwaarden inzake ontvankelijkheid worden onderworpen. Temeer daar dat recht van toegang dient te worden 
gelezen in samenhang met het aan de partijen gewaarborgde recht om een eerlijk proces te genieten. 
 
 A.3.  De cvba « Association Intercommunale pour la Protection et la Valorisation de l’Environnement pour 
la province de Luxembourg », tussenkomende partij voor de Raad van State, voert aan dat het Hof moet 
antwoorden zoals de Raad van State dat heeft gedaan in zijn arrest nr. 205.742 van 24 juni 2010, waarmee het 
beroep is verworpen dat de verzoekende vereniging heeft ingesteld in het kader van de schorsingsprocedure. 
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Voor het overige verwijt de verzoekende vzw de in het geding zijnde bepaling in werkelijkheid dat zij geen 
termijn toekent waarbinnen zij de benoeming van haar voorzitster zou kunnen bekendmaken. Hiermee zou zij 
willen dat het Hof vaststelt dat de wet een lacune bevat. Ten slotte voert de verzoekende partij aan dat de 
gestelde vragen niet nuttig zijn voor het hangende contentieux voor het verwijzingsgerecht. Zelfs in de 
veronderstelling dat de vragen bevestigend worden beantwoord, is het immers artikel 3 van het besluit van de 
Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtsspraak van de 
Raad van State, en niet de in het geding zijnde bepaling, dat van de vastgestelde nalatigheid een voorwaarde van 
de onontvankelijkheid van het verzoekschrift maakt.  
 
 A.4.  De verzoekende vzw « L’Erablière » bekritiseert de rechtspraak van de Raad van State die volgens 
haar indruist tegen de ideeën van openheid die tot de oprichting van het rechtscollege hebben geleid. 
 
 Vervolgens voert zij aan dat er « geen voldoende, evenredige en te verantwoorden reden is om een andere 
regel aan te nemen » voor, enerzijds, de gevallen waarin niet is voldaan aan de « formaliteiten inzake het houden 
van het register van de leden of de neerlegging van haar rekeningen » en, anderzijds, het geval van de nalatigheid 
ten aanzien van de « formaliteiten met betrekking tot de bekendmaking van haar andere organen » en dat « een te 
formalistische interpretatie van de aangevoerde bepalingen zou indruisen tegen het begrip van eerlijk proces en 
tegelijk zou ingaan tegen de doeltreffendheid van het milieurecht die het Verdrag van Aarhus nastreefde en 
waarvan artikel 10bis van de richtlijn 85/337/EEG slechts één van de toepassingen is ». 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De twee prejudiciële vragen, die in werkelijkheid één enkele vraag vormen, hebben 

betrekking op de openbaarmakingsverplichtingen waaraan verenigingen zonder winstoogmerk 

zijn onderworpen, meer bepaald op de gevolgen in geval van niet-naleving van die 

verplichtingen. 

 

 B.2.  De in het geding zijnde bepaling, artikel 26 van de wet van 27 juni 1921 betreffende 

de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk 

en de stichtingen (hierna : VZW-Wet), bepaalt : 

 

 « Elke vordering ingesteld door een vereniging die de formaliteiten omschreven in de 
artikelen 10, 23 en 26novies, § 1, tweede lid, 5°, niet in acht heeft genomen, wordt 
opgeschort. De rechter bepaalt een termijn waarbinnen de vereniging moet voldoen aan deze 
verplichtingen. Indien de vereniging niet binnen die termijn aan haar verplichtingen voldoet, 
is de vordering niet ontvankelijk ». 
 

 De in artikel 10 omschreven formaliteit is de verplichting voor de raad van bestuur om op 

de zetel van de vereniging een register van de leden te houden en aan die leden de 

mogelijkheid te bieden om dat register, alsook alle notulen, beslissingen en boekhoudkundige 

stukken van de vereniging, te raadplegen. 
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 De in artikel 23 omschreven formaliteiten zijn de neerlegging op de griffie van de 

rechtbank van koophandel van alle beslissingen met betrekking tot de vereffening van de 

vereniging en de vermelding van de status van « vzw in vereffening » in alle daarop 

betrekking hebbende documenten. 

 

 De in artikel 26novies, § 1, tweede lid, 5°, omschreven formaliteit is de neerlegging op de 

griffie van de rechtbank van koophandel van de jaarrekeningen van de vereniging. 

 

 B.3.  In het verenigingsdossier dat op de griffie van de rechtbank van koophandel wordt 

bijgehouden, dienen niet alleen de reeds vermelde stukken en beslissingen te worden 

neergelegd. Krachtens artikel 26novies, § 1, tweede lid, van de VZW-Wet bevat het dossier : 

 

 « 1°  de statuten van de vereniging; 
 
 2°  de akten betreffende de benoeming of de ambtsbeëindiging van de bestuurders, van de 
personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, van de personen gemachtigd om de 
vereniging te vertegenwoordigen en van de commissarissen; 
 
 3°  […] 
 
 4°  de beslissingen betreffende de nietigheid of de ontbinding van de vereniging, de 
vereffening ervan en de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, bedoeld in 
artikel 23, eerste lid; de rechterlijke beslissingen moeten slechts bij het dossier worden 
gevoegd als zij in kracht van gewijsde zijn gegaan of uitvoerbaar zijn bij voorraad; 
 
 5°  de jaarrekening van de vereniging, opgemaakt overeenkomstig artikel 17; 
 
 6°  de wijzigingen in de in 1°, 2°, 4° en 5°, bedoelde akten, stukken en beslissingen; 
 
 7°  de gecoördineerde tekst van de statuten na de wijzigingen ervan ». 
 

 De in het 1°, 2° en 4° bedoelde akten, stukken en beslissingen, alsook de wijzigingen 

ervan, dienen, op kosten van de betrokkenen, bij uittreksel in de bijlagen bij het Belgisch 

Staatsblad te worden bekendgemaakt (artikel 26novies, § 2, eerste lid, van de VZW-Wet). 

 

 B.4.  De Raad van State ondervraagt het Hof over de bestaanbaarheid van de in het 

geding zijnde bepaling met de artikelen 10, 11 en 23, derde lid, 4°, van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en 

met de artikelen 1 en 10bis van de richtlijn 85/337/EEG betreffende de 

milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, doordat de erin 
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vervatte sanctie van opschorting en mogelijkheid tot regularisatie binnen een door de rechter 

bepaalde termijn, alvorens de vordering onontvankelijk kan worden verklaard, slechts geldt 

wanneer een van de in B.2 vermelde formaliteiten niet werd nageleefd. 

 

 B.5.  Het niet-naleven van de overige openbaarmakingsformaliteiten kan niet de 

opschorting van een door de vereniging ingestelde vordering tot gevolg hebben. Uit de 

verwijzingsbeslissing blijkt dat die sanctie, en de daaraan verbonden mogelijkheid tot 

regularisatie, met name wordt uitgesloten in geval van niet-neerlegging in het 

verenigingsdossier en niet-bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de 

akten betreffende de benoeming van de personen gemachtigd om de vereniging te 

vertegenwoordigen. 

 

 Het Hof beperkt zijn onderzoek tot die hypothese. 

 

 B.6.  Het niet-naleven van de verplichting om de benoemingsakten van de 

vertegenwoordigingsbevoegde personen neer te leggen en bekend te maken, kan niet de 

opschorting van een door de vereniging ingestelde vordering tot gevolg hebben. Het verzuim 

van openbaarmaking leidt echter niet automatisch tot de niet-ontvankelijkheid van de 

vordering. 

 

 Artikel 26novies, § 3, eerste zin, van de VZW-Wet bepaalt : 

 

 « De akten, de stukken en de beslissingen die krachtens deze titel moeten worden 
neergelegd, kunnen aan derden slechts worden tegengeworpen vanaf de dag van neerlegging 
ervan of, indien zij naar luid van deze titel ook moeten worden bekendgemaakt, vanaf de dag 
van bekendmaking ervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, behalve indien de 
vereniging aantoont dat die derden reeds kennis ervan hadden ». 
 

 Wanneer de vereniging aantoont, nadat een exceptie van niet-tegenwerpelijkheid van de 

benoemingsakte is opgeworpen, dat de benoeming daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, met 

name door het voorleggen van de betrokken akte of van de notulen van de vereniging, zodat 

de in de vordering beoogde derden reeds vóór de openbaarmaking ervan op de hoogte zijn, 

dient de exceptie te worden verworpen. In dat geval is immers aan het doel van de 

openbaarmakingsverplichting voldaan, die ertoe strekt de deelnemers aan het rechtsverkeer de 
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zekerheid te bieden dat de vordering tegen hen is ingesteld door het orgaan dat bevoegd is de 

vereniging extern te vertegenwoordigen. 

 

 B.7.  Het door artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 

gewaarborgde recht op toegang tot de rechter kan aan ontvankelijkheidsvoorwaarden worden 

onderworpen (EHRM, 19 juni 2001, Kreuz t. Polen, § 54; 11 oktober 2001, Rodriguez Valin 

t. Spanje, § 22; 10 januari 2006, Teltronic CATV t. Polen, § 47), voor zover ze voorspelbaar 

zijn en ze er niet toe leiden dat het recht op zodanige wijze wordt beperkt dat de kern ervan 

wordt aangetast en de rechtsonderhorige wordt verhinderd gebruik te maken van een 

beschikbaar rechtsmiddel (EHRM, 12 november 2002, Zvolský en Zvolská t. Tsjechische 

Republiek, § 47). 

 

 De regels inzake de ontvankelijkheid van een verzoekschrift zijn gericht op een goede 

rechtsbedeling en het weren van de risico's van rechtsonzekerheid. De Raad van State dient 

evenwel erover te waken die regels niet op een overdreven formalistische wijze toe te passen 

(zie in die zin : EHRM, 20 april 2004, Bulena t. Tsjechische Republiek, §§ 28, 30 en 35; 

24 februari 2009, L’Erablière A.S.B.L. t. België, § 38; 5 november 2009, Nunes Guerreiro 

t. Luxemburg, § 38; 22 december 2009, Sergey Smirnov t. Rusland, §§ 29-32). 

 

 B.8.  Indien artikel 26novies, § 3, eerste zin, van de VZW-Wet aldus wordt uitgelegd dat 

de exceptie van niet-tegenwerpelijkheid automatisch wordt ingewilligd wanneer de 

verplichting om de benoemingsakten van de vertegenwoordigingsbevoegde personen neer te 

leggen en bekend te maken niet werd nageleefd, is artikel 26 van diezelfde wet niet 

bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6 

van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 Indien artikel 26novies, § 3, eerste zin, van de VZW-Wet echter aldus wordt uitgelegd dat 

de exceptie van niet-tegenwerpelijkheid wordt verworpen wanneer de vereniging aantoont dat 

de benoeming van de vertegenwoordigingsbevoegde persoon daadwerkelijk heeft 

plaatsgevonden, zodat de in de vordering beoogde derden reeds kennis ervan hebben gehad, is 

artikel 26 van diezelfde wet bestaanbaar met de voormelde artikelen. 

 

 B.9.  Een toetsing aan artikel 23, derde lid, 4°, van de Grondwet, in samenhang gelezen 

met de artikelen 1 en 10bis van de richtlijn 85/337/EEG betreffende de 
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milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, leidt niet tot een 

andere conclusie. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof  

 

 zegt voor recht : 

 

 -  Artikel 26 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder 

winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen schendt 

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens, indien artikel 26novies, § 3, eerste zin, van dezelfde 

wet aldus wordt uitgelegd dat de exceptie van niet-tegenwerpelijkheid automatisch wordt 

ingewilligd wanneer de verplichting om de benoemingsakten van de 

vertegenwoordigingsbevoegde personen neer te leggen en bekend te maken niet werd 

nageleefd. 

 

 -  Artikel 26 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder 

winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen schendt 

niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens, indien artikel 26novies, § 3, eerste zin, van 

dezelfde wet aldus wordt uitgelegd dat de exceptie van niet-tegenwerpelijkheid wordt 

verworpen wanneer de vereniging aantoont dat de benoeming van de 

vertegenwoordigingsbevoegde persoon daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, zodat de in de 

vordering beoogde derden reeds kennis ervan hebben gehad. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 28 maart 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux R. Henneuse 



 

 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5379 

 
 

Arrest nr. 45/2013 
van 28 maart 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 94quinquies van de wet van 4 augustus 1996 

betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, gesteld door het 

Hof van Beroep te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechters L. Lavrysen, 

J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 3 april 2012 in zake de bvba « Van Laere Consult » tegen de nv « Axa 
Belgium », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 12 april 2012, heeft 
het Hof van Beroep te Brussel de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Is het door de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij 
de uitvoering van hun werk, met name artikel 94quinquies, ingevoerde systeem van betaling 
van het honorarium van de deskundige door de arbeidsongevallenverzekeraar, verstaanbaar 
[lees : bestaanbaar] met het gelijkheidsbeginsel zoals vastgelegd in de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet, met artikelen 170 en 172 van de Grondwet alsook met artikel 16 van de 
Grondwet ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de bvba « Van Laere Consult », met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, 
Ploegstraat 5; 
 
 -  de nv « Axa Belgium », met maatschappelijke zetel te 1170 Brussel, Vorstlaan 25; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De nv « Axa Belgium » heeft ook een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 20 februari 2013 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. V. Mertens, advocaat bij de balie te Tongeren, voor de bvba « Van Laere 
Consult »; 
 
 .  Mr. L. Schuermans en Mr. E. Abbeel, advocaten bij de balie te Turnhout, voor de 
nv « Axa Belgium »; 
 
 .  Mr. S. Botticelli loco Mr. M. Van Reybrouck, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en J. Spreutels verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De zaakvoerder van de bvba « Van Laere Consult » werd door de overheid aangesteld als deskundige om 
een arbeidsongeval te onderzoeken. De nv « Axa Belgium » dient als verzekeringsonderneming, met toepassing 
van artikel 94quinquies van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de 
uitvoering van hun werk, het honorarium voor die opdracht te betalen. De verzekeringsonderneming betwist 
evenwel de gevorderde factuur en, in het bijzonder, de beweerde prestaties van de deskundige. 
 
 De bvba « Van Laere Consult » dagvaardt de nv « Axa Belgium » tot betaling van de factuur. De 
Rechtbank van Koophandel te Brussel verklaart de vordering slechts ten dele gegrond. Voor het Hof van Beroep 
vordert de bvba vervolgens de betaling van de ganse factuur. De geïntimeerde stelt incidenteel beroep in, waarbij 
zij vraagt de oorspronkelijke vordering van appellante ongegrond te verklaren en in ondergeschikte orde, 
alvorens ten gronde recht te doen, de hierboven aangehaalde prejudiciële vraag te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  De geïntimeerde voor de verwijzende rechter is in de eerste plaats van oordeel dat het systeem van 
vergoeding van de deskundige in feite een belasting vormt, zijnde een verplichte geldelijke bijdrage die de 
algemene uitgaven van de overheid moet dekken, en dat die belasting in strijd is met het gelijkheidsbeginsel en 
het wettigheidsbeginsel. Aan de twee essentiële kenmerken van een belasting - het dwingende en financiële 
karakter - zou zijn voldaan. De betaling gebeurt weliswaar aan de deskundige, maar die wordt aangesteld wegens 
een gebrek aan overheidspersoneel. Een dergelijk « doorschuiven » van de aanrekening zou in wezen neerkomen 
op een terugkeer naar het Ancien Régime. De overheid wentelt immers een overheidsuitgave af op een 
rechtsonderhorige, de verzekeringsonderneming, en verleent aan die rechtsonderhorige verlof om de uitgave 
terug te vorderen van de echte belastingplichtige, de verzekerde werkgever. Het risico van niet-betaling door de 
belastingplichtige wordt aldus afgewenteld op de « tollenaar », de verzekeringsonderneming. Aangezien er geen 
aanwijsbare tegenprestatie is, zou het niet gaan om een retributie in de zin van artikel 173 van de Grondwet, 
maar om een belasting in de zin van de artikelen 170 en 172 van de Grondwet. 
 
 Het wettigheidsbeginsel vervat in die laatste bepalingen vereist dat het bedrag van de belasting door de 
wetgever moet zijn bepaald. Krachtens artikel 94octies, 4°, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het 
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk bepaalt de Koning evenwel het bedrag van het 
honorarium van de deskundige. Ook het belastingsubject zou niet duidelijk zijn bepaald : in beginsel dient de 
verzekeringsonderneming het honorarium te betalen, maar artikel 94sexies van de voormelde wet voorziet in de 
mogelijkheid van terugvordering van de werkgever. De schending van het wettigheidsbeginsel zou tegelijkertijd 
een schending inhouden van het gelijkheidsbeginsel, gewaarborgd bij de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
 
 In de tweede plaats betoogt de geïntimeerde voor de verwijzende rechter dat de rechten van de verdediging 
en het rechtszekerheidsbeginsel worden geschonden. De overheid stelt immers eenzijdig een deskundige aan, die 
door de verzekeringsonderneming moet worden betaald. De overheid noch de verzekeringsonderneming kunnen 
op de schuldvordering van de deskundige controle uitoefenen. Er is enkel bij koninklijk besluit een uurtarief 
bepaald. De wetgever wordt verweten in geen enkele vorm van rechterlijk toezicht te hebben voorzien. 
 
 In de derde plaats meent dezelfde partij dat het eigendomsrecht, zoals gewaarborgd bij artikel 16 van de 
Grondwet en artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens, is geschonden. Een belasting vormt een inmenging in het recht op het ongestoord genot van de eigendom. 
Zij schendt dat recht indien zij op de belastingplichtige een buitengewone last doet wegen of fundamenteel 
afbreuk doet aan zijn financiële situatie. De verzekeringsonderneming moet met haar vermogen instaan voor de 
eenzijdig door de overheid aangestelde deskundigen, zonder dat aan de voorwaarden voor buitenbezitstelling is 
voldaan. 
 
 A.2.  De appellante voor de verwijzende rechter wijst erop dat, krachtens de in het geding zijnde bepaling, 
het honorarium van de deskundige verschuldigd is « op voorlegging van een schuldvordering die de prestaties 
van de deskundige gedetailleerd weergeeft », hetgeen een controle mogelijk maakt en de fundamentele rechten 
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van de verzekeringsonderneming vrijwaart. Die laatste kan de kosten terugvorderen van de werkgever die in 
gebreke is gebleven, zodat het gelijkheidsbeginsel niet is geschonden (artikelen 10 en 11 van de Grondwet), het 
eigendomsrecht niet wordt aangetast (artikel 16 van de Grondwet) en er geen sprake is van een belasting 
(artikelen 170 en 172 van de Grondwet). 
 
 A.3.  Ook de Ministerraad betoogt dat de verzekeringsonderneming de expertisekosten slechts dient voor te 
schieten, zodat het gelijkheidsbeginsel en het eigendomsrecht niet zijn geschonden. In ieder geval is de 
toepassing van de in het geding zijnde bepaling voorzienbaar en doet zij geen buitensporige last ontstaan voor de 
verzekeringsonderneming. Zij legt evenmin een belasting op, zodat de artikelen 170 en 172 van de Grondwet 
niet zijn geschonden. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 94quinquies van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de 

werknemers bij de uitvoering van hun werk maakt deel uit van het hoofdstuk met als opschrift 

« Maatregelen om de herhaling van ernstige ongevallen te voorkomen ». 

 

 Als een ernstig arbeidsongeval wordt beschouwd een ongeval dat zich op de arbeidsplaats 

zelf voordoet en dat wegens zijn ernst een grondig specifiek onderzoek vereist met het oog op 

het treffen van preventiemaatregelen die herhaling ervan moeten vermijden. De Koning 

bepaalt de criteria op basis waarvan het arbeidsongeval als een ernstig arbeidsongeval wordt 

beschouwd (artikel 94bis, 1°, van dezelfde wet). 

 

 Na elk ernstig arbeidsongeval draagt de werkgever van het slachtoffer zorg ervoor dat het 

ongeval onmiddellijk door zijn bevoegde preventiedienst wordt onderzocht en bezorgt hij 

binnen de tien dagen volgend op het ongeval een omstandig verslag aan de toezichthoudende 

ambtenaren die de arbeidsveiligheid onder hun bevoegdheid hebben (artikel 94ter, § 1). 

 

 In geval van afwezigheid van een omstandig of voorlopig verslag binnen de tien dagen, 

kunnen de voormelde ambtenaren een deskundige aanstellen. De Koning kan andere gevallen 

bepalen waarin deze ambtenaren een deskundige kunnen aanstellen (artikel 94ter, § 4). De 

deskundige wordt gekozen uit een lijst die door de bevoegde administratie is samengesteld 

(artikel 94bis, 2°). 

 

 De deskundige heeft als opdracht (1) de oorzaken en de omstandigheden van het ernstig 

arbeidsongeval te onderzoeken en de gepaste aanbevelingen te formuleren om de herhaling 

van het ongeval te voorkomen, (2) de elementen van het onderzoek, de vastgestelde oorzaken 
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en de geformuleerde aanbevelingen op te nemen in een schriftelijk verslag en (3) dat verslag 

mee te delen aan de bevoegde ambtenaren, de werkgever en de verzekeringsonderneming 

(artikel 94quater). 

 

 De deskundige ontvangt voor de prestaties geleverd in uitoefening van zijn opdrachten 

een honorarium (artikel 94quinquies, § 1). 

 

 B.2.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op de betaling van het honorarium van de 

deskundige. Artikel 94quinquies, § 2, eerste lid, bepaalt : 

 

 « Het in § 1 bedoelde honorarium is verschuldigd door de verzekeringsondernemingen 
inzake arbeidsongevallen bij wie, naargelang het geval, de in artikel 94ter, § 1, bedoelde 
werkgever, of de in artikel 94ter, § 2, bedoelde personen zijn aangesloten voor de verzekering 
van hun werknemers ». 
 

 De verwijzende rechter wenst van het Hof te vernemen of die bepaling bestaanbaar is met 

de artikelen 10, 11, 16, 170 en 172 van de Grondwet. 

 

 B.3.  De artikelen 10 en 11 van de Grondwet waarborgen het beginsel van gelijkheid en 

niet-discriminatie. Artikel 172 van de Grondwet is een bijzondere toepassing van dat beginsel 

in fiscale aangelegenheden. 

 

 Uit de bewoordingen van de prejudiciële vraag, noch uit de motieven en stukken die 

eraan ten grondslag liggen, kan worden afgeleid welke categorieën van personen met elkaar 

moeten worden vergeleken. Een mogelijke schending van het beginsel van gelijkheid en niet-

discriminatie, op zichzelf beschouwd, kan derhalve niet worden onderzocht. 

 

 B.4.  Artikel 170, § 1, van de Grondwet drukt het wettigheidsbeginsel in fiscale zaken uit, 

dat vereist dat de wezenlijke bestanddelen van de belasting in beginsel bij de wet worden 

bepaald, opdat geen enkele belasting kan worden geheven zonder de instemming van de 

belastingplichtigen, uitgedrukt door hun vertegenwoordigers. Tot de wezenlijke bestanddelen 

van de belasting behoren de aanwijzing van de belastingplichtigen, de belastbare materie, de 

belastbare grondslag, de aanslagvoet en de eventuele belastingvrijstellingen 

en -verminderingen. 
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 B.5.  De betaling, door de verzekeringsonderneming, van het honorarium van de 

deskundige vertoont geen enkel kenmerk van een belasting. Het betreft een vergoeding voor 

de prestaties die de deskundige heeft geleverd in de uitoefening van zijn opdracht inzake de 

arbeidsveiligheid, die de werkgever dient te waarborgen. Het is geen heffing die gezagshalve 

door de Staat wordt opgelegd om de algemene uitgaven van openbaar nut te dekken. 

 

 De verzekeringsonderneming kan het bedrag van het betaalde honorarium terugvorderen 

van de werkgever (artikel 94sexies). 

 

 Aangezien de betaling van het honorarium geen belasting betreft, kan artikel 170, § 1, 

van de Grondwet niet zijn geschonden. 

 

 B.6.  Artikel 16 van de Grondwet bepaalt dat niemand van zijn eigendom kan worden 

ontzet dan ten algemenen nutte, in de gevallen en op de wijze bij de wet bepaald en tegen een 

billijke en voorafgaande schadeloosstelling. 

 

 De onteigening biedt de overheid de mogelijkheid om voor doeleinden van algemeen nut 

de beschikking te krijgen over in beginsel onroerende goederen die niet middels de gewone 

wijzen van eigendomsoverdracht kunnen worden verworven. 

 

 De verplichting tot betaling van het honorarium van de deskundige is vreemd aan de 

eigendomsberoving bedoeld in artikel 16 van de Grondwet. 

 

 B.7.  Het honorarium is aan de deskundige of aan zijn werkgever verschuldigd op 

voorlegging van een schuldvordering die de prestaties van de deskundige gedetailleerd 

weergeeft (artikel 94quinquies, § 2, vijfde lid). 

 

 Zoals uit het bodemgeschil blijkt, kan de verzekeringsonderneming het te betalen bedrag 

voor de rechter betwisten. Zoals reeds vermeld in B.5, kan zij het bedrag bovendien van de 

werkgever terugvorderen. De verplichting tot betaling van het honorarium doet derhalve niet 

op onevenredige wijze afbreuk aan de financiële situatie van de verzekeringsonderneming. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 94quinquies, § 2, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de 

werknemers bij de uitvoering van hun werk schendt niet de artikelen 10, 11, 16, 170 en 172 

van de Grondwet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 

28 maart 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5382 

 
 

Arrest nr. 46/2013 
van 28 maart 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 318, § 2, van het Burgerlijk Wetboek, 

gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Gent. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechters L. Lavrysen, 

A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey en 

P. Nihoul, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter 

M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 



 2 

  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 19 januari 2012 in zake P.B. tegen J. V.B. en anderen, waarvan de expeditie 
ter griffie van het Hof is ingekomen op 17 april 2012, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te 
Gent de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 318, § 2, van het Burgerlijk Wetboek artikel 22 van de Grondwet en 
artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 
in zoverre die bepaling het [P.B.] onmogelijk maakt om op te komen tegen zijn juridische 
afstamming met [K. en K. B.] en dit zonder dat enig concreet en daadwerkelijk belang een 
dergelijke inmenging kan verantwoorden nu het vermoeden van vaderschap van de echtgenoot 
niet zou overeenstemmen met de socio-affectieve werkelijkheid ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  P.B.; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 18 december 2012 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. I. Lamoot, advocaat bij de balie te Brugge, voor P.B.; 
 
 .  Mr. G. Dewulf, tevens loco Mr. S. Ronse, advocaten bij de balie te Kortrijk, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en J.-P. Snappe verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 P.B. en J. V.B. zijn gehuwd op 16 juni 1984. Tijdens hun huwelijk zijn twee kinderen geboren, K. en K. B., 
respectievelijk op 23 maart 2003 en 29 mei 2004. Op grond van artikel 315 van het Burgerlijk Wetboek, wordt 
P.B., als echtgenoot van de moeder, vermoed de wettige vader te zijn van de kinderen.  
 
 P.B. en J. V.B. leven reeds feitelijk gescheiden sinds de geboorte van hun eerste kind. In de akte met 
betrekking tot hun echtscheiding door onderlinge toestemming van 22 maart 2011 verklaren J. V.B. en P.B. dat 
laatstgenoemde niet de biologische vader is van de kinderen. Op 22 juni 2011 zijn zij officieel uit de echt 
gescheiden.  
 
 J. V.B. woont thans sinds 30 november 2004 samen met G.B., die tevens de biologische vader van de 
kinderen zou zijn. Volgens P.B. zou G.B. de kinderen ook willen erkennen. 
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 P.B. dagvaardt op 10 juni 2011 J. V.B., G.B. en L. V.D.G. (voogdes ad hoc voor de minderjarige kinderen), 
om voor recht te horen zeggen dat hij niet de vader is van K. en K. B. en dat zij bijgevolg zijn familienaam niet 
kunnen dragen. Hij vraagt bovendien dat de bekendmaking van de beslissing in de registers van de burgerlijke 
stand zal gebeuren. Tevens wordt geëist de wettige vader toe te laten door alle middelen van recht, in voorkomend 
geval door middel van een bloedonderzoek of enige andere wetenschappelijke methode, het bewijs te leveren van 
niet-vaderschap overeenkomstig artikel 331octies van het Burgerlijk Wetboek. 
 
 De voogdes ad hoc is van oordeel dat de vordering van P.B. ontvankelijk is, aangezien de enige tastbare 
datum van kennisname van het niet-vaderschap de akte van echtscheiding door onderlinge toestemming van 
22 maart 2011 is; zij wijst tevens erop dat de kinderen het grootste belang erbij hebben dat de vordering 
ontvankelijk en gegrond wordt verklaard, zodat hun biologische vader zou kunnen overgaan tot erkenning. 
 
 De Rechtbank van eerste aanleg te Gent stelt dat de vordering van P.B. laattijdig is, aangezien P.B. op 
23 juni 2011 ter terechtzitting heeft verklaard dat hij reeds, vanaf het ogenblik dat zijn oudste kind vier jaar is 
geworden, wist dat de kinderen niet zijn biologische kinderen waren. De verwijzende rechter verklaart bij vonnis 
van 19 januari 2012 de vordering van P.B. tegen G.B. onontvankelijk en beslist, alvorens recht te doen over de 
vordering van P.B. tegen J. V.B. en L. V.D.G., aan het Hof de hierboven vermelde prejudiciële vraag te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  De eiser voor de verwijzende rechter merkt op dat er geen onweerlegbaar bewijs zou bestaan 
betreffende zijn biologisch vaderschap en dat alles dus steunt op vermoedens. Hij meent dat de akte van 
echtscheiding door onderlinge toestemming het enige document is waarin door de moeder van de kinderen voor 
het eerst uitdrukkelijk wordt verklaard dat hij niet de biologische vader is. Indien hiermee rekening wordt 
gehouden en de datum van die echtscheidingsakte als aanvangsdatum van de termijn wordt beschouwd, dan zou 
de vordering wel tijdig zijn ingesteld, te weten binnen het jaar na de ontdekking van het feit dat hij niet de vader is 
van de kinderen. Indien evenwel de datum van die echtscheidingsakte niet als aanvangsdatum van de termijn zou 
kunnen gelden, dan zou slechts een DNA-onderzoek uitsluitsel kunnen geven en zou de termijn dan ook pas 
beginnen te lopen vanaf de definitieve vaststelling via een DNA-onderzoek. 
 
 A.1.2.  De eiser voor de verwijzende rechter voert vervolgens aan dat de rechtspraak van het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens bepaalt dat zelfs wanneer de termijn om het vaderschap te betwisten, is 
overschreden, een laattijdige betwisting uitzonderlijk toelaatbaar kan zijn. Hij beschouwt het feit dat de 
biologische vader G.B. zijn kinderen alsnog wenst te erkennen als een geldige uitzondering. P.B. beroept zich 
tevens op het arrest nr. 54/2011 van het Hof, waarin het Hof de termijn voor een biologische vader om een 
erkenning te betwisten, strijdig heeft bevonden met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, alsook op het 
arrest nr. 96/2011 van het Hof, waarin het de termijn voor een kind om zijn afstammingsband te betwisten, strijdig 
heeft bevonden met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie en met het grondrecht op een ongestoord 
genot van het privé- en gezinsleven.  
 
 Hij voert aan dat er in casu geen enkele socio-affectieve band bestaat tussen hemzelf en de minderjarige 
kinderen en dat de verwijzende rechter bijgevolg terecht heeft geoordeeld dat zou kunnen worden aanvaard dat 
door de wet op discriminerende wijze afbreuk wordt gedaan op het recht op privéleven van de wettige vader en 
van de kinderen, door te bepalen dat de wettige vader het vermoeden van vaderschap niet meer kan betwisten één 
jaar na de ontdekking van het feit dat hij niet de biologische vader van de kinderen is, en dit terwijl dat vermoeden 
met geen enkele socio-affectieve (en mogelijkerwijs ook biologische) realiteit overeenstemt.  
 
 Derhalve zou, volgens de eiser voor de verwijzende rechter, in het belang van het kind, de socio-affectieve 
realiteit steeds moeten primeren op het wettelijk vermoeden van vaderschap. 
 
 A.1.3.  De eiser voor de verwijzende rechter is van oordeel dat, noch hijzelf, noch J. V.B., noch G.B. en noch 
de kinderen erbij gebaat zijn dat het wettelijk vaderschap van P.B. blijft bestaan. Hij voegt daaraan toe dat de 
socio-affectieve relatie primeert op het wettelijk vastgestelde vaderschap. Hij wijst bovendien erop dat ook de 
voogdes ad hoc, in het belang van de minderjarigen, pleit om de door hemzelf ingestelde vordering ontvankelijk 
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en gegrond te verklaren. Hij besluit dat zowel de bestendiging van die socio-affectieve relatie, zoals die tot op 
vandaag bestaat, alsook het feit dat hun biologische vader hen eindelijk wil erkennen, in het belang van de 
minderjarige kinderen is. Hij verwijst hiervoor naar rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens, waaruit volgens hem kan worden afgeleid dat in geval van belangenafweging het belang van het kind 
primeert. 
 
 A.2.1.  De Ministerraad is van oordeel dat de vervaltermijn in artikel 318, § 2, van het Burgerlijk Wetboek 
op een redelijke verantwoording berust. Hij benadrukt dat de wetgever de bescherming van verschillende doelen 
nastreefde, met name de bescherming van de belangen van het kind, de bescherming van de bestaande 
afstammingsband, de bescherming van de rust van de families en het bestendigen van de vaderschapsregel. 
Voormelde doelstellingen zijn ook aanwezig in de arresten nrs. 138/2000 en 96/2011.  
  
 Uit de rechtspraak van het Hof leidt de Ministerraad af dat er slechts sprake kan zijn van een schending van 
het recht op een ongestoord genot van het privé- en gezinsleven van de wettelijk vermoede vader indien die 
persoon nooit wordt toegelaten zijn vaderschap te betwisten. Hij beroept zich tevens op rechtspraak van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat oordeelde dat het voorzien in een korte verjaringstermijn om de 
vordering tot betwisting van het vermoeden van vaderschap in te stellen, artikel 8 van het Europees Verdrag voor 
de rechten van de mens niet schendt. 
 
 A.2.2.  De Ministerraad merkt tevens op dat het manifest tegen de belangen van het kind zou indruisen aan 
de wettelijk vermoede vader alsnog de mogelijkheid te bieden op een later tijdstip een heronderzoek van zijn 
vaderschap te verkrijgen. Dit zou, volgens de Ministerraad, neerkomen op het laten primeren van de socio-
affectieve relatie op de biologische en/of juridische werkelijkheid.  
 
 A.3.  In zijn memorie van antwoord merkt de eiser voor de verwijzende rechter nog op dat noch in 
artikel 318, § 2, van het Burgerlijk Wetboek, noch in de parlementaire voorbereiding ervan, nader is bepaald wat 
dient te worden verstaan onder « na de ontdekking van het feit ». Derhalve dient artikel 318, § 2, van het 
Burgerlijk Wetboek ruim te worden geïnterpreteerd en kan te dezen de echtscheidingsakte worden beschouwd als 
« feit » waarvan de ontdekking de termijn doet ingaan. 
 
 A.4.  De Ministerraad wenst te benadrukken dat het feit dat op een bepaald punt wordt vastgesteld dat er 
geen sprake meer zou zijn van enige relatie tussen de wettige vader en het kind (door bijvoorbeeld de ontstentenis 
van het bezit van staat) geen afbreuk doet aan de eerder gemaakte keuze van de wettelijk vermoede vader om de 
afstammingsband juridisch te bestendigen en het kind aldus rechtszekerheid te verschaffen omtrent zijn 
afstammingsband. De socio-affectieve realiteit dient dus niet steeds te primeren op het wettelijk vermoeden van 
vaderschap. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op artikel 318, § 2, van het Burgerlijk 

Wetboek, dat bepaalt : 

 

 « De vordering van de moeder moet worden ingesteld binnen een jaar na de geboorte. De 
vordering van de echtgenoot moet worden ingesteld binnen een jaar na de ontdekking van het 
feit dat hij niet de vader van het kind is, die van de man die het vaderschap van het kind opeist 
moet worden ingesteld binnen het jaar na de ontdekking van het feit dat hij de vader van het 
kind is en die van het kind moet worden ingesteld op zijn vroegst op de dag waarop het de 
leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt en uiterlijk op de dag waarop het de leeftijd van 
tweeëntwintig jaar heeft bereikt of binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat de 
echtgenoot zijn vader niet is. 
 



 5 

 Indien de echtgenoot overleden is zonder in rechte te zijn opgetreden, terwijl de termijn 
om zulks te doen nog niet verstreken is, kan zijn vaderschap binnen een jaar na zijn overlijden 
of na de geboorte, worden betwist door zijn bloedverwanten in de opgaande en in de 
neerdalende lijn. 
 
 […] ». 
 

 B.1.2.  Het vermoeden van vaderschap vindt zijn grondslag in artikel 315 van het 

Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt dat het kind dat geboren is tijdens het huwelijk of binnen 

300 dagen na de ontbinding of de nietigverklaring van het huwelijk, de echtgenoot tot vader 

heeft. 

 

 B.2.1.  De verwijzende rechter vraagt of artikel 318, § 2, van het Burgerlijk Wetboek 

bestaanbaar is met artikel 22 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van mens, doordat de door de wettige vader ingestelde 

vordering tot betwisting van vaderschap niet ontvankelijk is wanneer de vordering niet is 

ingesteld binnen de termijn van één jaar na de ontdekking van het feit dat hij niet de 

biologische vader van het kind is « nu het vermoeden van vaderschap van de echtgenoot niet 

zou overeenstemmen met de socio-affectieve werkelijkheid ». 

 

 B.2.2.  Uit de gegevens van de zaak en uit de motivering van de verwijzingsbeslissing 

blijkt dat het bodemgeschil betrekking heeft op een vordering ingesteld door de ex-echtgenoot 

die het vermoeden van vaderschap betwist, dat het vermoeden van vaderschap van de ex-

echtgenoot van de moeder niet overeenstemt met de socio-affectieve werkelijkheid en er 

derhalve geen bezit van staat is, en dat het juridisch vastgestelde vaderschap ingaat tegen de 

wensen van alle betrokkenen. 

 

 Het Hof beperkt zijn onderzoek tot de hypothese zoals vermeld in artikel 318, § 2, eerste 

lid, eerste zinsnede van de tweede zin, van het Burgerlijk Wetboek. 

 

 B.3.  De wet van 31 maart 1987 heeft, zoals het opschrift ervan aangeeft, verscheidene 

wetsbepalingen betreffende de afstamming gewijzigd.  

 

 Volgens de memorie van toelichting bestond de bedoeling van die wet onder meer erin 

« de waarheid zoveel mogelijk te benaderen », dat wil zeggen de biologische afstamming 

(Parl. St., Senaat, 1977-1978, nr. 305/1, p. 3). In verband met de vaststelling van de 
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afstamming van vaderszijde is erop gewezen dat « de wil om de regeling van de vaststelling 

van de afstamming zo dicht mogelijk de waarheid te doen benaderen […] het openstellen van 

de mogelijkheden tot betwisting tot gevolg [behoorde] te hebben » (ibid., p. 12). Uit dezelfde 

parlementaire voorbereiding blijkt echter dat de wetgever tevens de « rust der families » in 

overweging heeft willen nemen en heeft willen beschermen door, indien hiertoe nodig, het 

zoeken naar de biologische waarheid te temperen (ibid., p. 15). Hij heeft ervoor geopteerd niet 

af te stappen van het adagium « pater is est quem nuptiae demonstrant » (ibid. p. 11). 

 

 B.4.1.  Bij gebrek aan een specifieke termijnregeling voor het instellen van de vordering 

tot betwisting van het vermoeden van vaderschap, diende toepassing te worden gemaakt van 

artikel 332 van het Burgerlijk Wetboek, dat bepaalde : 

 

 « Het vaderschap dat vaststaat krachtens artikel 315, kan worden betwist door de 
echtgenoot, door de moeder en door het kind. 
 
 […] 
 
 De rechtsvordering van de moeder moet worden ingesteld binnen een jaar na de geboorte 
en die van de echtgenoot of van de vorige echtgenoot binnen een jaar na de geboorte of na de 
ontdekking ervan. 
 
 […] ». 
 

 Aangaande de termijnbepaling heeft de wetgever geoordeeld dat het belang van het kind 

prioritair is en dat het « onaanvaardbaar [is] dat een ontkenning van vaderschap nog zou 

kunnen plaatshebben na verloop van een zekere tijd, m.a.w. nadat redelijkerwijze mag 

aangenomen worden dat bezit van staat is tot stand gekomen » (Parl. St., Senaat, 1984-1985, 

nr. 904/2, p. 115). 

 

 Hoewel de wetgever aan de echtgenoot van de moeder de mogelijkheid tot betwisting van 

het vaderschap niet volledig heeft willen verhinderen, heeft hij aldus de wil geuit de 

rechtszekerheid omtrent de familiale relaties en het belang van het kind als prioritair te 

beschouwen en heeft hij bijgevolg in artikel 318, § 2, van het Burgerlijk Wetboek voorzien in 

een vaste vervaltermijn van één jaar voor het instellen van een vordering tot betwisting van het 

vaderschap. 
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 B.4.2.  Het afstammingsrecht is evenwel diepgaand hervormd door de aanneming van de 

wet van 1 juli 2006 tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking 

tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan. 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding van die wet blijkt dat de wetgever de teksten die ter 

zake door het Hof werden afgekeurd, heeft willen hervormen en rekening heeft willen houden 

met de sociologische evolutie door de afstammingen binnen en buiten het huwelijk dichter bij 

elkaar te brengen : 

 

 « De wet van 1987 heeft nagenoeg alle verschillen uitgevlakt wat de uitwerking betreft, 
maar ze heeft een mechanisme van vermoeden van vaderschap in stand gehouden dat stuitende 
gevolgen heeft voor de vaststelling van de afstamming. […]  
 
 Dit wetsvoorstel beoogt dus tevens het vermoeden van vaderschap te behouden en er 
gevolgen aan te geven die nagenoeg dezelfde zijn als die van een erkenning » (Parl. St., 
Kamer, 2003-2004, DOC 51-0597/001, p. 6). 
 

 « Tot slot moet een rechtszaak worden ingeleid binnen een termijn van een jaar (vanaf het 
ontdekken van de geboorte of vanaf het jaar waarin dat feit ontdekt wordt door de echtgenoot 
of door degene die het kind erkent indien hij niet de vader van het kind is) » (Parl. St., Kamer, 
2005-2006, DOC 51-0597/037, p. 5). 
 

 B.4.3.  In vergelijking met het vorderingsrecht van artikel 332 van het Burgerlijk Wetboek, 

zoals ingevoerd bij de wet van 31 maart 1987, dient te worden vastgesteld dat het vermoeden 

van vaderschap thans kan worden betwist door de moeder, het kind, de man ten aanzien van 

wie de afstamming vaststaat en de persoon die het vaderschap van het kind opeist. 

 

 Voor wat de termijnregeling betreft is er, ten aanzien van de (ex-)echtgenoot van de 

moeder, weinig veranderd. Immers, artikel 318, § 2, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de 

vordering dient te worden ingesteld binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat hij niet de 

vader is van het kind. In vergelijking met de regeling van 1987, volgens welke de echtgenoot 

de vordering diende in te stellen binnen een jaar na de geboorte of na de ontdekking van de 

geboorte, is enkel het startpunt van de vervaltermijn gewijzigd. 

 

 B.5.  Het Hof dient artikel 318, § 2, eerste lid, eerste zinsnede van de tweede zin, van het 

Burgerlijk Wetboek te toetsen aan artikel 22 van de Grondwet, in samenhang gelezen met 

artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
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 Artikel 22 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven en zijn gezinsleven, behoudens in 
de gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald. 
 
 De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen de bescherming van dat 
recht ». 
 

 Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « 1.  Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis 
en zijn briefwisseling. 
 
 2.  Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de 
uitoefening van dit recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische 
samenleving nodig is in het belang van ’s lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het 
economisch welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van 
strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of voor de bescherming 
van de rechten en vrijheden van anderen ». 
 

 Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 22 van de Grondwet blijkt dat de 

Grondwetgever « een zo groot mogelijke concordantie [heeft willen nastreven] met artikel 8 

van het Europees Verdrag tot Bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden (EVRM), teneinde betwistingen over de inhoud van dit Grondwetsartikel 

respectievelijk art. 8 van het EVRM te vermijden » (Parl. St., Kamer, 1992-1993, nr. 997/5, 

p. 2).   

 

 B.6.  Het recht op de eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven, zoals het door de 

voormelde bepalingen wordt gewaarborgd, beoogt in wezen de personen te beschermen tegen 

inmengingen in hun privéleven en hun gezinsleven.  

 

 Artikel 22, eerste lid, van de Grondwet sluit, evenmin als artikel 8 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens, een overheidsinmenging in de uitoefening van dat recht 

niet uit, maar beide artikelen vereisen dat in die inmenging wordt voorzien door een voldoende 

precieze wettelijke bepaling, dat zij beantwoordt aan een dwingende maatschappelijke behoefte 

en dat zij evenredig is met de daarmee nagestreefde wettige doelstelling. Die bepalingen 

houden voor de overheid bovendien de positieve verplichting in om maatregelen te nemen die 

een daadwerkelijke eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven verzekeren, zelfs in de 
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sfeer van de onderlinge verhoudingen tussen individuen (EHRM, 27 oktober 1994, Kroon e.a. 

t. Nederland, § 31). 

 

 B.7.  De procedures met betrekking tot het vaststellen of betwisten van de vaderlijke 

afstamming, raken het privéleven van de verzoeker, omdat de materie van de afstamming 

belangrijke aspecten van iemands persoonlijke identiteit omvat (EHRM, 28 november 1984, 

Rasmussen t. Denemarken, § 33; 24 november 2005, Shofman t. Rusland, § 30; 12 januari 

2006, Mizzi t. Malta, § 102; 16 juni 2011, Pascaud t. Frankrijk, §§ 48-49; 21 juni 2011, 

Krušković t. Kroatië, § 20; 22 maart 2012, Ahrens t. Duitsland, § 60;  12 februari 2013, 

Krisztián Barnabás Tóth t. Hongarije, § 28). 

 

 De in het geding zijnde regeling voor de betwisting van het vermoeden van vaderschap 

valt derhalve onder de toepassing van artikel 22 van de Grondwet en van artikel 8 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 B.8.1.  De wetgever beschikt bij de uitwerking van een regeling die een 

overheidsinmenging in het privéleven inhoudt, over een appreciatiemarge om rekening te 

houden met een billijk evenwicht tussen de tegenstrijdige belangen van het individu en de 

samenleving in haar geheel (EHRM, 26 mei 1994, Keegan t. Ierland, § 49; 27 oktober 1994, 

Kroon e.a. t. Nederland, § 31; 2 juni 2005, Znamenskaya t. Rusland, § 28; 24 november 2005, 

Shofman t. Rusland, § 34; 20 december 2007, Phinikaridou t. Cyprus, §§ 51 tot 53).  

 

 Die appreciatiemarge van de wetgever is evenwel niet onbegrensd : om te oordelen of een 

wettelijke regeling verenigbaar is met het recht op de eerbiediging van het privéleven, moet 

worden nagegaan of de wetgever een billijk evenwicht heeft gevonden tussen alle rechten en 

belangen die in het geding zijn. Zulks vereist dat de wetgever niet alleen een afweging maakt 

tussen de belangen van het individu tegenover die van de samenleving in haar geheel, maar 

tevens tussen de tegenstrijdige belangen van de betrokken personen (EHRM, 6 juli 2010, 

Backlund t. Finland, § 46; 15 januari 2013, Laakso t. Finland, § 46; 29 januari 2013, Röman 

t. Finland, § 51), op gevaar af anders een maatregel te nemen die niet evenredig is met de 

nagestreefde wettige doelstellingen. Die belangenafweging zou in principe ertoe moeten leiden 

dat de biologische en sociale werkelijkheid primeert op een wettelijk vermoeden indien dat 

laatste frontaal zou ingaan tegen de vastgestelde feiten en de wensen van de betrokkenen 
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(EHRM, 27 oktober 1994, Kroon e.a. t. Nederland, § 40; 24 november 2005, Shofman 

t. Rusland, § 44; 10 oktober 2006, Paulik t. Slowakije, § 46).  

 

 B.8.2.  In het bijzonder voor wat de termijnen in het afstammingsrecht betreft, wordt door 

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens het invoeren van termijnen op zich niet strijdig 

geacht met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens; enkel de aard van 

een dergelijke termijn kan als strijdig worden beschouwd (EHRM, 6 juli 2010, Backlund  

t. Finland, § 45; 15 januari 2013, Laakso t. Finland, § 45; 29 januari 2013, Röman t. Finland, 

§ 50). 

 

 B.8.3.  Bovendien wordt door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aanvaard 

dat de appreciatiemarge van de nationale wetgever groter is wanneer er bij de lidstaten van de 

Raad van Europa geen consensus bestaat omtrent het belang dat in het geding is, noch omtrent 

de manier waarop dat belang dient te worden beschermd (EHRM, 22 maart 2012, Ahrens 

t. Duitsland, § 68). Daarnaast benadrukt het Europees Hof dat het niet zijn taak is om, in de 

plaats van de nationale overheden, beslissingen te nemen. (EHRM, 15 januari 2013, Laakso 

t. Finland, § 41). 

 

 B.9.  De rust der families en de rechtszekerheid van de familiale banden, enerzijds, en het 

belang van het kind, anderzijds, zijn legitieme doelstellingen waarvan de wetgever kan uitgaan 

om een onbeperkte mogelijkheid tot betwisting van het vaderschap te verhinderen, zodat de 

wetgever ontvankelijkheidsvoorwaarden zoals « bezit van staat » en vervaltermijnen kon 

invoeren. In dat opzicht is het pertinent om de biologische werkelijkheid niet a priori te laten 

prevaleren op de socio-affectieve werkelijkheid van het vaderschap.  

 

 B.10.1.  De wetgever vermocht te oordelen dat hij die huwt in beginsel aanvaardt om 

beschouwd te worden als vader van ieder kind dat zijn vrouw zal baren. Rekening houdend met 

de bekommernissen van de wetgever en met de waarden die hij heeft willen verzoenen, komt 

het in beginsel niet onredelijk voor dat hij de echtgenoot slechts een korte termijn heeft willen 

toekennen om de vordering tot vaderschapsbetwisting in te stellen. 

 

 B.10.2.  Daarnaast kan het vaststellen van een termijn voor het instellen van een vordering 

tot betwisting van het vaderschap eveneens worden verantwoord door de zorg om de 

rechtszekerheid en een definitief karakter van de familiale relaties te waarborgen.  
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 B.10.3.  Artikel 318, § 2, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de vordering van de 

echtgenoot moet worden ingesteld binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat hij niet de 

vader van het kind is. De interpretatie van het begrip « feit » behoort tot de bevoegdheid van de 

rechter ten gronde, waarbij hem een ruime appreciatiebevoegdheid wordt verleend. Immers, 

overeenkomstig artikel 331octies van het Burgerlijk Wetboek kunnen de rechtbanken, « zelfs 

ambtshalve, een bloedonderzoek of enig ander onderzoek volgens beproefde wetenschappelijke 

methodes gelasten », waarbij niets hen belet het tijdstip van de uitkomst van dat onderzoek als 

startpunt van de termijn van één jaar te beschouwen. 

 

 B.11.  Rekening houdend met de belangrijke appreciatiemarge waarover de wetgever 

beschikt, zoals uiteengezet in B.8.1,  om te zoeken naar een billijk evenwicht tussen alle in het 

geding zijnde rechten en belangen en met de in B.8.2 vermelde rechtspraak van het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens in verband met termijnen die het in bepaalde gevallen 

toestaat, dient voorts erop gewezen dat de wetgever in artikel 318 van het Burgerlijk Wetboek 

ook in de mogelijkheid, onder de in dat artikel vermelde voorwaarden, voorziet om een 

vordering tot ontkenning en onderzoek van vaderschap voor de kinderen in te stellen en om een 

vordering tot betwisting en vaststelling van vaderschap voor iemand die beweert de 

biologische vader te zijn, in te stellen. 

 

 B.12.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 318, § 2, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek schendt niet artikel 22 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens, in zoverre de echtgenoot de vordering tot betwisting van vaderschap 

moet instellen binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat hij niet de vader is van het 

kind. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof op de openbare terechtzitting van 

28 maart 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5398 

 
 

Arrest nr. 47/2013 
van 28 maart 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 43quater en 60bis van de wet van 

6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, gesteld 

door het Arbeidshof te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en 

F. Daoût, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter 

M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 3 mei 2012 in zake de Controledienst voor de ziekenfondsen en de 
landsbonden van ziekenfondsen tegen de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, 
waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 9 mei 2012, heeft het 
Arbeidshof te Brussel de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schenden de artikelen 43quater en 60bis van de wet van 6 augustus 1990 op de 
ziekenfondsen, in die zin geïnterpreteerd dat de ziekenfondsen of de landsbonden van 
ziekenfondsen ook een administratieve geldboete kunnen oplopen voor een reclame gemaakt 
door derden, ook als zij met deze derden geen overeenkomst hebben en zij op geen enkele 
wijze aan deze reclame hun medewerking hebben verleend, de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet in zoverre zij aan de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen de 
bescherming ontnemen van het algemeen rechtsbeginsel van het persoonlijke karakter van de 
straf ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  de « Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen », met zetel te 1150 Brussel, 
Sint-Huibrechtsstraat 19; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 20 februari 2013 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. S. Daems loco Mr. J.-P. Buyle, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
« Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen »; 
 
 .  Mr. P. Slegers, tevens loco Mr. B. Fonteyn, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en J.-P. Moerman verslag 
uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (hierna : CDZ) heeft op 
17 oktober 2005 administratieve sancties opgelegd aan de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. 
 
 Die sancties werden opgelegd wegens het uitbrengen, op 19 april 2005 en 16 maart 2005, van twee 
adviezen met verboden vergelijkende reclame en bedrieglijke reclame, door middel van de webstek van de 
onderneming « OnafhankelijkAdvies.be ». Die onderneming had het ziekenfonds « Partena Onafhankelijk 
Ziekenfonds Vlaanderen », dat is aangesloten bij de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, vermeld 
als een van de goedkoopste aanbieders van een verzekering tegen kleine risico’s in de ziekteverzekering.  
 
 De Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen heeft de sancties, bestaande uit een administratieve 
geldboete van 650 euro wegens het eerste bericht en 500 euro wegens het tweede bericht, en tweemaal 
2 500 euro wegens bedrieglijke reclame, aangevochten bij de Arbeidsrechtbank te Brussel, die de sancties heeft 
vernietigd. Die rechtbank was van oordeel dat geen sanctie kon worden uitgesproken ten laste van de 
Landsbond, omdat de gewraakte reclame uitging van een onderneming die geen enkele band of 
samenwerkingsovereenkomst had met de Landsbond en omdat iedere sanctie, ook een administratieve sanctie, 
noodzakelijk een individueel karakter vertoont en enkel kan worden uitgesproken ten aanzien van een persoon of 
instelling die een rechtsnorm concreet heeft overtreden. 
 
 De CDZ heeft tegen dat vonnis van de Arbeidsrechtbank te Brussel hoger beroep ingesteld. Voor het 
Arbeidshof te Brussel voert de CDZ aan dat artikel 43quater, § 4, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de 
ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen bepaalt dat « eveneens als een reclame in hoofde van een 
ziekenfonds of landsbond [wordt] beschouwd », een vergelijkende of bedrieglijke reclame die is « gevoerd door 
een rechtspersoon waarmee het ziekenfonds of de landsbond een samenwerkingsakkoord heeft afgesloten, een 
maatschappij van onderlinge bijstand bedoeld in artikel 43bis of elke andere derde ». Aldus zou het volgens het 
CDZ zonder belang zijn dat er geen concrete band of samenwerkingsovereenkomst wordt aangetoond tussen de 
Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen en de webstek « OnafhankelijkAdvies.be ». 
 
 In repliek op het advies van het openbaar ministerie stelt de CDZ dat het Arbeidshof, indien het van mening 
zou zijn dat de interpretatie die het CDZ aan die bepaling geeft niet verenigbaar zou zijn met een aantal 
fundamentele rechtsbeginselen, een prejudiciële vraag moet stellen aan het Grondwettelijk Hof, omdat het 
Arbeidshof niet de bevoegdheid heeft om een duidelijke wettekst terzijde te schuiven met een verwijzing naar 
algemene rechtsbeginselen. 
 
 Daarop heeft het Arbeidshof beslist de prejudiciële vraag te stellen, na te hebben herinnerd aan het 
algemene rechtsbeginsel van het persoonlijke karakter van een straf, beginsel dat volgens dat Hof geldt voor alle 
sancties, ongeacht of die strafrechtelijk of administratief van aard zijn. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  De Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen doet opmerken dat in de interpretatie die de 
CDZ geeft aan artikel 43quater, § 4, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de 
landsbonden van ziekenfondsen (hierna : wet van 6 augustus 1990) alle vergelijkende reclame en bedrieglijke 
reclame voor een ziekenfonds of een landsbond door om het even welke derde wordt beschouwd als 
vergelijkende reclame en bedrieglijke reclame die uitgaat van dat ziekenfonds of die landsbond zelf. 
 
 Volgens de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen kan hij niet aansprakelijk worden gesteld 
voor handelingen van een derde met wie hij geen enkele band heeft. Hij heeft geen enkele daad gesteld waaruit 
zou kunnen worden afgeleid dat hij gebruik heeft gemaakt van of heeft verwezen naar de aangeklaagde 
vergelijkende studie. Hij heeft daarentegen alles in het werk gesteld om de in Nederland gevestigde onderneming 
« OnafhankelijkAdvies.be » te verzoeken te stoppen met dergelijke praktijken. 
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 De Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen is van mening dat uit de parlementaire voorbereiding 
van artikel 43quater van de wet van 6 augustus 1990 duidelijk blijkt dat men maar een sanctie kan opleggen 
wanneer reclame wordt gemaakt voor, of beter in opdracht van, een ziekenfonds. De wet verwijst naar een 
samenwerking. 
 
 De CDZ is ervan uitgegaan dat er een samenwerkingsverband was tussen de onderneming 
« OnafhankelijkAdvies.be » en de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen of het bij haar aangesloten 
ziekenfonds « Partena Onafhankelijk Ziekenfonds Vlaanderen », terwijl dat niet het geval is. 
 
 Zodoende heeft de CDZ het vermoeden van onschuld geschonden. De administratieve sanctie kan slechts 
worden opgelegd indien er een inbreuk is op een rechtsnorm ten gevolge van een persoonlijke gedraging. 
 
 De Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen herinnert eraan dat in het verwijzingsarrest is gesteld 
dat de algemene beginselen van het strafrecht van toepassing zijn los van de kwalificatie strafrechtelijk of niet-
strafrechtelijk die de wetgever zou kunnen geven aan de sancties die hij bepaalt. De Landsbond refereert ook aan 
de arresten van het Hof nrs. 38/2002 van 20 februari 2002 en 108/2002 van 26 juni 2002. 
 
 De Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen besluit dat indien de artikelen 43quater en 60bis van 
de wet van 6 augustus 1990 zo worden geïnterpreteerd dat de ziekenfondsen of landsbonden van ziekenfondsen 
een administratieve geldboete kunnen oplopen voor reclame die is gemaakt door derden, ook wanneer zij met die 
derden geen overeenkomst hebben en op geen enkele wijze aan de reclame medewerking hebben verleend, de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet worden geschonden in zoverre aan de ziekenfondsen of landsbonden van 
ziekenfondsen de bescherming wordt ontnomen van het algemeen rechtsbeginsel van het persoonlijk karakter 
van de straf. 
 
 A.2.1.  De Ministerraad zet uiteen dat artikel 43quater, § 4, van de wet van 6 augustus 1990 in die wet is 
ingevoegd bij de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen teneinde de CDZ 
te machtigen een sanctie op te leggen in geval van bedrieglijke of vergelijkende reclame voor ziekenfondsen. 
 
 Volgens de Ministerraad beoogde de wetgever niet alleen een verboden commerciële binding, maar ook 
elke schijn van een dergelijke binding met derden te voorkomen, om verwarring bij de consument te vermijden. 
 
 A.2.2.  De Ministerraad is van mening dat er een objectief verschil in behandeling is tussen, enerzijds, de 
ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, die een administratieve geldboete riskeren voor reclame 
gemaakt door derden, ook als zij met die derden geen overeenkomst hebben en zij op geen enkele wijze aan die 
reclame hun medewerking hebben verleend, en, anderzijds, andere categorieën van personen die enkel voor hun 
eigen daden een sanctie kunnen oplopen. 
 
 De Ministerraad herinnert eraan dat het Hof in een aantal arresten erop heeft gewezen dat het vanwege de 
specifieke kenmerken van de ziekenfondsen aangewezen was voor hen in een verschillende behandeling te 
voorzien (arrest nr. 23/92 van 2 april 1992, nr. 70/99 van 17 juni 1999 en nr. 102/2001 van 13 juli 2001). Ook 
het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft bevestigd dat in het kader van de volksgezondheid elke reclame, 
zelfs indien die wordt gevoerd door een onafhankelijke derde buiten het kader van een handels- of industriële 
activiteit, als reclame dient te worden beschouwd (HvJ., 2 april 2009, C-421/07, Damgaard, punt 29). 
 
 A.2.3.  Volgens de Ministerraad heeft de wetgever, om het beoogde doel te bereiken, een juridische fictie 
gecreëerd krachtens welke voor de toepassing van artikel 43quater, § 4, van de wet van 6 augustus 1990 een 
reclame door « elke andere derde » wordt beschouwd als een reclame « in hoofde van een ziekenfonds of een 
landsbond ». 
 
 Van de ziekenfondsen wordt verwacht dat zij een actieve rol spelen in de sociale zekerheid, die steunt op de 
beginselen van solidariteit.  
 
 De wetgever heeft redelijk kunnen oordelen dat het voordeel voor een ziekenfonds dat uitgaat van een 
reclame gevoerd door een derde, door dat ziekenfonds zelf moet worden weggewerkt, door de nodige 
maatregelen te treffen om de onrechtmatige reclame te laten stopzetten, eventueel door middel van een vordering 
tot staking of een gerechtelijke procedure. 
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 A.2.4.  Naar het oordeel van de Ministerraad past de in het geding zijnde wetgeving in het kader van de 
doelstelling om de mogelijke samenwerking tussen ziekenfondsen en derden doorzichtig te houden en alle 
collusie weg te werken, teneinde de verwarring bij de consument te vermijden. 
 
 Het bewijs van een samenwerking tussen een ziekenfonds en een derde kan zeer moeilijk, zo niet 
onmogelijk, worden geleverd. Dat is des te meer zo nu de CDZ niet over enig gerechtelijk onderzoeksmiddel 
beschikt. 
 
 De Ministerraad doet ten slotte opmerken dat de CDZ enkel administratieve sancties kan opleggen. Zij 
beogen niet een welbepaalde gedraging van het ziekenfonds strafbaar te maken. Overigens gaat het om sancties 
met een beperkt bedrag. 
 
 A.3.  De Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen betwist dat van hem kan worden verwacht dat 
hij door middel van een vordering tot staking of een gerechtelijke procedure de aangeklaagde reclame moet 
bestrijden. De onderneming « OnafhankelijkAdvies.be » is een internetbedrijf dat in Nederland is gevestigd en 
dat niet is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Derden die met inachtneming van de Europese richtlijnen 
reclame voeren, kunnen daarvoor niet worden bestraft. Het zou absurd zijn dat de ziekenfondsen of landsbonden 
van ziekenfondsen wel voor de daden van die derden zouden kunnen worden bestraft. 
 
 De Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen antwoordt nog dat de Ministerraad ten onrechte 
verwijst naar de rechtspraak van het Hof van Justitie volgens welke in het kader van de volksgezondheid reclame 
die wordt gevoerd door een onafhankelijke derde buiten een handels- of industriële activiteit, als reclame dient te 
worden beschouwd. De vraag die te dezen rijst is niet of er reclame werd gevoerd, maar wel of de ziekenfondsen 
en de landsbonden van ziekenfondsen kunnen worden gestraft voor handelingen van derden waarmee zij geen 
enkele band hebben. Dat zou in strijd zijn met de algemene beginselen van het strafrecht. 
 
 De Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen besluit dat de prejudiciële vraag bevestigend dient te 
worden beantwoord. 
 
 A.4.1.  De Ministerraad repliceert dat de sanctie waarin artikel 60bis van de wet van 6 augustus 1990 
voorziet, een administratieve sanctie is. Het eigen karakter van administratieve sancties impliceert dat niet moet 
worden voldaan aan de procedurele en materiële waarborgen die zijn vervat in de verdragen inzake 
mensenrechten, in de Grondwet en in de algemene beginselen van het strafrecht. 
 
 Een sanctie is maar strafrechtelijk van aard als is voldaan aan de criteria met betrekking tot de juridische 
kwalificatie van de overtreding, de aard van de overtreding en de aard en ernst van de sanctie. De Ministerraad 
overloopt die criteria en besluit dat de sanctie waarin artikel 60bis van de wet van 6 augustus 1990 voorziet, geen 
strafsanctie is. 
 
 A.4.2.  De Ministerraad betoogt nog dat een vordering tot staking of een gerechtelijke procedure tegen een 
derde perfect mogelijk is en dat de wetgever vermocht te oordelen dat een ziekenfonds zich niet mag beperken 
tot een passieve houding ten aanzien van de door een derde gevoerde reclame. 
 
 Het bewijs van een samenwerking tussen een ziekenfonds en een derde kan zeer moeilijk, zo niet 
onmogelijk, worden aangetoond. 
 
 Door de ziekenfondsen en landsbonden te betrekken bij het opsporen van onrechtmatige reclame, wat op 
zich redelijk is vanwege hun statuut van meewerkende instellingen van sociale zekerheid, waarborgt de wetgever 
de doeltreffendheid van de controle. 
 
 De Ministerraad besluit dat de prejudiciële vraag ontkennend dient te worden beantwoord. 
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- B - 

 

 B.1.  Het verwijzende rechtscollege vraagt of de artikelen 43quater en 60bis van de wet 

van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen 

(hierna : wet van 6 augustus 1990) bestaanbaar zijn met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet. 

 

 Artikel 43quater van de wet van 6 augustus 1990, waarvan inzonderheid paragraaf 4 in 

het geding is, bepaalt : 

 
 « § 1.  Voor de toepassing van deze wet verstaat men onder : 
 
 1°  reclame : elke vorm van mededeling met als directe of indirecte doelstelling de 
promotie ofwel van de aansluiting bij een ziekenfonds of van het ziekenfonds zelf ofwel van 
een dienst in de zin van artikelen 3, eerste lid, b) en c), en 7, §§ 2 en 4, van deze wet en 67, 
vijfde lid, van de wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie 
van de aanvullende ziekteverzekering (I) ingericht door een ziekenfonds, een landsbond of 
een rechtspersoon met dewelke het ziekenfonds of de landsbond een samenwerkingsakkoord 
heeft afgesloten; 
 
 2°  vergelijkende reclame : elke reclame die op directe of indirecte, expliciete of 
impliciete wijze via vergelijking één of meerdere ziekenfonds(en) of landsbond(en) 
identificeert of een dienst bedoeld sub 1°; 
 
 3°  bedrieglijke reclame : elke reclame die op enigerlei wijze, met inbegrip van haar 
presentatie, tot vergissing leidt of kan leiden en die ingevolge dit bedrieglijk karakter het 
gedrag van de leden kan beïnvloeden of die om deze redenen nadeel berokkent of kan 
berokkenen aan één of meerdere ander(e) ziekenfonds(en) of landsbond(en). 
 
 § 2.  Elke vergelijkende of bedrieglijke reclame in hoofde van een ziekenfonds of een 
landsbond is verboden. 
 
 § 3.  Is eveneens verboden, in hoofde van een ziekenfonds of een landsbond, het voeren 
van reclame : 
 
 1°  betreffende de inhoud van statutaire bepalingen die nog niet goedgekeurd zijn door de 
controledienst; 
 
 2°  onder een andere benaming dan diegene die opgenomen is in de statuten; 
 
 3°  betreffende de toekenning van voordelen in het kader van diensten bedoeld in de 
artikelen 3, eerste lid, b) en c), en 7, §§ 2 en 4, van deze wet en 67, vijfde lid, van de wet van 
26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende 
ziekteverzekering (I) onder beperkende voorwaarden met betrekking tot hun beschikbaarheid. 
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 § 4.  Voor de toepassing van deze wet wordt eveneens als een reclame in hoofde van een 
ziekenfonds of een landsbond beschouwd, een reclame, bedoeld in de §§ 2 en 3, gevoerd door 
een rechtspersoon waarmee het ziekenfonds of de landsbond een samenwerkingsakkoord 
heeft afgesloten, een maatschappij van onderlinge bijstand bedoeld door artikel 43bis of elke 
andere derde ». 
 

 Artikel 60bis van de wet van 6 augustus 1990 bepaalt : 

 
 « Een administratieve geldboete van 50 euro tot 250 euro kan worden uitgesproken : 
 
 1°  per, in strijd met de bepalingen van artikel 43quinquies, toegekend voordeel; 
 
 2°  voor elke, in strijd met de bepalingen van artikel 71quinquies, verrichte betaling. 
 
 Een administratieve geldboete van 100 euro tot 500 euro kan worden uitgesproken in 
geval van niet naleving van de termijn bedoeld door of krachtens de artikelen 3bis, derde lid, 
11, § 1, eerste lid, 30, tweede lid, 35, derde lid, 36, eerste lid, en 43, §§ 3 en 4, derde lid. 
 
 Een administratieve geldboete van 500 euro tot 2 500 euro kan worden uitgesproken : 
 
 1°  voor elke, in strijd met de bepalingen van artikel 43quater, § 2, gevoerde 
vergelijkende reclame; 
 
 2°  voor elke, in strijd met de bepalingen van artikel 43quater, § 3, gevoerde reclame. 
 
 Een administratieve geldboete van 1 500 euro tot 7 500 euro kan worden uitgesproken 
voor elke inbreuk op de bepalingen van artikel 43ter. 
 
 Een administratieve geldboete van 1 500 euro tot 7 500 euro kan worden uitgesproken : 
 
 1°  […] 
 
 […] 
 
 9°  […] 
 
 Een administratieve geldboete van 2 500 euro tot 12 500 euro kan worden uitgesproken : 
 
 1°  voor elke, in strijd met de bepalingen van artikel 43quater, § 2, gevoerde bedrieglijke 
reclame; 
 
 2°  […] 
 
 3°  […] ». 
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 B.2.  De wet van 6 augustus 1990 stelt de voorwaarden vast waaraan de ziekenfondsen en 

de landsbonden van ziekenfondsen moeten beantwoorden om rechtspersoonlijkheid te 

verkrijgen, bepaalt hun opdrachten en de basisregels voor hun werking en organiseert het 

toezicht waaraan zij zijn onderworpen. 

 

 Het artikel 43quater is in de wet van 6 augustus 1990 ingevoegd bij artikel 152 van de 

wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen. 

 

 Zoals blijkt uit de memorie van toelichting bij het ontwerp van die wet van 12 augustus 

2000, werd beoogd de wet van 6 augustus 1990 aan te passen aan de evoluties die zich 

sedertdien hebben voorgedaan in de sector van de ziekenfondsen, alsook aan de vaststellingen 

die uit de dagelijkse praktijk voortvloeien : 

 
 « Zo is het onder meer nodig op een aantal domeinen de wet van 6 augustus 1990 aan te 
vullen, zowel op het vlak van de rechten van de leden als op het vlak van de rechten en 
plichten van de ziekenfondsen en landsbonden. 
 
 Dit is bijvoorbeeld het geval voor de ontbinding van een landsbond van ziekenfondsen, 
voor de door de ziekenfondsen en de landsbonden gevoerde reclame, inzake de 
verjaringstermijn van te betalen of terug te vorderen bijdragen en voordelen, alsook inzake de 
administratieve geldboetes die kunnen worden opgelegd in geval van inbreuk op de wet en de 
uitvoeringsbesluiten ervan » (Parl. St., Kamer, 1999-2000, DOC 50-0756/001, p. 68). 
 

 Inzonderheid wat artikel 43quater van de wet van 6 augustus 1990 betreft, stelt diezelfde 

memorie van toelichting : 

 
 « Met uitzondering van artikel 43ter, betreffende inzonderheid de akkoorden met als 
voorwerp de promotie van sommige diensten en producten, bevat de wet van 6 augustus 1990 
nu geen enkele bepaling inzake reclame. 
 
 De bedoeling van dit artikel is een artikel 43quater in de wet van 6 augustus 1990 in te 
voegen om een wettelijke basis te creëren om aan de Controledienst toe te laten op te treden 
wanneer er zich buiten het artikel 43ter een probleem betreffende reclame stelt. 
 
 Krachtens dit artikel is, in hoofde van een ziekenfonds of een landsbond, elke 
bedrieglijke reclame, alsmede elke vergelijkende reclame, waarbij al dan niet uitdrukkelijk de 
naam of een dienst van een ziekenfonds of een landsbond wordt vermeld, verboden. 
Bovendien is niet enkel directe vergelijkende reclame, maar ook indirecte vergelijkende 
reclame, waarbij naar een vergelijkende studie, gemaakt door een verbruikers- of andere 
organisatie, wordt verwezen, verboden. 
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 Dit artikel verbiedt eveneens, in hoofde van een ziekenfonds of een landsbond, de 
reclame betreffende de inhoud van statutaire bepalingen die nog niet zijn goedgekeurd door 
de Controledienst, alsook de reclame gevoerd onder een andere benaming dan diegene die is 
opgenomen in de statuten. 
 
 Teneinde aan de Controledienst toe te laten een sanctie uit te spreken bij de vaststelling 
van een bedrieglijke of vergelijkende reclame gevoerd door een rechtspersoon met wie het 
ziekenfonds of de landsbond een samenwerkingsakkoord heeft afgesloten of door een 
maatschappij van onderlinge bijstand, bedoeld in artikel 43bis van de wet van 6 augustus 
1990 of door elke andere derde, voorziet artikel 43quater, § 3, dat een dergelijke reclame als 
een reclame in hoofde van het ziekenfonds of de landsbond wordt beschouwd. » (ibid., p. 77). 
 

 B.3.  Voor het verwijzende rechtscollege worden de administratieve sancties betwist die 

de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (hierna : 

CDZ) krachtens de in het geding zijnde bepalingen heeft opgelegd aan een landsbond, 

vanwege de reclame die uitgaat van een in Nederland gevestigde onderneming, en wordt 

gevoerd via de internet-webstek « OnafhankelijkAdvies.be ». 

 

 Hoewel de landsbond betwist dat hij enige band heeft met die onderneming en de CDZ 

geen bewijs van enige samenwerking tussen die onderneming en de landsbond voorlegt, is de 

CDZ van oordeel dat de administratieve sancties krachtens artikel 43quater, § 4, van de wet 

van 6 augustus 1990 kunnen worden opgelegd, nu reclame voor een ziekenfonds of een 

landsbond van ziekenfondsen in de zin van die wet ook de reclame omvat die « door elke 

andere derde » wordt gevoerd. 

 

 Het verwijzende rechtscollege vraagt of de in het geding zijnde bepalingen 

discriminerend zijn doordat zij aan de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen de 

bescherming ontnemen van het algemene rechtsbeginsel van het persoonlijke karakter van de 

straf, in de interpretatie volgens welke die ook een administratieve geldboete kunnen oplopen 

voor een reclame gemaakt door derden, ook als zij met die derden geen enkele overeenkomst 

hebben en zij op geen enkele wijze aan die reclame hun medewerking hebben verleend. 

 

 B.4.1.  In de interpretatie dat de ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen door 

de CDZ kunnen worden bestraft voor reclame in de zin van de wet van 6 augustus 1990 

gemaakt door derden waarmee zij geen enkele band hebben, ontneemt artikel 43quater, § 4, 

van die wet de personen die dergelijke instellingen beheren, de waarborg die eenieder geniet, 

te weten het beginsel van het persoonlijke karakter van de straf. 
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 B.4.2.  De administratieve sancties die krachtens artikel 60bis van de wet van 6 augustus 

1990 kunnen worden opgelegd, en die kunnen oplopen tot 2 500 euro voor verboden 

vergelijkende reclame en tot 12 500 euro voor verboden bedrieglijke reclame, hebben tot doel 

de inbreuken tegen artikel 43quater van de wet van 6 augustus 1990 op algemene wijze te 

voorkomen en te bestraffen. Zij hebben derhalve in hoofdzaak een repressief karakter en zijn 

strafrechtelijk in de zin van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 

en artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. 

 

 B.4.3.  In de interpretatie van artikel 43quater, § 4, van de wet van 6 augustus 1990 die 

de CDZ voorstaat, leidt die bepaling ertoe dat een ziekenfonds of landsbond van 

ziekenfondsen onweerlegbaar kan worden vermoed verantwoordelijk te zijn voor handelingen 

van derden, zelfs wanneer er geen enkel verband is aangetoond tussen hen en die derden. 

 

 Niettegenstaande de specificiteit van de sector waarin de ziekenfondsen en landsbonden 

van ziekenfondsen hun activiteit ontplooien, en ook al kan met de Ministerraad worden 

aangenomen dat het bewijs van een samenwerking tussen een ziekenfonds of landsbond van 

ziekenfondsen en een derde moeilijk kan worden geleverd, doet het onweerlegbare 

vermoeden van schuld dat is ingevoerd bij de in het geding zijnde bepaling, zoals 

geïnterpreteerd door de verwijzende rechter, op onevenredige wijze afbreuk aan het beginsel 

van het persoonlijke karakter van de straf. 

 

 In die interpretatie dient de prejudiciële vraag bevestigend te worden beantwoord. 

 

 B.5.  Artikel 43quater, § 4, van de wet van 6 augustus 1990 kan evenwel ook zo worden 

geïnterpreteerd dat de wetgever met de woorden « elke andere derde » enkel het geval beoogt 

waarin de bij die bepaling verboden reclame uitgaat van een derde, maar met medewerking 

van een of meer welbepaalde ziekenfondsen of landsbonden van ziekenfondsen. 

 

 In die interpretatie is de in het geding zijnde bepaling niet discriminerend en dient de 

prejudiciële vraag ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 -  Artikel 43quater, in samenhang gelezen met artikel 60bis, van de wet van 6 augustus 

1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen schendt de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met het algemene rechtsbeginsel 

van het persoonlijke karakter van de straf, in de interpretatie dat die bepaling, met de woorden 

« elke andere derde », het geval beoogt waarin de reclame die zij verbiedt, uitgaat van een 

derde, zelfs zonder medewerking van een of meer welbepaalde ziekenfondsen of landsbonden 

van ziekenfondsen. 

 

 -  Artikel 43quater, in samenhang gelezen met artikel 60bis, van de voormelde wet van 

6 augustus 1990 schendt niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen 

met het algemene rechtsbeginsel van het persoonlijke karakter van de straf, in de interpretatie 

dat die bepaling, met de woorden « elke andere derde », enkel het geval beoogt waarin de 

reclame die zij verbiedt, uitgaat van een derde, maar met medewerking van een of meer 

welbepaalde ziekenfondsen of landsbonden van ziekenfondsen. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 28 maart 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5403 

 
 

Arrest nr. 48/2013 
van 28 maart 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 37 van de wet van 7 februari 2003 

houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid, gesteld door de Vrederechter 

van het kanton Torhout. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechters E. De Groot, 

J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey en F. Daoût, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 15 mei 2012 in zake de nv « Parkeerbeheer » tegen Davy Smits, waarvan 
de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 23 mei 2012, heeft de Vrederechter van 
het kanton Torhout de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 37 van de wet van 7 februari 2003 (B.S., 25 februari 2003) houdende 
verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid door het vervangen van het enig artikel 
van de wet van 22 februari 1965 artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 1°, en artikel 6, § 4, 3°, van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen doordat het hierdoor aan 
de gemeenteraden de mogelijkheid biedt reglementen vast te stellen inzake parkeren, die 
betrekking hebben op parkeren voor een beperkte tijd, het betalend parkeren en het parkeren 
dat voorbehouden is aan de bewoners waarbij zij parkeerheffingen kunnen instellen die van 
toepassing zijn op motorvoertuigen, terwijl de bijzondere wetgever : 
 
 -  het gehele beleid inzake de samenstelling, organisatie, bevoegdheid en werking van de 
provinciale en gemeentelijke instellingen, met de daarbij gestelde uitzonderingen, waaronder 
de vestiging en de invordering van de gemeente- en provinciebelastingen, aan de 
gemeenschappen en de gewesten heeft overgedragen; 
 
 -  het machtigingsbeleid voor de gemeenteraden om aanvullende gemeentereglementen 
vast te stellen, waaronder parkeerheffingen, aan de gewesten heeft overgedragen ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de nv « Parkeerbeheer », met zetel te 2018 Antwerpen, Milisstraat 33; 
 
 -  Davy Smits, wonende te 2000 Antwerpen, Meir 2/4; 
 
 -  de Ministerraad; 
 
 -  de Waalse Regering. 
 
 De Waalse Regering heeft ook een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 28 februari 2013 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. M. Boes, advocaat bij de balie te Hasselt, voor de nv « Parkeerbeheer »; 
 
 .  Davy Smits, in eigen persoon; 
 
 .  Mr. M. De Keukelaere loco Mr. F. Libert, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 .  Mr. B. De Beys, tevens loco Mr. E. Gillet en Mr. B. Orban, advocaten bij de balie te 
Brussel, voor de Waalse Regering; 
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 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en J.-P. Moerman verslag 
uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde partijen gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De nv « Parkeerbeheer » heeft Davy Smits voor de Vrederechter van het kanton Torhout gedagvaard tot 
betaling van 28,29 euro als retributie voor het parkeren, in een blauwe zone, zonder parkeerschijf. 
 
 Davy Smits, die deze retributie betwist, voert voor de verwijzende rechter onder meer aan dat het 
gemeentelijke retributiereglement geen wettelijke grondslag heeft. 
 
 De verwijzende rechter doet opmerken dat het oorspronkelijke enige artikel van de wet van 22 februari 
1965 « waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren » is vervangen bij 
de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid, maar dat het Hof in 
zijn arrest nr. 59/2010 van 27 mei 2010 heeft geoordeeld dat de federale wetgever niet meer bevoegd is om 
regels uit te vaardigen in verband met de aanvullende verkeersreglementen die gemeenten mogen aannemen. 
 
 De verwijzende rechter stelt vast dat het Hof in dat arrest de artikelen 14 tot 16 van de wet van 
22 december 2008 houdende diverse bepalingen heeft vernietigd wegens bevoegdheidsoverschrijding, maar dat 
het Hof in dat arrest geen uitspraak heeft gedaan over de voorgaande wijzigingen aan de voormelde wet van 
22 februari 1965. Daarop beslist hij de hiervoor vermelde prejudiciële vraag te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  De nv « Parkeerbeheer » refereert aan het hiervoor vermelde arrest nr. 59/2010, en meer bepaald de 
overwegingen B.11.1 tot B.11.3 ervan. 
 
 In overweging B.11.1 heeft het Hof gesteld dat uit de vernietiging van de artikelen 14 tot 16 van de wet van 
22 december 2008 houdende diverse bepalingen (hierna : wet van 22 december 2008) volgt dat de wet van 
22 februari 1965 « waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren » 
(hierna : wet van 22 februari 1965) « onverkort van toepassing blijft in de redactie die aan de wijziging bij de 
wet van 22 december 2008 voorafgaat ». 
 
 Het Hof citeert in overweging B.11.2 twee arresten van het Hof van Cassatie van 29 mei 2009, waarin dat 
Hof met betrekking tot de toepassing van de wet van 22 februari 1965, vóór de wijziging ervan bij de wet van 
22 december 2008, oordeelt dat de gemeenten vermochten de parkeerheffingen in concessie te geven en dat de 
wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur niet belette dat de gemeenten de nodige 
administratieve gegevens aan de concessionaris doorgaven. Het Grondwettelijk Hof besluit in overweging 
B.11.3 dat er derhalve geen aanleiding is om te onderzoeken of het aangewezen is de gevolgen van de 
vernietigde bepalingen te handhaven met toepassing van artikel 8, tweede lid, van de bijzondere wet van 
6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof. 
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 A.1.2.  De nv « Parkeerbeheer » argumenteert dat indien het Hof een eenvoudige vernietiging zonder 
modaliteiten voor ogen had, de voormelde overwegingen niet nodig waren. 
 
 Door te bepalen dat de wet van 22 februari 1965 onverkort van toepassing bleef in de redactie voorafgaand 
aan de wet van 22 december 2008, redactie die ook een noodzakelijke grondslag was voor de in overweging 
B.11.2 geciteerde arresten van het Hof van Cassatie, bleven de gevolgen van de vernietiging in de tijd beperkt 
tot de datum van inwerkingtreding van de wet van 22 december 2008. 
 
 Omdat het Hof geacht kan worden dat gevolg gewild te hebben - men kan vermoeden dat anders de 
gevolgen van de vernietigde bepaling wel gehandhaafd waren geweest - moet ook worden aangenomen dat het 
gezag van gewijsde zich uitstrekt tot minstens de overweging B.11.1. Vanwege het gezag van die overweging 
dient de prejudiciële vraag volgens de nv « Parkeerbeheer » ontkennend te worden beantwoord. 
 
 A.1.3.  In ondergeschikte orde betoogt de nv « Parkeerbeheer » dat de vraag steunt op een onjuiste 
interpretatie van de wet van 22 februari 1965 en derhalve geen antwoord behoeft. 
 
 Indien men zou aannemen dat ook de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake 
verkeersveiligheid (hierna : wet van 7 februari 2003) en de opvolgende wijzigende wetten van 20 juli 2005 en 
20 maart 2007 door onbevoegdheid zijn aangetast, dan heeft dat alleen tot gevolg dat men terugvalt op de wet 
van 22 februari 1965. Reeds in de oorspronkelijke versie van die wet hadden de gemeenten de bevoegdheid om 
parkeergelden te heffen op motorvoertuigen door middel van een reglement, en reeds vóór de wet van 7 februari 
2003 werd aanvaard dat die parkeergelden een retributie waren. 
 
 Zelfs zonder de wet van 22 februari 1965 hebben de gemeenten de bevoegdheid om een belasting of een 
retributie in te voeren op het gebruik van het openbaar domein dat zij beheren. Wat de bevoegdheid van de 
gemeenten betreft om te dezen een retributie te vragen, is de wet van 22 februari 1965 een overbodige wet. In 
ieder geval kan die wet niet in die zin worden gelezen dat de gemeenten niet bevoegd zouden zijn om 
parkeergelden te heffen in de blauwe zone indien de parkeerschijf niet werd aangebracht of de toegestane 
parkeertijd werd overschreden. 
 
 Om die reden is het antwoord op de prejudiciële vraag eigenlijk zonder belang voor de oplossing van het 
geschil. De juridische basis voor het eisen van parkeergelden is duidelijk het gemeentelijke retributiereglement, 
waarvan de geldigheid geenszins is aangetast. 
 
 A.1.4.  In uiterst ondergeschikte orde verzoekt de nv « Parkeerbeheer » het Hof de gevolgen van de wet van 
7 februari 2003 te handhaven tot 5 augustus 2010, datum van inwerkingtreding van het Vlaamse decreet van 
9 juli 2010 houdende de invordering van parkeerheffingen door parkeerbedrijven. Met zijn arrest nr. 125/2011 
van 7 juli 2011 heeft het Hof reeds geoordeeld dat een gevolgenhandhaving mogelijk is naar aanleiding van een 
prejudiciële vraag. 
 
 A.2.  De Waalse Regering brengt de wetsgeschiedenis van de in het geding zijnde bepaling in herinnering 
en refereert eveneens aan het hiervoor vermelde arrest nr. 59/2010. 
 
 Volgens de Waalse Regering heeft de aangelegenheid geregeld bij de wet van 22 februari 1965, en te dezen 
meer bepaald de wijzigingen die daarin zijn aangebracht bij de wet van 7 februari 2003, betrekking op de 
bevoegdheid van de gemeenteraden om een parkeerheffing vast te stellen in een aanvullend gemeentelijk 
reglement. 
 
 Vanwege de bevoegdheidsoverdracht bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van 
diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen, staat het thans aan de gewesten om de 
bevoegdheid van de gemeenteraden inzake parkeerheffingen te regelen. De federale wetgever is krachtens 
artikel 6, § 4, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen enkel bevoegd 
gebleven voor de regels van de algemene politie en de reglementering op het verkeer en vervoer. Te dezen gaat 
het evenwel over de aanvullende politiereglementen op gemeentelijk niveau. 
 
 In zoverre artikel 37 van de wet van 7 februari 2003 aan de gemeenteraden de bevoegdheid verleent om 
« parkeerheffingen [in te stellen] die van toepassing zijn op motorvoertuigen », betreft het volgens de Waalse 
Regering een bevoegdheid van de gewesten om de bevoegdheden van de gemeenten te bepalen krachtens 
artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. De 
prejudiciële vraag dient derhalve bevestigend te worden beantwoord. 



 5 

 
 De Waalse Regering besluit dat alle wijzigingen van de wet van 22 februari 1965 die het de gemeenten 
mogelijk maken om parkeerheffingen vast te stellen, maar die dateren van na de inwerkingtreding van artikel 4 
van de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de 
gemeenschappen, in strijd zijn met de bevoegdheidverdelende regels. Het betreft de wetten van 7 februari 2003, 
van 20 juli 2005, van 20 maart 2007 en van 22 december 2008. 
 
 Het Hof heeft in zijn hiervoor vermelde arrest nr. 59/2010 reeds geoordeeld dat artikel 14 van de wet van 
22 december 2008 in strijd is met de bevoegdheidverdelende regels. Thans wordt aan het Hof gevraagd te 
erkennen dat ook artikel 37 van de wet van 7 februari 2003 in strijd is met de bijzondere wet van 8 augustus 
1980 tot hervorming der instellingen. 
 
 In geval van vernietiging van artikel 37 van de wet van 7 februari 2003 worden volgens de Waalse 
Regering ook alle latere wetswijzigingen ongeldig. Het enige artikel van de wet van 22 februari 1965 moet dan 
worden toegepast zoals het luidde in zijn oorspronkelijke versie. Enkel een decreet of ordonnantie kan die wet 
nog wijzigen of opheffen. 
 
 De Waalse Regering merkt op dat die wetsbepaling impliciet is opgeheven bij artikel 2bis van het Waalse 
decreet van 27 oktober 2011 houdende wijziging van verscheidene decreten betreffende de bevoegdheden van 
Wallonië. 
 
 A.3.  Davy Smits is van mening dat het Hof, nu het in zijn arrest nr. 59/2010 de onbevoegdheid van de 
federale wetgever te dezen heeft vastgesteld, zulks ook dient te doen ten aanzien van de wet van 7 februari 2003, 
alsmede ten aanzien van de twee latere wijzigende wetten. 
 
 Davy Smits merkt op dat de wijzigingen, bij het Vlaamse decreet van 9 juli 2010 houdende de invordering 
van parkeerheffingen door parkeerbedrijven, van het Vlaamse decreet van 16 mei 2008 betreffende de 
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens pas in werking 
zijn getreden met ingang van 5 augustus 2010. 
 
 Voor de feiten in het bodemgeschil, die van vroeger dateren, moet volgens Davy Smits rekening worden 
gehouden met het enige artikel van de wet van 22 februari 1965, in zijn oorspronkelijke versie. 
 
 A.4.  De Ministerraad voert aan dat artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 
1980 tot hervorming der instellingen aan de gewesten de bevoegdheid verleent inzake de organieke wetgeving 
op de gemeenten, maar met een aantal welomlijnde uitzonderingen. 
 
 Een van die uitzonderingen is « de organisatie van en het beleid inzake de politie, met inbegrip van 
artikel 135, § 2, van de nieuwe gemeentewet, en de brandweer ». Die bepaling legt de gemeenten op te voorzien 
in een « goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare 
wegen en plaatsen en in openbare gebouwen » 
 
 Volgens de Ministerraad beoogt de in het geding zijnde bepaling enkel de mogelijkheid uit te breiden om 
parkeerheffingen in te voeren voor « het beperkt parkeren, betaald parkeren, wisselend parkeren en de 
parkeerplaatsen voor bewoners ». Die uitbreiding past in het kader van de depenalisering van het betaald 
parkeren en in het verlichten van de taken van de politiediensten. De in het geding zijnde bepaling kan dus 
worden gebaseerd op de federale bevoegdheid om de « goede politie » te regelen. 
 
 De in het geding zijnde bepaling kan volgens de Ministerraad tevens worden gebaseerd op de federale 
bevoegdheid om de regels inzake de politie over het wegverkeer te bepalen. 
 
 De Ministerraad betoogt nog dat de in het geding zijnde bepaling de lokale instellingen geen verplichting 
oplegt om inzake het betaald parkeren op de openbare weg op een bepaalde wijze te handelen, maar enkel om, 
niettegenstaande de depenalisering, de handhaving te verzekeren van de regels inzake het beperkt parkeren, 
betaald parkeren, wisselend parkeren en de parkeerplaatsen voor bewoners. 
 
 De in geding zijnde bepaling kan dus worden gebaseerd op de federale bevoegdheid voor de 
administratieve politie en voor de handhaving van de openbare orde op gemeentelijk vlak. 
 
 De Ministerraad besluit dat de prejudiciële vraag ontkennend moet worden beantwoord. 
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 A.5.  De Waalse Regering antwoordt dat artikel 135, § 2, van de Nieuwe Gemeentewet, waarop de 
Ministerraad een beroep doet, enkel ziet op de federale bevoegdheid inzake algemene politie en niet op de 
gemeentelijke aanvullende politiereglementen. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De verwijzende rechter vraagt of artikel 37 van de wet van 7 februari 2003 

houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid (hierna : wet van 7 februari 

2003) in overeenstemming is met de regels tot verdeling van de bevoegdheden tussen de 

Staat, de gemeenschappen en de gewesten, meer bepaald artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 1°, en 

artikel 6, § 4, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. 

 

 B.2.1.  Artikel 37 van de wet van 7 februari 2003 heeft het enige artikel van de wet van 

22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in 

te voeren (hierna : wet van 22 februari 1965) vervangen als volgt : 

 

 « Wanneer de gemeenteraden, overeenkomstig de wetgeving en de reglementen op de 
politie van het wegverkeer, reglementen inzake het parkeren vaststellen, die betrekking 
hebben op parkeren voor een beperkte tijd, het betalend parkeren en het parkeren dat [is] 
voorbehouden aan de bewoners, dan kunnen zij parkeerheffingen instellen die van toepassing 
zijn op motorvoertuigen ». 
 

 B.2.2.  Het oorspronkelijke enige artikel van de wet van 22 februari 1965, dat inmiddels, 

wat het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest betreft, is opgeheven en vervangen bij een 

decreet van het Vlaamse Gewest van 9 juli 2010 en een decreet van het Waalse Gewest van 

27 oktober 2011, bepaalde : 

 
 « Wanneer de gemeenteraden verordeningen inzake het stationeren vaststellen 
overeenkomstig de wetgeving en de reglementen op de verkeerspolitie, kunnen zij, afgezien 
van de inrichting van zones voor het beperkt stationeren, ‘ blauwe zones ’ genaamd, 
parkeergeld op de motorrijtuigen heffen ». 
 

 B.2.3.  Het bij de in het geding zijnde bepaling vervangen enige artikel van de wet van 

22 februari 1965 is naderhand nog gewijzigd bij wetten van 20 juli 2005, 20 maart 2007 en 

22 december 2008. 
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 Artikel 14 van de wet van 22 december 2008 houdende diverse bepalingen (I), waarbij de 

in het geding zijnde bepaling werd gewijzigd, is door het Hof vernietigd bij zijn arrest 

nr. 59/2010 van 27 mei 2010. 

 

 Die vernietiging had betrekking op de hieronder cursief weergegeven toevoeging in het 

hernummerde artikel 1 van de wet van 22 februari 1965, dat toen bepaalde : 

 

 « Wanneer de gemeenteraden, overeenkomstig de wetgeving en de reglementen op de 
politie van het wegverkeer, reglementen inzake het parkeren vaststellen, die betrekking 
hebben op parkeren voor een beperkte tijd, het betalend parkeren en het parkeren op plaatsen 
voorbehouden aan houders van een gemeentelijke parkeerkaart, dan kunnen zij 
parkeerretributies of -belastingen instellen of parkeergelden bepalen in het kader van 
concessies of beheersovereenkomsten inzake het parkeren op de openbare weg, die van 
toepassing zijn op motorvoertuigen, hun aanhangwagens of onderdelen. Deze wet is niet van 
toepassing op het halfmaandelijks beurtelings parkeren en de beperking van het langdurig 
parkeren ». 
 

 B.3.1.  Artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen bepaalt, sinds de wijziging ervan bij de bijzondere wet van 13 juli 

2001 en onder abstractie van de te dezen niet-relevante wijzigingen bij de artikelen 5 en 6 van 

de bijzondere wet van 19 juli 2012 houdende wijziging van de wet van 9 augustus 1988 tot 

wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot 

regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige 

parlements- en provincieraadsverkiezingen (de zogenaamde « pacificatiewet ») en van de 

bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de 

burgemeesters van de randgemeenten betreft : 

 

 « De aangelegenheden bedoeld in artikel [39] van de Grondwet zijn : 
 
 […] 
 
 VIII.  Wat de ondergeschikte besturen betreft : 

 
 1°  de samenstelling, organisatie, bevoegdheid en werking van de provinciale en 
gemeentelijke instellingen, met uitzondering van : 
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 -  de regelingen die krachtens de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de 
gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de 
provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en 
provincieraadsverkiezingen opgenomen zijn in de gemeentewet, de gemeentekieswet, de 
organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, 
het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling 
van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen; 
 
 -  de regelingen die opgenomen zijn in de artikelen 5, 5bis, 70, 3° en 8°, 126, tweede en 
derde lid, en titel XI van de provinciewet; 
 
 -  de regelingen die opgenomen zijn in de artikelen 125, 126, 127 en 132 van de nieuwe 
gemeentewet, voor zover zij de registers van de burgerlijke stand betreffen; 
 
 -  de organisatie van en het beleid inzake de politie, met inbegrip van artikel 135, § 2, van 
de nieuwe gemeentewet, en de brandweer; 
 
 -  de pensioenstelsels van het personeel en de mandatarissen. 
 
 De gewesten oefenen deze bevoegdheid uit, onverminderd de artikelen 279 en 280 van de 
nieuwe gemeentewet. 
 
 De gemeenteraden of de provincieraden regelen alles wat van gemeentelijk of provinciaal 
belang is; zij beraadslagen en besluiten over elk onderwerp dat hen door de federale overheid 
of door de gemeenschappen is voorgelegd. 
 
 De provinciegouverneurs, de gouverneur en de vice-gouverneur van het administratief 
arrondissement Brussel-Hoofdstad, de adjunct van de gouverneur van de provincie 
Vlaams-Brabant, de arrondissementscommissarissen en de adjunct-
arrondissementscommissarissen worden benoemd en afgezet door de betrokken 
gewestregering, op eensluidend advies van de Ministerraad. 
 
 Wanneer een gemeenschaps- of gewestregering informatie opvraagt uit de registers van 
de burgerlijke stand, geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand onmiddellijk gevolg aan dat 
verzoek ». 
 

 B.3.2.  Artikel 135, § 2, van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt : 

 

 « De gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een 
goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op 
openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen. 
 
 Meer bepaald, en voor zover de aangelegenheid niet buiten de bevoegdheid van de 
gemeenten is gehouden, worden de volgende zaken van politie aan de waakzaamheid en het 
gezag van de gemeenten toevertrouwd : 
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 1°  alles wat verband houdt met een veilig en vlot verkeer op openbare wegen, straten, 
kaden en pleinen, hetgeen omvat de reiniging, de verlichting, de opruiming van hindernissen, 
het slopen of herstellen van bouwvallige gebouwen, het verbod om aan ramen of andere delen 
van gebouwen enig voorwerp te plaatsen dat door zijn val schade kan berokkenen, of om wat 
dan ook te werpen dat voorbijgangers verwondingen of schade kan toebrengen of dat 
schadelijke uitwasemingen kan veroorzaken; voor zover de politie over het wegverkeer 
betrekking heeft op blijvende of periodieke toestanden, valt zij niet onder de toepassing van 
dit artikel; 
 
 […] ». 
 
 B.3.3.  Artikel 6, § 4, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 

instellingen bepaalt : 

 

 « De Regeringen worden betrokken bij : 
 
 […] 
 
 3°  het ontwerpen van de regels van de algemene politie en de reglementering op het 
verkeer en vervoer, […] ». 
 

 Volgens de parlementaire voorbereiding van die bepaling (Parl. St., Kamer, B.Z. 1988, 

nr. 516/1, p. 21) betreft de « algemene politie » de politiereglementen van toepassing op de 

verschillende vervoerswijzen, zoals : 

 

 -  de politie over het wegverkeer; 

 

 -  het algemeen reglement van de scheepvaartwegen; 

 

 -  het politiereglement op de spoorwegen; 

 

 -  de politie van het personenvervoer per tram, premetro, metro, autobus en autocar; 

 

 -  de politie op de zeevaart en de luchtvaart. 

 

 B.4.1.  Aan de gewesten wordt door artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 1°, van de bijzondere 

wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd bij de bijzondere 

wet van 13 juli 2001, de principiële bevoegdheid toegewezen inzake de organieke wetgeving 

op de gemeenten. Daartoe behoren onder meer de regeling van de gemeentelijke instellingen, 
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de organisatie van de gemeentelijke administratieve diensten en het statuut van het 

gemeentepersoneel (Parl. St., Senaat, 2000-2001, nr. 2-709/1, pp. 8 en 9). 

 

 B.4.2.  Voor zover zij er niet anders over hebben beschikt, moeten de Grondwetgever en 

de bijzondere wetgever worden geacht aan de gemeenschappen en de gewesten de volledige 

bevoegdheid te hebben toegekend tot het uitvaardigen van regels die eigen zijn aan de aan hen 

toegewezen aangelegenheden. Behoudens andersluidende bepalingen heeft de bijzondere 

wetgever het gehele beleid inzake de door hem toegewezen aangelegenheden aan de 

gemeenschappen en de gewesten overgedragen. 

 

 Tot de organisatie, bevoegdheid en werking van de gemeentelijke en provinciale 

instellingen behoren met name de vestiging en de invordering van de gemeente- en 

provinciebelastingen. 

 

 B.4.3.  Artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 1°, van de voormelde bijzondere wet voorziet 

uitdrukkelijk erin dat « de organisatie van en het beleid inzake de politie, met inbegrip van 

artikel 135, § 2, van de nieuwe gemeentewet » tot de bevoegdheid van de federale wetgever 

blijven behoren. 

 

 Aldus is de federale overheid niet alleen bevoegd voor de organisatie en de bevoegdheid 

van de geïntegreerde politiedienst op federaal en lokaal niveau zoals bedoeld in artikel 184 

van de Grondwet, maar ook voor de algemene administratieve politie en de handhaving van 

de openbare orde op gemeentelijk vlak. 

 

 B.4.4.  Inzake politie dient evenwel rekening te worden gehouden met het voormelde 

artikel 6, § 4, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. 

Uit die bepaling vloeit voort dat het aannemen van « de regels van de algemene politie en de 

reglementering op het verkeer en vervoer » een federale bevoegdheid is gebleven, ook al 

moeten de Gewestregeringen bij het ontwerpen ervan worden betrokken. 

 

 B.5.1.  Tot de regels van de algemene politie en de reglementering op het verkeer en 

vervoer behoren de algemene reglementen die de Koning op grond van artikel 1 van de wetten 

betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 
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1968 (hierna : Wegverkeerswet), vermag vast te stellen. Dat artikel maakt deel uit van 

hoofdstuk I, « Algemene reglementen », van de voormelde wet. 

 

 B.5.2.  Naast de machtiging tot het vaststellen van algemene reglementen voorziet de 

Wegverkeerswet in de mogelijkheid tot het uitvaardigen van aanvullende reglementen. Zo 

belast artikel 2 bijvoorbeeld de gemeenteraden ermee reglementen vast te stellen die enkel 

gelden voor de op het grondgebied van hun gemeente gelegen openbare wegen. De 

artikelen 2, 2bis en 3 van de Wegverkeerswet maken deel uit van hoofdstuk II, « Aanvullende 

reglementen ». 

 

 De aanvullende reglementen hebben aldus een bijzonder toepassingsgebied en strekken 

ertoe de verkeersreglementering aan te passen aan de plaatselijke of bijzondere 

omstandigheden. Uit hun aard zelf kunnen aanvullende verkeersreglementen geen regels van 

algemene politie bevatten. 

 

 B.5.3.  De in het geding zijnde bepaling voorziet in de mogelijkheid voor gemeenten om 

voor motorvoertuigen parkeerheffingen in te voeren wanneer die gemeenten aanvullende 

reglementen inzake het parkeren vaststellen. 

 

 Zoals blijkt uit de inleidende zin van artikel 1 van de wet van 22 februari 1965, kan de 

door de in het geding zijnde bepaling ingevoerde regeling inzake parkeerheffingen slechts 

toepassing vinden wanneer de gemeenteraden, overeenkomstig de wetgeving en de 

reglementen op de politie van het wegverkeer, reglementen inzake het parkeren vaststellen, 

die betrekking hebben op parkeren voor een beperkte tijd, het betaald parkeren en het 

parkeren op plaatsen voorbehouden aan houders van een gemeentelijke parkeerkaart. 

 

 B.5.4.  Daaruit volgt dat de in het geding zijnde bepaling, aangezien zij het domein van 

de aanvullende verkeersreglementen betreft, tot de bevoegdheid van de gewesten behoort en 

de in de prejudiciële vraag vermelde bevoegdheidverdelende regels schendt. 

 

 B.6.  Weliswaar is in B.11.1 van het voormelde arrest nr. 59/2010, wat betreft de 

draagwijdte van de vernietiging van de toen bestreden bepalingen en meer bepaald wat betreft 

de vraag naar de eventuele nood aan handhaving van de gevolgen van de vernietigde 

bepalingen, gesteld « dat de wet van 22 februari 1965 onverkort van toepassing blijft in de 
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redactie die aan de wijziging bij de wet van 22 december 2008 voorafgaat », maar aan die 

overweging dient geen ruimere draagwijdte te worden gegeven dan wat het Hof in het kader 

van het beroep tot vernietiging van de artikelen 14 tot 16 van de wet van 22 december 2008 

heeft kunnen beslissen, zonder dat de wijzigingen van de wet van 22 februari 1965 bij de 

wetten van 7 februari 2003, 20 juli 2005 en 20 maart 2007 in dat arrest ter beoordeling 

stonden. 

 

 B.7.  Er zijn geen uitzonderlijke omstandigheden die een handhaving van de gevolgen 

van de in het geding zijnde bepaling zouden verantwoorden. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 37 van de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake 

verkeersveiligheid schendt artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 1°, in samenhang gelezen met 

artikel 6, § 4, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 28 maart 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5415 

 
 

Arrest nr. 49/2013 
van 28 maart 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 144ter, §§ 1 en 5, van het Gerechtelijk 

Wetboek, gesteld door de Correctionele Rechtbank te Dendermonde. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R Henneuse, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en F. Daoût, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 21 mei 2012 in zake de Belgische Staat, in de persoon van de minister van 
Landsverdediging, het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en het 
openbaar ministerie tegen T.B. en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is 
ingekomen op 6 juni 2012, heeft de Correctionele Rechtbank te Dendermonde de volgende 
prejudiciële vragen gesteld : 
 
 « Schendt het artikel 144ter, § 5, van het Gerechtelijk Wetboek, de artikelen 10 en/of 11 
van de Grondwet, nu hierdoor noch de rechtsonderhorige tegen wie de strafvordering [wordt 
uitgeoefend] door de federale procureur, noch de geadieerde rechter ten gronde nietigheden of 
bevoegdheidsexcepties kunnen opwerpen/vaststellen, daar waar dit wel kan ingeval de 
strafvordering wordt uitgeoefend door de procureur des Konings ? »; 
 
 « Schenden de artikelen 144ter, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek en 144ter, § 5, van het 
Gerechtelijk Wetboek, in hun onderlinge samenhang gelezen, het artikel 12 van de Grondwet, 
nu artikel 144ter, § 5, van het Gerechtelijk Wetboek elke regelmatigheidtoetsing verbiedt van 
de bevoegdheidscriteria waaraan de federale procureur wordt onderworpen overeenkomstig 
artikel 144ter, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek ? »; 
 
 « Schenden de artikelen 144ter, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek en 144ter, § 5, van het 
Gerechtelijk Wetboek, in hun onderlinge samenhang gelezen met artikel 12 van de Grondwet, 
artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en/of het artikel 14 van het 
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, nu de artikelen 144ter, § 1, 
van het Gerechtelijk Wetboek en/of artikel 144ter, § 5, van het Gerechtelijk Wetboek, de 
rechtsonderhorige het recht tot toegang tot de rechter ontzegt met betrekking tot de 
bevoegdheidsregels vervat in artikel 144ter, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking 
tot de federale procureur ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  M.H.; 
 
 -  S. V.M.; 
 
 -  S.S.; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 20 februari 2013 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. P. Noë, advocaat bij de balie te Gent, voor M.H.; 
 
 .  Mr. F. Scheerlinck, advocaat bij de balie te Gent, voor S. V.M.; 
 
 .  Mr. P. Malumgré, advocaat bij de balie te Hasselt, voor S.S.; 
 
 .  Mr. S. Ronse, advocaat bij de balie te Kortrijk, voor de Ministerraad; 
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 -  hebben de rechters-verslaggevers A. Alen en F. Daoût verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 T.B., J. V.D.P., M.H., S. V.M., G.P., J. V.I., K.H., S.S., N. D.B., R.R., S. V.M., T.B., C.M., R.P., G. D.H., 
J.E., H.M., R. D.P. en W.M. worden voor de Correctionele Rechtbank te Dendermonde vervolgd voor, onder 
meer, lidmaatschap van een terroristische groep, valsheid in geschrifte, diefstal, bendevorming, slagen en 
verwondingen, inbreuken op de wapenwetgeving, inbreuken op de antiracismewet en op de antirevisionismewet, 
het verhandelen van verdovende middelen en van geneesmiddelen en bedreiging. 
 
 In het kader van die procedure stelt het verwijzende rechtscollege de voormelde prejudiciële vragen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  M.H., beklaagde voor het verwijzende rechtscollege, merkt op dat het federaal parket is afgescheiden 
van de parketten van eerste aanleg en van de parketten-generaal en dat het een eigen bevoegdheid ratione 
materiae heeft. Hij leidt hieruit af dat zorgvuldig moet worden gewaakt over de bevoegdheidsverdeling en dat 
wanneer de strafvordering door een onbevoegde parketmagistraat wordt uitgeoefend, ze onontvankelijk zou 
moeten worden verklaard. Hij vergelijkt de in het geding zijnde bepalingen met de regeling voor de parketten van 
de procureur des Konings en de arbeidsauditoraten.  
 
 A.1.2.  De Ministerraad antwoordt dat de beklaagden voor het verwijzende rechtscollege ten onrechte de 
vergelijking maken met de onderlinge bevoegdheidsverdeling tussen andere actoren die de strafvordering kunnen 
uitoefenen, gelet op de specificiteit van de bevoegdheid van de federale procureur.  
 
 A.2.1.  M.H. is van oordeel dat de in het geding zijnde bepalingen niet bestaanbaar zijn met de artikelen 10, 
11 en 12 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens en met artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. In 
zoverre hij de bevoegdheid van het federaal parket niet kan betwisten wordt hij gediscrimineerd ten opzichte van 
elke andere beklaagde die de bevoegdheid van de procureur des Konings kan betwisten en is er sprake van een 
schending van artikel 12 van de Grondwet nu hij niet wordt vervolgd in de gevallen die de wet bepaalt en in de 
vorm die zij voorschrijft. Ook zijn, volgens hem, artikel 12 van de Grondwet, artikel 6 van het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens en artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke 
rechten geschonden. 
 
 A.2.2.  De Ministerraad antwoordt dat de beklaagden voor het verwijzende rechtscollege nalaten aan te 
geven welk verschil in behandeling zou voortvloeien uit artikel 144ter, § 5, van het Gerechtelijk Wetboek en dat 
ze niet uiteenzetten waarom er sprake zou zijn van een schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
Volgens de Ministerraad gaan die partijen ten onrechte ervan uit dat een eventuele schending van de 
bevoegdheidsregeling altijd tot de onontvankelijkheid van de vordering moet leiden. Zij tonen evenwel niet aan 
dat de rechten van verdediging en/of het recht van toegang tot de rechter zouden worden geschonden en dat zulks 
een schending zou uitmaken van de in de prejudiciële vragen aangevoerde bepalingen. 
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 A.3.1.  M.H. voert tevens aan dat de federale procureur zijn bevoegdheden kan delegeren in uitzonderlijke 
gevallen wanneer de behoeften van de dienst het verantwoorden, middels een met redenen omklede beslissing na 
overleg met de bevoegde procureur, procureur-generaal of arbeidsauditeur. Middels een ministerieel besluit en na 
overleg tussen de minister van Justitie en de bevoegde procureur kan, volgens die partij, in uitzonderlijke gevallen 
en wanneer de behoeften van de dienst het verantwoorden de minister op voorstel van de federale procureur een 
lid van het parket opdracht geven om de bevoegdheden van het openbaar ministerie binnen het federaal parket uit 
te oefenen. Volgens M.H. is in het bodemgeschil een lokale parketmagistraat verschenen zonder dat hijzelf kennis 
heeft van een delegatie van de bevoegdheden van de federale procureur aan die parketmagistraat of van overleg 
tussen de federale procureur en de procureur des Konings dienaangaande of zonder dat aan de procedurele eisen is 
voldaan. 
 
 A.3.2.  De Ministerraad antwoordt dat dit argument niet pertinent is. 
 
 A.4.  S.S. voert aan dat de wetgever enkel een strafwet en een strafprocedure mag uitvaardigen die in 
overeenstemming zijn met de Grondwet, het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en het Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. Hij wijst erop dat de mogelijke misdrijven die de wetgever zelf 
moet instellen naar de inzichten van het openbaar ministerie kunnen worden vervolgd door de bevoegde procureur 
des Konings of procureur-generaal, dan wel door de federale procureur. Er is geen verantwoording voor het feit 
dat de strafrechter de wettigheid van de door de federale procureur ingeleide strafververvolging niet kan nagaan, 
terwijl hij dat wel kan wanneer de bevoegde procureur of procureur-generaal de strafvervolging instelt. 
 
 A.5.  De memorie van S. V.M. stemt inhoudelijk overeen met die van M.H. 
 
 A.6.1.  Na de wetsgeschiedenis van de in het geding zijnde bepaling te hebben uiteengezet en de 
parlementaire voorbereiding ervan te hebben samengevat, voert de Ministerraad met betrekking tot de eerste 
prejudiciële vraag aan dat het in het geding zijnde artikel 144, § 5, van het Gerechtelijk Wetboek geen verschil in 
behandeling doet ontstaan. De Ministerraad betwist dat een bevoegdheidsexceptie kan worden opgeworpen 
wanneer de strafvordering wordt uitgeoefend door de procureur des Konings. Hij wijst erop dat de federale 
procureur luidens artikel 144, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek over een facultatieve bevoegdheid beschikt om 
de strafvordering uit te oefenen, dat de federale procureur, na overleg met de procureur of de procureur-generaal, 
beslist wie de strafvordering uitoefent en dat, luidens artikel 144, § 3, van hetzelfde Wetboek, tegen die beslissing 
van de federale procureur geen rechtsmiddelen openstaan. Hij leidt hieruit af dat in geen van de gevallen een 
bevoegdheidsexceptie kan worden opgeworpen, ongeacht of de federale procureur dan wel de procureur des 
Konings de strafvordering uitoefent.  
 
 A.6.2.  In ondergeschikte orde voert de Ministerraad met betrekking tot de eerste prejudiciële vraag aan dat 
in zoverre de vergelijking wordt gemaakt met de bevoegdheidsverdeling tussen de procureur des Konings en de 
arbeidsauditeur, bevoegdheidsverdeling die wel kan worden betwist, het om categorieën van personen gaat die 
niet vergelijkbaar zijn. Hij is van oordeel dat de verhouding tussen, enerzijds, de federale procureur en, anderzijds, 
de andere personen die de strafvordering uitoefenen, van een andere orde is dan de verhouding tussen die andere 
personen onderling. Dat blijkt, volgens hem, uit het feit dat de federale procureur over een subsidiaire 
bevoegdheid beschikt die hij facultatief kan uitoefenen, wat een opportuniteitsonderzoek veronderstelt, terwijl de 
bevoegdheidsverdeling tussen de procureur des Konings en de arbeidsauditeur afhankelijk is van de materie. De 
bevoegdheid van de federale procureur heeft, volgens de Ministerraad, een specifieke doelstelling, namelijk een 
betere en efficiëntere rechtsbedeling gelet op de complexiteit, de vereiste specialisatiegraad of het 
grensoverschrijdende karakter van sommige strafdossiers. Hij wijst ook op de bijzondere positie van de federale 
procureur, die onder het enkele en rechtstreekse gezag van de minister van Justitie staat, op het feit dat de federale 
procureur tevens verantwoordelijk is voor de coördinatie van de uitoefening van de strafvordering, waardoor hij in 
bepaalde gevallen dwingende onderrichtingen kan geven aan één of meer procureurs of arbeidsauditeurs, en op 
het feit dat de federale procureur dringende maatregelen kan nemen die bindend zijn voor de procureur.  
 
 A.6.3.1.  Volgens de Ministerraad is het verschil in behandeling in ieder geval redelijk verantwoord. Hij is 
van oordeel dat de in het geding zijnde bepaling een wettig doel nastreeft, namelijk voorkomen dat het optreden 
van de federale procureur tot conflicten zou leiden die de strafprocedure ongeldig zouden maken. Het criterium 
van onderscheid is, volgens hem, objectief en pertinent gelet op de bijzondere bevoegdheidsomschrijving van de 
federale procureur. Ten slotte is, nog steeds volgens die partij, het aangewende middel evenredig met het 
nagestreefde doel vermits de uitoefening van de strafvordering de positie van de rechtsonderhorige niet wijzigt. 
De Ministerraad beklemtoont dat de rechtsonderhorige in geen enkel recht wordt geraakt wanneer de federale 
procureur de strafvordering uitoefent, aangezien de federale procureur dezelfde bevoegdheden en verplichtingen 
heeft als de procureur des Konings, diens onafhankelijkheid op dezelfde wijze wordt gewaarborgd en hij evenzeer 



 5 

de zaak kan seponeren of voor een bemiddeling kan kiezen. Hij voegt eraan toe dat de rechtspositie van de 
rechtsonderhorige ook ten aanzien van de bodemrechter ongewijzigd blijft, aangezien hij dezelfde vormgebreken 
kan aanvoeren, zijn verdediging op dezelfde wijze kan voeren en dezelfde rechtsmiddelen kan aanwenden. De 
Ministerraad wijst er ook op dat, mede gelet op artikel 138 van het Gerechtelijk Wetboek, de 
bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende geledingen van het openbaar ministerie hoe dan ook niet absoluut 
is. Ten slotte voert hij aan dat de niet-naleving van een wetsbepaling niet noodzakelijkerwijs tot de nietigheid van 
de procedure dient te leiden. 
 
 A.6.3.2.  S.S. antwoordt dat de stelling van de Ministerraad dat de in het geding zijnde bepalingen de 
rechtsonderhorige niet benadelen, niet kan worden gevolgd vermits er hoe dan ook een ongelijke behandeling is 
en die situatie ongrondwettig is.  
 
 A.6.3.3.  S. V.M. en M.H. antwoorden dat er geen redelijk verband van evenredigheid kan bestaan tussen de 
aangewende middelen en het beoogde doel vermits de in het geding zijnde bepaling het mogelijk maakt de 
bevoegdheidstoewijzing van het federaal parket uit te hollen. Die partijen voeren tevens aan dat de regeling van de 
bevoegdheid met betrekking tot de uitoefening van de strafvordering door de federale procureur wel vergelijkbaar 
is met die van andere instanties, mede gelet op de bevoegdheidsverdeling en de eigen bevoegdheid ratione 
materiae van het federaal parket. Zij betwisten het wettige karakter van het door de Ministerraad aangevoerde 
doel vermits dat ertoe zou leiden dat de rechten van verdediging worden beknot en dat de strafvordering door een 
onbevoegde magistraat wordt uitgeoefend zonder dat die onontvankelijk kan worden verklaard.  
 
 A.7.1.  Wat de tweede prejudiciële vraag betreft, voert de Ministerraad vooreerst aan dat de wijze waarop de 
verschillende geledingen van het openbaar ministerie de strafvordering uitoefenen, niet onder het 
toepassingsgebied van het in artikel 12 van de Grondwet gewaarborgde wettigheidsbeginsel valt. Artikel 12 van 
de Grondwet is, volgens die partij, niet van toepassing op louter procedurele aspecten, zoals de interne 
bevoegdheidsverdeling tussen de federale procureur en de procureurs des Konings.  
 
 A.7.2.  In ieder geval is, volgens de Ministerraad, er geen sprake van een schending van artikel 12 van de 
Grondwet vermits het feit dat inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de procureur des Konings en de federale 
procureur betreffende de uitoefening van de strafvordering geen nietigheden kunnen worden opgeworpen, uit de 
wet zelf voortvloeit. Hij is van oordeel dat het in het geding zijnde artikel 144ter, § 5, van het Gerechtelijk 
Wetboek voldoet aan de vereisten van voorspelbaarheid en rechtszekerheid. De Ministerraad herhaalt dat de 
rechtsonderhorige niet ongunstig wordt geraakt door de in het geding zijnde bepaling en dat niet is vereist dat de 
schending van een regel die de interne bevoegdheidsverdeling binnen het openbaar ministerie regelt, tot de 
nietigheid van de procedure leidt.   
 
 A.7.3.  De Ministerraad voegt er nog aan toe dat de omschrijving van de bevoegdheid van de federale 
procureur voldoende duidelijk is in het licht van artikel 12 van de Grondwet. 
 
 A.7.4.  S. V.M. en M.H. erkennen dat niet elk aspect van het vervolgingsbeleid in de wet dient te worden 
geregeld, maar zijn van oordeel dat te dezen de bevoegdheid van een procespartij van dergelijk belang is dat zij 
moet kunnen worden betwist. Zij voeren aan dat de wet geenszins voorspelbaar is. Volgens hen is er wel degelijk 
een reële impact op de strafprocedure of op de rechten van de verdediging, vermits bij een mogelijke 
onbevoegdheid van het federaal parket de rechten van de verdediging worden geschonden. Zij wijzen erop dat in 
geval van verstek verzet dient te worden aangetekend bij het federaal parket et dit op straffe van 
onontvankelijkheid. Zij leiden hieruit af dat de rechtsonderhorige negatief kan worden geraakt door de in het 
geding zijnde bepalingen.  
 
 A.8.1.1.  Wat de derde prejudiciële vraag betreft, voert de Ministerraad aan dat de in het geding zijnde 
bepalingen het recht op toegang tot de rechter niet beperken aangezien de rechtsonderhorige niet de mogelijkheid 
wordt ontzegd om zijn zaak voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter met volheid van bevoegdheid te 
brengen. De Ministerraad is van oordeel dat de bevoegdheidsverdeling binnen het openbaar ministerie losstaat van 
het recht op toegang tot de rechter. Hij wijst er ook op dat de in het geding zijnde bepalingen geen weerslag 
hebben op de bevoegdheid van de bodemrechter, en enkel de bevoegdheidsverdeling regelen tussen de geledingen 
van het openbaar ministerie. Volgens die partij vereist het recht op toegang tot de rechter niet dat die rechter op 
basis van elk denkbaar procedureaspect tot de nietigheid van de procedure moet kunnen besluiten.  
 
 A.8.1.2.  S.S. antwoordt dat de Ministerraad ten onrechte de indruk wekt dat de derde prejudiciële vraag 
beperkt is tot het recht op toegang tot de rechter in de strikte zin van het woord. Volgens die partij vraagt het 
verwijzende rechtscollege in werkelijkheid of de rechten van de rechtsonderhorige niet al te zeer worden beperkt 
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doordat hij de bevoegdheid van de federale procureur niet kan betwisten. De toegang tot de rechter houdt, volgens 
die partij, in dat de rechtsonderhorige de onbevoegdheid van de federale procureur mag opwerpen. 
  
 A.8.1.3.  S. V.M. en M.H. antwoorden dat het juist omwille van de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid 
van de bodemrechter is dat het mogelijk moet zijn zich tot die rechter te wenden om de bevoegdheid van de 
vervolgende partij te betwisten. Volgens hen wordt de toegang tot de rechter wel degelijk aangetast wanneer de 
wet de rechter verbiedt om bevoegdheidskwesties te beoordelen. Zij zijn van oordeel dat het Wetboek van 
strafvordering zijn volle toepassing dient te krijgen en dat de rechter zich ook dient uit te spreken over het formele 
strafrecht.  
 
 A.8.2.  Zo er al sprake zou zijn van een inmenging in het recht op toegang tot de rechter, is die, volgens de 
Ministerraad, redelijk verantwoord. De Ministerraad verwijst naar zijn antwoord op de eerste prejudiciële vraag 
om aan te tonen dat de in het geding zijnde bepaling een wettig doel nastreeft, een pertinent en objectief criterium 
van onderscheid hanteert en evenredig is ten opzichte van het nagestreefde doel.  
 
 A.9.1.  Voor zover het Hof ambtshalve de bestaanbaarheid van de in het geding zijnde bepalingen met 
artikel 13 van de Grondwet zou onderzoeken, voert de Ministerraad aan dat de beoordelingsvrijheid van het 
openbaar ministerie geen inbreuk uitmaakt op het recht op toegang tot de rechter, zoals gewaarborgd door die 
grondwetsbepaling. De Ministerraad verwijst dienaangaande naar de arresten nr. 190/2004 van 24 november 2004 
en nr. 70/2005 van 20 april 2005.    
 
 A.9.2.  S. V.M. en M.H. antwoorden dat de aangehaalde arresten niet relevant zijn aangezien het in die 
gevallen gaat om een opportuniteitsbeslissing van het openbaar ministerie, terwijl te dezen de vraag aan de orde is 
of de federale procureur deze of gene bevoegdheid wel heeft en de strafvordering kan uitoefenen.   
 

 

- B - 

 

 De in het geding zijnde bepalingen 

 

 B.1.  Artikel 144ter van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij artikel 7 van de wet van 

21 juni 2001 tot wijziging van verscheidene bepalingen inzake het federaal parket en gewijzigd 

bij artikel 7 van de wet van 23 april 2003 tot wijziging van de wet van 16 juni 1993 betreffende 

de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht en van 

artikel 144ter van het Gerechtelijk Wetboek, bij artikel 24 van de wet van 5 augustus 2003 

betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht en bij artikel 27 van 

de wet van 10 augustus 2005 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de 

versterking van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van 

huisjesmelkers, bepaalt :  

 

 « § 1.  Indien een goede rechtsbedeling het vereist, wordt, behoudens in de gevallen 
bepaald in de bijzondere wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid van leden van een gemeenschaps- of gewestregering en de wet van 
25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers, de 
strafvordering uitgeoefend door de federale procureur voor :  
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 1°  de misdrijven welke bedoeld zijn in : 
  
 -  de artikelen 101 tot 136 van het Strafwetboek; 
 
 -  de artikelen 331bis, 477 tot 477sexies en 488bis van het Strafwetboek; 
 
 -  de artikelen 433sexies, 433septies en 433octies van het Strafwetboek en de 
artikelen 77ter, 77quater en 77quinquies, van de wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; 
 
 -  [...]; 
 
 2°  de misdrijven gepleegd met gebruik van geweld tegen personen of materiële belangen 
om ideologische of politieke redenen met het doel zijn doelstellingen door middel van terreur, 
intimidatie of bedreigingen te bereiken; 
 
 3°  de misdrijven die in belangrijke mate verschillende rechtsgebieden betreffen of een 
internationale dimensie hebben, in het bijzonder die van de georganiseerde criminaliteit; 
 
 4°  de misdrijven gepleegd in het kader van de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie 
en speciaal voor militair gebruik dienstig materiaal en daaraan verbonden technologie in de 
gevallen waarin de strafvordering wordt uitgeoefend door het openbaar ministerie; 
 
 5°  de misdrijven bedoeld in hoofdstuk I van titel VI van boek II van het Strafwetboek; 
 
 6°  de misdrijven die samenhangend zijn met die bedoeld in 1°, 2°, 3°, 4° en 5°. 
 
 § 2.  De procureur des Konings, of in de gevallen bepaald in de artikelen 479 en volgende 
van het Wetboek van strafvordering, de procureur-generaal, licht ambtshalve de federale 
procureur in wanneer hij kennis neemt van een misdrijf bedoeld in § 1. Hij licht bovendien de 
federale procureur in, telkens als dit voor de uitoefening van de strafvordering door de federale 
procureur van belang is.  
 
 § 3.  In de gevallen bedoeld in § 1 beslist de federale procureur of, hetzij de procureur des 
Konings of in de gevallen bedoeld in de artikelen 479 en volgende van het Wetboek van 
strafvordering de procureur-generaal, hetzij hijzelf de strafvordering uitoefent. De beslissing 
wordt, behoudens dringende en noodzakelijke omstandigheden, genomen na overleg met de 
procureur des Konings, respectievelijk de procureur-generaal. Tegen de beslissing staat geen 
rechtsmiddel open.  
 
 § 4.  De federale procureur licht de procureur des Konings, respectievelijk de procureur-
generaal in, telkens dit voor de uitoefening van de strafvordering door de procureur des 
Konings, respectievelijk de procureur-generaal, van belang is.  
 
 § 5.  Inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de procureur des Konings, respectievelijk de 
procureur-generaal, en de federale procureur betreffende de uitoefening van de strafvordering 
kunnen geen nietigheden worden opgeworpen ». 
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 Ten gronde 

 

 B.2.1.  Het verwijzende rechtscollege vraagt of artikel 144ter, § 5, van het Gerechtelijk 

Wetboek bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet (eerste prejudiciële vraag) 

en of artikel 144ter, §§ 1 en 5, van hetzelfde Wetboek bestaanbaar is met artikel 12 van de 

Grondwet (tweede prejudiciële vraag), in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake 

burgerrechten en politieke rechten (derde prejudiciële vraag). 

 

 B.2.2.  De tweede en de derde prejudiciële vraag betreffen artikel 144ter, §§ 1 en 5, van 

het Gerechtelijk Wetboek. In beide vragen dient het Hof na te gaan of die bepalingen 

bestaanbaar zijn met, onder meer, artikel 12 van de Grondwet, in zoverre de 

bevoegdheidsverdeling tussen de procureur des Konings, respectievelijk de procureur-generaal, 

en de federale procureur niet kan worden betwist. Bijgevolg dienen beide vragen samen te 

worden behandeld.  

 

 B.2.3.  In zoverre de beklaagden aanvoeren dat in het bodemgeschil een lid van het parket 

van de procureur des Konings is opgetreden zonder dat aan de voorwaarden van artikel 144bis, 

§ 3, van het Gerechtelijk Wetboek is voldaan, dient te worden vastgesteld dat, naast het feit dat 

het Hof niet bevoegd is om de toepassing van een wetsbepaling in het bodemgeschil na te gaan, 

het voormelde artikel 144bis, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek niet het voorwerp uitmaakt 

van de door het verwijzende rechtscollege gestelde prejudiciële vragen.   

 

 

 Wat de eerste prejudiciële vraag betreft 

 

 B.3.  Het verwijzende rechtscollege vraagt of artikel 144ter, § 5, van het Gerechtelijk 

Wetboek bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet « nu hierdoor noch de 

rechtsonderhorige tegen wie de strafvordering [wordt uitgeoefend] door de federale procureur, 

noch de geadieerde rechter ten gronde nietigheden of bevoegdheidsexcepties kunnen 

opwerpen/vaststellen, daar waar dit wel kan ingeval de strafvordering wordt uitgeoefend door 

de procureur des Konings ». 
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 B.4.1.  De Ministerraad voert aan dat het in het geding zijnde verschil in behandeling niet 

zou bestaan vermits geen bevoegdheidsexceptie zou kunnen worden opgeworpen wanneer de 

strafvordering niet door de federale procureur, maar door de procureur des Konings wordt 

uitgeoefend.  

 

 B.4.2.  Uit het verwijzingsvonnis blijkt dat het Hof wordt gevraagd het feit dat, luidens de 

in het geding zijnde bepaling, inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de procureur des 

Konings, respectievelijk de procureur-generaal, en de federale procureur, geen nietigheden 

kunnen worden opgeworpen, te vergelijken met de bevoegdheidsverdeling tussen, enerzijds, de 

procureur des Konings en, anderzijds, de arbeidsauditeur.  

 

 B.4.3.  Artikel 155 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt :  

 

 « Onverminderd de toepassing van de bepalingen van artikel 138, derde tot vijfde lid, 
wordt de strafvordering wegens een overtreding van de wetten en de verordeningen over een 
van de aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten, voor de 
politierechtbanken en voor de rechtbanken van eerste aanleg uitgeoefend door de leden van het 
arbeidsauditoraat en voor de hoven van beroep door de leden van het 
arbeidsauditoraat-generaal.  
 
 In geval van samenloop of samenhang van genoemde overtredingen met een of meer 
overtredingen van andere wetsbepalingen die niet tot de bevoegdheid behoren van de 
arbeidsgerechten, wijst de procureur generaal het parket van de procureur des Konings of het 
arbeidsauditoraat aan, en, in voorkomend geval, het parket generaal of het arbeidsauditoraat 
generaal dat bevoegd is om de strafvordering uit te oefenen, onverminderd de toepassing van 
artikel 149 ». 
 

 B.4.4.  Volgens de rechtspraak van het Hof van Cassatie is, wanneer de leden van het 

arbeidsauditoraat of van het arbeidsauditoraat-generaal overtredingen vervolgen die niet tot de 

bevoegdheid behoren van de arbeidsgerechten zonder dat er sprake is van samenloop of 

samenhang in de zin van artikel 155, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, of zonder dat, 

in geval van samenloop of samenhang, de procureur-generaal het bevoegde arbeidsauditoraat 

of arbeidsauditoraat-generaal heeft aangewezen, de strafvordering onontvankelijk (zie o.m. 

Cass., 28 januari 1975, Arr. Cass., 1975, I, p. 594). Hetzelfde geldt mutatis mutandis wanneer 

de procureur des Konings overtredingen vervolgt die tot de bevoegdheid van de 

arbeidsgerechten behoren. 
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 B.4.5.  In zoverre het, op grond van voormelde rechtspraak, mogelijk is de 

ontvankelijkheid van de door de procureur des Konings of de arbeidsauditeur ingestelde 

vordering te betwisten omdat de overtredingen al dan niet tot de bevoegdheid van de 

arbeidsgerechten behoren, terwijl het, luidens de in het geding zijnde bepaling, niet mogelijk is 

de bevoegdheidsverdeling tussen de procureur des Konings, respectievelijk de procureur-

generaal, en de federale procureur betreffende de uitoefening van de strafvordering te 

betwisten, is er wel degelijk sprake van een verschil in behandeling waarvan het Hof dient na 

te gaan of het bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.  

 

 B.5.1.  De Ministerraad voert aan dat in zoverre de vergelijking wordt gemaakt tussen, 

enerzijds, de bevoegdheidsverdeling tussen de procureur des Konings en de federale procureur, 

die niet kan worden betwist en, anderzijds, de bevoegdheidsverdeling tussen de procureur des 

Konings en de arbeidsauditeur, die wel kan worden betwist, het om categorieën van personen 

gaat die niet vergelijkbaar zouden zijn, vermits de federale procureur over een subsidiaire 

bevoegdheid beschikt die hij facultatief kan uitoefenen, wat een opportuniteitsonderzoek 

veronderstelt.  

 

 B.5.2.  Het feit dat de federale procureur de vervolging van de in artikel 144ter, § 1, van 

het Gerechtelijk Wetboek vermelde misdrijven aan de procureur des Konings of aan de 

procureur-generaal kan overlaten, leidt er niet toe dat het om twee categorieën gaat die niet 

vergelijkbaar zijn. 

 

 B.6.1.  In de toelichting bij het wetsvoorstel dat tot de wet van 21 juni 2001 heeft geleid, 

werd artikel 144ter van het Gerechtelijk Wetboek als volgt verantwoord :  

 

 « Artikel 144ter van het Gerechtelijk Wetboek betreft de bevoegdheidsomschrijving 
ratione materiae voor de uitoefening van de strafvordering. 
 
 De bevoegdheid van het federaal parket om zelf ‘ de strafvordering uit te oefenen ’ moet 
als subsidiair worden gezien : de lokale parketten zijn de parketten van gemeen recht, en enkel, 
wanneer er een meerwaarde is in het licht van een goede rechtsbedeling, en voor zover het 
geen van de gevallen betreft voorzien in de artikelen 479 en volgende van het Wetboek van 
strafvordering, de bijzondere wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid van leden van een gemeenschaps- of gewestregering en de wet van 
25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid [van] ministers, is het 
aangewezen dat het federaal parket zelf de zaak behandelt. In het andere geval zal, hetzij een 
coördinatie tussen of een ondersteuning van de betrokken lokale parketten, hetzij een beter 
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beheer op het lokale niveau moeten volstaan. De ambtsbevoegdheden van de procureur des 
Konings en de arbeidsauditeur gelden derhalve onverkort. 
 
 Het uitgangspunt dat aan de basis ligt van de oprichting van een federaal parket is de 
behoefte die werd ervaren om bepaalde strafzaken in bepaalde gevallen op een centraal niveau 
te kunnen behandelen met het oog op een betere en efficiëntere rechtsbedeling. De grond van 
deze behoefte werd omschreven door een verwijzing naar de complexiteit, de vereiste 
specialisatiegraad of het ressortoverschrijdend karakter van sommige strafdossiers. De 
verstrekte voorbeelden zijn dossiers met een grensoverschrijdend karakter en dossiers die een 
band vertonen met de georganiseerde criminaliteit. 
 
 Na onderzoek van verschillende mogelijke benaderingen werd geopteerd voor een 
bevoegdheidsomschrijving gebaseerd op het principe van een limitatieve lijst van misdrijven, 
met daarnaast, als alternatief, twee kwalitatieve criteria (geografisch criterium en 
veiligheidscriterium). Alle misdrijven die samenhangend zijn met misdrijven waarmee het 
federaal parket, op grond van de voormelde elementen, wordt belast, behoren eveneens tot de 
bevoegdheid van het federaal parket. 
 
 Wanneer er in een concrete strafzaak aanwijzingen zijn dat een misdrijf is gepleegd dat als 
één van de misdrijven op de lijst kan worden gekwalificeerd, behoort de behandeling van dat 
strafdossier tot het bevoegdheidsdomein van het federaal parket. Het lokale parket zal derhalve 
in alle gevallen waar er in een strafdossier aanwijzingen zijn dat het een misdrijf betreft dat 
vermeld is op de lijst, het federale parket op de hoogte moeten brengen. 
 
 Inzake de kwalitatieve criteria worden een geografisch en een veiligheidscriterium 
weerhouden. Wanneer één van deze criteria voorhanden is in een strafdossier, behoort dit 
strafdossier tot het bevoegdheidsdomein van het federaal parket, ongeacht de kwalificatie van 
het specifieke misdrijf dat het voorwerp ervan uitmaakt. 
 
 Het geografische criterium houdt in dat er in belangrijke mate een internationaal of een 
ressortoverschrijdend aspect is in een strafdossier. In de mate dat een strafdossier 
aanknopingspunten heeft in meerdere arrondissementen van hetzelfde ressort moet er van uit 
gegaan worden dat de betrokken Procureurs des Konings er, al dan niet met behulp van hun 
Procureur-generaal, toe in staat zijn onderling tot een voor de strafvordering bevredigende 
oplossing te komen. Met betrekking tot misdrijven die verschillende ressorten betreffen zal het 
federaal parket zelf de strafvordering uitoefenen wanneer een louter coördinerend optreden niet 
volstaat. Inzonderheid wanneer deze ressortoverschrijdende feiten verband houden met de 
georganiseerde criminaliteit zal het aangewezen zijn dat de federale procureur nagaat of het 
niet aangewezen voorkomt dat de strafvordering door zijn parket wordt uitgeoefend. 
 
 Het veiligheidscriterium moet onderscheiden worden van de specifieke delicten in het 
strafwetboek betreffende de bescherming van de veiligheid van de staat. Bepaalde 
terroristische strafbare activiteiten of misdrijven met politieke inslag kunnen immers niet 
steeds gesubsumeerd worden onder deze kwalificaties of ressorteren eerder onder 
gemeenrechtelijke kwalificaties (bv. Ecoterrorisme). Daarom wordt verwezen naar de 
omschrijving van ‘ terrorisme ’ in art. 8, 1°, b), van de wet houdende regeling van de 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten » (Parl. St., Kamer, 2000-2001, DOC 50-0897/001, pp. 6-
8). 
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 B.6.2.  Inzake de bevoegdheidsverdeling tussen het federaal parket en de lokale parketten 

werd daar nog het volgende aan toegevoegd :  

 

 « De vraag naar de bevoegdheidsafbakening tussen het federaal parket en de lokale 
parketten rijst in verschillende opzichten. 
 
 Het betreft vooreerst de regeling van de verhouding tussen federaal en lokaal parket, 
wanneer het gaat over de behandeling van een strafzaak waarvoor in principe beiden bevoegd 
zijn om ‘ de strafvordering uit te oefenen ’. Het voorliggend wetsvoorstel preciseert de 
modaliteiten voor de gevallen van concurrerende bevoegdheid » (ibid., pp. 8-9). 
 

 B.6.3.  Inzake artikel 7 van het in B.6.1 bedoelde wetsvoorstel werd het volgende 

uiteengezet :  

 
 « Dit artikel betreft de bevoegdheidsafbakening ratione materiae inzake ‘ de uitoefening 
van de strafvordering ’. 
 
 Enkel wanneer er een meerwaarde is in het licht van een goede rechtsbedeling, en voor 
zover het geen van de gevallen betreft voorzien in de artikelen 479 en volgende van het 
Wetboek van strafvordering, de bijzondere wet van 25 juni 1998 tot regeling van de 
strafrechtelijke verantwoordelijkheid van leden van een gemeenschaps- of gewestregering en 
de wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers, 
is het aangewezen dat het federaal parket zelf de zaak behandelt : het wetsvoorstel duidt een 
aantal precies omschreven materies aan waarin het federaal parket de strafvordering uitoefent. 
 
 Tussen het federaal parket en de lokale parketten bestaat een wederzijdse 
informatieverplichting. De lokale parketten zijn ambtshalve verplicht het federaal parket in te 
lichten, wanneer zij kennis krijgen van een misdrijf dat tot het bevoegdheidsdomein van het 
federaal parket behoort. De federale procureur van zijn kant licht de procureur des Konings in, 
telkens dit voor de uitoefening van de strafvordering door de procureur des Konings van belang 
is. De beslissing of een concreet strafdossier uiteindelijk behandeld wordt door een lokaal 
parket dan wel door het federaal parket komt toe aan de federale procureur. Tegen deze 
beslissing staat geen enkel verhaal open, noch voor de betrokken magistraten, noch voor de 
procespartijen. Aan elke definitieve beslissing door het federaal parket over de 
bevoegdheidstoewijzing dient overleg vooraf te gaan, behoudens dringende en noodzakelijke 
omstandigheden » (ibid., p. 13). 
 

 B.6.4.  Het amendement dat tot de in het geding zijnde bepaling heeft geleid, werd als 

volgt verantwoord :  

 

 « Dit amendement strekt ertoe de bevoegdheidstoewijzing aan de federale procureur op 
een aantal punten aan te passen : 
 
 […] 
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 3°  De bevoegdheid ratione materiae van de federale procureur is toegewezen en dus niet 
volledig concurrerend met de bevoegdheid van de parketten van gemeenrecht. Om procedurele 
betwistingen over de eventuele onbevoegdheid van de federale procureur te voorkomen wordt 
daarom expliciet bepaald dat de bevoegdheidsverdeling geen effect kan hebben op de 
regelmatigheid van de strafprocedure. Dit is louter een kwestie van wettelijke taakverdeling 
tussen de verschillende entiteiten van het openbaar ministerie, die, ingeval van niet-nakoming, 
het voorwerp kan uitmaken van een negatieve evaluatie of een tuchtrechtelijk optreden » (Parl. 
St., Kamer, 2000-2001, DOC 50-0897/004, p. 6). 
 

 B.7.  Vermits de federale procureur en de procureur des Konings over concurrerende 

bevoegdheden beschikken, en het optreden van de federale procureur een subsidiair karakter 

heeft, is het in B.4.2 vermelde verschil in behandeling redelijk verantwoord. De 

bevoegdheidsverdeling tussen de procureur des Konings en de arbeidsauditeur is immers 

exclusief. 

 

 B.8.1.  Voor het overige vermocht de wetgever redelijkerwijs aan te nemen dat, om te 

vermijden dat de bevoegdheid van de federale procureur om dilatoire redenen wordt betwist, 

het niet mogelijk zou zijn om nietigheden op te werpen inzake de bevoegdheidsverdeling 

tussen de procureur des Konings, respectievelijk de procureur-generaal, en de federale 

procureur betreffende de uitoefening van de strafvordering. De voorzitter van het college van 

procureurs-generaal beklemtoonde dat de bevoegdheidsomschrijving van het federaal parket 

« operationeel bruikbaar moet zijn en derwijze moet worden geregeld dat noch de beklaagde, 

noch de burgerlijke partij in staat zou worden gesteld enige grond van onontvankelijkheid van 

de strafvordering of welk ander rechtsmiddel dan ook aan te voeren tegen de beslissing om het 

dossier ofwel federaal, ofwel lokaal te behandelen » (Parl. St., Kamer, 2000-2001, DOC 50-

0897/012, p. 19). Er werd nog het volgende aan toegevoegd : 

 

 « Hij heeft er steeds voor geopteerd dat, wanneer de federale procureur over zijn 
bevoegdheid beschikt, deze nooit kan en mag worden aangevochten. Immers, men moet zich 
de positie van één of meerdere beklaagden voorstellen. Behandeld door de federale procureur, 
zal de zaak veel meer aandacht krijgen, zowel vanwege de magistratuur zelf als vanwege de 
pers.  
 
 Hij kan zich voorstellen dat advocaten of beklaagden zich hier aan zullen proberen te 
onttrekken en daarom zullen proberen de bevoegdheid van de federale procureur in twijfel te 
trekken. Dergelijke toestanden moeten kost wat kost worden vermeden » (ibid., p. 33). 
 

 Volgens de minister van Justitie werd de in het geding zijnde bepaling ingevoegd om 

hieraan tegemoet te komen (Parl. St., Senaat, 2000-2001, nr. 2-691/4, pp. 29-30). 
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 B.8.2.  De wetgever beoogde aldus te vermijden dat conflicten inzake de 

bevoegdheidsverdeling tussen het federaal parket en de overige parketten het verloop van de 

procedure zouden bemoeilijken of tot de nietigheid van de procedure zouden leiden. Dat blijkt 

ook uit artikel 144ter, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat in de in paragraaf 1 

van dat artikel bedoelde gevallen, de federale procureur beslist of, hetzij de procureur des 

Konings of in de gevallen bedoeld in de artikelen 479 en volgende van het Wetboek van 

strafvordering de procureur-generaal, hetzij hijzelf de strafvordering uitoefent, dat de 

beslissing, behoudens dringende en noodzakelijke omstandigheden, wordt genomen na overleg 

en dat tegen die beslissing geen rechtsmiddel openstaat. Hieromtrent verklaarde een lid van de 

Kamer van volksvertegenwoordigers :  

 

 « […] Het overlegbeginsel waarin het wetsvoorstel voorziet [is] uitgerekend bedoeld […] 
om te voorkomen dat de procedure te lang aansleept. Om snel te kunnen optreden werd precies 
afgezien van elke vorm van arbitrage, zoals die bestaat voor de beslechting van de 
bevoegdheidsconflicten tussen een procureur des Konings en een arbeidsauditeur » (Parl. St., 
Kamer, 2000-2001, DOC 50-0897/012, p. 46). 
 

 Een ander lid voegde daar nog het volgende aan toe :  

 

 « Door te voorzien in een systeem van overleg en beslissing van de federale procureur, 
voegt het wetsvoorstel zich naar het oude principe van de eenheid van het openbaar ministerie. 
Het zal niet mogelijk zijn de nietigheid van de vervolging aan te voeren op grond van de 
onbevoegdheid van een of ander lid van het openbaar ministerie. De eventuele misbruiken 
inzake de verdeling van de dossiers zullen uitsluitend via tuchtrechtelijke weg moeten worden 
geregeld » (ibid.). 
 

 In de Senaat was een lid van oordeel dat een beroepsprocedure « afbreuk [zou] doen aan 

de interventiesnelheid, welke een voorwaarde sine qua non is voor een efficiënt optreden van 

het federaal parket (zie met name het probleem van de BTW-carrousels) » (Parl. St., Senaat, 

2000-2001, nr. 2-691/4, p. 27).  

 

 B.9.1.  Zoals tijdens de in B.6.4 vermelde parlementaire voorbereiding terecht werd 

opgemerkt, is de bevoegdheidsverdeling tussen de federale procureur en de procureur des 

Konings een kwestie van wettelijke taakverdeling tussen de verschillende entiteiten van het 

openbaar ministerie, dat ondeelbaar is.  

 

 B.9.2. Niet elke door het openbaar ministerie begane onregelmatigheid leidt noodzakelijk 

tot een schending van het recht op een eerlijk proces. Er dient te worden nagegaan of de 
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procedure in haar geheel beschouwd eerlijk is verlopen. Daartoe dient te worden onderzocht of 

de rechten van de verdediging zijn nageleefd (EHRM, 28 juli 2009, Lee Davies t. België, 

§§ 41-42; 11 oktober 2012, Abdelali t. Frankrijk, §§ 37-38).   

 

 B.9.3.  Te dezen brengt de niet-naleving van de taakverdeling tussen de federale procureur 

en de procureur des Konings de rechten van de verdediging van de vervolgde persoon 

geenszins in het gedrang. De in het geding zijnde bepaling verhindert immers die partij niet om 

voor de strafrechter haar verweer te voeren en dit zowel wat de regelmatigheid van de 

procedure, met uitzondering van die taakverdeling, als wat de zaak ten gronde betreft. Tijdens 

de bespreking van de in het geding zijnde bepaling werd beklemtoond dat « het wettelijk kader 

van alle normen en regels van rechtspleging, waaraan ook de federale procureur zich moet 

houden, vaststaat » en dat « de initiatieven van een lid van het openbaar ministerie […] niet 

alleen [worden] opgevolgd door de betrokkenen (de rechten van verdediging) maar ook door 

de zetel » (Parl. St., Kamer, 2000-2001, DOC 50-0897/012, p. 50). De minister van Justitie 

verklaarde in dezelfde zin dat « de federale procureur aan dezelfde procedureregels zal worden 

onderworpen als zijn collega’s van de parketten van [eerste] aanleg, met name de regel om een 

onderzoeksrechter te verzoeken het dossier ten laste en ten gunste te onderzoeken » (ibid., 

p. 53).  

 

 B.10.  Gelet op het voorgaande is het in het geding zijnde verschil in behandeling niet 

zonder redelijke verantwoording.  

 

 B.11.  De eerste prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 

 

 

 Wat de tweede en de derde prejudiciële vraag betreft 

 

 B.12.1.  Het verwijzende rechtscollege vraagt of artikel 144ter, §§ 1 en 5, van het 

Gerechtelijk Wetboek bestaanbaar is met artikel 12 van de Grondwet (tweede prejudiciële 

vraag), in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens en met artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke 

rechten (derde prejudiciële vraag), in zoverre de bevoegdheidsverdeling tussen de procureur 

des Konings, respectievelijk de procureur-generaal, en de federale procureur, niet kan worden 

betwist.  
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 B.12.2.  Op grond van artikel 26, § 1, 3°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof, vervangen bij artikel 9, a), van de bijzondere wet van 9 maart 2003, is het 

Hof bevoegd om wettelijke normen te toetsen aan de artikelen van titel II « De Belgen en hun 

rechten » van de Grondwet. 

 

 Wanneer een verdragsbepaling die België bindt, een draagwijdte heeft die analoog is aan 

die van een van de grondwetsbepalingen waarvan de toetsing tot de bevoegdheid van het Hof 

behoort en waarvan de schending wordt aangevoerd, vormen de waarborgen vervat in die 

verdragsbepaling een onlosmakelijk geheel met de waarborgen die in de betrokken 

grondwetsbepalingen zijn opgenomen. 

 

 Daaruit volgt dat het Hof, bij zijn toetsing aan die grondwetsbepalingen, rekening houdt 

met internationaalrechtelijke bepalingen die analoge rechten of vrijheden waarborgen. 

 

 B.12.3.  Te dezen kan evenwel niet worden aangenomen dat de waarborgen vervat in 

artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en in artikel 14 van het 

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten een draagwijdte hebben die 

analoog is aan die van artikel 12 van de Grondwet.  

 

 In zoverre het Hof wordt ondervraagd over de bestaanbaarheid van de in het geding zijnde 

bepalingen met het door artikel 12 van de Grondwet gewaarborgde strafrechtelijke 

wettigheidsbeginsel, dient te worden vastgesteld dat dienaangaande artikel 7.1 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens en artikel 15, lid 1, van het Internationaal 

Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, en niet artikel 6 van het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens en artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten 

en politieke rechten, een draagwijdte hebben die analoog is aan die van die grondwetsbepaling.  

 

 In zoverre het Hof wordt ondervraagd over de bestaanbaarheid van de in het geding zijnde 

bepalingen met het door artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en 

artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten 

gewaarborgde recht op toegang tot de rechter, dient te worden vastgesteld dat dat recht wordt 

gewaarborgd door artikel 13, en niet door artikel 12, van de Grondwet.  
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 B.12.4.  Bijgevolg dient het Hof de in het geding zijnde bepalingen niet te toetsen aan 

artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en aan artikel 14 van het 

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, in samenhang gelezen met 

artikel 12 van de Grondwet. 

 

 B.13.1.  Uit artikel 12, tweede lid, van de Grondwet vloeit voort dat de strafwet moet 

worden geformuleerd in bewoordingen op grond waarvan eenieder, op het ogenblik waarop hij 

een gedrag aanneemt, kan uitmaken of dat gedrag al dan niet strafbaar is en de mogelijkerwijs 

op te lopen straf kan kennen. De beginselen van wettigheid en voorspelbaarheid zijn van 

toepassing op de hele strafrechtspleging. De voormelde bepalingen willen aldus elk risico van 

willekeurig optreden vanwege de uitvoerende of de rechterlijke macht uitsluiten bij het 

vaststellen en toepassen van de straffen.  

 

 B.13.2.  Vermits de in het geding zijnde bepaling uitdrukkelijk bepaalt dat inzake de 

bevoegdheidsverdeling tussen de procureur des Konings, respectievelijk de procureur-generaal, 

en de federale procureur, betreffende de uitoefening van de strafvordering geen nietigheden 

kunnen worden opgeworpen, is, in tegenstelling tot hetgeen de verwerende partijen voor het 

verwijzende rechtscollege aanvoeren, de in het geding zijnde bepaling bestaanbaar met de 

vereiste dat de strafrechtspleging voorspelbaar is.  

 

 B.13.3.  Het feit dat ten gevolge van de in het geding zijnde bepaling geen nietigheden 

kunnen worden opgeworpen wanneer de federale procureur de strafvordering zou uitoefenen 

voor misdrijven die manifest niet tot de in artikel 144ter, § 1, 1° tot 6°, van het Gerechtelijk 

Wetboek bedoelde misdrijven behoren, doet hieraan geen afbreuk. In dat geval is immers niet 

de voorspelbaarheid van de wet zelf in het geding, maar wel de toepassing die de federale 

procureur eraan geeft. 

 

 B.14.  De tweede en de derde prejudiciële vraag dienen ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht :  

 

 Artikel 144ter, §§ 1 en 5, van het Gerechtelijk Wetboek schendt de artikelen 10, 11 en 12 

van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 28 maart 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5421 

 
 

Arrest nr. 50/2013 
van 28 maart 2013 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 62, tweede lid, van het Wetboek van 

strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 3 van de wet van 13 augustus 2011, gesteld door de 

Correctionele Rechtbank te Luik. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Moerman, P. Nihoul en F. Daoût, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, 

onder voorzitterschap van voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 
 Bij vonnis van 22 mei 2012 in zake het openbaar ministerie tegen L.M., waarvan de 
expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 15 juni 2012, heeft de Correctionele 
Rechtbank te Luik de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 62, eerste [lees : tweede] lid, van het Wetboek van strafvordering, in die 
zin geïnterpreteerd dat het onmiddellijk van toepassing is op het hangende rechtsgeding en in 
die zin dat er geen sanctie kan worden opgelegd in geval van niet-naleving van de inhoud 
ervan, de artikelen 10, 11, 12, tweede lid, en 13 van de Grondwet, in samenhang gelezen met 
de artikelen 6 en 7 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en artikel 15 van 
het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de procureur des Konings bij de Rechtbank van eerste aanleg te Luik; 
 
 -  L.M.; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 L.M. en de Ministerraad hebben memories van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 28 februari 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. S. Berbuto, advocaat bij de balie te Luik, voor L.M.; 
 
 .  Mr. A. Vandevelde loco Mr. P. Schaffner, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers P. Nihoul en E. De Groot verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 L.M. wordt vervolgd voor de Correctionele Rechtbank te Luik voor opzettelijke doding en voor het dragen 
van een vrij verkrijgbaar wapen zonder daarvoor een wettige reden te kunnen aanvoeren. Voor de Rechtbank 
doet de beklaagde gelden dat zij nooit kon worden gehoord in aanwezigheid van haar raadsman en dat zij diens 
bijstand niet heeft kunnen genieten tijdens de reconstructie van de feiten. Zij is dan ook van mening dat het 
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onderzoek dat op haar betrekking heeft, niet is gevoerd met inachtneming van het recht op een eerlijk proces, 
zoals het wordt geïnterpreteerd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. 
 
 De Rechtbank oordeelt dat de wet van 13 augustus 2011 « tot wijziging van het Wetboek van 
strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt 
verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat 
te raadplegen en door hem te worden bijgestaan » (hierna : de wet van 13 augustus 2011), die op 1 januari 2012 
in werking is getreden, een procedurewet is die onmiddellijk van toepassing is, en dat zij ze bijgevolg zou 
moeten toepassen in de zaak die bij haar aanhangig is gemaakt. 
 
 Wat de afwezigheid van de advocaat tijdens de verhoren en ondervragingen betreft, stelt de Rechtbank vast 
dat, net op het ogenblik dat zij haar vonnis in deze zaak moet uitspreken, bij het Hof een door het Hof van 
Beroep te Luik gestelde prejudiciële vraag aanhangig is, alsook verschillende vernietigingsberoepen die de 
voormelde wet van 13 augustus 2011 beogen en die op die problematiek betrekking hebben. Die zaken zijn op de 
rol van het Hof ingeschreven onder de nummers 5291 en 5316. De Rechtbank beslist bijgevolg de uitspraak aan 
te houden in afwachting van de in die zaken te wijzen arresten. 
 
 Wat de afwezigheid van de advocaat tijdens de reconstructie van de feiten betreft, acht de Rechtbank het 
noodzakelijk de voormelde vraag aan het Hof te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  L.M., beklaagde die wordt vervolgd voor de Correctionele Rechtbank te Luik, zet uiteen dat zij op 
22 januari 2010 de onderzoeksrechter om de toelating heeft verzocht te kunnen worden bijgestaan door haar 
raadsman tijdens de reconstructie van de feiten. Dat verzoek werd afgewezen en de reconstructie van de feiten 
vond plaats op diezelfde dag, in afwezigheid van haar advocaat. 
 
 Zij is van mening dat het ontbreken, in de wet, van een duidelijke sanctie voor schendingen van het recht 
op bijstand van een advocaat, zowel tijdens de verhoren als bij de reconstructie van de feiten, de weg opent naar 
subjectiviteit, en derhalve onzekerheid wat de mogelijke sancties betreft, en bijgevolg afbreuk doet aan de 
gelijkheid van de burgers voor de wet, alsook aan het beginsel van wettigheid en voorzienbaarheid van de 
strafprocedure. 
 
 A.2.1.  De procureur des Konings bij de Rechtbank van eerste aanleg te Luik doet gelden dat de 
prejudiciële vraag gedeeltelijk onontvankelijk moet worden verklaard omdat zij niet de categorieën van personen 
aangeeft die zouden moeten worden vergeleken en omdat die categorieën evenmin kunnen worden afgeleid uit 
de motieven van de verwijzingsbeslissing. 
 
 A.2.2.  De procureur des Konings is vervolgens van mening dat het antwoord op de prejudiciële vraag 
kennelijk niet dienstig is voor de oplossing van het geschil omdat het door de verwijzende rechter opgeworpen 
grondwettigheidsprobleem voortvloeit uit een redenering die op twee verkeerde premissen berust. In de eerste 
plaats doet hij gelden dat, aangezien het om een gereglementeerde handeling gaat, de geldigheid van een 
reconstructie in strafzaken moet worden beoordeeld ten opzichte van de regels die van toepassing waren op het 
ogenblik dat zij werd uitgevoerd, en niet op het ogenblik dat de rechter uitspraak doet, omdat het beginsel van 
onmiddellijke toepassing van de procedurewetten impliceert dat deze onmiddellijk worden toegepast op de 
hangende gedingen, onder voorbehoud van de regelmatig uitgevoerde procedurehandelingen. In de tweede plaats 
is hij van mening dat, in de prejudiciële vraag, het ontbreken van een sanctie wordt verward met het ontbreken 
van een specifieke sanctie. Hij doet in dat verband gelden dat de bepalingen inzake strafprocedure die voorzien 
in een specifieke sanctie in geval van niet-inachtneming van de regel die zij uitvaardigen, schaars zijn, maar dat 
dit niet betekent dat de niet-inachtneming ervan niet moet worden bestraft. Hij voegt eraan toe dat het in dat 
geval aan de rechter staat te bepalen, ten opzichte van de algemene beginselen van de strafprocedure en, in 
voorkomend geval, van de vereisten van een eerlijk proces, of een procedurele sanctie moet worden toegepast 
en, zo ja, welke sanctie moet worden opgelegd. 
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 A.2.3.  De procureur des Konings doet in ondergeschikte orde gelden dat de prejudiciële vraag ontkennend 
dient te worden beantwoord. Hij is van mening dat artikel 12, tweede lid, van de Grondwet niet is geschonden 
omdat de in het geding zijnde bepaling geen enkele bevoegdheidsdelegatie aan de uitvoerende macht bevat. Hij 
oordeelt dat artikel 13 van de Grondwet evenmin is geschonden omdat de in het geding zijnde bepaling niet de 
bevoegdheid van de strafgerechten heeft gewijzigd, noch de voor die instanties gevolgde procedure, en omdat zij 
de betwistingen betreffende de geldigheid van reconstructies niet aan de strafgerechten onttrekt. 
 
 Hij voegt eraan toe dat een toetsing aan de artikelen 6 en 7 van het Europees Verdrag voor de rechten van 
de mens en aan artikel 15 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, in 
samenhang gelezen met de voormelde grondwetsbepalingen, niet tot een andere oplossing zou kunnen leiden. 
Voor het overige is hij van mening dat de in het geding zijnde bepaling overeenstemt met de rechtspraak van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens wat het recht op bijstand van een advocaat betreft. Ten slotte 
verzoekt hij het Hof, in uiterst ondergeschikte orde, te beslissen dat, in de interpretatie volgens welke het enkel 
van toepassing is op de reconstructies die vanaf 1 januari 2012 hebben plaatsgevonden, artikel 62, tweede lid, 
van het Wetboek van strafvordering de door de prejudiciële vraag beoogde bepalingen niet schendt omdat de 
schending ervan in voorkomend geval kan worden bestraft overeenkomstig de algemene beginselen van de 
strafprocedure. 
 
 A.3.1.  De Ministerraad is in hoofdorde van mening dat de prejudiciële vraag geen antwoord behoeft in 
zoverre zij volgt uit een redenering die op verkeerde premissen berust. Hij herinnert eraan dat 
procedurehandelingen moeten beantwoorden aan de wettelijke vereisten die van kracht zijn op het ogenblik dat 
zij worden gesteld, en dat niet kan worden geoordeeld, tenzij aan de wet van 13 augustus 2011 een 
terugwerkende kracht en niet louter een onmiddellijke toepassing wordt toegekend, dat de reconstructie van de 
feiten die is uitgevoerd in het kader van het voor de Correctionele Rechtbank aanhangig gemaakte geschil, in 
strijd zou zijn met het nieuwe artikel 62, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering. Hij leidt eruit af dat de 
verwijzende rechter de in het geding zijnde bepaling niet moet toepassen op het voor hem hangende geschil en 
dat de prejudiciële vraag dus kennelijk niet dienstig is. 
 
 A.3.2.  De Ministerraad oordeelt voor het overige dat, zelfs in de veronderstelling dat zij is aangetoond, de 
ongrondwettigheid niet haar oorsprong zou vinden in de in het geding zijnde norm, maar zou voortvloeien uit de 
toepassing ervan in de tijd, omdat het Hof in werkelijkheid wordt verzocht de toepassing te onderzoeken van een 
bepaling die niet in een wettelijk sanctie voorziet, met betrekking tot een onderzoekshandeling die is gesteld 
vóór de inwerkingtreding van de wet van 13 augustus 2011 en die zou zijn uitgevoerd met schending van 
artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
 
 A.3.3.  In ondergeschikte orde doet de Ministerraad gelden dat de prejudiciële vraag onontvankelijk is in 
zoverre het verwijzingsvonnis niet aangeeft welke categorieën van personen zouden moeten worden vergeleken, 
noch in welk opzicht de in het geding zijnde bepaling aanleiding zou geven tot discriminatie. 
 
 A.3.4.  Ten gronde is de Ministerraad van mening dat het niet juist is te stellen dat artikel 62, tweede lid, 
van het Wetboek van strafvordering niet vatbaar is voor een sanctie in geval van niet-inachtneming van de 
inhoud ervan. Hij doet gelden dat de omstandigheid dat de wetgever geen enkele specifieke wettelijke sanctie 
heeft vastgelegd, immers niet ipso facto betekent dat dit recht volkomen onwerkzaam zou zijn, en dat de wet het 
aan de strafrechter kan overlaten om te beslissen over de sanctie die moet worden opgelegd in geval van 
schending van het recht op bijstand van een advocaat tijdens de reconstructie van de feiten. 
 
 A.4.1.  L.M. antwoordt dat, volgens de redenering van de procureur des Konings en van de Ministerraad, 
niet zou moeten worden verwezen naar de wet van 13 augustus 2011 om het lot te bepalen dat moet worden 
voorbehouden voor een bewijs dat is verkregen met schending van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens. Daaruit zou volgens haar moeten worden afgeleid dat een reconstructie van de feiten die 
vóór de inwerkingtreding van de wet van 13 augustus 2011 is uitgevoerd in omstandigheden die onaanvaardbaar 
zijn in het licht van het voormelde artikel 6, geenszins als een geldig bewijselement zou kunnen worden 
beschouwd, terwijl diezelfde reconstructie, uitgevoerd na die inwerkingtreding, mogelijk haar bewijswaarde zou 
behouden, desnoods door ze door andere elementen te bevestigen. Zij is van mening dat die redenering mank 
loopt en problemen oplevert ten opzichte van de beginselen van voorzienbaarheid en wettigheid van de 
strafprocedure, alsook ten opzichte van artikel 13 van de Grondwet en artikel 6 van het Europees Verdrag voor 
de rechten van de mens. Zij besluit eruit dat de prejudiciële vraag wel dienstig is voor de oplossing van het 
geschil. 
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 A.4.2.  L.M. geeft aan dat het verwijzingsvonnis de categorieën van rechtzoekenden vermeldt die in het 
licht van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet moeten worden vergeleken, namelijk de beklaagden die aan een 
reconstructie van de feiten moeten deelnemen en de rechtzoekenden die worden gehoord in het kader van een 
verhoor waarvoor de wet voorziet in bijstand van een advocaat. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op artikel 62, tweede lid, van het Wetboek 

van strafvordering, ingevoegd bij artikel 3 van de wet van 13 augustus 2011 « tot wijziging 

van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 

hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt benomen 

rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te 

worden bijgestaan ». 

 

 Artikel 62 van het Wetboek van strafvordering (hierna : Sv.) bepaalt : 

 

 « Wanneer de onderzoeksrechter zich ter plaatse begeeft, wordt hij altijd vergezeld door 
de procureur des Konings en door de griffier van de rechtbank. 
 
 Wanneer het plaatsbezoek georganiseerd wordt met het oog op de reconstructie van de 
feiten, laat de onderzoeksrechter zich eveneens vergezellen door de verdachte, de burgerlijke 
partij en hun advocaten. Onverminderd de rechten van verdediging, is de advocaat verplicht 
tot geheimhouding van de informatie waarvan hij kennis krijgt door het bijwonen van het 
plaatsbezoek met het oog op de reconstructie van de feiten. Hij die de geheimhoudingsplicht 
schendt, wordt gestraft met de bij artikel 458 van het Strafwetboek bepaalde straffen ». 
 

 B.2.1.  De verwijzende rechter verzoekt het Hof de bestaanbaarheid van die bepaling te 

onderzoeken, met de artikelen 10, 11, 12, tweede lid, en 13 van de Grondwet, in samenhang 

gelezen met de artikelen 6 en 7 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met 

artikel 15 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, in zoverre 

er geen sanctie zou kunnen worden opgelegd in geval van niet-naleving van het recht op 

bijstand van een advocaat tijdens een plaatsbezoek met het oog op een reconstructie van de 

feiten, terwijl een niet-naleving van het recht op bijstand van een advocaat vóór of tijdens de 

verhoren, waarin artikel 47bis, §§ 2, 3 en 5, Sv. voorziet, wordt bestraft bij paragraaf 6 van 

die bepaling. 
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 B.2.2.  Artikel 47bis, § 6, Sv. zoals het was ingevoegd bij artikel 2, 2°, van de wet van 

13 augustus 2011, bepaalde : 

 

 « Tegen een persoon kan geen veroordeling worden uitgesproken die enkel gegrond is op 
verklaringen die hij heeft afgelegd in strijd met de §§ 2, 3 en 5 met uitsluiting van § 4, wat 
betreft het voorafgaandelijk vertrouwelijk overleg of de bijstand door een advocaat tijdens het 
verhoor ». 
 

 Bij het arrest nr. 7/2013 van 14 februari 2013 heeft het Hof in die bepaling het woord 

« enkel » vernietigd. 

 

 B.2.3.  De aldus vastgestelde sanctie beoogt dus : 

 

 -  de schending van het recht van de niet-aangehouden verdachte op een vertrouwelijk 

overleg met een advocaat vóór het eerste verhoor (artikel 47bis, § 2); 

 

 -  de schending van het recht van de verdachte wiens vrijheid is benomen op een 

vertrouwelijk overleg met een advocaat vóór het eerste verhoor en van zijn recht om te 

worden bijgestaan door een advocaat tijdens de verhoren totdat eventueel een bevel tot 

aanhouding wordt verleend door de onderzoeksrechter (artikel 47bis, § 3); 

 

 -  de schending van het recht van de verdachte wiens vrijheid is benomen en die het 

voorwerp uitmaakt van een beslissing tot verlenging van de vrijheidsbeneming met toepassing 

van artikel 15bis van de wet betreffende de voorlopige hechtenis, op een voorafgaand 

vertrouwelijk overleg met een advocaat en van zijn recht om te worden bijgestaan door een 

advocaat tijdens de verhoren gedurende de nieuwe periode van vierentwintig uur van 

vrijheidsbeneming (artikel 47bis, § 3); 

 

 -  de schending van het recht van de persoon die aanvankelijk niet als verdachte werd 

beschouwd en die die hoedanigheid verkrijgt in de loop van het verhoor, op een voorafgaand 

vertrouwelijk overleg met een advocaat en, wanneer hij van zijn vrijheid is beroofd, op de 

bijstand van een advocaat tijdens het verhoor (artikel 47bis, § 5). 
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 De niet-naleving van het recht op bijstand van een advocaat tijdens de reconstructie van 

de feiten, dat wordt gewaarborgd bij de in het geding zijnde bepaling, wordt daarentegen niet 

uitdrukkelijk door enige specifieke bepaling bestraft. 

 

 B.3.  Bij zijn voormelde arrest nr. 7/2013 heeft het Hof verschillende middelen 

onderzocht waarin werd aangeklaagd dat niet was voorzien in enige sanctie voor schending 

van het recht van een verdachte om te worden bijgestaan door zijn advocaat tijdens een 

plaatsbezoek met het oog op een reconstructie van de feiten. De verzoekers waren van mening 

dat die lacune onder meer de in de prejudiciële vraag vermelde bepalingen schond. 

 

 Het Hof heeft die middelen verworpen om de volgende redenen : 

 

 « De afwezigheid van een sanctie, in de bestreden wet, voor de schending van het recht 
van de verdachte om te worden bijgestaan door zijn advocaat tijdens een reconstructie van de 
feiten doet geen afbreuk aan het feit dat het aan de feitenrechter toekomt de regelmatigheid 
van de bewijzen waarop de strafvordering is gegrond, te onderzoeken en het recht van de 
beklaagde op een eerlijk proces te waarborgen. Het komt hem in dat kader toe, wanneer hij 
vaststelt dat de inaanmerkingneming van de bewijselementen verzameld tijdens een 
reconstructie van de feiten die is gevoerd met schending van het recht van de verdachte om te 
worden bijgestaan door zijn advocaat, afbreuk doet aan het recht van de beklaagde op een 
eerlijk proces, die niet in aanmerking te nemen om een eventuele veroordeling te gronden ». 
 

 B.4.  Zonder dat het nodig is de excepties van onontvankelijkheid te onderzoeken die zijn 

opgeworpen door de Ministerraad en door de procureur des Konings bij de Rechtbank van 

eerste aanleg te Luik, dient de prejudiciële vraag om dezelfde redenen ontkennend te worden 

beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 62, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering schendt de artikelen 10, 11, 

12, tweede lid, en 13 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 6 en 7 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 15 van het Internationaal 

Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 28 maart 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux R. Henneuse 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5463 

 
 

Arrest nr. 51/2013 
van 28 maart 2013 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 100 van de wet betreffende de verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, 

gesteld door het Arbeidshof te Luik. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en F. Daoût, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 24 juli 2012 in zake de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen tegen 
Faissel Bounouch, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 31 juli 2012, 
heeft het Arbeidshof te Luik de volgende prejudiciële vragen gesteld : 
 
 1.  « Doet artikel 100, § 2, van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geïnterpreteerd, overeenkomstig 
artikel 100, § 1, van dezelfde wet, in die zin dat het niet de voortzetting van een activiteit 
toelaat maar enkel de hervatting van een activiteit na toelating van de adviserende geneesheer, 
een onverantwoorde discriminatie ontstaan tussen de werknemer die voltijds of in één enkele 
betrekking is tewerkgesteld en die wegens zijn gezondheidstoestand zijn beroepsactiviteiten 
moet schorsen en de werknemer die gelijktijdig twee betrekkingen heeft en die om medische 
redenen slechts de uitvoering van één van die twee betrekkingen moet schorsen, daar hij nog 
steeds geschikt is om de andere uit te oefenen ? »; 
 
 2.  « Doet, in het geval waarin het Hof zou oordelen dat de leemte niet gelegen is in 
artikel 100, § 2, maar in artikel 100, § 1, in zoverre het de volledige onderbreking van elke 
activiteit oplegt opdat de sociaal verzekerde als arbeidsongeschikt kan worden erkend, die 
laatste bepaling een onverantwoorde discriminatie ontstaan tussen de werknemer die voltijds 
of in één enkele betrekking is tewerkgesteld en die wegens zijn gezondheidstoestand zijn 
beroepsactiviteiten moet schorsen en de werknemer die tegelijkertijd twee betrekkingen heeft 
en die om medische redenen slechts de uitvoering van één van die twee betrekkingen moet 
schorsen, daar hij nog steeds geschikt is om de andere uit te oefenen ? ». 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend. 
 
 Bij beschikking van 13 december 2012 heeft het Hof de zaak in gereedheid verklaard en 
de dag van de terechtzitting bepaald op 9 januari 2013 na de Ministerraad te hebben 
uitgenodigd in een uiterlijk op 7 januari 2013 ter griffie neer te leggen aanvullende memorie te 
antwoorden op de volgende vraag : 
 
 « Is de werknemer die om medische reden ervan heeft moeten afzien een deeltijdse 
beroepsactiviteit uit te oefenen, zonder evenwel een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid 
te kunnen genieten, in staat – en, zo ja, onder welke voorwaarden – om 
werkloosheidsuitkeringen te verkrijgen ? ». 
 
 De Ministerraad heeft een aanvullende memorie ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 9 januari 2013 : 
 
 -  is verschenen : Mr. B. Fonteyn, tevens loco P. Slegers, advocaten bij de balie te 
Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en T. Merckx-Van Goey verslag 
uitgebracht; 
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 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De geïntimeerde voor de verwijzende rechter begon in januari 2010 een halftijdse activiteit als hulpkok en 
in februari 2010 een halftijdse activiteit als schoonmaker. Op 8 oktober 2010 onderbreekt hij die laatste activiteit 
wegens een allergie voor detergenten en wordt hij door zijn verzekeringsinstelling, de Landsbond van de 
Neutrale Ziekenfondsen (LNZ), ten laste genomen. Op 21 maart 2011 wordt die geïntimeerde door zijn tweede 
werkgever ontslagen wegens een geval van medische overmacht, aangezien hij zijn activiteit er niet kan 
hervatten. 
 
 Bij een beslissing van 8 februari 2011, met uitwerking op 23 november 2010, aanvaardt de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening (RVA) de voorlopige tenlasteneming van de geïntimeerde partij. 
 
 Bij beslissing van 8 november 2010 maakt de adviserende geneesheer een einde aan de staat van 
arbeidsongeschiktheid, daar hij van oordeel is dat de geïntimeerde niet doet blijken van een ongeschiktheid van 
66 pct. De Arbeidsrechtbank te Namen wijst een deskundige aan teneinde zich te vergewissen van de graad van 
ongeschiktheid van de geïntimeerde partij. 
 
 De verzekeringsinstelling van de geïntimeerde partij stelt hoger beroep in tegen de beslissing van de 
Arbeidsrechtbank te Namen om reden dat de geïntimeerde niet elke beroepsactiviteit heeft onderbroken. In 
ondergeschikte orde betwist de appellante ook de ongeschiktheid van de geïntimeerde partij. 
 
 De verwijzende rechter merkt op dat de arbeidsongeschikte werknemer, om de in artikel 100 van de in het 
geding zijnde wet bedoelde uitkeringen te genieten, elke werkzaamheid moet hebben onderbroken en later enkel 
een beroepsactiviteit kan hervatten indien zij vooraf door de adviserende geneesheer is toegelaten. 
 
 De verwijzende rechter stelt evenwel vast dat de sociaal verzekerde, wanneer hij gelijktijdig twee 
beroepsactiviteiten uitoefent en wanneer hij maar een van beide dient te beëindigen ingevolge een 
arbeidsongeschiktheid met betrekking tot de uitoefening van die ene functie, een beroepsactiviteit voortzet en 
niet hervat. Op dezelfde wijze heeft hij zijn activiteiten niet eerst volledig beëindigd, zoals artikel 100, § 1, van 
de in het geding zijnde wet vereist. 
 
 Volgens de verwijzende rechter bestaan er ter zake twee soorten van rechtspraak. Volgens een eerste 
strekking zouden zowel de voortzetting als de hervatting van een beroepsactiviteit mogelijk zijn, waarbij het 
recht op de uitkeringen wordt behouden, voor zover de adviserende geneesheer vooraf daarmee instemt en de 
overblijvende ongeschiktheid minstens 50 pct. bedraagt. Voor een andere strekking, die de meerderheid vormt, 
moet de werkzaamheid daarentegen volledig zijn onderbroken om de in artikel 100, § 2, van de in het geding 
zijnde wet bedoelde uitzondering te kunnen genieten, zodat de adviserende geneesheer het begin van de erkende 
ongeschiktheid en de hervatting van de toegelaten arbeid niet op een zelfde datum zou kunnen situeren. 
 
 De verwijzende rechter is van oordeel dat die laatste interpretatie van het wettelijke voorschrift ertoe leidt 
dat vragen rijzen over het bestaan van een eventuele discriminatie ten aanzien van personen die twee 
gelijktijdige activiteiten uitoefenen, ongeacht of het twee deeltijdse activiteiten in loondienst zijn of een activiteit 
in loondienst en een al dan niet aanvullende activiteit als zelfstandige. Het zou immers vaak voorkomen dat een 
werknemer om medische redenen een van zijn activiteiten moet beëindigen, en niet de andere. 
 
 Indien er geen discriminatie bestaat, is de verwijzende rechter van oordeel dat de geïntimeerde geen 
aanspraak op de uitkeringen zal kunnen maken, zonder dat het dienstig is een deskundigenonderzoek te bevelen 
om zijn graad van ongeschiktheid te bepalen aangezien de verzekeringsinstelling niet zou betwisten dat de 
geïntimeerde wegens zijn gezondheidstoestand een activiteit heeft moeten beëindigen maar haar betoog steunt op 
het feit dat hij nog een activiteit uitoefent, hetgeen bewijst dat hij geschikt is op de arbeidsmarkt. Daarentegen, 
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indien het Hof het bestaan van een discriminatie in artikel 100, § 2, of in artikel 100, § 1, van de in het geding 
zijnde wet zou vaststellen, had de adviserende geneesheer in dat geval de procedure moeten opstarten teneinde te 
bepalen of de geïntimeerde de bepalingen van artikel 100, § 2, kon genieten. 
 
 Bijgevolg acht de verwijzende rechter het noodzakelijk de voormelde prejudiciële vragen te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  Vooraf verzoekt de Ministerraad het Hof om die zaak en de prejudiciële vraag die onder 
nummer 5300 van de rol is ingeschreven, samen te voegen voor zover die laatste door het Hof ontvankelijk 
wordt geacht. 
 
 A.2.  Volgens de Ministerraad zou de eventuele discriminatie voortvloeien uit de identieke behandeling van 
twee mogelijk onderscheiden situaties zonder dat een objectief criterium zulks kan verantwoorden, namelijk de 
verplichting om elke werkzaamheid te hebben stopgezet teneinde een uitkering te kunnen genieten, die aan twee 
onderscheiden categorieën van werknemers wordt opgelegd, namelijk, enerzijds, de werknemer die voltijds of in 
één betrekking is tewerkgesteld en, anderzijds, de werknemer die gelijktijdig twee betrekkingen heeft en die om 
medische redenen slechts één ervan moet beëindigen. 
 
 A.3.  De Ministerraad beklemtoont dat de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid een vervangingsinkomen 
vormen, waarbij de ongeschiktheid wordt gedefinieerd als een vermindering van het verdienvermogen. Die 
uitkeringen zouden dus passen in het kader van een socialezekerheidslogica, die zich onderscheidt van een 
vergoedingslogica. 
 
 A.4.  De Ministerraad merkt op dat artikel 100, § 1, van de in het geding zijnde wet de wettelijke 
voorwaarden bepaalt die het recht op het vervangingsinkomen openen en is van oordeel dat enkel de werknemer 
die elke werkzaamheid heeft onderbroken, arbeidsongeschikt is. Een persoon die daadwerkelijk geschikt zou zijn 
om inkomsten uit arbeid te verwerven, zou immers niet langer een tegemoetkoming mogen genieten die bestemd 
is om een dergelijke geschiktheid te vervangen. Bijgevolg zou het logisch zijn dat de werkhervatting een einde 
maakt aan de arbeidsongeschiktheid. 
 
 De Ministerraad voert bijgevolg aan dat de wetgever identieke categorieën van personen op identieke wijze 
behandelt, namelijk de werknemers die hun activiteiten hebben onderbroken, niettegenstaande het feit dat die 
activiteiten over een of meer betrekkingen zijn verdeeld. Hij beklemtoont eveneens dat de uitoefening van 
verschillende activiteiten door één werknemer geen weerslag heeft op de logica van het systeem. 
 
 A.5.  De Ministerraad merkt evenwel op dat de wetgever, teneinde een grotere bereidheid om opnieuw aan 
het werk te gaan teweeg te brengen en een « werkloosheidsval » te vermijden, de ingevoerde regeling heeft 
aangevuld door als afwijking via artikel 100, § 2, van de in het geding zijnde wet de maatregel vast te stellen 
waarbij een cumulatie tussen de vervangende tegemoetkoming en een beroepsinkomen met betrekking tot een 
werkhervatting moest kunnen worden toegestaan. De bij artikel 100, § 2, van de in het geding zijnde wet 
vastgestelde voorwaarden zouden volgens de Ministerraad een dubbel doel beogen. Het zou de bedoeling zijn 
om, enerzijds, de legitimiteit van het behoud van de toekenning van een vervangende uitkering te verzekeren, 
hetgeen zou verklaren waarom de arbeidsongeschiktheid meer dan 50 pct. blijft vanuit geneeskundig oogpunt, 
en, anderzijds, de betrokkene te beschermen tegen de gevaren voor zijn gezondheid, hetgeen de noodzakelijke 
voorafgaande toelating van de adviserende geneesheer voor de werkhervatting zou verklaren. 
 
 De Ministerraad beklemtoont eveneens dat de uitoefening van een beroepsactiviteit die kan worden 
gecumuleerd met de inning van ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, in elk geval noodzakelijkerwijs volgt op 
een - zij het erg korte - stopzetting van elke beroepsactiviteit. Volgens de Ministerraad vloeit daaruit voort dat de 
verplichting om elke beroepsactiviteit te hebben onderbroken een voorwaarde is die in werkelijkheid verband 
houdt met de definitie zelf van de arbeidsongeschiktheid, bedoeld in artikel 100, § 1, van de in het geding zijnde 
wet. 
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 A.6.  De Ministerraad is van mening dat het voor de wetgever niet kennelijk onredelijk is om de in 
artikel 100, § 2, van de in het geding zijnde wet bedoelde afwijking niet verder dan de vastgestelde grenzen uit te 
breiden, en om in het bijzonder geen onderscheiden regeling te overwegen naargelang de werknemer een of meer 
betrekkingen uitoefent. Volgens de Ministerraad is het integendeel verantwoord, ten aanzien van het door de 
wetgever nagestreefde doel, om na de volledige onderbreking van de werkzaamheid de werkhervatting te 
stimuleren die, omdat zij maar geleidelijk zou kunnen plaatsvinden, met een overgangsmaatregel gepaard zou 
moeten gaan. 
 
 De Ministerraad beklemtoont dat zulks trouwens de procedurele logica is krachtens welke de adviserende 
geneesheer op het ogenblik van de erkenning van de arbeidsongeschiktheid moet nagaan of de 
arbeidsongeschiktheid minstens 66 pct. bedraagt, terwijl hij, wanneer hij artikel 100, § 2, van de in het geding 
zijnde wet toepast, het voordeel van de uitkeringen handhaaft indien de werknemer vanuit geneeskundig oogpunt 
voor minstens 50 pct. arbeidsongeschikt blijft. 
 
 A.7.  De Ministerraad merkt ten slotte op dat de in het geding zijnde maatregel op een verantwoording 
berust die zowel objectief is, in zoverre enkel de personen aan wie de rechten met betrekking tot de erkenning 
van de staat van arbeidsongeschiktheid zijn verleend, de cumulatiemogelijkheid kunnen genieten, als redelijk, in 
zoverre het behoud van de erkenning, ondanks de uitoefening van parallelle activiteiten, redelijkerwijs verband 
kan houden met de voorafgaande toelating van een adviserende geneesheer die de verenigbaarheid van de 
parallelle activiteit met de vastgestelde ongeschiktheid zal nagaan. 
 
 
 Aanvullende memorie 
 
 A.8.1.  Bij beschikking van 13 december 2012 heeft het Hof de partijen verzocht om in een aanvullende 
memorie de volgende vraag te beantwoorden : 
 
 « Is de werknemer die om medische reden ervan heeft moeten afzien een deeltijdse beroepsactiviteit uit te 
oefenen, zonder evenwel een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid te kunnen genieten, in staat – en, zo ja, 
onder welke voorwaarden – om werkloosheidsuitkeringen te verkrijgen ? ». 
 
 A.8.2.  De Ministerraad is van mening dat de door het Hof gestelde aanvullende vraag bevestigend moet 
worden beantwoord. Een werknemer die van het voordeel van een vergoeding voor arbeidsongeschiktheid wordt 
uitgesloten omdat hij voor minder dan 66 pct. arbeidsongeschikt is en die om medische redenen van zijn 
beroepsactiviteit heeft moeten afzien, zal aanspraak kunnen maken op werkloosheidsuitkeringen. Hij dient 
daartoe zijn ongeschiktheid om de betrekking uit te oefenen aan te geven en als dusdanig door de erkende 
geneesheer van de RVA te worden erkend. Die bevestiging van de ongeschiktheid van de werknemer maakt het 
mogelijk het opgeven van die betrekking om legitieme redenen en aldus het verlies van de betrekking als 
onafhankelijk van de wil van de werknemer te beschouwen. Zoals het Hof van Cassatie in zijn arrest van 12 juni 
2006 heeft geoordeeld, valt de in artikel 31, § 1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten bedoelde onmogelijkheid, die ten aanzien van het overeengekomen werk wordt 
gewaardeerd, niet samen met de primaire arbeidsongeschiktheid in de zin van artikel 100, § 1, derde lid, van de 
gecoördineerde wet van 14 juli 1994, aangezien het gewone beroep ten aanzien waarvan de vermindering van het 
vermogen tot verdienen tijdens die arbeidsongeschiktheid moet worden gewaardeerd, niet noodzakelijkerwijs het 
beroep is dat de werknemer het laatst heeft uitgeoefend.  
 

 

- B - 
 

 B.1.  Artikel 100 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 

verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (hierna : ZIV-Wet), zoals van 

toepassing op het geschil voor de verwijzende rechter, bepaalt : 
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 « § 1.  Wordt als arbeidsongeschikt erkend als bedoeld in deze gecoördineerde wet, de 
werknemer die alle werkzaamheid heeft onderbroken als rechtstreeks gevolg van het intreden 
of het verergeren van letsels of functionele stoornissen waarvan erkend wordt dat ze zijn 
vermogen tot verdienen verminderen tot een derde of minder dan een derde van wat een 
persoon, van dezelfde stand en met dezelfde opleiding, kan verdienen door zijn werkzaamheid 
in de beroepencategorie waartoe de beroepsarbeid behoort, door betrokkene verricht toen hij 
arbeidsongeschikt is geworden, of in de verschillende beroepen die hij heeft of zou kunnen 
uitoefenen hebben uit hoofde van zijn beroepsopleiding. 
 
 Vrijwilligerswerk in de zin van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van 
vrijwilligers wordt niet beschouwd als werkzaamheid, voor zover de adviserende geneesheer 
vaststelt dat deze activiteiten verenigbaar zijn met de algemene gezondheidstoestand van de 
betrokkene. 
 
 Indien die werknemer bovendien een beroepsopleiding heeft verworven tijdens een 
tijdvak van herscholing, wordt met die nieuwe opleiding rekening gehouden ter waardering 
van de vermindering van zijn vermogen tot verdienen. De Koning bepaalt de voorwaarden 
waaronder en de termijn binnen welke de arbeidsongeschiktheid opnieuw geëvalueerd wordt 
na een programma van beroepsherscholing. 
 
 Nochtans wordt die vermindering van het vermogen tot verdienen, over de eerste zes 
maanden primaire arbeidsongeschiktheid, gewaardeerd ten aanzien van het gewone beroep 
van de betrokkene, in zover de oorzakelijke aandoening voor een gunstig verloop of voor 
genezing vatbaar is binnen een tamelijk korte tijdspanne. 
 
 Is een werknemer opgenomen in een door de Minister die de Volksgezondheid onder zijn 
bevoegdheid heeft, erkende verplegingsinrichting of in een militair ziekenhuis, dan wordt 
aangenomen dat hij de vereiste graad van arbeidsongeschiktheid bereikt. 
 
 De Koning kan, op voorstel van het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen, de 
voorwaarden verruimen waaronder wordt aangenomen dat een werknemer de vereiste graad 
van arbeidsongeschiktheid bereikt. 
 
 De Koning kan, op voorstel van het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen en in 
afwijking van de voorafgaande bepalingen, bijzondere voorwaarden en specifieke 
evaluatiecriteria vaststellen voor de categorieën van werknemers die Hij bepaalt. 
 
 § 2.  Wordt als arbeidsongeschikt erkend de werknemer die, onder de voorwaarden 
bepaald in de in artikel 80, 5°, bedoelde verordening, een vooraf toegelaten arbeid hervat op 
voorwaarde dat hij, van een geneeskundig oogpunt uit, een vermindering van zijn vermogen 
van ten minste 50 pct. behoudt. 
 
 […] ». 

 

 B.2.  De in het geding zijnde bepaling vindt haar oorsprong in de wet van 9 augustus 

1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en 

invaliditeitsverzekering. 
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 Uit de parlementaire voorbereiding van die wet vloeit voort dat de wetgever de 

arbeidsongeschiktheid heeft willen vergoeden omdat zij het vermogen tot verdienen van de 

werknemer vermindert. Bovendien werd in verband met de mogelijkheid tot hervatting van 

een beroepsactiviteit beklemtoond : 

 

 « Wanneer de werknemer een beroepsinkomen tijdens de uitkeringsperiode mag genieten, 
is het billijk het loon dat hij vóór zijn arbeidsongeschiktheid verdiende niet meer in de volle 
verhouding als bepaald in de artikelen 46, 50 en 53 te vervangen, aangezien dat loon alsdan 
gedeeltelijk vervangen wordt door het beschouwde beroepsinkomen » (Parl. St., Kamer, 
1962-1963, nr. 527/1, p. 23). 
 

 De wetgever heeft zich eveneens erom bekommerd de gezondheid van de werknemer te 

beschermen en te vermijden dat hij het risico neemt zijn gezondheidstoestand te verergeren, 

hetgeen verantwoordt dat de werkhervatting wordt gekoppeld aan de voorwaarde met 

betrekking tot het verkrijgen van de voorafgaande toelating van de adviserende geneesheer. 

 

 B.3.1.  De in de in het geding zijnde bepaling bedoelde uitkering is bestemd om het 

verlies aan economische geschiktheid van de arbeidsongeschikte werknemer te compenseren. 

 

 Daartoe worden in artikel 100, § 1, van de ZIV-Wet drie voorwaarden vastgesteld om een 

dergelijke uitkering te genieten. De werknemer dient elke werkzaamheid te hebben 

onderbroken; die onderbreking moet het rechtstreekse gevolg zijn van het intreden of het 

verergeren van letsels of functionele stoornissen; die laatste moeten zijn vermogen tot 

verdienen met minstens twee derden verminderen. 

 

 De vermindering van zijn vermogen tot verdienen mag niet worden gelijkgesteld met het 

concrete loonverlies dat de betrokkene lijdt als gevolg van het stopzetten van zijn 

werkzaamheid. Die vermindering dient immers te worden bepaald door de situatie van de 

betrokkene te toetsen aan een referteberoep, waarbij met name rekening wordt gehouden met 

zijn « stand » en « opleiding », alsook met zijn beroep of de verschillende beroepen die hij 

gelet op zijn beroepsopleiding zou kunnen uitoefenen. 

 

 B.3.2.  Artikel 100, § 2, van de ZIV-Wet vormt een mildering van het uit paragraaf 1 van 

dat artikel afgeleide verbod om een beroepsactiviteit te cumuleren met een uitkering voor 

arbeidsongeschiktheid. De werknemer kan immers een beroepsactiviteit hervatten na ze 
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volledig te hebben beëindigd, en daarbij het voordeel van de tegemoetkoming van de 

ziekte- en invaliditeitsverzekering behouden voor zover de adviserende geneesheer zijn 

voorafgaande toelating daarvoor heeft gegeven en de werknemer vanuit geneeskundig 

oogpunt voor minstens 50 pct. arbeidsongeschikt blijft. 

 

 B.4.  Aan het Hof worden vragen gesteld over de gelijkheid van behandeling, die uit de in 

het geding zijnde bepaling voortvloeit, tussen de werknemer die maar één beroepsactiviteit 

uitoefent en de werknemer die er verschillende uitoefent, in zoverre artikel 100, § 1, van de 

ZIV-Wet in beide gevallen een volledige onderbreking van elke beroepsactiviteit vereist om 

de uitkering te genieten die daarin wordt bedoeld, en in zoverre artikel 100, § 2, van dezelfde 

wet bijgevolg in beide gevallen de mogelijkheid om de uitkering voor arbeidsongeschiktheid 

te cumuleren met een beroepsactiviteit beperkt tot het loutere geval waarin de 

beroepsactiviteit wordt hervat, maar er niet in voorziet voor het geval waarin een 

beroepsactiviteit wordt voortgezet. 

 

 B.5.  De prejudiciële vragen nopen dus uitdrukkelijk tot het vergelijken van, enerzijds, de 

werknemer die, aangezien hij de drie in artikel 100, § 1, van de ZIV-Wet vastgestelde 

voorwaarden heeft vervuld, in staat is om de beroepsactiviteit die hij heeft hervat, te 

cumuleren met een uitkering voor arbeidsongeschiktheid en, anderzijds, de werknemer die, 

hoewel hij aanspraak heeft kunnen maken op een vermindering van zijn vermogen tot 

verdienen van ten minste twee derden die is veroorzaakt door het intreden of het verergeren 

van letsels of functionele stoornissen, enkel de beroepsactiviteit heeft beëindigd die 

onverenigbaar is met zijn gezondheidstoestand en die bijgevolg de andere beroepsactiviteit, 

die hij blijft uitoefenen, niet kan cumuleren met het recht om krachtens de in het geding zijnde 

bepaling te worden vergoed. 

 

 Wegens de samenhang ervan dienen de prejudiciële vragen samen te worden onderzocht. 

 

 Het staat niet aan het Hof, maar aan de bevoegde rechter, om in concreto te beoordelen of 

de werknemer die slechts één van zijn beroepsactiviteiten stopzet, maar er een andere blijft 

uitoefenen, voldoet aan de in artikel 100, § 1, bepaalde voorwaarde dat zijn vermogen tot 

verdienen met twee derden of meer is afgenomen. 
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 B.6.  Het is niet onredelijk dat de wetgever de graad van ongeschiktheid die noodzakelijk 

is om de tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering te doen ingaan en te 

behouden, op twee derden vastlegt. Het loutere feit dat de werknemer, wiens graad van 

ongeschiktheid later vermindert, onder bepaalde voorwaarden een uitkering kan blijven 

genieten en daarbij tevens een beroepsactiviteit kan uitoefenen, houdt niet in dat de wetgever 

ervan had moeten afzien te vereisen dat moest zijn voldaan aan de graad van 

arbeidsongeschiktheid die aanvankelijk was vereist om een dergelijke tegemoetkoming van de 

ziekte- en invaliditeitsverzekering te genieten. 

 

 B.7.  De maatregel is des te minder onevenredig daar de werknemer die nooit door een 

graad van ongeschiktheid van twee derden of meer is getroffen, maar die om medische 

redenen ervan heeft moeten afzien een deel van zijn activiteiten in loondienst uit te oefenen, 

onder bepaalde voorwaarden de tegemoetkoming van de werkloosheidsverzekering kan 

genieten vanaf de schorsing of de onderbreking van zijn arbeidsovereenkomst (Cass., 12 juni 

2006, Arr. Cass., 2006, nr. 325), zodat hij, ondanks de ontstentenis van vergoeding door de 

ziekte- en invaliditeitsverzekering, aangespoord blijft om geleidelijk volledig terug te keren 

naar de arbeidsmarkt, rekening houdend met zijn gezondheidstoestand. 

 

 B.8.1.  Toen de voormelde wet van 9 augustus 1963 in werking trad, was nagenoeg alle 

arbeid die in loondienst werd verricht, voltijdse arbeid. Als gevolg van een aantal sociaal-

economische ontwikkelingen, in het bijzonder de steeds toenemende flexibiliteit van de 

arbeidsmarkt, is de deeltijdse tewerkstelling de laatste decennia in aanzienlijke mate 

toegenomen. De mogelijkheid om deeltijds te werken, schept niet alleen mogelijkheden in de 

combinatie van werk en gezin, maar maakt het ook mogelijk om twee of meer verschillende 

functies uit te oefenen. 

 

 B.8.2.  Indien een werknemer twee of meer deeltijdse functies uitoefent, is het evenwel 

mogelijk dat hij als gevolg van een ongeval, een beroepsziekte, een letsel of een functionele 

stoornis niet langer in staat is een van die functies uit te oefenen, terwijl de mogelijkheid om 

de andere functie of functies uit te oefenen, niet in het gedrang komt. Doorgaans zal in die 

omstandigheden niet voldaan zijn aan een van de voorwaarden van artikel 100, § 1, van de 

ZIV-Wet, namelijk de vermindering van zijn vermogen tot verdienen met twee derden of 

meer. 
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 Indien in dergelijke omstandigheden zijn vermogen tot verdienen toch met twee derden 

of meer zou zijn afgenomen, zal de oorzaak van de werkonderbreking vaak liggen bij een 

arbeidsongeval of een beroepsziekte, zodat de betrokkene mogelijk recht heeft op een 

uitkering op grond van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 of op grond van de wetten 

betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die 

ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970. 

 

 B.8.3.  Gelet op de complexiteit van de regels betreffende de samenloop tussen de 

onderscheiden prestaties in het stelsel van de sociale zekerheid der werknemers, valt evenwel 

niet uit te sluiten dat bepaalde werknemers die verschillende deeltijdse functies uitoefenen en 

die één van die deeltijdse functies om medische redenen niet langer kunnen uitoefenen, geen 

recht hebben op een werkloosheidsuitkering, noch op een uitkering op grond van de regeling 

voor arbeidsongevallen en beroepsziekten, terwijl zij toch worden geconfronteerd met een 

vermindering van hun vermogen tot verdienen met twee derden of meer. 

 

 In die mate houdt artikel 100 van de ZIV-Wet thans onvoldoende rekening met de 

sociaal-economische ontwikkelingen inzake deeltijds werken, aangezien die bepaling vereist 

dat de betrokkene, om voor een uitkering in aanmerking te komen, eerst alle werkzaamheden 

heeft stopgezet. 

 

 B.8.4.  Met artikel 16 van de programmawet (I) van 4 juli 2011, dat in werking treedt op 

9 april 2013, wordt artikel 100, § 2, eerste lid, van de ZIV-Wet vervangen als volgt : 

 

 « Wordt als arbeidsongeschikt erkend, de werknemer die een toegelaten arbeid hervat op 
voorwaarde dat hij, van een geneeskundig oogpunt uit, een vermindering van zijn vermogen 
van ten minste 50 pct. behoudt. 
 
 De Koning bepaalt binnen welke termijn en onder welke voorwaarden de toelating tot 
werkhervatting als bedoeld in het eerste lid wordt verleend ». 
 

 Uit de parlementaire voorbereiding van die bepaling blijkt dat de wetgever « de 

vrijwillige werkhervatting door de gerechtigden die arbeidsongeschikt zijn erkend en die, van 

een geneeskundig oogpunt uit, een bepaalde vermindering van hun vermogen behouden » 

wenst te bevorderen (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1481/001, p. 4). Zoals de 

vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met 
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Maatschappelijke Integratie, heeft gepreciseerd, gaat het om een van de maatregelen van het 

programma « Back to work » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1481/006, pp. 15 en 16). 

 

 Hoewel die bepaling van dien aard is dat zij de re-integratie in de arbeidsmarkt kan 

bevorderen, verhelpt zij niet de problemen waarmee werknemers die verschillende deeltijdse 

functies uitoefenen, te maken kunnen krijgen, in de mate waarin zij wel hun vermogen tot 

verdienen zien afnemen met twee derden of meer, maar niet in aanmerking komen voor een 

uitkering op grond van de ZIV-Wet aangezien zij niet alle werkzaamheden hebben 

onderbroken. Nochtans gelden, in zoverre hun medische toestand het toelaat, ook voor hen de 

voordelen die voortvloeien uit het feit dat hun band met de arbeidsmarkt niet wordt 

doorgeknipt. 

 

 B.9.  Rekening houdend met de eerder vermelde sociaal-economische ontwikkeling is een 

dergelijk verschil in behandeling tussen de werknemer die na de volledige onderbreking van 

elke werkzaamheid een beroepsactiviteit heeft hervat en de werknemer die een deeltijdse 

activiteit heeft behouden, niet bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 Dat verschil in behandeling vindt echter niet zijn oorsprong in de in het geding zijnde 

bepaling, maar in het ontbreken van een bepaling die een recht op een ZIV-uitkering opent 

voor werknemers die verschillende deeltijdse functies uitoefenen en die om medische redenen 

een van die functies moeten stopzetten, in zoverre zij daardoor worden geconfronteerd met 

een vermindering van hun vermogen tot verdienen met twee derden of meer en in zoverre zij 

niet uitkeringsgerechtigd zijn op grond van een andere sociale regeling, zoals de 

werkloosheidsregeling en de regeling voor arbeidsongevallen en beroepsziekten. 

 

 Het komt aan de wetgever toe om de aard en de omvang van dat recht te bepalen ten 

aanzien van die categorie van deeltijdse werknemers.  
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 -  Artikel 100 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 

verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, schendt de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet niet. 

 

 -  De ontstentenis van een wetsbepaling die een recht op een ziekte- en 

invaliditeitsuitkering opent voor werknemers die verschillende deeltijdse functies uitoefenen 

en die om medische redenen een van die functies moeten stopzetten, in zoverre zij daardoor 

worden geconfronteerd met een vermindering van hun vermogen tot verdienen met twee 

derden of meer en in zoverre zij niet uitkeringsgerechtigd zijn op grond van een andere 

sociale regeling, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 

28 maart 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux R. Henneuse 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5377 

 
 

Arrest nr. 52/2013 
van 18 april 2013 

 
 

 

A R R E S T 
___________ 

 
 
 
 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 20 van de voorafgaande titel van het 

Wetboek van strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Luik. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en F. Daoût, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder 

voorzitterschap van voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 8 maart 2012 in zake het openbaar ministerie en Annick Alardot en anderen 
tegen de nv « Entreprises Ferrari », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen 
op 12 april 2012, heeft het Hof van Beroep te Luik de volgende prejudiciële vragen gesteld : 
 
 « A.  Schendt artikel 20 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, in 
die zin geïnterpreteerd dat de strafvordering vervalt door ontbinding zonder vereffening van 
een rechtspersoon die vóór de ontbinding voor de correctionele rechtbank wordt gedagvaard, 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet ? 
 
 B.  Is, in geval van ontbinding zonder vereffening, artikel 20 van de voorafgaande titel 
van het Wetboek van strafvordering bestaanbaar met het wettigheidsbeginsel in strafzaken, 
zoals het is gewaarborgd bij de artikelen 12, tweede lid, en 14 van de Grondwet, bij artikel 7.1 
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en bij artikel 15, lid 1 van het 
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten ? 
 
 C.  Schendt, in geval van ontbinding zonder vereffening, artikel 20 van de voorafgaande 
titel van het Wetboek van strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in 
samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, 
aangezien de strafvordering uitgeoefend tegen een overleden natuurlijke persoon steeds 
vervalt, terwijl ten aanzien van een persoon die geen vermogen meer heeft, de betwiste 
bepaling de vervolging handhaaft in de gevallen die zij bepaalt ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de nv « Axa Belgium », waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 
1170 Brussel, Vorstlaan 25; 
 
 -  de nv « Entreprises Ferrari », waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 
6041 Gosselies, avenue Georges Lemaître 30; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De nv « Axa Belgium » en de Ministerraad hebben memories van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 20 februari 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. H. de Rode, advocaat bij de balie te Luik, voor de nv « Axa Belgium »; 
 
 .  Mr. D. Allard, tevens loco Mr. D. Dessard, advocaten bij de balie te Luik, voor de 
nv « Entreprises Ferrari »; 
 
 .  Mr. S. Depré, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en E. Derycke verslag uitgebracht; 
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 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Op 1 september 2008 overlijdt, bij een ongeval bij het demonteren van een kraan, in Seraing een arbeider 
die voor de nv « Entreprises Ferrari » werkt. 
 
 Op grond van vaststellingen die zijn opgemaakt ten gevolge van dat ongeval, ondertekent de 
arbeidsauditeur bij de Arbeidsrechtbank te Luik op 23 juni 2009 een dagvaarding om voor de Correctionele 
Rechtbank te Luik te verschijnen, waarbij het de bedoeling is dat zij aan de voormelde vennootschap wordt 
overhandigd. 
 
 Op 29 juni 2009 beslist de nv « Gagneraud » tot de fusie door overneming - in de zin van artikel 676, 1°, 
van het Wetboek van vennootschappen - van drie vennootschappen waarvan zij de enige aandeelhoudster is, 
waaronder de nv « Entreprises Ferrari ». Op dezelfde datum beslissen die laatste vennootschap alsook de twee 
andere overgenomen vennootschappen tot hun ontbinding zonder vereffening en hun fusie door overdracht van 
hun gehele vermogen aan de nv « Gagneraud », overnemende vennootschap. Nog steeds op dezelfde datum 
neemt die een nieuwe benaming aan : « Entreprises Ferrari ». De processen-verbaal van de vergadering waarin al 
die beslissingen werden opgetekend, zullen bij uittreksel worden bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch 
Staatsblad van 15 juli 2009. 
 
 Op 30 juni 2009 beslist de raad van bestuur van de overnemende vennootschap « Entreprises Ferrari » haar 
maatschappelijke zetel met onmiddellijke ingang over te brengen naar het adres van de maatschappelijke zetel 
van de drie overgenomen vennootschappen. Die beslissing zal worden bekendgemaakt in de bijlagen bij het 
Belgisch Staatsblad van 27 juli 2009. 
 
 Op 2 juli 2009 wordt de dagvaarding om te verschijnen van 23 juni 2009 rechtstreeks afgegeven op de 
maatschappelijke zetel van de overgenomen vennootschap « Entreprises Ferrari », die ondertussen de 
maatschappelijke zetel van de overnemende vennootschap is geworden. Die laatste verschijnt voor de 
Correctionele Rechtbank te Luik. Bij vonnis van 26 februari 2010 erkent de Correctionele Rechtbank te Luik, 
uitspraak doend op tegenspraak, de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overgenomen vennootschap 
« Entreprises Ferrari » en veroordeelt zij de overnemende vennootschap « Entreprises Ferrari » tot een geldboete. 
In hetzelfde vonnis wordt de vrijwillige tussenkomst van de nv « Axa Belgium », verzekeraar van de 
veroordeelde vennootschap, ontvankelijk verklaard. 
 
 Het Hof van Beroep te Luik, waarbij het hoger beroep tegen dat vonnis, ingesteld door de overnemende 
vennootschap « Entreprises Ferrari », aanhangig is gemaakt, onderzoekt de ontvankelijkheid van de 
strafvordering ten aanzien van artikel 20 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering. Het Hof 
merkt op dat die vordering op gang is gebracht bij rechtstreekse dagvaarding, vooraleer de ontbinding van de 
overgenomen vennootschap aan derden tegenstelbaar is gemaakt door de bekendmaking van de 
processen-verbaal van de beslissingen van 29 juni 2009. Vaststellende dat artikel 20, eerste lid, van de 
voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering die strafvordering onontvankelijk maakt, stelt het Hof van 
Beroep zich vragen over de verantwoording van het verschil in behandeling dat in die bepaling zou worden 
gemaakt tussen, enerzijds, een rechtspersoon die door een onderzoeksrechter in verdenking is gesteld vóór zijn 
ontbinding en, anderzijds, de rechtspersoon die, vóór zijn ontbinding, rechtstreeks voor de correctionele 
rechtbank is gedagvaard door het openbaar ministerie. Het Hof van Beroep beslist dan ook ambtshalve aan het 
Hof de eerste hierboven weergegeven prejudiciële vraag te stellen. 
 
 Vervolgens zet het Hof van Beroep te Luik uiteen dat, in de veronderstelling dat de « fusie door 
overneming » in de zin van artikel 671 van het Wetboek van vennootschappen de reeds op gang gebrachte 
strafvordering niet doet vervallen, de organen van een vennootschap die het voorwerp uitmaakt van 
strafvervolging, op grond van artikel 20 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, niet de 
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« praktische gevolgen » kunnen voorzien die een ontbinding die het gevolg is van een dergelijke fusie, zowel 
voor hen als voor de ontbonden vennootschap kan hebben wat het vervolg van de strafvervolging betreft. Het 
Hof van Beroep vraagt zich af of die organen zullen worden geraakt door de voortzetting van de strafvordering 
en, in het bijzonder, of zij zullen dienen te verschijnen in naam van de ontbonden vennootschap. Het Hof van 
Beroep vraagt zich ook af hoe, bij gebrek aan vermogen en vertegenwoordigende organen, de ontbonden 
vennootschap aansprakelijk zou kunnen zijn voor de strafrechtelijke fouten die haar worden verweten. Die 
vragen brengen het Hof van Beroep ertoe om ambtshalve aan het Hof de tweede hierboven weergegeven 
prejudiciële vraag te stellen. 
 
 Het Hof van Beroep beslist ten slotte om ook ambtshalve aan het Hof de derde hierboven weergegeven 
prejudiciële vraag te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag 
 
 A.1.1.  In hoofdorde betoogt de Ministerraad dat de vraag klaarblijkelijk onontvankelijk is.  
 
 Hij merkt op dat in de eerste prejudiciële vraag niet wordt aangegeven wat het in het geding zijnde verschil 
in behandeling is. Hij voegt eraan toe dat de vraag het voor het Hof evenmin mogelijk maakt voldoende 
nauwkeurig te bepalen welke de categorieën van personen zijn wier situaties moeten worden vergeleken ten 
aanzien van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.  
 
 A.1.2.  De nv « Axa Belgium » van haar kant is van mening dat de vraag vanuit dat oogpunt volkomen 
ontvankelijk is. Zij betoogt dat de vraag expliciet is en dat de lezing van de verwijzingsbeslissing op dat vlak 
geen enkele twijfel laat. 
 
 De nv « Axa Belgium » zet uiteen dat het Hof wordt verzocht de situatie van een vennootschap die vóór 
haar ontbinding rechtstreeks door het openbaar ministerie voor de correctionele rechtbank wordt gedagvaard, te 
vergelijken met de situatie van een vennootschap die, vóór haar ontbinding, door een onderzoeksrechter in 
verdenking is gesteld. Zij betoogt dat artikel 20 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering 
een verschil in behandeling in het leven roept tussen, enerzijds, de vennootschap die vóór het verlies van haar 
rechtspersoonlijkheid in verdenking wordt gesteld en, anderzijds, de vennootschap die vóór het verlies van haar 
rechtspersoonlijkheid rechtstreeks voor de rechtbank wordt gedagvaard, in zoverre alleen de eerste na dat verlies 
voor de rechtbank kan worden vervolgd. 
 
 A.2.1.  In ondergeschikte orde betoogt de Ministerraad dat de eerste prejudiciële vraag geen antwoord 
behoeft, omdat zij niet pertinent is en omdat een antwoord niet dienstig zou zijn voor de oplossing van het 
geschil dat aan de oorsprong ligt van de verwijzingsbeslissing. 
 
 De Ministerraad merkt op dat, in tegenstelling met hetgeen het verwijzende rechtscollege veronderstelt, de 
strafvordering die tegen de nv « Entreprises Ferrari » is ingesteld, niet op gang is gebracht vóór de ontbinding 
van die laatste. De Ministerraad vestigt de aandacht erop dat die vennootschap opgehouden heeft te bestaan op 
het ogenblik dat, op 29 juni 2009, haar algemene vergadering heeft beslist om het project van de fusie met de 
nv « Gagneraud » goed te keuren en merkt op dat de strafvordering drie dagen na de ontbinding van de 
nv « Entreprises Ferrari » die in de rechtstreekse dagvaarding werd beoogd, op gang is gebracht. De Ministerraad 
onderstreept dat, ook al is die beslissing, krachtens artikel 683 van het Wetboek van vennootschappen, pas sinds 
de bekendmaking ervan op 15 juli 2009 tegenstelbaar aan derden, de door die fusie ontbonden vennootschap wel 
degelijk op 29 juni 2009 opgehouden heeft te bestaan.  
 
 De Ministerraad besluit daaruit dat de in de eerste prejudiciële vraag beoogde situaties niet 
overeenstemmen met de feiten die aanhangig zijn gemaakt bij het rechtscollege dat die vraag stelt. Vervolgens 
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verwijzend naar het arrest van het Hof nr. 14/2010 van 18 februari 2010, brengt hij ook in herinnering dat het 
Hof de grondwettigheid van een wetsbepaling die niet van toepassing is op het geschil dat hangende is voor het 
rechtscollege dat aan het Hof vragen stelt, niet dient te onderzoeken.  
 
 A.2.2.  De nv « Axa Belgium » is in tegendeel van mening dat de eerste vraag dient te worden beantwoord. 
 
 Zij betoogt dat een vennootschap die haar volledige vermogen in de in artikel 676, 1°, van het Wetboek van 
vennootschappen beschreven omstandigheden overdraagt, haar rechtspersoonlijkheid niet verliest vóór de 
bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de door de overnemende vennootschap en door de overgenomen 
vennootschap genomen beslissingen. Zij is van mening dat die beslissingen ten aanzien van derden zonder 
gevolg blijven zolang zij niet zijn bekendgemaakt. 
 
 De nv « Axa Belgium » merkt op dat een vennootschap de rechtspersoonlijkheid pas verwerft na de 
neerlegging van haar oprichtingsakte bij de griffie van de rechtbank van koophandel en de bekendmaking ervan 
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Zij leidt uit artikel 682, 1°, van het Wetboek van vennootschappen, in 
samenhang gelezen met artikel 198, § 2, eerste en derde lid, van hetzelfde Wetboek, af dat de vennootschap haar 
rechtspersoonlijkheid in twee fasen zou verliezen : de « actieve persoonlijkheid » zou worden verloren op de dag 
van de bekendmaking van de beslissingen tot ontbinding in het Belgisch Staatsblad, terwijl de « passieve 
persoonlijkheid » pas zes maanden later zou worden verloren. 
 
 A.3.1.  De Ministerraad betoogt ook dat het Hof van Beroep te Luik zich vergist wanneer het in de 
motivering van de verwijzingsbeslissing stelt dat de strafvordering steeds tegen een ontbonden rechtspersoon zal 
kunnen worden uitgeoefend indien die persoon vóór het verlies van zijn rechtspersoonlijkheid het voorwerp 
heeft uitgemaakt van een inverdenkingstelling door een onderzoeksrechter. 
 
 De Ministerraad beweert uit de parlementaire voorbereiding van de in het geding zijnde bepaling af te 
leiden dat de strafvordering slechts zal kunnen worden voortgezet indien vaststaat dat de ontbinding ten doel had 
aan de vervolging te ontsnappen. 
 
 A.3.2.  De nv « Axa Belgium » betwist de interpretatie die de Ministerraad van de in het geding zijnde 
bepaling maakt. 
 
 Zij zet uiteen dat artikel 20, tweede lid, van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering twee 
onderscheiden gevallen beoogt en dat de beoogde inverdenkingstelling volstaat om de voortzetting van de 
strafvordering toe te staan. 
 
 A.4.1.  In zeer ondergeschikte orde zet de Ministerraad uiteen dat de eerste prejudiciële vraag ontkennend 
dient te worden beantwoord. 
 
 Hij stelt dat de situatie van de rechtspersoon die met toepassing van artikel 61bis, eerste lid, van het 
Wetboek van strafvordering door de onderzoeksrechter in verdenking wordt gesteld alvorens zonder vereffening 
te worden ontbonden niet vergelijkbaar is met de situatie van de rechtspersoon die, vóór zijn ontbinding zonder 
vereffening, door het openbaar ministerie rechtstreeks voor de correctionele rechtbank wordt gedagvaard. Hij 
gaat ervan uit dat die twee situaties wezenlijk verschillend zijn. 
 
 De Ministerraad merkt in dat verband op dat de inverdenkingstelling wordt uitgevoerd door de 
onderzoeksrechter, terwijl de rechtstreekse dagvaarding wordt uitgevoerd door het openbaar ministerie, en dat de 
inverdenkinggestelde voor de onderzoeksgerechten verschijnt, terwijl de persoon die rechtstreeks voor de 
rechtbank wordt gedagvaard, voor de vonnisgerechten verschijnt. Hij voegt eraan toe dat de rechten van de 
inverdenkinggestelde en van de rechtstreeks gedagvaarde persoon verschillend zijn. Hij onderstreept dat de 
inverdenkingstelling ten doel heeft rechten te verlenen, zoals de toegang tot het strafdossier en het recht om 
aanvullende onderzoeksmaatregelen te vorderen. Hij merkt ook op dat de onderzoeksrechter ten aanzien van een 
inverdenkinggestelde rechtspersoon over de bevoegdheid beschikt om bijzondere maatregelen te nemen met 
toepassing van artikel 91 van het Wetboek van strafvordering. Hij doet ten slotte opmerken dat de beklaagde die 
rechtstreeks voor de rechtbank wordt gedagvaard over alle rechten van een volwaardige procespartij beschikt. 
 
 De Ministerraad beweert bovendien dat, rekening houdend met de door de wetgever uitgedrukte wil om 
onrechtmatige ontbindingen die ertoe strekken aan strafvervolging te ontsnappen, te bestrijden, de in het geding 
zijnde bepaling ook in die zin kan worden geïnterpreteerd dat de strafvordering die door een rechtstreekse 
dagvaarding voor een correctionele rechtbank tegen een rechtspersoon op gang is gebracht vóór de ontbinding 
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zonder vereffening van die rechtspersoon, na die ontbinding kan worden voortgezet. Hij doet opmerken dat in 
die interpretatie het aangeklaagde verschil in behandeling verdwijnt. 
 
 A.4.2.  De nv « Axa Belgium » en de nv « Entreprises Ferrari » zijn van mening dat de eerste vraag 
bevestigend dient te worden beantwoord. Volgens hen schendt artikel 20, tweede lid, van de voorafgaande titel 
van het Wetboek van strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het bepaalt dat de 
strafvordering die tegen een rechtspersoon is ingesteld, na de ontbinding zonder vereffening van die persoon niet 
kan worden voortgezet, zelfs indien die persoon vóór die ontbinding rechtstreeks door het openbaar ministerie 
voor de correctionele rechtbank is gedagvaard, terwijl de strafvordering zou kunnen worden voortgezet indien 
die persoon vóór het verlies van zijn rechtspersoonlijkheid door een onderzoeksrechter in verdenking was 
gesteld. 
 
 De nv « Axa Belgium » en de nv « Entreprises Ferrari » gaan ervan uit dat, rekening houdend met het 
« beginsel van strikte interpretatie van het strafrecht », artikel 20, tweede lid, van de voorafgaande titel van het 
Wetboek van strafvordering niet in die zin zou kunnen worden geïnterpreteerd dat het de voortzetting toestaat 
van de strafvordering tegen een ontbonden rechtspersoon die vóór zijn ontbinding rechtstreeks voor de rechtbank 
is gedagvaard door het openbaar ministerie. 
 
 
 Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag 
 
 A.5.1.  In hoofdorde gaat de Ministerraad ervan uit dat de tweede prejudiciële vraag geen antwoord behoeft 
omdat zij niet relevant is.  
 
 Hij herhaalt dat de strafvordering ten aanzien van de nv « Entreprises Ferrari » op gang is gebracht na de 
ontbinding zonder vereffening, terwijl de prejudiciële vraag het geval betreft waarin de strafvordering op gang is 
gebracht vóór de ontbinding zonder vereffening. 
 
 A.5.2.  De nv « Axa Belgium » is daarentegen van mening dat de tweede vraag dient te worden 
beantwoord. 
 
 Zij herhaalt dat, volgens haar, de nv « Entreprises Ferrari » haar rechtspersoonlijkheid pas heeft verloren bij 
de bekendmaking van de beslissingen van de betrokken algemene vergaderingen in de bijlagen bij het Belgisch 
Staatsblad, zodat de strafvordering wel degelijk op gang zou zijn gebracht vóór de ontbinding zonder 
vereffening. 
 
 A.6.1.1.  In ondergeschikte orde gaat de Ministerraad ervan uit dat de tweede prejudiciële vraag ontkennend 
dient te worden beantwoord. 
 
 A.6.1.2.  De Ministerraad doet in de eerste plaats opmerken dat het beginsel van de wettigheid in strafzaken 
te dezen niet van toepassing is. 
 
 Hij leidt eerst uit het arrest nr. 128/2002 van 10 juli 2002 af dat de artikelen 12, tweede lid, en 14 van de 
Grondwet niet van toepassing zijn op een voor de beoogde rechtspersoon gunstige maatregel, zoals het verval 
van de strafvordering. 
 
 Hij is vervolgens van mening dat de twee uitzonderingen bepaald in artikel 20, tweede lid, van de 
voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering niet ten doel hebben in een nieuwe incriminatie te 
voorzien, een nieuwe vorm van vervolging voor te schrijven of een nieuwe straf in te stellen. Hij merkt op dat de 
toepassing van die bepaling geen incriminatie in het leven roept die vóór de ontbinding van de rechtspersoon niet 
bestond, en dat ze het voor de strafvordering die vóór die ontbinding op gang is gebracht, gewoon mogelijk 
maakt dat zij wordt voortgezet, waarbij hij eraan toevoegt dat de voortzetting van de strafvordering niet tot 
gevolg heeft dat een nieuwe straf wordt ingesteld, noch dat ze noodzakelijkerwijs ertoe  leidt dat een straf wordt 
toegepast. 
 
 De Ministerraad merkt ten slotte op dat artikel 20 van de voorafgaande titel van het Wetboek van 
strafvordering geen enkele rechtsonderhorige belet om, op het ogenblik dat hij een gedrag aanneemt, te weten of 
dat al dan niet strafbaar is. Hij voegt eraan toe dat de in het geding zijnde bepaling een rechtsonderhorige 
evenmin belet te weten welke de feiten zijn die worden bestraft, noch het strafrechtelijke gevolg van dat gedrag 
in te schatten. 
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 A.6.1.3.  De Ministerraad doet in de tweede plaats opmerken dat de in het geding zijnde bepaling niet 
onbestaanbaar is met het beginsel van de wettigheid in strafzaken. 
 
 Hij merkt eerst op dat dat beginsel de wetgever niet verbiedt om aan de rechter een 
beoordelingsbevoegdheid toe te kennen, rechter aan wie het, wegens de autonomie van het strafrecht, toekomt 
om na te gaan of de in het strafrecht gebruikte burgerrechtelijke begrippen dezelfde betekenis hebben als in het 
burgerlijk recht. De Ministerraad leidt uit de parlementaire voorbereiding van artikel 13 van de wet van 4 mei 
1999 « tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen » af dat de in artikel 20 van 
de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering gebruikte woorden « ontbinding zonder vereffening » 
dezelfde betekenis hebben als die welke eraan is gegeven in het vennootschapsrecht. Hij voegt eraan toe dat de 
interpretatie van de in het geding zijnde bepaling door middel van het vennootschapsrecht de bij de wet van 
4 mei 1999 nagestreefde doelstellingen niet in gevaar brengt, namelijk de georganiseerde misdaad bestrijden en 
de straffeloosheid beletten van bepaalde criminele gedragingen die sociale en economische onlusten veroorzaken 
die vaak zeer ernstig zijn. Hij besluit daaruit dat wanneer de rechter artikel 20 van de voorafgaande titel van het 
Wetboek van strafvordering interpreteert, hij rekening kan houden met de beginselen van het 
vennootschapsrecht. 
 
 Uit artikel 682, 3°, van het Wetboek van vennootschappen, luidens hetwelk de fusie de overdracht met zich 
meebrengt van het gehele vermogen van de ontbonden vennootschap, zowel rechten als verplichtingen, leidt de 
Ministerraad vervolgens af dat de strafrechter de overnemende vennootschap kan vervolgen indien hij vaststelt 
dat die laatste met de overgenomen vennootschap dezelfde « socio-economische identiteit » deelt. Hij preciseert 
dat het bestaan van die identiteit in elk voorliggend geval dient te worden nagegaan, waarbij rekening dient te 
worden gehouden met de activiteiten, de plaats, het beheer en de controle van de beide vennootschappen. Hij 
voegt eraan toe dat die identiteit als een intrinsiek verband in de zin van artikel 5, tweede lid, van het 
Strafwetboek kan worden beschouwd. 
 
 De Ministerraad merkt ten slotte op dat er een « socio-economische identiteit » bestaat tussen, enerzijds, de 
nv « Entreprises Ferrari », overnemende vennootschap die partij is bij de zaak die hangende is voor het 
verwijzende rechtscollege, en, anderzijds, de vennootschap die werd ontbonden, gelet op het feit dat hun 
maatschappelijke zetels op hetzelfde adres gelegen zijn.  
 
 A.6.2.1.  De nv « Axa Belgium » en de nv « Entreprises Ferrari » gaan, hunnerzijds, ervan uit dat de tweede 
prejudiciële vraag bevestigend dient te worden beantwoord. 
 
 A.6.2.2.  De nv « Axa Belgium » zet uiteen dat de omstandigheid dat de overnemende vennootschap 
dezelfde maatschappelijke zetel heeft als de overgenomen vennootschap het niet mogelijk maakt te besluiten tot 
de « socio-economische identiteit » van beide vennootschappen.  
 
 Zij merkt op dat die omstandigheid vaak een historische oorsprong heeft en wordt verklaard door de 
samenwerking of het delen van bepaalde productie-instrumenten ten voordele van elkaar aanvullende maar 
niettemin onderscheiden economische activiteiten. De nv « Axa Belgium » onderstreept ook dat de overnemende 
vennootschap en de overgenomen vennootschap vóór de overneming twee onderscheiden vennootschappen met 
onderscheiden vermogens zijn, waarvan de raden van bestuur in beginsel niet identiek zijn. Zij voegt eraan toe 
dat het vermogen van de overgenomen vennootschap niet als identiek met het vermogen van de overnemende 
vennootschap zoals het voortkomt uit de overneming, kan worden beschouwd. 
 
 Volgens de nv « Axa Belgium » beletten het beginsel van het persoonlijke karakter van de straffen en het 
beginsel van de wettigheid van de vervolging en van de straffen ervan uit te gaan dat het vermogen van de 
overnemende vennootschap de gevolgen van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de overgenomen 
vennootschap dient te dragen. Die beginselen zouden zich eveneens ertegen verzetten dat de 
verantwoordelijkheid van de leden van de raad van bestuur van de overnemende vennootschap die geen lid 
waren van de raad van bestuur van de overgenomen vennootschap die de pleger is van feiten die haar 
strafrechtelijke verantwoordelijkheid met zich kunnen meebrengen, in het geding wordt gebracht. 
 
 A.7.  De Ministerraad repliceert dat, rekening houdend met zijn in A.6.1.3 vermelde uiteenzetting, 
artikel 20, tweede lid, van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering het beginsel van het 
persoonlijke karakter van de straffen niet schendt. 
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 Ten aanzien van de derde prejudiciële vraag 
 
 A.8.1.  De Ministerraad gaat ervan uit dat de derde prejudiciële vraag ontkennend dient te worden 
beantwoord.  
 
 Hij is in hoofdorde van mening dat de situatie van een overleden natuurlijke persoon niet vergelijkbaar is 
met die van een rechtspersoon zonder vermogen zoals bedoeld in artikel 20, tweede lid, van de voorafgaande 
titel van het Wetboek van strafvordering, zodat de regels van de gelijkheid en de niet-discriminatie niet van 
toepassing zijn. Hij betoogt eerst dat het overlijden van een natuurlijke persoon radicale en onomkeerbare 
gevolgen met zich meebrengt, terwijl een rechtspersoon die zonder vereffening ontbonden is steeds opnieuw tot 
leven kan komen, bijvoorbeeld in geval van fusie of overneming. De Ministerraad brengt vervolgens in 
herinnering dat de voormelde bepaling ten doel heeft te vermijden dat een rechtspersoon tot zijn ontbinding 
overgaat teneinde aan vervolging te ontsnappen, en gaat ervan uit dat dat soort misbruik ondenkbaar is bij een 
natuurlijke persoon, wiens dood in beginsel niet het resultaat is van een wil om aan vervolging te ontsnappen. 
 
 In ondergeschikte orde is de Ministerraad van mening dat het verschil in behandeling tussen de natuurlijke 
persoon en de rechtspersoon objectief verantwoord is door het feit dat de eerste niet onrechtmatig kan overlijden, 
dat wil zeggen beslissen te sterven om aan strafrechtelijke vervolging te ontsnappen alvorens in een andere vorm 
opnieuw tot leven te komen om straffeloos zijn activiteiten voort te zetten.  
 
 A.8.2.  De nv « Axa Belgium » en de nv « Entreprises Ferrari » zijn van mening dat de derde prejudiciële 
vraag bevestigend dient te worden beantwoord. 
 
 Zij gaan ervan uit dat artikel 20, tweede lid, van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering 
tussen natuurlijke personen en rechtspersonen een verschil in behandeling instelt dat niet redelijk verantwoord is. 
 
 Volgens de nv « Axa Belgium » komt het betwisten van de vergelijkbaarheid van de twee in de vraag 
bedoelde categorieën van personen erop neer de invoering van een verantwoordelijkheid van de rechtspersonen 
op losse schroeven te zetten. 
 
 Erop wijzend dat de erkenning van een strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersonen ten doel 
heeft die zoveel mogelijk gelijk te stellen met de natuurlijke personen, voeren de nv « Axa Belgium » en de 
nv « Entreprises Ferrari » aan dat het verval van de strafvordering in geval van overlijden van een natuurlijke 
persoon voortvloeit uit het grondwettelijke beginsel van het persoonlijke karakter van de straffen.  
 
 De nv « Axa Belgium » is bovendien van mening dat het gebeurt dat een natuurlijke persoon zich het leven 
beneemt om aan een strafrechtelijke sanctie te ontsnappen. Zij betwist ook dat het voor een rechtspersoon die 
ontbonden is in het kader van de in artikel 676, 1°, van het Wetboek van vennootschappen beschreven 
verrichting mogelijk is om opnieuw tot leven te komen. Zij onderstreept in dat opzicht dat aangezien zij niet 
meer bestaat, de overgenomen vennootschap geen vat meer heeft op wat haar vermogen was en geen organen 
meer heeft. 
 

 

- B - 
 

 B.1.  Artikel 20 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, vervangen 

bij artikel 13 van de wet van 4 mei 1999 « tot invoering van de strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid van rechtspersonen », bepaalt : 

 
 « De strafvordering vervalt door de dood van de verdachte of door afsluiting van 
vereffening, door gerechtelijke ontbinding of door ontbinding zonder vereffening wanneer het 
om een rechtspersoon gaat. 
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 De strafvordering kan daarna nog worden uitgeoefend, indien de invereffeningstelling, de 
gerechtelijke ontbinding of de ontbinding zonder vereffening tot doel hebben te ontsnappen 
aan de vervolging, of indien de rechtspersoon overeenkomstig artikel 61bis door de 
onderzoeksrechter in verdenking gesteld is voor het verlies van de rechtspersoonlijkheid. 
 
 De burgerlijke rechtsvordering kan uitgeoefend worden tegen de verdachte en tegen zijn 
rechtsopvolgers ».  
 

 

 Ten aanzien van de eerste twee prejudiciële vragen 

 

 Wat de ontvankelijkheid van de eerste vraag betreft 

 

 B.2.1.  In de eerste vraag wordt het Hof verzocht uitspraak te doen over de 

bestaanbaarheid van artikel 20 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering 

met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 B.2.2.  De bewoordingen van de eerste prejudiciële vraag geven niet aan of het Hof wordt 

verzocht uitspraak te doen over de grondwettigheid van een verschil in behandeling dan wel 

over de grondwettigheid van een gelijke behandeling. 

 

 Zij geven evenmin aan welke twee categorieën van personen worden beoogd. 

 

 Uit de motivering van de verwijzingsbeslissing blijkt niettemin dat aan het Hof een vraag 

wordt gesteld over de grondwettigheid van een verschil in behandeling dat de in het geding 

zijnde bepaling zou maken tussen twee categorieën van naamloze vennootschappen die 

zonder vereffening zijn ontbonden in het kader van de in artikel 676, 1°, van het Wetboek van 

vennootschappen beschreven verrichting : enerzijds, diegene die vóór hun ontbinding in 

verdenking zijn gesteld door een onderzoeksrechter met toepassing van artikel 61bis, eerste 

lid, van het Wetboek van strafvordering en, anderzijds, diegene die vóór hun ontbinding 

rechtstreeks voor de correctionele rechtbank zijn gedagvaard door het openbaar ministerie, 

met toepassing van artikel 182, eerste lid, van hetzelfde Wetboek. 

 

 B.2.3.  De eerste prejudiciële vraag is ontvankelijk. 
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 Wat de relevantie van de vragen betreft 

 

 B.3.1.  De Ministerraad betwist de relevantie van de vragen, waarbij hij doet opmerken dat 

de erin beoogde situaties niet overeenstemmen met de feiten die zijn voorgelegd aan het 

rechtscollege dat de vragen stelt.  

 

 B.3.2.  In de regel komt het het rechtscollege dat het Hof een vraag stelt, toe na te gaan of 

het antwoord op een prejudiciële vraag nuttig is om het aan het rechtscollege voorgelegde 

geschil te beslechten.  

 

 Alleen wanneer dat klaarblijkelijk niet het geval is, vermag het Hof te beslissen dat de 

vraag geen antwoord behoeft.  

 

 B.3.3.  Zoals in B.2.2 is vermeld, wordt het Hof in de eerste prejudiciële vraag verzocht 

de situatie van een naamloze vennootschap die, vóór het verlies van haar 

rechtspersoonlijkheid, door een onderzoeksrechter in verdenking is gesteld - situatie beoogd 

in artikel 20, tweede lid, van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering - te 

vergelijken met de situatie van een naamloze vennootschap die, vóór het verlies van haar 

rechtspersoonlijkheid, rechtstreeks door het openbaar ministerie voor de correctionele 

rechtbank is gedagvaard.  

 

 Uit de motivering van de verwijzingsbeslissing blijkt echter duidelijk dat de feiten die 

zijn voorgelegd aan het verwijzende rechtscollege geen enkele van die twee situaties 

betreffen. De nv « Entreprises Ferrari » is niet door een onderzoeksrechter in verdenking 

gesteld, maar is op 2 juli 2009 rechtstreeks voor de Correctionele Rechtbank te Luik 

gedagvaard. Maar die dagvaarding dateert van na de ontbinding van die vennootschap –

 waartoe op 29 juni 2009 door haar algemene vergadering is beslist – en dus van na het verlies 

van haar rechtspersoonlijkheid. 

 

 B.3.4.  Uit de motivering van de verwijzingsbeslissing blijkt dat de tweede prejudiciële 

vraag aan het Hof wordt gesteld in het geval van een ontbinding zonder vereffening waartoe 

door de organen van een naamloze vennootschap is beslist na het op gang brengen van de 

tegen haar ingestelde strafvordering. 
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 Uit de motivering van de verwijzingsbeslissing blijkt echter ook duidelijk dat de feiten 

die zijn voorgelegd aan het verwijzende rechtscollege niet een dergelijke situatie betreffen. De 

strafvordering tegen de nv « Entreprises Ferrari » is pas op 2 juli 2009, dat wil zeggen na 

29 juni 2009, de dag waarop de beslissing van de algemene vergadering van die vennootschap 

is genomen om over te gaan tot de fusie die onmiddellijk leidde tot haar ontbinding, op gang 

gebracht bij rechtstreekse dagvaarding voor de Correctionele Rechtbank te Luik. 

 

 B.3.5.  Het antwoord op de eerste twee prejudiciële vragen, die een andere situatie 

betreffen dan die van de partijen bij het geschil dat voor het verwijzende rechtscollege 

hangende is, kan niet nuttig zijn voor de oplossing van dat geschil. 

 

 B.3.6.  De eerste en de tweede prejudiciële vraag behoeven geen antwoord. 

 

 

 Ten aanzien van de derde prejudiciële vraag 

 

 B.4.  Uit de motivering van de verwijzingsbeslissing blijkt dat in de derde vraag het Hof 

wordt verzocht uitspraak te doen over de bestaanbaarheid van artikel 20, eerste en tweede lid, 

van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering met de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor 

de rechten van de mens, in zoverre die wetsbepaling een verschil in behandeling zou instellen 

tussen, enerzijds, een overleden natuurlijke persoon en, anderzijds, een naamloze 

vennootschap die zonder vereffening is ontbonden in het kader van de in artikel 676, 1°, van 

het Wetboek van vennootschappen beschreven verrichting. 

 

 B.5.1.  De strafvordering vervalt steeds door de dood van de « verdachte », zodat een 

overleden natuurlijke persoon nooit meer kan worden vervolgd (artikel 20, eerste lid, van de 

voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering). 

 

 Daarentegen vervalt de strafvordering niet altijd door de ontbinding zonder vereffening 

van een naamloze vennootschap in het kader van de in artikel 676, 1°, van het Wetboek van 

vennootschappen beschreven verrichting. Een dergelijke vennootschap kan nog worden 

vervolgd indien de ontbinding zonder vereffening tot doel had te ontsnappen aan de 
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vervolging, of indien de vennootschap overeenkomstig artikel 61bis door de 

onderzoeksrechter in verdenking is gesteld vóór het verlies van haar rechtspersoonlijkheid 

(artikel 20, tweede lid, van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering). 

 

 B.5.2.  Bij de invoering van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen wou 

de federale wetgever dat « in de mate van het mogelijke rechtspersonen worden geassimileerd 

met natuurlijke personen » (Parl. St., Senaat, 1998-1999, nr. 1-1217/1, p. 1). 

 

 Het beginsel van het verval van de strafvordering in geval van ontbinding zonder 

vereffening van een rechtspersoon is het gevolg van een wil om aan die ontbinding een 

behandeling voor te behouden die analoog is met die van het overlijden van een natuurlijke 

persoon (Parl. St., Senaat, 1998-1999, nr. 1-1217/1, p. 11). De wil om « misbruiken te 

voorkomen » heeft de wetgever niettemin ertoe aangezet te voorzien in de voortzetting van de 

strafvordering in de twee in artikel 20, tweede lid, van de voorafgaande titel van het Wetboek 

van strafvordering onderscheiden « specifieke gevallen » (ibid., p. 12; Parl. St., Kamer, 

1998-1999, nr. 2093/5, p. 38). 

 

 B.5.3.  De ontbinding van een naamloze vennootschap in het kader van de in artikel 676, 

1°, van het Wetboek van vennootschappen beschreven verrichting is het gevolg van een 

beslissing genomen door ten minste één natuurlijke persoon, die niet samen met de 

vennootschap verdwijnt. 

 

 Ten aanzien van de mogelijkheid om de strafvordering voort te zetten, bevindt de 

rechtspersoon die het voorwerp van een dergelijke ontbinding uitmaakt, zich in een situatie 

die wezenlijk verschillend is van die van een overleden natuurlijke persoon. 

 

 Rekening houdend met de in artikel 20, tweede lid, van de voorafgaande titel van het 

Wetboek van strafvordering nagestreefde doelstelling, is het in B.5.1 beschreven verschil in 

behandeling dus redelijk verantwoord. 

 

 B.6.  De toetsing van de in het geding zijnde bepaling aan de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van 

de mens, leidt niet tot een andere conclusie. 
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 B.7.  De derde prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 -  De eerste twee prejudiciële vragen behoeven geen antwoord. 

 

 -  Artikel 20, tweede lid, van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering 

schendt niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met 

artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 18 april 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut R. Henneuse 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5388 

 
 

Arrest nr. 53/2013 
van 18 april 2013 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 1 van het decreet van de Franse 

Gemeenschap van 6 oktober 2011 betreffende de cursusdragers, ingesteld door de 

vzw « Fédération des Etudiant(e)s francophones » en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en F. Daoût, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder 

voorzitterschap van voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 april 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 23 april 2012, is beroep tot vernietiging 
ingesteld van artikel 1 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 6 oktober 2011 
betreffende de cursusdragers (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24 oktober 
2011) door de vzw « Fédération des Etudiant(e)s francophones », met maatschappelijke zetel 
te 1000 Brussel, Zavelput 20, Jean-Loup Chalono, wonende te 4682 Houtain-Saint-Siméon, rue 
de l’Etat 102, en Cristina Livas, wonende te 1070 Brussel, Resedastraat 77. 
 
 
 De Franse Gemeenschapsregering heeft een memorie ingediend, de verzoekende partijen 
hebben een memorie van antwoord ingediend en de Franse Gemeenschapsregering heeft ook 
een memorie van wederantwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 13 maart 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. B. Gribomont loco Mr. D. Lagasse, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
verzoekende partijen; 
 
 .  Mr. J. Sautois, tevens loco Mr. M. Uyttendaele, advocaten bij de balie te Brussel, voor 
de Franse Gemeenschapsregering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en T. Merckx-Van Goey verslag 
uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 
 
 A.1.  De vereniging zonder winstoogmerk « Fédération des Etudiant(es) francophones » (« FEF ») meent 
belang te hebben bij de vernietiging van artikel 1 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 6 oktober 
2011 « betreffende de cursusdragers », omdat die bepaling volgens haar afbreuk doet aan het belang van de 
studenten van het hoger onderwijs in de Franse Gemeenschap ten aanzien van de terbeschikkingstelling van de 
« cursusdragers ». 
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 De eerste verzoekende partij stelt zich voor als een vereniging waarvan het maatschappelijk doel erin 
bestaat de rechten van die studenten te verdedigen en hen te vertegenwoordigen. Zij herinnert eraan dat het Hof 
haar optreden reeds heeft erkend in de arresten nrs. 48/2005, 165/2005, 28/2007 en 56/2008. 
 
 A.2.  Jean-Loup Chalono stelt zich voor als een student die is ingeschreven aan de « Université de Liège » 
teneinde er, gedurende het academiejaar 2011-2012, de cursussen van het derde studiejaar te volgen met het oog 
op het behalen van de academische graad van bachelor in de politieke wetenschappen, en die voor dat 
academiejaar een studietoelage geniet. 
 
 Cristina Livas stelt zich voor als een studente die is ingeschreven aan de « Univertité libre de Bruxelles » 
teneinde er, gedurende het academiejaar 2011-2012, de cursussen van het derde studiejaar te volgen met het oog 
op het behalen van de academische graad van bachelor in informatie en communicatie, en die voor dat 
academiejaar een voorlopige studietoelage geniet. 
 
 De tweede en de derde verzoekende partij verantwoorden hun belang bij het vorderen van de vernietiging 
van artikel 1 van het decreet van 6 oktober 2011 door het gegeven dat die bepaling de rechten zou beperken die 
hun waren toegekend bij artikel 18 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2010 « betreffende 
de kosteloosheid en de democratisering van het hoger onderwijs ». Zij merken op dat de bestreden bepaling hun 
het recht zal ontnemen om, gedurende het academiejaar 2011-2012, de « cursusdragers » die niet zijn 
opgenomen in de lijst die is goedgekeurd ter uitvoering van artikel 23, vierde lid, van het decreet van de Franse 
Gemeenschap van 31 maart 2004 « betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de 
integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de 
universiteiten », zoals vervangen bij de bestreden bepaling, kosteloos te laten afdrukken. Daarnaast onderstrepen 
zij dat artikel 23, elfde lid, van het decreet van 31 maart 2004, ingevoegd bij de bestreden bepaling, hun, 
wanneer zij in de loop van het academiejaar 2012-2013 de cursussen van het eerste studiejaar van de tweede 
cyclus van hun cursus zullen volgen, het recht zal ontzeggen om de op het intranet van hun universiteit 
beschikbare cursusdragers kosteloos te laten afdrukken. 
 
 
 Een eerste middel wordt afgeleid uit de schending van artikel 24, § 3, van de Grondwet, in samenhang 
gelezen met de artikelen 2, lid 1, en 13, lid 2, van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en 
culturele rechten 
 
 Wat het eerste onderdeel betreft 
 
 A.3.1.  In een eerste onderdeel bekritiseren de verzoekers artikel 23, vierde lid, van het decreet van 
31 maart 2004, zoals vervangen bij de bestreden bepaling, in zoverre het de draagwijdte beperkt van de 
verplichting ten aanzien van de instellingen voor hoger onderwijs om de « cursusdragers » via hun intranetsite 
ter beschikking te stellen van de regelmatig ingeschreven studenten. Zij merken op dat die bepaling, door die 
verplichting te beperken tot de « cursusdragers » bepaald door het bevoegde orgaan van de universitaire 
instelling, de hogeschool of de hogere kunstschool, voor al die studenten het recht beperkt om kosteloos te 
beschikken over de elektronische versie van de « verplichte cursusdragers », alsook, voor die studenten die een 
studietoelage genieten, het recht om een afgedrukte versie van die « cursusdragers » kosteloos te verkrijgen. 
 
 De verzoekers voeren aan dat de bestreden bepaling, voor die twee categorieën van studenten, en ten 
opzichte van de regel opgenomen in de vorige versie van artikel 23, vierde lid, van het decreet van 31 maart 
2004, zoals het voortvloeide uit artikel 18 van het decreet van 19 juli 2010, een achteruitgang inhoudt voor de 
geleidelijke invoering van kosteloos hoger onderwijs. In dat verband merken zij op dat de afdeling wetgeving 
van de Raad van State, in het advies dat zij op 19 september 2011 heeft uitgebracht over het voorontwerp van 
decreet dat tot de bestreden bepaling heeft geleid, de wetgever verzocht die achteruitgang te verantwoorden voor 
de studenten die een studietoelage genieten en zijn ingeschreven in het eerste jaar van de cyclus die leidt tot het 
behalen van de graad van bachelor. De verzoekers zijn van mening dat het ook aan de decreetgever stond de 
bekritiseerde achteruitgang te verantwoorden, in zoverre die betrekking had op de andere regelmatig 
ingeschreven studenten. Zij merken op dat in het verslag van de parlementaire werkzaamheden aansluitend op 
dat advies van de Raad van State, wordt gewezen op moeilijkheden om de vroegere regel uit te voeren, zonder 
evenwel uit te leggen om welke moeilijkheden het gaat. Zij wijzen in het bijzonder erop dat de « dragers van 
verplichte cursussen [lees : verplichte cursusdragers] » voor het eerste jaar van de eerste cyclus reeds moesten 
zijn bekendgemaakt voor het academiejaar 2010-2011, ter uitvoering van de vorige versie van artikel 23, vierde 
en vijfde lid, van het decreet van 31 maart 2004. 
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 A.3.2.  De Franse Gemeenschapsregering antwoordt dat het eerste onderdeel van het middel niet gegrond 
is. 
 
 Zij is van mening dat de bestreden bepaling geen achteruitgang inhoudt, maar een vooruitgang, en dat zij 
alleen een maatregel die strekt tot de geleidelijke invoering van de kosteloosheid van het hoger onderwijs en die 
lacuneus is gebleken, vervangt door een andere maatregel die hetzelfde doel nastreeft. 
 
 Zij preciseert dat de bestreden bepaling tot doel heeft een uitgebreider overleg te waarborgen bij het 
opstellen van de lijst van de « cursusdragers » die ter beschikking moeten worden gesteld van de studenten, via 
het intranet of door die kosteloos af te drukken. De Regering is van mening dat zowel uit het verslag van de 
parlementaire werkzaamheden als uit verschillende rapporten betreffende de uitvoering van de vorige versie van 
artikel 23, vierde lid, van het decreet van 31 maart 2004 blijkt dat het begrip « dragers van verplichte cursussen 
[lees : verplichte cursusdragers] » dat toen in die bepaling werd gebruikt, voor interpretatie vatbaar was en dat de 
meeste instellingen voor hoger onderwijs bijgevolg aan de lesgever de zorg overlieten om te bepalen wat de 
verplichte « dragers » van zijn cursus waren. 
 
 De Regering is van oordeel dat die situatie kon leiden tot voor de student nadelige ontsporingen. Zij is van 
mening dat, krachtens de door de verzoekers betwiste hervorming, voortaan organen samengesteld uit 
vertegenwoordigers van verschillende componenten van de « onderwijsgemeenschap » – met inbegrip van de 
vertegenwoordigers van de studenten – onder het toezicht van een commissaris of van een afgevaardigde van de 
Franse Gemeenschapsregering de « cursusdragers » bepalen die via het intranet ter beschikking moeten worden 
gesteld van de studenten. De Regering voegt eraan toe dat die verplichting tot terbeschikkingstelling niet meer is 
beperkt tot de verplichte dragers. 
 
 De Regering preciseert ook dat de eventuele niet-uitvoering van de bestreden bepaling de betrokken 
instelling voor hoger onderwijs zou blootstellen aan de mogelijkheid dat haar aansprakelijkheid in het geding 
wordt gebracht en dat een kennelijk onredelijke toepassing van die bepaling die onverenigbaar zou zijn met het 
doel inzake de geleidelijke invoering van de kosteloosheid, aanleiding zou kunnen geven tot een beroep van de 
vertegenwoordiger van de Regering of tot een saisine van het bevoegde rechtscollege door iedere persoon die 
doet blijken van een belang. In dat verband is zij van mening dat aan de student minstens de nota’s en 
documenten van de lesgever moeten worden bezorgd die als basis voor het examen dienen. 
 
 De Franse Gemeenschapsregering merkt ten slotte op dat het weglaten van de verwijzing naar de 
« verplichte cursusdragers » geen ernstige en grote hindernis vormt voor de toegang tot het onderwijs in de zin 
van het arrest van het Hof nr. 40/94 van 19 mei 1994. 
 
 A.3.3.  Na kennis te hebben genomen van de verslagen over de evaluatie van de toepassing van artikel 18 
van het decreet van 19 juli 2010, neergelegd door de Franse Gemeenschapsregering, erkennen de verzoekers dat, 
in afwezigheid van een besluit tot uitvoering van die bepaling, de definitie van de woorden « verplichte 
cursusdragers » in sommige instellingen voor hoger onderwijs tot discussie heeft kunnen leiden, waarbij zij 
preciseren dat die termen, in de gebruikelijke betekenis ervan, « alle nota’s en documenten van een lesgever die 
als basis voor het examen dienen », beogen. 
 
 Zij zijn evenwel van mening dat de bestreden bepaling, die de voormelde termen zeker niet op rechtmatige 
wijze verduidelijkt, een principiële verplichting tot het ter beschikking stellen van alle « verplichte 
cursusdragers » vervangt door een vrijheid die wordt overgelaten aan elke instelling voor hoger onderwijs. Zij 
voeren aan dat de bestreden bepaling het elke instelling voortaan mogelijk maakt te beslissen dat geen enkele 
« cursusdrager » nog via haar intranet ter beschikking zal worden gesteld. 
 
 De verzoekers zijn van mening dat de problemen in verband met de toepassing van artikel 18 van het 
decreet van 19 juli 2010 waarmee slechts een deel van de betrokken onderwijsinstellingen worden 
geconfronteerd, een dergelijke achteruitgang niet verantwoorden. Zij onderstrepen in dat verband dat de in die 
laatste bepaling vervatte regel werd voorgesteld als een belangrijke stap naar de democratisering van de toegang 
tot de hogere studies die werd aangemoedigd in artikel 13, lid 2, van het Internationaal Verdrag inzake 
economische, sociale en culturele rechten, zodat de bestreden bepaling een ernstige en grote belemmering vormt 
voor de toegang tot het hoger onderwijs. 
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 Wat het tweede onderdeel van het middel betreft 
 
 A.4.1.  In een tweede onderdeel bekritiseren de verzoekers artikel 23, elfde lid, van het decreet van 
31 maart 2004, ingevoegd bij de bestreden bepaling, in zoverre het de inwerkingtreding met twee jaar uitstelt, 
niet alleen van de verplichting, ten aanzien van de instellingen voor hoger onderwijs, om de elektronische versie 
van de « verplichte cursusdragers » ter beschikking te stellen van de regelmatig ingeschreven studenten teneinde 
de cursussen van de studiejaren van de tweede cyclus te volgen, maar ook van het recht van die studenten die een 
studietoelage genieten, om die cursusdragers kosteloos te laten afdrukken. 
 
 De verzoekers wijzen erop dat, volgens artikel 19 van het decreet van 19 juli 2010, die verplichting en dat 
recht in werking moesten treden vanaf het academiejaar 2011-2012. Zij zijn dus van mening dat artikel 23, elfde 
lid, van het decreet van 31 maart 2004 dus ook een achteruitgang vormt voor de geleidelijke invoering van de 
kosteloosheid van het hoger onderwijs. 
 
 De verzoekers merken op dat die achteruitgang niet is gemotiveerd tijdens de parlementaire voorbereiding 
die aan de aanneming van de bestreden bepaling is voorafgegaan. 
 
 A.4.2.  De Franse Gemeenschapsregering antwoordt dat het tweede onderdeel van het middel niet gegrond 
is. 
 
 Zij is in de eerste plaats van mening dat het uitstellen van de inwerkingtreding van een maatregel die nog 
niet effectief was, geen achteruitgang kan vormen. Zij stelt dat het decreet van 6 oktober 2011, in plaats van de 
geleidelijke invoering van de kosteloosheid van het hoger onderwijs te belemmeren, voorziet in extra financiële 
middelen opdat de instellingen voor hoger onderwijs de kosteloosheid van de « cursusdragers » kunnen 
waarborgen zonder hun andere sociale beleidsvormen in gevaar te brengen. 
 
 De Regering zet in de tweede plaats uiteen dat de door de verzoekers bekritiseerde maatregel redelijk 
verantwoord is door de wil om de toegang tot een elektronische versie van de « cursusdragers » voor de 
studenten van de tweede cyclus niet algemeen te maken alvorens de moeilijkheden inzake de uitvoering van de 
maatregel voor de studenten van de eerste cyclus zijn opgelost. Zij herinnert eraan dat de wetgever in de regel 
vrij kan beslissen over de datum van inwerkingtreding van een wetgevende maatregel en onderstreept dat het 
uitstellen van die datum te dezen is verantwoord door de zorg om het voordeel van de toegekende rechten 
« effectief en concreet te maken ». 
 
 A.4.3.  In hun memorie van antwoord beslissen de verzoekers zich, rekening houdend met de door de 
Regering voorgelegde documenten, te gedragen naar de wijsheid van het Hof. 
 
 A.4.4.  De Franse Gemeenschapsregering leidt uit dat standpunt af dat de verzoekers erkennen dat het 
tweede onderdeel van het eerste middel niet gegrond is. Zij vraagt het Hof dan ook dat onderdeel niet te 
onderzoeken. 
 
 
 Een tweede middel wordt afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 24, § 4, van de Grondwet, al 
dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 2, lid 1, en 13, lid 2, c), van het Internationaal Verdrag inzake 
economische, sociale en culturele rechten 
 
 A.5.1.  De verzoekers bekritiseren artikel 23, elfde lid, van het decreet van 31 maart 2004, zoals ingevoegd 
bij de bestreden bepaling, in zoverre het een verschil in behandeling invoert tussen, enerzijds, de studenten die 
zijn ingeschreven om de cursussen van de eerste cyclus te volgen en, anderzijds, de studenten die zijn 
ingeschreven om de cursussen van de tweede cyclus te volgen. Zij merken op dat die laatstgenoemden de 
maatregelen bepaald in het vierde en achtste lid van artikel 23 van het decreet van 31 maart 2004 niet zullen 
kunnen genieten vóór het academiejaar 2013-2014. 
 
 Zij herinneren eraan dat, volgens artikel 19 van het decreet van 19 juli 2010, elke instelling voor hoger 
onderwijs alle « dragers van verplichte cursussen [lees : verplichte cursusdragers] » via haar intranet ter 
beschikking moest stellen van alle studenten van de voormelde tweede categorie vanaf het academiejaar 
2011-2012 en, vanaf dat zelfde academiejaar, een afgedrukte versie van die « dragers » moest bezorgen aan die 
studenten die een studietoelage genieten. De verzoekers zijn van mening dat het uitstellen van de 
inwerkingtreding van die maatregelen, dat aan de oorsprong van het bekritiseerde verschil in behandeling ligt, 
niet redelijk verantwoord is door de tijdens de parlementaire voorbereiding gebruikte « stijlformule ». 
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 A.5.2.  De Franse Gemeenschapsregering antwoordt dat het tweede middel niet gegrond is.  
 
 Zij herinnert eraan dat de wetgever, wanneer hij een nieuwe regel aanneemt, vrij kan voorzien in een 
overgangsregeling en dat die pas onbestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet wanneer die een 
niet redelijk verantwoord verschil in behandeling invoert. 
 
 De Regering merkt op dat artikel 19 van het decreet van 19 juli 2010 reeds, met het oog op de geleidelijke 
invoering van de kosteloosheid van het hoger onderwijs, voorzag in een snellere inwerkingtreding van de 
maatregel waarin de vorige versie van artikel 23, vierde lid, van het decreet van 31 maart 2004 voorzag voor de 
studenten die de cursussen van het eerste studiejaar van de eerste cyclus volgen. Zij onderstreept dat de 
bestreden bepaling de inwerkingtreding van die geamendeerde maatregel alleen uitstelt voor de studenten die de 
cursussen van de tweede cyclus volgen. Zij voert aan dat, gelet op de beschikbare middelen, de keuze om in 
eerste instantie voorrang te verlenen aan de studenten van de eerste cyclus, redelijk verantwoord is ten aanzien 
van het nagestreefde doel, dat erin bestaat de toegang tot de studies van het hoger onderwijs te bevorderen. 
 
 A.5.3.  In hun memorie van antwoord beslissen de verzoekers zich, rekening houdend met de door de 
Regering voorgelegde documenten, te gedragen naar de wijsheid van het Hof. 
 
 A.5.4.  De Franse Gemeenschapsregering leidt uit dat standpunt af dat de verzoekers erkennen dat het 
tweede middel niet gegrond is. Zij vraagt bijgevolg het Hof dat middel niet te onderzoeken. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 23 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 31 maart 2004 

« betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de 

Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de 

universiteiten », zoals gewijzigd bij artikel 64 van het decreet van 2 juni 2006 « houdende 

verschillende maatregelen inzake kunsthoger onderwijs » en bij artikel 18 van het decreet van 

19 juli 2010 « betreffende de kosteloosheid en de democratisering van het hoger onderwijs » 

bepaalde : 

 

 « Elk onderricht binnen een studieprogramma omvat een of meerdere studieactiviteiten. 
Het heeft de volgende kenmerken : 
 
 1°  identificatie, bijzondere benaming, discipline; 
 
 2°  beschrijving van de doelstellingen, inhoud en middelen, referenties en eventuele 
ondersteuning; 
 
 3°  cyclus en studiejaar waarop het betrekking heeft, evenals het niveau, wanneer 
voorkennis vereist is; 
 
 4°  verplicht of facultatief karakter binnen het programma of de opties; 
 
 5°  de gegevens van de dienst van de docent verantwoordelijk voor de organisatie, en 
voor zijn evaluatie; 
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 6°  de organisatie, met name het aantal uren, de site en de periode van het academiejaar; 
 
 7°  de beschrijving van de bijzondere activiteiten, de toegepaste onderwijsmethoden en 
studiemethoden; 
 
 8°  de evaluatiewijze en relatieve weging van de verschillende activiteiten; 
 
 9°  de taal van het onderwijs en van de evaluatie; 
 
 10°  de toewijzing van de bijhorende studiepunten. 
 
 De studiepunten toegekend aan een onderricht binnen een studieprogramma worden 
uitgedrukt in volledige cijfers, uitzonderlijk in halve punten. Een onderricht mag nooit leiden 
tot minder dan 2 punten of meer dan 30 studiepunten. 
 
 Binnen een studieprogramma kan de evaluatie van een materie afgewogen worden met 
het oog op deliberatie door de jury. Deze afweging is eveneens aangeduid. 
 

 Iedere universitaire instelling, hogeschool en hogere kunstschool ingericht of 
gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap is ertoe gehouden de regelmatig ingeschreven 
studenten op haar intranetsite het geheel van de dragers van de voor de student verplichte 
cursussen ter beschikking te stellen, onverminderd de inachtneming van de bepalingen 
betreffende het auteursrecht. Deze terbeschikkingstelling wordt effectief ten laatste één maand 
na het begin van de betrokken cursus of ten laatste zes weken vóór de examens voor de 
nieuwe cursussen. 
 
 Indien een bursaal erom vraagt worden de Universiteiten, de hogescholen en de hogere 
kunstscholen ertoe gehouden, gratis, de dragers te printen van de verplichte cursussen bedoeld 
bij het vorige lid. 
 
 In de hogere kunstscholen en in de hogescholen, wanneer de Instelling verder per print de 
nota's, cursusdragers en andere pedagogische documenten bedoeld bij het vorige lid ter 
beschikking stelt, worden de kosten voor deze druk ter advies aan de overlegcommissie 
voorgelegd inzake schatting van de kosten in vergelijking met de werkelijke prijs betreffende 
de goederen en de diensten verleend aan de studenten ». 
 

 Artikel 19 van het decreet van 19 juli 2010 preciseert dat artikel 18 ervan, dat de laatste 

drie leden van artikel 23 van het voormelde decreet van 31 maart 2004 heeft ingevoegd, 

« uitwerking heeft vanaf het academiejaar 2010-2011 voor het eerste studiejaar dat leidt tot de 

graad van bachelor en vanaf het academiejaar 2011-2012 voor de andere studiejaren ». 

 

 B.2.  Artikel 1 van het decreet van 6 oktober 2011 « betreffende de cursusdragers » 

vervangt de laatste drie leden van artikel 23 van het decreet van 31 maart 2004 door de 

volgende bepalingen, die het huidige vierde tot twaalfde lid van dat artikel vormen : 
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 « Iedere universitaire instelling, hogeschool en hogere kunstschool ingericht of 
gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap wordt ertoe gehouden de regelmatig ingeschreven 
studenten op haar intranetsite de cursusdragers ter beschikking te stellen die worden bepaald 
door het orgaan bedoeld in artikel 9 van het decreet van 12 juni 2003 tot bepaling en 
organisatie van de deelneming van de studenten op het niveau van de universitaire 
instellingen en tot instelling van de deelneming van de studenten op gemeenschapsniveau, 
voor de universitaire instellingen, door de pegagogische raad, voor de hogescholen, en door 
de pedagogische beheersraad, voor de hogere kunstscholen. 
 
 Die terbeschikkkingstelling van de cursusdragers bedoeld in het vorige lid wordt effectief 
ten laatste één maand na het begin van de leeractiviteit. 
 
 De in het vierde lid bedoelde cursusdragers kunnen worden gewijzigd volgens de evolutie 
van de cursus. De eventuele wijzigingen moeten echter online worden gezet ten laatste zes 
weken vóór het einde van de leertijd. 
 
 De instellingen voor hoger onderwijs worden ertoe gehouden de in het vierde lid 
bedoelde dragers voor de cursussen die de examenstof uitmaken, bekend te maken. 
 
 De student die een studietoelage ontvangt en die erom vraagt, geniet, ten laste van de 
sociale begrotingen van de universitaire instelling, de hogeschool of de hogere kunstschool, 
het kosteloze printen op papier van de cursusdragers betreffende de cursus waarvoor hij 
ingeschreven is en die bedoeld zijn in de in het vierde lid bepaalde lijst. 
 
 In de hogere kunstscholen en in de hogescholen die, overigens, via het printen, de 
cursusdragers ter beschikking stellen, worden de kosten voor dat printen aan het advies 
onderworpen van de overlegcommissie die belast wordt met het uitbrengen van een advies 
over de kosten die worden geschat in vergelijking met de werkelijke prijs betreffende de 
goederen en de diensten verleend aan de studenten. 
 
 Het online-zetten van de cursusdragers zal op het einde van het academiejaar 2012-2013 
worden geëvalueerd door de commissarissen en afgevaardigden van de Regering bij de 
universitaire instellingen, commissarissen van de Regering bij de hogescholen en 
afgevaardigden van de Regering bij de hogere kunstscholen. 
 
 Het vierde tot zevende lid is toepasselijk voor de studiejaren van de eerste cyclus vanaf 
het academiejaar 2011-2012 en is toepasselijk op de studiejaren van de tweede cyclus vanaf 
het academiejaar 2013-2014. 
 
 In afwijking van het vijfde lid, voor het academiejaar 2011-2012, wordt de 
terbeschikkingstelling van de cursusdragers bedoeld in het vierde lid effectief ten laatste één 
maand na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het decreet van 6 oktober 2011 
betreffende de cursusdragers ». 
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 Ten aanzien van het eerste middel 

 

 Wat het eerste « onderdeel » betreft 

 

 B.3.  Uit de uiteenzetting van het eerste « onderdeel » van het eerste middel blijkt dat het 

Hof wordt verzocht na te gaan of artikel 23, vierde lid, van het decreet van 31 maart 2004, 

zoals vervangen bij artikel 1 van het decreet van 6 oktober 2011, bestaanbaar is met 

artikel 24, § 3, eerste lid, eerste zin, van de Grondwet, in samenhang gelezen met de 

artikelen 2, lid 1, en 13, lid 2, c), van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale 

en culturele rechten, in zoverre de bestreden bepaling de draagwijdte van de daarin vervatte 

verplichting beperkt tot de « cursusdragers » die worden « bepaald » door, naar gelang van het 

geval, het binnen elke universitaire instelling opgerichte orgaan bedoeld in artikel 9 van het 

decreet van 12 juni 2003 « tot bepaling en organisatie van de deelneming van de studenten 

aan het leven van de universitaire instellingen en tot instelling van de deelneming van de 

studenten aan het leven van de gemeenschap », door de pedagogische raad van de hogeschool, 

of door de pedagogische beheersraad van de hogere kunstschool. 

 

 Door voor alle regelmatig aan een instelling voor hoger onderwijs ingeschreven studenten 

de omvang te beperken van het recht om op kosteloze wijze te beschikken over een 

elektronische versie van de « verplichte cursusdragers » via het intranet van de instelling en, 

voor die studenten die een studietoelage genieten, de omvang te beperken van het recht om op 

kosteloze wijze een afgedrukte versie van die « cursusdragers » te verkrijgen, zou de 

bestreden bepaling een niet te verantwoorden achteruitgang inhouden voor de geleidelijke 

invoering van de kosteloosheid van de toegang tot het hoger onderwijs. 

 

 B.4.1.  Artikel 24, § 3, eerste lid, eerste zin, van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Ieder heeft recht op onderwijs, met eerbiediging van de fundamentele rechten en 
vrijheden ». 
 

 B.4.2.  Artikel 2, lid 1, van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en 

culturele rechten bepaalt : 

 

 « Iedere Staat die partij is bij dit Verdrag verbindt zich maatregelen te nemen, zowel 
zelfstandig als binnen het kader van de internationale hulp en samenwerking, met name op 
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economisch en technisch gebied, en met volledige gebruikmaking van de hem ter beschikking 
staande hulpbronnen, ten einde met alle passende middelen, inzonderheid de invoering van 
wettelijke maatregelen, tot een algehele verwezenlijking van de in dit Verdrag erkende 
rechten te komen ». 
 

 Artikel 13, lid 2, c), van hetzelfde Verdrag bepaalt, omtrent het recht van eenieder op 

onderwijs : 

 

 « 2.  De Verdragspartijen erkennen dat, ten einde tot een volledige verwezenlijking van 
dit recht te komen :  
 
 […] 
 
 c)  Het hoger onderwijs door middel van alle passende maatregelen en in het bijzonder 
door de geleidelijke invoering van kosteloos onderwijs voor een ieder op basis van 
bekwaamheid gelijkelijk toegankelijk dient te worden gemaakt ». 
 

 Uit die bepalingen vloeit voort dat de gelijke toegang tot het hoger onderwijs geleidelijk 

moet worden ingevoerd, rekening houdend met de economische mogelijkheden en de 

specifieke toestand van de overheidsfinanciën van elke Verdragsluitende Staat.  

 

 Artikel 13, lid 2, c), van het Verdrag doet dus geen recht ontstaan op de kosteloze 

toegang tot het hoger onderwijs. Het verzet zich evenwel ertegen dat het Koninkrijk België, 

na de inwerkingtreding van het Verdrag te zijnen aanzien - op 21 juli 1983 -, maatregelen 

neemt die zouden ingaan tegen het doel van de volkomen gelijke toegang tot het hoger 

onderwijs dat met name door de geleidelijke invoering van de kosteloosheid moet worden 

bereikt. 

 

 B.5.  Op 21 juli 1983 bestond voor de voormelde instellingen voor hoger onderwijs geen 

verplichting om « cursusdragers » via hun intranet ter beschikking te stellen van de regelmatig 

ingeschreven studenten, noch de verplichting voor die instellingen om een afgedrukte versie 

van die « dragers » te bezorgen aan die studenten die een studietoelage genieten en daarom 

verzochten. 

 

 Dergelijke verplichtingen bestaan, ten behoeve van sommige studenten, pas sinds het 

academiejaar 2010-2011, wanneer artikel 18 van het decreet van 19 juli 2010, dat het vierde 

lid van het decreet van 31 maart 2004 verving, in werking is getreden (artikel 19 van het 

decreet van 19 juli 2010). 
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 Zonder dat het nodig is na te gaan of de bestreden bepaling betrekking heeft op de 

toegang tot het hoger onderwijs, tast zij het doel van de geleidelijke invoering van de 

kosteloosheid niet aan, zodat die niet onbestaanbaar is met artikel 24, § 3, eerste lid, eerste 

zin, van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 2, lid 1, en 13, lid 2, c), van het 

Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten. 

 

 B.6.  Het eerste « onderdeel » van het eerste middel is niet gegrond. 

 

 

 Wat het tweede « onderdeel » betreft 

 

 B.7.  Uit de uiteenzetting van het tweede « onderdeel » van het eerste middel blijkt dat 

het Hof wordt verzocht na te gaan of artikel 23, elfde lid, van het decreet van 31 maart 2004, 

zoals ingevoegd bij artikel 1 van 6 oktober 2011, bestaanbaar is met artikel 24, § 3, eerste lid, 

eerste zin, van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 2, lid 1, en 13, lid 2, c), 

van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, in zoverre de 

bestreden bepaling de inwerkingtreding met twee jaar zou uitstellen van de verplichting, ten 

aanzien van de instellingen voor hoger onderwijs, om de elektronische versie van de « dragers 

van verplichte cursussen [lees : verplichte cursusdragers] » ter beschikking te stellen van de 

regelmatig ingeschreven studenten, teneinde de cursussen te volgen van de studiejaren van de 

tweede cyclus, alsook de inwerkingtreding van het recht van die studenten die een 

studietoelage genieten om op kosteloze wijze een afgedrukte versie van die « cursusdragers » 

te verkrijgen. 

 

 De bestreden bepaling zou een niet te verantwoorden achteruitgang vormen voor de 

geleidelijke invoering van de kosteloosheid van de toegang tot het hoger onderwijs. 

 

 B.8.  Zoals eraan wordt herinnerd in B.4.2, verbiedt artikel 13, lid 2, c), van het 

Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten het Koninkrijk België 

om, na 21 juli 1983, maatregelen te nemen die ingaan tegen het doel van de geleidelijke 

invoering van de kosteloosheid van de toegang tot het hoger onderwijs. 
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 B.9.  De bestreden bepaling definieert het temporele toepassingsgebied van de regels 

vervat in het nieuwe vierde tot zevende lid van artikel 23 van het decreet van 31 maart 2004. 

 

 Het vierde lid verplicht de instellingen voor hoger onderwijs ertoe « cursusdragers » via 

hun intranet ter beschikking te stellen van de regelmatig ingeschreven studenten en preciseert 

de draagwijdte van die verplichting. 

 

 Het vijfde, het zesde en het zevende lid van artikel 23 van het decreet van 31 maart 2004 

bevatten enkele aanvullende voorwaarden met betrekking tot die verplichting. 

 

 B.10.  Op 21 juli 1983 bestond voor de voormelde instellingen voor hoger onderwijs geen 

verplichting om « cursusdragers » via hun intranet ter beschikking te stellen van de regelmatig 

ingeschreven studenten, noch de verplichting voor die instellingen om een afgedrukte versie 

van die « cursusdragers » te bezorgen aan die studenten die een studietoelage genieten en 

daarom verzochten. 

 

 Dergelijke verplichtingen bestaan, ten behoeve van de studenten die zijn ingeschreven 

om de studiejaren van een tweede cyclus te volgen, pas sinds 15 september 2011, de eerste 

dag van het academiejaar 2011-2012 (artikel 24, § 1, eerste lid, van het decreet van 31 maart 

2004), wanneer, voor die studenten, artikel 18 van het decreet van 19 juli 2010, dat het vierde 

lid van het decreet van 31 maart 2004 verving, in werking is getreden (artikel 19 van het 

decreet van 19 juli 2010). 

 

 Zonder dat het nodig is na te gaan of de bestreden bepaling betrekking heeft op de 

toegang tot het hoger onderwijs, kan zij dus niet worden beschouwd als een maatregel die het 

doel van de geleidelijke invoering van de kosteloosheid aantast, zodat die bepaling niet 

onbestaanbaar is met artikel 24, § 3, eerste lid, eerste zin, van de Grondwet, in samenhang 

gelezen met de artikelen 2, lid 1, en 13, lid 2, c), van het Internationaal Verdrag inzake 

economische, sociale en culturele rechten. 

 

 B.11.  Het tweede « onderdeel » van het eerste middel is niet gegrond. 
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 Ten aanzien van het tweede middel 

 

 B.12.  Uit de uiteenzetting van het tweede middel blijkt dat het Hof wordt verzocht zich 

uit te spreken over de bestaanbaarheid van artikel 23, elfde lid, van het decreet van 31 maart 

2004, zoals ingevoegd bij artikel 1 van het decreet van 6 oktober 2011, met de artikelen 10, 

11 en 24, § 4, van de Grondwet, in zoverre de bestreden bepaling een verschil in behandeling 

invoert tussen twee categorieën van studenten die regelmatig zijn ingeschreven in een 

universitaire instelling, in een hogeschool of in een hogere kunstschool : enerzijds diegenen 

die een studiejaar van een eerste cyclus volgen en anderzijds diegenen die een studiejaar van 

een tweede cyclus volgen. 

 

 Terwijl de eerstgenoemden de terbeschikkingstelling genieten van de cursusdragers via 

het intranet van de instelling voor hoger onderwijs of, wanneer zij een studietoelage 

ontvangen, van een afgedrukte en kosteloze versie van die cursusdragers sinds het 

academiejaar 2011-2012, zullen de laatstgenoemden die maatregelen pas vanaf het 

academiejaar 2013-2014 kunnen genieten. 

 

 B.13.  De bestreden bepaling heeft tot doel de uitvoering in de tijd te spreiden van de 

maatregelen bepaald in het vierde tot achtste lid van artikel 23 van het decreet van 31 maart 

2004 (Parl. St., Parlement van de Franse Gemeenschap, 2011-2012, nr. 254/1, p. 3). 

 

 Het nagestreefde doel bestaat erin « de uitvoering te optimaliseren » van die maatregelen 

die strekken tot een « grotere democratisering van het hoger onderwijs met handhaving van de 

uitstekende kwaliteit van de studies binnen de Federatie Wallonië-Brussel » (ibid.). Zowel de 

autoriteiten van de universitaire instellingen, van de hogescholen en van de hogere 

kunstscholen, als de commissarissen of afgevaardigden van de Franse Gemeenschapsregering 

bij die instellingen voor hoger onderwijs hebben vastgesteld dat « de algemene uitvoering van 

de maatregel vanaf het academiejaar 2011-2012 dreigde te gebeuren ten koste van de 

instellingen voor hoger onderwijs, maar vooral ten koste van de studenten » (ibid.). 

 

 Rekening houdend met de beschikbare middelen, is de keuze van de decreetgever om de 

voormelde maatregelen in de eerste plaats voor te behouden aan de studenten van de eerste 

cyclus niet zonder redelijke verantwoording in het licht van het nagestreefde doel, namelijk de 

toegang tot het hoger onderwijs te bevorderen. 
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 Het in B.12 omschreven verschil in behandeling berust dus op een redelijke 

verantwoording. 

 

 B.14.  Het tweede middel is niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 18 april 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut R. Henneuse 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5418 

 
 

Arrest nr. 54/2013 
van 18 april 2013 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 28 en 38 van de wet van 

28 december 2011 houdende diverse bepalingen, ingesteld door de vzw « Liga van 

belastingplichtigen » en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey en F. Daoût, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 8 juni 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 11 juni 2012, is beroep tot vernietiging 
ingesteld van de artikelen 28 en 38 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse 
bepalingen (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2011, vierde editie) 
door de vzw « Liga van belastingplichtigen », met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, 
Lensstraat 13, Alexis Chevalier, wonende te 5080 Rhisnes, rue d’Arthey 7, Olivier Laurent, 
wonende te 1050 Brussel, Scepterstraat 84, Frédéric Ledain, wonende te 3740 Bilzen, 
Broekem 19A, en Pierre-Yves Novalet, wonende te 1380 Lasne, route de l’Etat 5. 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend, de verzoekende partijen hebben een 
memorie van antwoord ingediend en de Ministerraad heeft ook een memorie van 
wederantwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 28 februari 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. M. Bentley loco Mr. T. Afschrift, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
verzoekende partijen; 
 
 -  B. Druart, auditeur-generaal van Financiën, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en T. Merckx-Van Goey verslag 
uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde partijen gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  De vzw « Liga van belastingplichtigen » beweert te doen blijken van een belang bij de vernietiging 
van de bestreden bepalingen in zoverre zij een collectief belang nastreeft, onderscheiden van de individuele 
belangen van haar leden. Bovendien is zij van mening dat de wetgever de schuldenaars van de roerende 
voorheffing ertoe heeft verplicht gegevens betreffende de dividenden en interesten mee te delen aan het centraal 
aanspreekpunt, dat aan de belastingadministratie de nodige gegevens moet bezorgen met het oog op de 
toepassing van de nieuwe aanvullende heffing op de roerende inkomsten. Die maatregel kan, volgens die partij, 
haar maatschappelijk doel aantasten, in zoverre hij een inmenging in het privéleven van de belastingplichtigen en 
een aantasting van het bankgeheim inhoudt. 
 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=nl&prev=/search%3Fq%3Dligue%2Bdes%2Bcontribuables%26hl%3Dnl%26biw%3D1680%26bih%3D955%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.be&sl=fr&u=http://www.contribuables.be/&usg=ALkJrhhNe3d_cez2Citb3X9Q5fLBzADc2A
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 De verzoekers die natuurlijke personen zijn, voeren hun hoedanigheid aan van belastingplichtige, van 
houder van een bankrekening en van verkrijger van roerende inkomsten om hun belang bij het vorderen van de 
vernietiging van de bestreden bepalingen te verantwoorden. 
 
 A.2.  Volgens de verzoekende partijen bestaat er geen enkele twijfel over dat de bankrekeningen van een 
individu worden beschermd door het recht op de eerbiediging van het privéleven. 
 
 Die partijen merken op dat, krachtens de bestreden bepalingen, alle schuldenaars van de roerende 
voorheffing aan het centraal aanspreekpunt de gegevens moeten bezorgen met betrekking tot de dividenden en 
de interesten bedoeld in artikel 17, § 1, 1° en 2°, van de bestreden wet, alsook aan de verkrijgers ervan. Die 
algemene en onvoorwaardelijke verplichting zou, volgens hen, een inmenging vormen in het privéleven van die 
belastingplichtigen. 
 
 A.3.  In de veronderstelling dat die kan worden verantwoord door het economisch welzijn van het land, zijn 
de verzoekende partijen van mening dat een dergelijke algemene en stelselmatige inmenging niet verantwoord is 
in zoverre er geen enkele reden bestaat om te denken dat de verkrijgers van de inkomsten in kwestie zich aan 
hun fiscale verplichtingen zouden onttrekken. De verzoekers onderstrepen in dat verband dat geen enkele 
aanwijzing van fraude vereist is, noch enige verantwoording wordt gevraagd, noch vanwege het centraal 
aanspreekpunt, noch vanwege de belastingadministratie. 
 
 Die partijen zijn voorts van mening dat de bestreden bepalingen zijn aangenomen na een louter vormelijke 
parlementaire procedure die de correcte raadpleging van de afdeling wetgeving van de Raad van State en van de 
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet heeft gewaarborgd, en dat zij, in 
tegenstelling tot de wet betreffende de opheffing van het bankgeheim, niet voorzien in een zogeheten 
« getrapte » procedure, die nochtans werd beschouwd als een essentiële waarborg voor de bescherming van het 
privéleven. 
 
 A.4.  Die partijen merken voorts op dat de schuldenaars van de roerende voorheffing, teneinde aan hun 
verplichting te voldoen, de identiteit van de verkrijgers en de aard van de in het geding zijnde inkomsten 
daadwerkelijk moeten kennen. Volgens die partijen zou dat echter mogelijk niet het geval zijn wanneer het erom 
gaat de verkrijgers van effecten die niet op naam zijn, of de aard van inkomsten van buitenlandse oorsprong te 
bepalen. 
 
 A.5.  De Ministerraad merkt in de eerste plaats op dat de verzoekers niet de invoering van de aanvullende 
heffing bekritiseren, noch de wijze van de inhouding aan de bron van die heffing, zodat het beroep dient te 
worden beperkt tot paragraaf 2 van artikel 174/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Ten 
aanzien van artikel 38 van de bestreden wet onderstreept de Ministerraad dat het de inwerkingtreding van de 
artikelen 28 tot 37 van dezelfde wet vaststelt en dat het tegen dat artikel gerichte beroep tot vernietiging dus 
uitsluitend zou moeten worden beperkt tot de inwerkingtreding van de oprichting van het centraal aanspreekpunt. 
 
 A.6.  De Ministerraad is vervolgens van mening dat de in de bestreden bepalingen beoogde meldingsplicht 
niet voorziet in de toegang tot een bankrekening, maar beperkt is tot de verplichting ten aanzien van de 
schuldenaars van bepaalde inkomsten om het bedrag en de verkrijgers ervan mee te delen aan een centraal 
aanspreekpunt. Hij betwijfelt dus dat die verplichting kan worden beschouwd als een inmenging in het 
privéleven van de betrokken personen en herinnert eraan dat alle inkomsten aan de belastingadministratie 
moeten worden aangegeven. 
 
 De Ministerraad is bijgevolg van mening dat het niet verantwoord was om te dezen te voorzien in een 
getrapte procedure. 
 
 A.7.  Zelfs in de veronderstelling dat er sprake zou zijn van een inmenging in het privéleven van de 
betrokken personen, merkt de Ministerraad op dat die inmenging wettelijk is en een gewettigd doel nastreeft, 
namelijk het economisch welzijn van het land. 
 
 Hij onderstreept overigens dat de wetgever geen algemeen wettelijk vermoeden van niet-aangifte van 
bepaalde roerende inkomsten heeft ingesteld, zoals de verzoekende partijen suggereren. Integendeel, de  
verkrijger van roerende inkomsten zou, volgens de Ministerraad, beschikken over een keuze wat de inning van 
de aanvullende heffing betreft : ofwel kiest hij voor de inhouding aan de bron door de schuldenaar van de 
roerende voorheffing en het bedrag van die inkomsten wordt niet meegedeeld; ofwel kiest hij niet voor die 
inhouding aan de bron en zal de aanvullende heffing in voorkomend geval worden gevestigd op basis van zijn 
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belastingaangifte, eventueel aangevuld met de gegevens die zullen zijn meegedeeld aan het centraal 
aanspreekpunt. 
 
 De Ministerraad merkt op dat de aangifteplicht ertoe strekt de juiste inning van de aanvullende heffing te 
controleren en een maatregel van fiscale controle vormt die noodzakelijk is om strafrechtelijke misdrijven te 
voorkomen. 
 
 A.8.  De Ministerraad is overigens van mening dat de mededeling van de gegevens aan een derde, en niet 
rechtstreeks aan de belastingadministratie, waarborgt dat het informatiemechanisme evenredig is met het door de 
wetgever nagestreefde doel, aangezien de wetgever hiermee zou beletten dat de belastingadministratie de 
ingewonnen gegevens gebruikt voor andere doeleinden dan de vestiging van de aanvullende heffing van 4 pct. 
De Ministerraad is derhalve van mening dat te dezen sprake is van een getrapt systeem. 
 
 A.9.  De Ministerraad onderstreept voorts dat aan het centraal aanspreekpunt geen bedragen van individuele 
betalingen, behoudens in bijzondere gevallen, noch de schuldenaars van de in het geding zijnde inkomsten, noch 
de data van de betalingen, noch de rekeningnummers die aan de oorsprong van die betalingen liggen, noch de 
identificatie van de effecten die de roerende inkomsten voortbrengen, zouden kunnen worden meegedeeld. Het 
zou volgens hem dan ook niet mogelijk zijn het volledige privévermogen van een belastingplichtige opnieuw 
samen te stellen op basis van de aan het centraal aanspreekpunt bezorgde gegevens. 
 
 Volgens de Ministerraad zullen de van de roerende voorheffing vrijgestelde inkomsten, zoals de interesten 
van bepaalde leningen en de liquidatiebonussen, nooit aan het centraal aanspreekpunt moeten worden 
meegedeeld. 
 
 Bovendien stelt de Ministerraad dat de gegevens waarover het centraal aanspreekpunt beschikt, alleen aan 
de belastingadministratie zullen worden meegedeeld indien zij noodzakelijk zijn voor de correcte toepassing van 
de aanvullende heffing, zodat de belastingadministratie, wanneer zij de rekeningnummers of de identiteit van 
hun banken wil kennen, andere middelen zal moeten aanwenden. 
 
 A.10.  Ten aanzien van de verwijten over de procedure voor de aanneming van de bestreden bepalingen 
merkt de Ministerraad op dat de Raad van State wel degelijk een advies heeft uitgebracht en dat de Commissie 
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op 11 mei 2012 is geraadpleegd. 
 
 A.11.  Voor het overige is de Ministerraad van mening dat de verzoekende partijen niet aantonen hoe 
artikel 29 van de Grondwet zou zijn geschonden door de bestreden bepalingen en hun middel, in die mate, niet 
ontvankelijk zou moeten worden verklaard. 
 

 

- B - 
 

 B.1.1.  Artikel 28 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen luidt : 

 

 « In titel II, hoofdstuk III, afdeling II, van hetzelfde Wetboek, wordt een onderafdeling III 
met als opschrift ‘ Bijkomende heffing op roerende inkomsten ’ ingevoegd, dat het 
artikel 174/1 bevat, luidende : 
 
 ‘ Art. 174/1.  § 1.  Er wordt uitsluitend in het voordeel van de Staat een bijkomende 
heffing op roerende inkomsten ingevoerd, gelijkgesteld met de personenbelasting, ten laste 
van de belastingplichtigen die interesten en dividenden ontvangen waarvan het totale netto 
bedrag hoger is dan 13.675 euro. 
 
 Deze heffing wordt vastgelegd op 4 pct. van het deel van de dividenden en interesten 
bedoeld in artikel 17, § 1, 1° en 2°, dat het totale netto bedrag van 13.675 euro overschrijdt. 
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 Het netto bedrag van het inkomen wordt bepaald overeenkomstig artikel 22, § 1. 
 
 De dividenden en interesten onderworpen aan een tarief van 10 of 25 pct. en de in 
artikel 171, 3°quinquies, bedoelde inkomsten uit spaardeposito's worden niet onderworpen 
aan deze heffing. 
 
 Om te beoordelen of de grens van 13.675 euro is overschreden, worden in eerste instantie 
de dividenden en interesten waarop de heffing niet van toepassing is, berekend. De 
dividenden bedoeld in artikel 171, 2°, f, moeten evenwel niet worden meegerekend. 
 
 § 2.  De in artikel 261 bedoelde schuldenaars van de roerende voorheffing moeten aan het 
centraal aanspreekpunt dat door de Nationale Bank van België wordt gehouden, de gegevens 
toezenden met betrekking tot de dividenden en interesten bedoeld in artikel 17, § 1, 1° en 2°, 
en met identificatie van de verkrijgers van de inkomsten. 
 
 Wanneer de verkrijger van de inkomsten kiest voor een inhouding van de bijkomende 
heffing op roerende inkomsten, bovenop de roerende voorheffing, wordt het bedrag van die 
inkomsten niet medegedeeld aan het centraal aanspreekpunt. 
 
 Wanneer de verkrijger van de inkomsten niet kiest voor de inhouding van bijkomende 
heffing op roerende inkomsten, wordt die bijkomende heffing in voorkomend geval gevestigd 
op het moment van de berekening van de personenbelasting op basis van de gegevens uit de 
aangifte, eventueel aangevuld met de bij het aanspreekpunt gemelde gegevens die niet waren 
aangegeven. 
 
 Het centraal aanspreekpunt zendt, wat een welbepaalde belastingplichtige betreft, de 
informatie die nodig is voor de juiste toepassing van dit artikel met betrekking tot de hier 
beoogde inkomsten, toe aan de bevoegde operationele fiscale administratie die erom verzoekt. 
Wanneer, met betrekking tot een belastingplichtige, het totaal van alle tijdens een jaar 
medegedeelde roerende inkomsten 13.675 euro overschrijdt, zendt het centraal aanspreekpunt 
de inlichtingen betreffende die belastingplichtige automatisch toe aan de bevoegde 
operationele fiscale administratie. 
 
 De Koning bepaalt de modaliteiten voor het toezenden van de informatie aan het centraal 
aanspreekpunt door de schuldenaars van de roerende voorheffing en aan de operationele 
fiscale administraties door het centraal aanspreekpunt. 
 
 § 3.  De inhoudingen aan de bron van de heffing worden geregeld bij de bepalingen van 
toepassing in Titel VI inzake roerende voorheffing behalve wanneer hiervan wordt 
afgeweken. 
 
 De Koning kan bijzondere regels vastleggen met betrekking tot de inhouding aan de bron 
van de heffing. 
 
 De bepalingen van Titel VII zijn van toepassing op de heffing behalve wanneer hiervan 
wordt afgeweken. ’ ». 
 

 Artikel 38 van de bestreden wet bepaalt : 
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 « Deze afdeling is van toepassing op de inkomsten toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 
1 januari 2012 ». 
 

 B.1.2.  Het nieuwe artikel 174/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 

(hierna : WIB 1992) is zowel gewijzigd bij artikel 145 van de programmawet (I) van 29 maart 

2012 als bij artikel 86 van de programmawet van 22 juni 2012. Die twee bepalingen zijn van 

toepassing op de vanaf 1 januari 2012 toegekende of betaalbaar gestelde inkomsten. 

 

 B.1.3.  Artikel 145 van de programmawet (I) van 29 maart 2012 bepaalt met name dat de 

gegevens niet meer moeten worden toegezonden aan de Nationale Bank, maar « aan het 

centraal aanspreekpunt dat door een dienst van de Federale Overheidsdienst Financiën, 

afgescheiden van de fiscale administraties wordt gehouden ». Het vult eveneens paragraaf 2, 

tweede lid, van artikel 174/1 van het WIB 1992 aan met de woorden « , behalve indien de 

inhouding aan de bron van de bijkomende heffing niet effectief wordt gedragen door de 

verkrijger van de inkomsten ». 

 

 B.1.4.  Artikel 86 van de programmawet van 22 juni 2012 bepaalt : 

 

 « In artikel 174/1 van Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij de wet 
van 28 december 2011 en gewijzigd bij de wet van 29 maart 2012, worden volgende 
wijzigingen aangebracht : 
 
 1°  in § 1, vijfde lid, wordt het woord ‘ berekend ’ vervangen door de woorden ‘ in 
aanmerking genomen ’; 
 
 2°  § 2, eerste lid, a en b, wordt vervangen als volgt : 
 
 ‘ a)  wat de effecten aan toonder en de gedematerialiseerde effecten betreft, elke in België 
gevestigde marktdeelnemer die dividenden of interesten toekent of betaalbaar stelt in het 
onmiddellijk voordeel van de verkrijger, ongeacht of deze deelnemer de schuldenaar van de 
voormelde roerende inkomsten is of door de schuldenaar of de genieter belast is met de 
toekenning of betaalbaarstelling van deze inkomsten; 
 
 b)  of in de andere gevallen, de personen bedoeld in artikel 261. ’; 
 
 3°  in § 2 wordt een derde lid ingevoegd tussen het tweede en derde lid, dat het vierde lid 
wordt, dat luidt als volgt : 
 
 ‘ De personen bedoeld in het eerste lid zijn schuldenaar van de bijkomende heffing op 
roerende inkomsten die aan de bron wordt ingehouden. Behalve in de gevallen bedoeld in § 3, 
tweede lid, moeten zij : 
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 a)  de bedoelde heffing inhouden op belastbare roerende inkomsten toegekend of 
betaalbaar gesteld in speciën; 
 
 b)  zich op welke manier dan ook het bedrag van de bedoelde heffing op deze roerende 
inkomsten doen toekomen in geval van toekenning of betaalbaarstelling in de vorm van 
goederen in natura. ’; 
 
 4°  in § 2, vijfde lid, dat het zesde lid wordt, worden de woorden ‘ de schuldenaars van de 
roerende voorheffing of door de uitbetalende instanties ’ vervangen door de woorden ‘ de 
personen beoogd in het eerste lid ’; 
 
 5°  § 2 wordt aangevuld als volgt : 
 
 ‘ Met als enig doel het naleven van hun informatieverplichtingen, hebben de personen 
bedoeld in het eerste lid de toelating het identificatienummer van het Rijksregister van de 
natuurlijke personen te gebruiken om de verkrijgers van de dividenden en van de interesten te 
identificeren.’ ; 
 
 6°  in § 3, eerste lid, worden de woorden ‘ hoofdstuk I, ’ ingevoegd tussen de woorden 
‘ titel VI ’ en ‘ afdeling I, ’ ». 
 

 B.1.5.  Artikel 174/1 van het WIB 1992 is na de neerlegging van de procedurestukken 

gewijzigd bij de programmawet van 27 december 2012. Die wet heeft met name tot doel de 

bijkomende heffing op de vanaf 1 januari 2013 toegekende of betaalbaar gestelde inkomsten 

te schrappen. Die heffing wordt evenwel gehandhaafd voor de vanaf 1 januari 2012 

toegekende of betaalbaar gestelde inkomsten, behoudens overigens enkele aanpassingen in 

verband met de inningswijze ervan, waarbij het « centraal aanspreekpunt » voortaan is 

opgeheven (Parl. St., Kamer, 2012-2013, DOC 53-2561/001, pp. 62-71). 

 

 B.2.  Tijdens de parlementaire voorbereiding is gepreciseerd : 

 

 « Er is beslist dat de burgers die over zeer hoge roerende inkomsten beschikken, een 
beetje meer zouden bijdragen aan de lopende begrotingsinspanning. 
 
 Daarom wordt een bijkomende heffing op bepaalde roerende inkomsten ingevoerd, ten 
laste van de belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting, die interesten en 
dividenden ontvangen waarvan het totale netto bedrag hoger is dan 13 675 EUR (geïndexeerd 
bedrag : 20 000 EUR). 
 
 […] 
 
 Die heffing wordt vastgesteld en ingevorderd volgens verschillende modaliteiten in 
functie van de keuze van de belastingplichtige om de schuldenaar van de desbetreffende 
inkomsten toestemming te geven om de 4 pct. bijzondere heffing in te houden waardoor die 
inkomsten niet worden medegedeeld aan een centraal aanspreekpunt. 
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 Er zal immers een centraal aanspreekpunt worden opgericht waaraan de schuldenaars van 
de roerende voorheffing zullen gehouden zijn jaarlijks de noodzakelijke gegevens toe te 
zenden om die heffing te vestigen. 
 
 […] 
 
 Indien de belastingplichtige de schuldenaar van de roerende voorheffing toelaat de 21 pct. 
in te houden, zal het bedrag van de roerende inkomsten die hij heeft geïnd, aan het centraal 
aanspreekpunt worden medegedeeld en zal de heffing niet worden ingehouden aan de bron 
maar ter gelegenheid van de inkohiering van de personenbelasting. 
 
 Het centraal aanspreekpunt zal op verzoek van de operationele fiscale administraties de 
gegevens mededelen die het heeft ontvangen van de schuldenaars van de roerende 
voorheffing, met inbegrip van de inlichtingen betreffende de dividenden en interesten die 
worden belast aan 10 of 25 pct. worden belast en de in artikel 171, 3°quinquies, WIB 92 
bedoelde inkomsten uit spaardeposito’s. 
 
 Als de belastingplichtige zijn schuldenaar van de inkomsten evenwel verzoekt een 
inhouding aan de bron aan een tarief van 4 pct. toe te passen tezelfdertijd met de roerende 
voorheffing en dit vanaf de eerste euro, zal het bedrag van de inkomsten die hij heeft geïnd, 
niet worden medegedeeld aan het centraal aanspreekpunt. 
 
 De belastingplichtige zal niettemin steeds de mogelijkheid hebben zijn roerende 
inkomsten te vermelden in zijn aangifte in de personenbelasting om de terugbetaling te 
bekomen van de teveel aan de bron ingehouden heffing » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, 
DOC 53-1952/004, pp. 12 en 17-18). 
 

 En : 

 

 « De spreekster spreekt formeel tegen dat de regeling een vermogenskadaster zou 
noodzakelijk maken vermits de belastingplichtige geniet van een keuzevrijheid en de fiscus 
niets kan opvragen als de bevrijdende heffing van 4 % aan de bron is gebeurd » (Parl. St., 
Kamer, 2011-2012, DOC 53-1952/010,p. 26). 
 

 De minister heeft voorts onderstreept : 

 

 « 1°  de belastingplichtige heeft de keuze per product; 
 
 2°  het centraal aanspreekpunt — of hoe men die dienst of administratie ook wil 
noemen — zal alle inkomstengegevens verzamelen over inkomsten uit intresten en 
dividenden behalve die waarop een bronheffing van 4 % is gebeurd en voor zover ze de grens 
van 20 000 euro niet overschrijden; 
 
 3°  iedereen die roerende voorheffing verschuldigd is op intresten of dividenden moet de 
nodige gegevens  (zie lager) sturen naar het centraal aanspreekpunt; dit systeem zal in januari 
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nog niet helemaal klaar zijn maar er wordt alles aan gedaan opdat de betrokken financiële 
instellingen zo vlug mogelijk operationeel zouden zijn; 
 
 4°  het centraal aanspreekpunt zal de fiscale administratie alle gegevens ter beschikking 
stellen voor zover de betreffende bedragen de grens van 20 000 euro overschrijden; 
 
 5°  wanneer de belastingplichtige om de terugvordering verzoekt van de aan de bron 
betaalde 4 % zal de fiscus de mogelijkheid hebben de desbetreffende gegevens op te vragen; 
 
 6°  in alle andere gevallen is de gegevensuitwisseling niet nuttig want ofwel is het 
grensbedrag van 20 000 euro overschreden en in dat geval worden de gegevens automatisch 
meegedeeld (punt 4°), ofwel is het grensbedrag van 20 000 euro niet overschreden en in dat 
geval heeft de fiscus de mogelijkheid ingeval van verzoek tot terugvordering (punt 5°); 
 
 7°  ingeval van vermoeden van fraude, kan de fiscale administratie altijd alle nuttige 
gegevens opvragen; 
 
 […] 
 
 11°  er is geen probleem van privacy voor iemand waarvan de totale roerende inkomsten 
het grensbedrag van 20 000 euro overschrijden; 
 
 […] 
 
 13°  de ‘ nodige informatie ’ waarvan sprake in het vierde lid van § 2 van artikel B-3 
betreft alle informatie die nodig is om toepassing te kunnen maken van de belasting op 
bedragen boven 20 000 euro » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-1952/010, pp. 27-28). 
 

 Ten slotte is onderstreept dat de controleur « bij een gewone controle van een 

belastingplichtige gegevens kan ophalen bij het centraal aanspreekpunt […] doch enkel in het 

geval dat dit nuttig is voor de juiste heffing van de bijkomende heffing van 4 % » (Parl. St., 

Kamer, 2011-2012, DOC 53-1952/007, p. 17). In dat opzicht werd gepreciseerd : 

 

 « Dit is enkel het geval wanneer de belastingplichtige de terugbetaling vraagt van het 
geheel of een deel van de 4 % dat hij bij de bron heeft laten inhouden. In alle andere gevallen 
is een dergelijke vraag niet nuttig en dient ze ook niet te gebeuren. Immers, ofwel is de 
bovengrens van 20 000 euro doorbroken en dan is er al een automatische melding vanuit het 
centraal punt. Ofwel is de bovengrens niet doorbroken en vraagt de belastingplichtige geen 
terugbetaling van de eerder ingehouden bijzondere heffing en dan is een eventuele inlichting 
vanuit het centraal punt niet nuttig om de juiste heffing van de bijzondere bijdrage vast te 
stellen. Indien de controleur echter een vermoeden van fraude heeft, kan hij altijd de 
procedure inzetten van opheffing van het bankgeheim » (ibid.). 
 

 B.3.1.  De verzoekende partijen leiden een enig middel af uit de schending van de 

artikelen 10, 11, 22 en 29 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van het  
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Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in zoverre de wetgever zich op onevenredige 

wijze zou hebben gemengd in het recht op de eerbiediging van het privéleven van de 

verkrijgers van de bij artikel 28 van de bestreden wet beoogde roerende inkomsten. 

 

 B.3.2.  Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 22 van de Grondwet blijkt dat de 

Grondwetgever een zo groot mogelijke concordantie heeft nagestreefd « met artikel 8 van het 

Europees Verdrag tot Bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 

(EVRM), teneinde betwistingen over de inhoud van dit Grondwetsartikel respectievelijk art. 8 

van het [Verdrag] te vermijden » (Parl. St., Kamer, 1992-1993, nr. 997/5, p. 2). 

 

 B.3.3.  De rechten die bij artikel 22 van de Grondwet en bij artikel 8 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens worden gewaarborgd, zijn niet absoluut. Hoewel 

artikel 22 van de Grondwet aan eenieder het recht op eerbiediging van zijn privéleven en zijn 

gezinsleven toekent, voegt die bepaling daaraan immers onmiddellijk toe : « behoudens in de 

gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald ». 

 

 Die grondwetsbepaling waarborgt derhalve dat geen enkele overheidsinmenging in het 

recht op eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven kan plaatsvinden dan krachtens 

voldoende precieze regels aangenomen door een democratisch verkozen beraadslagende 

vergadering, en dat elke inmenging in dat recht beantwoordt aan een dwingende 

maatschappelijke behoefte en evenredig is met de nagestreefde wettige doelstelling. 

 

 B.3.4.  Bovendien, wanneer in een vernietigingsmiddel een schending wordt aangeklaagd 

van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met een verdragsbepaling 

die een fundamenteel recht waarborgt, bestaat de aangevoerde schending erin dat een verschil 

in behandeling wordt ingevoerd, omdat een categorie van personen dat fundamenteel recht 

wordt ontzegd, terwijl dat recht aan iedere andere persoon wordt gewaarborgd. 

 

 B.3.5.  In zoverre het betrekking heeft op de schending van artikel 29 van de Grondwet, 

dat het briefgeheim waarborgt, is het middel evenwel niet ontvankelijk. De verzoekers zetten 

immers niet uiteen in welk opzicht die grondwetsbepaling door de bestreden bepalingen zou 

kunnen worden geschonden. 
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 B.4.  Het bestreden artikel 28 van de wet van 28 december 2011 strekt ertoe de correcte 

inning te waarborgen van de bijkomende heffing van 4 pct. op sommige roerende inkomsten 

wanneer zij meer bedragen dan een totaal, te indexeren, nettobedrag van 13 675 euro. 

 

 B.5.  Het bedrag van de door een belastingplichtige geïnde dividenden en interesten is 

informatie die is gedekt door de bij artikel 22 van de Grondwet verleende bescherming, 

aangezien ze een beeld geeft van zijn persoonlijk vermogen, zonder evenwel te vallen onder 

het meest intieme aspect van zijn privéleven. Het inwinnen en verwerken van gegevens in 

verband met roerende tegoeden vormen een inmenging in het privéleven van de betrokken 

personen. 

 

 B.6.1.  Door de in het geding zijnde maatregel aan te nemen, heeft de wetgever in de eerste 

plaats een relevante maatregel genomen om de correcte inning van de ingevoerde bijkomende 

heffing op sommige roerende inkomsten te verzekeren. 

 

 B.6.2.  De ernstige budgettaire moeilijkheden waarmee de wetgever wordt geconfronteerd 

en de noodzaak om het vertrouwen in de Belgische financiële markt snel te herstellen, kunnen 

immers verantwoorden dat maatregelen worden genomen die een onmiddellijke 

doeltreffendheid waarborgen, zoals de verhoging van de roerende voorheffing, de invoering 

van een bijkomende heffing en de controlemechanismen waarmee die maatregelen gepaard 

gaan. 

 

 B.7.1.  De in het geding zijnde maatregel heeft geen onevenredige gevolgen. 

 

 B.7.2.  De door de schuldenaar van de roerende voorheffing aan het centraal aanspreekpunt 

toegezonden gegevens beperken zich immers in de eerste plaats tot alleen de bij de bestreden wet 

beoogde roerende inkomsten en tot de identiteit van de verkrijgers ervan. 

 

 Bovendien heeft de meldingsplicht aan het centraal aanspreekpunt geen betrekking op de 

bankoverdrachten tussen de verkrijger van de roerende inkomsten en derden, en geldt die 

evenmin voor alle uitwisselingen tussen de schuldenaar van de roerende voorheffing en zijn 

cliënten. Zoals de Ministerraad opmerkt, hebben de meegedeelde gegevens meer bepaald geen 

betrekking op de oorsprong van de fondsen van de verkrijger van roerende inkomsten, noch 

op de datum van hun betaling of op de daarmee gepaard gaande mededelingen. 
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 B.7.3.  Overigens, alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de vestiging van de 

bijkomende heffing kunnen of moeten door het centraal aanspreekpunt worden toegezonden 

aan de bevoegde belastingadministratie. 

 

 Zoals de Ministerraad onderstreept, kan de belastingadministratie derhalve niet de 

identiteit van de schuldenaar van de roerende voorheffing verkrijgen, daar die informatie 

losstaat van de correcte inning van de bijkomende heffing. 

 

 Evenzo wordt alleen voor de belastingplichtigen wier totale nettobedrag van de door de 

wetgever beoogde roerende inkomsten hoger ligt dan het te indexeren bedrag van 

13 675 euro, drempel waarboven de bijkomende heffing van toepassing is, en die niet hebben 

gekozen voor de inhouding van die heffing aan de bron, het bedrag van hun roerende 

inkomsten automatisch meegedeeld door het centraal aanspreekpunt aan de 

belastingadministratie. Behalve die hypothese kan de belastingadministratie alleen informatie 

van het centraal aanspreekpunt verkrijgen over het bedrag van de roerende inkomsten van een 

belastingplichtige die heeft gekozen voor de inhouding aan de bron en die een terugbetaling 

van de belasting vordert om reden dat het totale nettobedrag van de krachtens artikel 174/1 

van het WIB 1992 in aanmerking te nemen roerende inkomsten het geïndexeerde bedrag van 

13 675 euro niet heeft bereikt. 

 

 B.7.4.  Het Hof merkt ten slotte op dat de wetgever de schuldenaar van de roerende 

voorheffing ertoe heeft verplicht de in het geding zijnde gegevens mee te delen, niet 

rechtstreeks aan de belastingadministratie, maar aan een onderscheiden overheid, hetgeen een 

aanzienlijke procedurele waarborg vormt. De wetgever heeft immers die scheiding willen 

invoeren om te voorkomen dat de artikelen 335 en 336 van het WIB 1992 zouden kunnen 

worden toegepast op de gegevens die door het centraal aanspreekpunt worden ingezameld 

(Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-2081/006, pp. 13 en 14; ibid., DOC 53-2081/016, 

p. 58). 

 

 Die procedurele waarborg is overigens versterkt tijdens de parlementaire voorbereiding 

van de programmawet (I) van 29 maart 2012. Er is toen immers gepreciseerd : 
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 « [De] genoemde federale overheidsdienst [zal] de toegang tot de databank beperken tot 
een klein aantal ambtenaren die op geen enkel ogenblik als normale opdracht hebben de 
vestiging of de invordering van de belastingen. Concreet zal het gaan om ambtenaren van de 
informaticadienst van de Federale Overheidsdienst Financiën die uitsluitend instaan voor de 
technische aspecten van databanken en op grond van een vast te leggen (elektronisch) 
formulier de gevraagde opzoeking zullen doen en de gevraagde inlichtingen zullen toezenden 
aan degene die erom heeft verzocht. In het dossier van de betrokken belastingplichtige zullen 
de nodige elementen moeten zijn opgenomen die verantwoorden waarom inlichtingen zijn 
gevraagd aan het genoemde aanspreekpunt » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, 
DOC 53-2081/001, p. 84). 
 

 B.7.5.  Wanneer de van het centraal aanspreekpunt verkregen gegevens een aanwijzing 

van belastingontduiking bevatten, zal het aan de belastingadministratie staan om, in 

voorkomend geval, gebruik te maken van de procedure voor de opheffing van het bankgeheim 

vervat in artikel 322 van het WIB 1992, teneinde van de bank- en financiële instellingen 

andere gegevens betreffende de betrokken belastingplichtige te verkrijgen. 

 

 B.7.6.  Rekening houdend, enerzijds, met de door de wetgever opgelegde beperkingen ten 

aanzien van de omvang van de meldingsplicht en van de aard van de gegevens die daarvan het 

voorwerp uitmaken en, anderzijds, met de procedurele waarborgen in verband met de 

bekendmaking van dergelijke gegevens, kan de bestreden maatregel het recht op de 

eerbiediging van het privéleven van de belastingplichtige niet op onevenredige wijze 

aantasten. 

 

 B.8.  Voor het overige merkt het Hof op dat, in zoverre de verzoekers het feit bekritiseren 

dat de afdeling wetgeving van de Raad van State en de Commissie voor de bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer niet zouden zijn geraadpleegd, hun middel betrekking heeft op de 

totstandkoming van de bestreden wet. Het Hof is echter niet bevoegd om controle uit te 

oefenen over de formaliteiten voorafgaand aan de aanneming van een wetskrachtige norm. 

 

 B.9.  Rekening houdend met hetgeen is uiteengezet in B.3.4 leidt het onderzoek van de 

bestreden bepaling in het licht van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet tot een andere 

conclusie. 

 

 B.10.  Zonder dat de gevolgen, voor het beroep, van de wijzigingsbepalingen van de 

programmawet van 27 december 2012 dienen te worden nagegaan, stelt het Hof vast dat het 

middel niet gegrond is. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 18 april 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut R. Henneuse 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5455 

 
 

Arrest nr. 55/2013 
van 18 april 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 2 van de ordonnantie van het Brusselse 

Hoofdstedelijke Gewest van 16 december 2011 tot wijziging van de artikelen 80 en 92 van het 

Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, ingesteld door de 

nv « Tony Rus Activities ». 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechters A. Alen, 

J.-P. Snappe, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey en F. Daoût, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 16 juli 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 17 juli 2012, heeft de nv « Tony Rus 
Activities », met maatschappelijke zetel te 3660 Opglabbeek, Weg naar Meeuwen 46, beroep 
tot vernietiging ingesteld van artikel 2 van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest van 16 december 2011 tot wijziging van de artikelen 80 en 92 van het Wetboek van 
de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad van 18 januari 2012, tweede editie). 
 
 
 De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft een memorie ingediend, de verzoekende 
partij heeft een memorie van antwoord ingediend en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
heeft ook een memorie van wederantwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 28 februari 2013 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. T. Merckx loco Mr. J. Stijns, advocaten bij de balie te Leuven, voor de 
verzoekende partij; 
 
 .  Mr. C. Molitor, tevens loco Mr. J. Bourtembourg, advocaten bij de balie te Brussel, 
voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers A. Alen en F. Daoût verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Wat het eerste middel betreft 
 
 A.1.  In haar eerste middel voert de nv « Tony Rus Activities » aan dat de bestreden bepaling het beginsel 
van gelijkheid en niet-discriminatie schendt. Het middel valt uiteen in drie onderdelen. 
 
 A.2.1.  In het eerste onderdeel vergelijkt de nv « Tony Rus Activities » de eigenaars van toestellen van 
categorie A die zijn opgesteld in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest met eigenaars van toestellen van 
categorie A die zijn opgesteld in het Vlaamse of het Waalse Gewest. Zij zouden vergelijkbaar zijn aangezien zij 
vóór de inwerkingtreding van de bestreden bepaling aan hetzelfde belastingtarief waren onderworpen. De 
bestreden bepaling zou evenwel die gelijkheid wegnemen door enkel voor wat het Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest betreft, het bedrag van de forfaitaire belasting met 25 pct. te verhogen.  
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 A.2.2.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering betoogt dat een verschillende behandeling in 
aangelegenheden waar de gemeenschappen en de gewesten over eigen bevoegdheden beschikken, inherent is aan 
het federalisme en bijgevolg niet als zodanig in strijd kan zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
 
 A.3.1.  In het tweede onderdeel vergelijkt de nv « Tony Rus Activities » de eigenaars van toestellen van 
categorie A met de eigenaars van toestellen van de categorieën B tot en met E. Aangezien het Hof in het 
verleden reeds de exploitatie van automatische ontspanningstoestellen vergelijkbaar heeft geacht met de 
exploitatie van weddenschappen bij paardenwedrennen en casino’s, zouden a fortiori verschillende categorieën 
van automatische ontspanningstoestellen vergelijkbaar zijn. 
 
 De nv « Tony Rus Activities » betoogt dat bij een degressieve forfaitaire belasting het verschil van het 
bedrag van de belasting tussen elke twee categorieën in verhouding moet staan tot het verschil in rendabiliteit 
tussen de toestellen die tot de respectieve categorieën behoren. Aangezien de bestreden bepaling evenwel slechts 
voor de toestellen behorend tot categorie A het bedrag van de forfaitaire belasting verhoogt, en dit meteen met 
25 pct., zou de verhouding tussen de verschillende categorieën onredelijk zijn geworden. 
 
 Nochtans zouden de maximale speelduur en inzet, alsook het maximale verlies dat een speler per uur kan 
lijden, bepaald door artikel 8 van de wet 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de 
kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, identiek zijn gebleven. Bijgevolg zou het verhoogde 
tarief voor automatische ontspanningstoestellen van categorie A tevens buiten verhouding staan met de 
rendabiliteit van die toestellen.   
 
 A.3.2.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering wijst erop dat ook in het verleden het tarief voor de 
toestellen van categorie A is verhoogd zonder dat de tarieven voor toestellen van de andere categorieën mee zijn 
geëvolueerd. De bestreden bepaling zou zijn ingegeven door de evolutie in de organisatie van de sector van de 
automatische ontspanningstoestellen, waarbij kleine lunaparken plaats maken voor riante speelzalen met 
toestellen die gericht zijn op de goklust van de spelers en op mogelijk geldgewin, veeleer dan op zuivere 
ontspanning. Met name de rendabiliteit van de toestellen vallend onder categorie A zou als gevolg van die 
evolutie zijn toegenomen, zodat het volgens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering gepast was de verhoging van 
het tarief tot die toestellen te beperken. Hetzelfde zou zijn gebeurd bij de vorige herziening van het bedrag van 
de belasting, die dateert van 2002. Bovendien zou een ruime meerderheid van de toestellen gelegen op het 
Brusselse grondgebied tot de categorie A behoren.  
 
 Uit artikel 8 van de wet 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de 
bescherming van de spelers kan volgens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering geen argument worden geput, nu 
die regeling geen verband zou houden met de bestreden bepaling. 
 
 A.4.1.  In het derde onderdeel, dat betrekking heeft op beide voormelde vergelijkingen, voert de nv « Tony 
Rus Activities » aan dat de ratio legis van de door de bestreden bepaling doorgevoerde belastingverhoging de 
voormelde verschillen in behandeling niet kan verantwoorden. De motivering die in de memorie van toelichting 
naar voren wordt geschoven, de aanpassing aan de index, zou immers niet kunnen verantwoorden dat het tarief 
voor de toestellen behorend tot de categorieën B tot en met E niet wordt verhoogd en zou evenmin kunnen 
verantwoorden waarom de verhoging beperkt blijft tot het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 
 
 A.4.2.  Volgens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering is het derde onderdeel van het middel slechts een 
samenvoeging van de twee andere onderdelen. 
 
 
 Wat het tweede middel betreft 
 
 A.5.  In haar tweede middel voert de nv « Tony Rus Activities » aan dat de bestreden bepaling artikel 141 
van de Grondwet schendt. De ordonnantiegever zou met de bestreden bepaling de exclusieve bevoegdheid van 
de federale wetgever inzake kansspelen hebben betreden. De aanzienlijke verhoging van de belasting per toestel 
behorend tot categorie A zou immers de uitoefening van die federale bevoegdheid doorkruisen, doordat zij een 
gevoelige verlaging van het aantal toestellen behorend tot categorie A als gevolg zou hebben en de betrokkenen 
zou confronteren met een verhoogd financieel risico. 
 
 A.6.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering wijst erop dat de nv « Tony Rus Activities » op geen enkele 
wijze aantoont hoe de bestreden bepaling de uitoefening van de federale bevoegdheden inzake kansspelen zou 
bemoeilijken. Niets zou overigens erop wijzen dat de ordonnantiegever met de bestreden bepaling een ander doel 



 4 

zou hebben nagestreefd dan het fiscale belang, laat staan dat hij een doelstelling zou hebben nagestreefd die niet 
tot zijn bevoegdheden behoort. In dat opzicht wijst de Brusselse Hoofdstedelijke Regering erop dat de belasting 
tot op heden een meeropbrengst van 1,8 miljoen euro heeft opgeleverd. 
 

 

- B - 

 

 Wat de bestreden bepaling betreft 

 

 B.1.1.  Krachtens artikel 76, § 1, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen 

gelijkgestelde belastingen (hierna : WIGB) wordt een jaarlijkse forfaitaire belasting geheven 

op « automatische toestellen dienende tot ontspanning, opgesteld op de openbare weg, in de 

voor het publiek toegankelijke plaatsen of in private kringen, ongeacht of de toegang tot deze 

kringen al dan niet onderworpen is aan bepaalde formaliteiten ». Krachtens artikel 78 van het 

WIGB is die belasting verschuldigd door de eigenaar van het toestel.  

 

 Krachtens artikel 3, eerste lid, 2°, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende 

de financiering van de gemeenschappen en de gewesten is de belasting op de automatische 

ontspanningstoestellen een gewestelijke belasting. Krachtens artikel 4, § 1, van dezelfde 

bijzondere wet zijn de gewesten bevoegd om de aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de 

vrijstellingen van die belasting te wijzigen. 

 

 B.1.2.  Met het oog op die belasting worden de automatische ontspanningstoestellen door 

artikel 79 van het WIGB ingedeeld in vijf categorieën. Die bepaling, zoals zij van toepassing 

is op automatische ontspanningstoestellen die zijn opgesteld op het grondgebied van het 

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, luidt als volgt : 

 

 « § 1.  De toestellen worden volgens hun type ingedeeld in vijf categorieën, 
respectievelijk aangeduid door de tekens A, B, C, D en E. 
 
 § 2.  De hierna omschreven automatische ontspanningstoestellen worden respectievelijk 
gerangschikt in de categorieën A, B, C, D en E, zoals bedoeld in § 1 : 
 
 1°  in de categorie A : 
 
 a.  de elektrische biljarten met veranderlijke inzet, gewoonlijk ‘ Bingo ’ genaamd, 
waarvan het spel erin bestaat verscheidene ballen of kogels in de op het horizontaal vlak van 
het toestel gemaakte gaten te plaatsen met het doel, naargelang van het type van toestel, op 
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het paneel van het verticaal vlak verscheidene cijfers of tekens op een horizontale, verticale of 
diagonale lijn of in een bepaalde zone te belichten; 
 
 b.  de elektrische biljarten met veranderlijke inzet, gewoonlijk ‘ Oneball ’ genaamd, 
waarvan het spel erin bestaat op het horizontaal vlak van het toestel een bal of kogel te 
plaatsen in een der gaten dat hetzelfde cijfer draagt als het cijfer dat op het paneel van het 
verticaal vlak verlicht is; 
 
 c.  de automatische ontspanningstoestellen, inbegrepen de ze bedoeld sub 3° tot 5° hierna, 
die aan de speler of gebruiker toelaten, zelfs toevallig, tenminste het bedrag van de gedane 
inzet in specie of in de vorm van penningen terug te winnen en/of prijzen te winnen, in natura 
of in de vorm van premiebons, met een handelswaarde van ten minste 6,20 EUR; 
 
 2°  in de categorie B : 
 
 de automatische ontspanningstoestellen bedoeld sub 1°, letter c, wanneer zij onderworpen 
zijn aan de verminderde belasting, zoals bedoeld in artikel 81; 
 
 3°  in de categorie C : 
 
 a.  de automatische kranen met grijp- of duwarm; 
 
 b.  de elektrische biljarten met vaste inzet, gewoonlijk ‘ Pin-Ball ’, ‘ Flipper ’ of ‘ Flip-
Tronic ’ genaamd, waarvan het spel erin bestaat ballen of kogels te lanceren die, door hun 
aanraking met sommige hinderpalen, welke zich op het horizontaal vlak van het toestel 
bevinden, op het paneel van het verticaal vlak het resultaat van het spel zichtbaar maken in de 
vorm van punten, tekens of afbeeldingen; 
 
 c.  de automatische kegelspelen, die normaal verplaatsbaar zijn en gewoonlijk het gebruik 
van ballen of kogels vereisen; 
 
 d.  de automatische pokerspelen, gewoonlijk ‘ Jolly Joker ’ genaamd; 
 
 e.  de automatische ontspanningstoestellen die simultaan films of beelden projecteren en 
klank verspreiden; 
 
 f.  de automatische behendigheidsspelen waarbij op het scherm personages met een 
menselijk of dierlijk uitzicht verschijnen die elkaar kunnen kwetsen, doden of vernietigen in 
een niet-sportief gevecht; 
 
 4°  in de categorie D : 
 
 a.  de automatische platenspelers, gewoonlijk ‘ Juke-Box ’ genaamd, welke uitsluitend 
muziek verspreiden, zelfs indien ze op afstand in werking worden gesteld; 
 
 b.  de automatische kegelspelen, die normaal verplaatsbaar zijn en gewoonlijk het gebruik 
van schijven vereisen; 
 
 c.  de automatische schietapparaten; 
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 d.  de elektrische golf-, hockey-, tennis- en voetbalspelen, het elektrisch balspel van het 
model ‘ Spinner ’, alsmede de elektrische toestellen van het model ‘ Base-ball ’, 
‘ Basketball ’, ‘ Drop-ball ’, ‘ Skee-ball ’, ‘ Skeefun ’, ‘ All-Star Bowler ’, ‘ Ten Strike ’; 
 
 e.  ieder elektrisch biljart deel uitmakend van het normaal op foren en kermissen ingericht 
competitiespel, gewoonlijk ‘ Bumper ’ genaamd; 
 
 5°  in de categorie E : 
 
 alle automatische ontspanningstoestellen die ter uitvoering van § 3 bij de Minister van 
Financiën werden aangegeven en die niet in een van de categorieën A tot D zijn gerangschikt. 
 
 Wanneer technische, economische of sociale omstandigheden het vereisen, kan de 
categorie waarin een type toestel gerangschikt moet worden, worden vastgesteld of gewijzigd 
door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, na raadpleging van de betrokken 
beroepsverenigingen. Voor de rangschikking van een toestel wordt rekening gehouden met 
zijn rendabiliteit, de aard van het aangeboden spel en de menigvuldigheid van de inzet, met 
dien verstande, dat de toestellen die uitsluitend als automatische platenspelers dienen, niet 
hoger mogen worden gerangschikt dan de categorie D. 
 
 De Brusselse Hoofdstedelijke Regering zal een ontwerp van ordonnantie tot bevestiging 
van de besluiten genomen ter uitvoering van het tweede lid aanhangig maken bij het Brussels 
Hoofdstedelijk Parlement, onmiddellijk indien het verenigd is, in het tegenovergestelde geval 
vanaf de opening van zijn volgende zitting. 
 
 § 3.  Alvorens hij in België overgaat tot de opstelling, de verkoop of de verhuring van een 
bij artikel 76 bedoeld toestel, is de invoerder, de fabrikant of al wie rechtstreeks of 
onrechtstreeks als dusdanig optreedt, gehouden bij de Minister van Financiën aangifte te doen 
van elk model van toestel. Indien geen dergelijke aangifte wordt gedaan, wordt het toestel 
ambtshalve gerangschikt in categorie A. 
 
 De directeur-generaal der directe belastingen bepaalt het model van de aangifte bedoeld 
in het vorige lid. Deze aangifte dient te worden gestaafd met een foto van het toestel of een 
gelijkaardig document ». 
 

 B.1.3.  Artikel 80, § 1, van het WIGB bepaalt het bedrag van de belasting. Voorafgaand 

aan de inwerkingtreding van de bestreden bepaling waren die bedragen als volgt vastgesteld : 

 

Categorie Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 

Waals Gewest Vlaams Gewest 

    

A 3 570 euro 1 700 euro 3 570 euro 

B 1 290 euro 1 100 euro 1 290 euro 

C 350 euro 350 euro 350 euro 

D 250 euro 250 euro 250 euro 

E 150 euro 150 euro 150 euro 
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 B.2.1.  De bestreden bepaling - artikel 2 van de ordonnantie van het Brusselse 

Hoofdstedelijke Gewest van 16 december 2011 tot wijziging van de artikelen 80 en 92 van het 

Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen - verhoogt, voor 

automatische ontspanningstoestellen die zijn opgesteld op het grondgebied van het Brusselse 

Hoofdstedelijke Gewest, het bedrag van de belasting op automatische ontspanningstoestellen 

van categorie A tot 4 460 euro.  

 

 B.2.2.  Tevens vult de bestreden bepaling artikel 80, § 1, van het WIGB, zoals dat van 

toepassing is op automatische ontspanningstoestellen die zijn opgesteld op het grondgebied 

van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, aan met een tweede lid, dat als volgt luidt : 

 

 « De in euro uitgedrukte bedragen, bepaald in deze paragraaf, worden jaarlijks aangepast 
aan het indexcijfer der consumptieprijzen van het rijk, met ingang van 1 januari 2013; deze 
aanpassing gebeurt door middel van de coëfficiënt die wordt bekomen door het indexcijfer 
van de maand juni van het jaar voorafgaand aan het belastingjaar te delen door het indexcijfer 
van de maand juni 2011. Na toepassing van deze coëfficiënt, wordt het bedrag afgerond naar 
het hogere veelvoud van 10 cent. Elk jaar publiceert de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
een bericht in het Belgisch Staatsblad met de aanslagvoeten die van toepassing zijn in het 
lopende belastingjaar ». 
 

 Aangezien tegen die laatste wijziging geen grieven worden aangevoerd, beperkt het Hof 

zijn onderzoek tot artikel 2, 1°, van de ordonnantie van 16 december 2011, dat als volgt luidt :  

 

 « In artikel 80, § 1, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde 
belastingen, laatst vervangen door artikel 9 van de ordonnantie van 6 maart 2008, worden de 
volgende wijzigingen aangebracht : 
 
 1°  de woorden ‘ 3.570 EUR ’ worden vervangen door de woorden ‘ 4.460 EUR ’ ». 
 

 

 Ten gronde 

 

 B.3.  Het onderzoek naar de overeenstemming van een bestreden bepaling met de 

bevoegdheidverdelende regels moet in beginsel het onderzoek naar de bestaanbaarheid ervan 

met de bepalingen van titel II en de artikelen 170, 172 en 191 van de Grondwet voorafgaan. 
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 Wat het tweede middel betreft 

 

 B.4.  Artikel 141 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « De wet stelt de procedure in om de conflicten tussen de wet, het decreet en de in 
artikel 134 bedoelde regelen, alsook tussen de decreten onderling, en tussen de in artikel 134 
bedoelde regelen onderling te voorkomen ». 
 

 Die bepaling bevat geen regel die ertoe strekt de respectieve bevoegdheden van de 

federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten te bepalen.  

 

 Het Hof is dus niet bevoegd om aan die bepaling te toetsen. 

 

 Het tweede middel is onontvankelijk. 

 

 

 Wat het eerste middel betreft 

 

 B.5.1.  Het eerste en het derde onderdeel van het eerste middel hebben betrekking op het 

onderscheid tussen de eigenaars van toestellen van categorie A, naargelang zij zijn opgesteld 

in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, dan wel in het Vlaamse of het Waalse Gewest. 

 

 B.5.2.  Een verschillende behandeling in aangelegenheden waar de gewesten over eigen 

bevoegdheden beschikken, is het mogelijke gevolg van een onderscheiden beleid, hetgeen is 

toegestaan door de autonomie die hun door of krachtens de Grondwet is toegekend. 

 

 Een zodanig verschil kan op zich niet worden geacht strijdig te zijn met het beginsel van 

gelijkheid en niet-discriminatie. Die autonomie zou geen betekenis hebben, indien een 

verschil in behandeling tussen adressaten van regels die in eenzelfde aangelegenheid in de 

drie gewesten toepasselijk zijn, als zodanig met dat beginsel strijdig zou worden geacht. 

 

 B.5.3.  Het eerste en het derde onderdeel van het eerste middel zijn niet gegrond. 
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 B.6.1.  Het tweede onderdeel van het eerste middel heeft betrekking op het onderscheid 

tussen de eigenaars van toestellen van categorie A en de eigenaars van toestellen van de 

categorieën B tot en met E, alle opgesteld in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. De 

bestreden bepaling verhoogt enkel het bedrag van de belasting voor de toestellen van 

categorie A, maar niet dat voor de toestellen van de andere categorieën.  

 

 B.6.2.  De verzoekende partij voert aan dat de bestreden bepaling slechts wordt 

verantwoord door de wil om de toepasselijke bedragen te indexeren. Zij betoogt dat, gelet op 

die verantwoording, ook de tarieven van de categorieën B tot en met E hadden moeten stijgen. 

 

 De bestreden bepaling werd in de memorie van toelichting als volgt verantwoord : 

 

 « Krachtens de Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de 
Gemeenschappen en Gewesten is de belasting op automatische ontspanningstoestellen een 
gewestelijke belasting waarvan de gewesten de aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de 
vrijstellingen kunnen wijzigen. 
 
 Deze belasting bestaat uit een forfaitair bedrag per toestel dat in principe berekend wordt 
op jaarbasis. Er bestaan vijf categorieën van toestellen met verschillende bedragen. Voor de 
rangschikking van een toestel wordt rekening gehouden met zijn rendabiliteit, de aard van het 
aangeboden spel en de menigvuldigheid van de inzet. Toestellen uit de categorie A, die eerder 
op mogelijk geldgewin dan op zuivere ontspanning zijn gericht, worden belast aan het 
hoogste belastingtarief. 
 
 De laatste tariefwijziging dateert van 2002, toen het belastingbedrag van de categorie A 
werd verdubbeld (van 1.785 EUR naar 3.570 EUR per toestel per jaar). Dit bedrag is niet 
geïndexeerd terwijl de prijzen van consumptiegoederen en diensten in het algemeen met 2 tot 
3 procent per jaar zijn gestegen. 
 
 Rekening houdend met deze inflatie, verhoogt deze ordonnantie de belasting op 
automatische ontspanningstoestellen van categorie A » (Parl. St., Brussels Hoofdstedelijk 
Parlement, 2011-2012, A-243/1, p. 1).  
 

 B.6.3.  Het bedrag van de belasting voor de toestellen van de categorieën B tot en met E 

werd niet aangepast aan de prijzen van de consumptiegoederen, terwijl de jaarlijkse 

indexering die wordt ingevoerd door artikel 2, 2°, van de ordonnantie van 16 december 2011, 

wel voor alle categorieën geldt. 
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 Uit de gegevens die zijn voorgelegd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en die 

door de verzoekende partij niet worden betwist, blijkt dat in de sector van de automatische 

ontspanningstoestellen de kleine lunaparken steeds meer plaats maken voor grote speelzalen 

met voornamelijk toestellen van categorie A, zodat vooral de rendabiliteit van die toestellen 

sterk is toegenomen. De ordonnantiegever heeft het belastings- en begrotingsbeleid in die zin 

kunnen oriënteren dat een dergelijke groeiende sector onderhevig is aan redelijke fiscale 

lasten. 

 

 Bovendien wijst de Brusselse Hoofdstedelijke Regering erop - hetgeen de verzoekende 

partij niet betwist - dat een grote meerderheid van de automatische ontspanningstoestellen op 

het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest tot categorie A behoren en dat de 

verhoging met 25 pct. van het bedrag van de belasting voor de toestellen van categorie A 

bijgevolg heeft geleid tot een stijging met 22 pct. van de belastinginkomsten uit automatische 

ontspanningstoestellen.  

 

 Het is niet zonder redelijke verantwoording de verhoging van het bedrag van de belasting 

te beperken tot de toestellen van categorie A. 

 

 B.6.4.  Het tweede onderdeel van het eerste middel is niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 18 april 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut M. Bossuyt 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5390 

 

 

Arrest nr. 56/2013 

van 25 april 2013 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 53 van de wet van 28 december 2011 

houdende diverse bepalingen (wijziging van artikel 44, § 1, 1°, van het Wetboek van de 

belasting over de toegevoegde waarde), gesteld door de Arbeidsrechtbank te Kortrijk. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechters A. Alen, 

J.-P. Snappe, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey en F. Daoût, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 

 



 2 

  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij beschikking van 20 april 2012 in zake Catherine Andries, waarvan de expeditie ter 

griffie van het Hof is ingekomen op 27 april 2012, heeft de Arbeidsrechtbank te Kortrijk de 

volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schendt artikel 53 van de Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen 

waarbij in art. 44, § 1, 1° van het Wetboek van de Belastingen over de Toegevoegde 

Waarde o.a. het woord ‘ gerechtsdeurwaarders ’ werd geschrapt en waardoor 

gerechtsdeurwaarders m.i.v. 1 januari 2012 BTW-plichtig werden, de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, in zoverre gerechtsdeurwaarders die door de arbeidsgerechten met toepassing van 

art. 1675/2 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek worden belast met een opdracht als collectief 

schuldbemiddelaar, BTW-plichtig zijn voor de diensten die zij verrichten in het kader van hun 

opdracht als collectief schuldbemiddelaar en waarvan het bedrag van hun honorarium en 

onkosten vastgelegd is in het Koninklijk Besluit van 18 december 1998 houdende vaststelling 

van de regels en barema’s tot bepaling van het ereloon, de emolumenten en de kosten van de 

schuldbemiddelaar, terwijl advocaten en OCMW’s voor dezelfde handelingen die zij verrichten 

als collectief schuldbemiddelaar, niet BTW-plichtig zijn ? ». 

 

 

 De Ministerraad heeft een memorie ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 13 maart 2013 :  

 

 -  is verschenen : Mr. A. van Lidth de Jeude, advocaat bij de balie te Antwerpen, voor de 

Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers A. Alen en F. Daoût verslag uitgebracht; 

 

 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 Bij beschikking van 6 december 2010 laat de Arbeidsrechtbank te Kortrijk Catherine Andries toe tot de 

procedure van de collectieve schuldenregeling en stelt Filip Vandermarliere, die gerechtsdeurwaarder is, aan als 

haar schuldbemiddelaar.  

 

 Op 14 februari 2012 legt de schuldbemiddelaar een verzoekschrift ter griffie neer waarin hij de 

Arbeidsrechtbank verzoekt om het ontwerp van minnelijke aanzuiveringsregeling dat hij heeft opgemaakt, te 

homologeren. Bij vonnis van 2 maart 2012 homologeert de Rechtbank die regeling. 

 

 Op 14 februari 2012 legt de schuldbemiddelaar tevens zijn staat van kosten en erelonen ter goedkeuring neer. 

In het kader van die procedure stelt de Arbeidsrechtbank, die vaststelt dat de schuldbemiddelaar btw aanrekent, de 

voormelde prejudiciële vraag. 
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  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.  De Ministerraad vraagt in de eerste plaats om de prejudiciële vraag te herformuleren. Hij wijst erop dat, 

luidens artikel 4 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (hierna het BTW-Wetboek) 

eenieder die in de uitoefening van een economische activiteit geregeld en zelfstandig, met of zonder 

winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend, leveringen van goederen of diensten verricht die in dit Wetboek zijn 

omschreven, btw-plichtig is. Volgens hem zijn derhalve zowel advocaten als gerechtsdeurwaarders en OCMW’s 

belastingplichtigen. De Ministerraad erkent evenwel dat advocaten door artikel 44, § 1, van het BTW-Wetboek 

vrijgesteld zijn van btw en dat dit niet langer het geval is voor gerechtsdeurwaarders en OCMW’s. Hij stelt voor 

om in de prejudiciële vraag gewag te maken van het feit dat gerechtsdeurwaarders, in tegenstelling tot advocaten, 

niet langer zijn vrijgesteld van btw. 

 

 A.2.  Volgens de Ministerraad is er geen sprake van een ongelijke behandeling. Hij wijst erop dat de 

handelingen van schuldbemiddelaars voor de toepassing van de btw moeten worden beschouwd als belastbare 

handelingen, en dat schuldbemiddelaars, met inbegrip van de OCMW’s, als btw-belastingplichtigen dienen te 

worden beschouwd. Van een ongelijke behandeling met de OCMW’s kan, volgens die partij, geen sprake zijn.  

 

 A.3.  De Ministerraad wijst erop dat het feit dat handelingen van de schuldbemiddelaar belastbaar zijn, niet 

betekent dat zij ook effectief aan btw zijn onderworpen, aangezien de regelgeving in een aantal vrijstellingen 

voorziet. Hij erkent dat uit de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt dat bij het toekennen of het ontnemen van 

een dergelijke vrijstelling een lidstaat van de Europese Unie het beginsel van de fiscale neutraliteit in acht moet 

nemen, wat inhoudt dat diensten die met elkaar concurreren vanuit het oogpunt van de btw niet ongelijk mogen 

worden behandeld. Volgens hem zijn handelingen van advocaten als schuldbemiddelaar en handelingen van 

gerechtsdeurwaarders als schuldbemiddelaar gelijksoortig en kunnen ze als met elkaar concurrerende transacties 

worden beschouwd die, vanuit het oogpunt van de btw, gelijk moeten worden behandeld. 

 

 A.4.  De Ministerraad meent evenwel dat deze gelijke behandeling niet zover gaat dat indien één van de 

gelijksoortige handelingen een welbepaalde vrijstelling geniet, andere gelijksoortige transacties eveneens die 

vrijstelling moeten kunnen genieten. Het is, volgens hem, voldoende dat beide handelingen zijn vrijgesteld van 

btw of zijn belast.  

 

 A.5.1.  De Ministerraad is van oordeel dat de handelingen van een schuldbemiddelaar onder twee andere 

vrijstellingsregelingen vallen, namelijk artikel 44, § 2, 2°, en artikel 44, § 3, 7°, van het BTW-Wetboek.  

 

 A.5.2.  Hij wijst erop dat artikel 44, § 2, 2°, van het BTW-Wetboek de omzetting is van artikel 132, lid 1, 

onder g), van de richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke 

stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, dat ertoe strekt bepaalde in de sociale sector verrichte diensten 

van algemeen belang op het gebied van de btw gunstiger te behandelen en ze aldus goedkoper en bijgevolg 

toegankelijker te maken voor particulieren die recht erop hebben. Volgens de Ministerraad is te dezen voldaan aan 

de twee in het voormelde artikel 132 gestelde voorwaarden, namelijk dat het diensten betreft die samenhangen 

met maatschappelijk werk en dat deze diensten worden verricht door publiekrechtelijke lichamen of door andere 

organisaties die door de betrokken lidstaat als instellingen van sociale aard worden erkend. De collectieve 

schuldenregeling heeft immers een maatschappelijk en sociaal oogmerk en de schuldbemiddelaar kan als een 

instelling van sociale aard worden beschouwd. De Ministerraad erkent dat het Hof van Justitie heeft geoordeeld 

dat advocaten, en mutatis mutandis gerechtsdeurwaarders, niet als een liefdadige instelling kunnen worden 

beschouwd, maar voert aan dat in de collectieve schuldenregeling niet de gerechtsdeurwaarder als dusdanig 

optreedt, maar de schuldbemiddelaar. Hij maakt de vergelijking met het door het Hof van Justitie gemaakte 

onderscheid tussen de advocaat en de arbiter, ook al is die laatste een advocaat.  

 

 A.5.3.  Artikel 44, § 3, 7°, van het BTW-Wetboek zet, volgens de Ministerraad, artikel 135, lid 1, onder d), 

van de richtlijn 2006/112/EG om, dat in de mogelijkheid voorziet om handelingen betreffende schuldvorderingen, 

met uitzondering van de inning ervan, vrij te stellen van btw. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie leidt hij 

af dat die vrijstelling tot doel heeft, enerzijds, moeilijkheden te verhelpen in verband met de vaststelling van de 

belastbare grondslag en het bedrag van de aftrekbare btw en, anderzijds, een verhoging van de prijs van het 

consumentenkrediet te voorkomen. Hij leidt hieruit af dat eveneens een vrijstelling dient te worden verleend 

teneinde te vermijden dat de kostprijs van de terugbetaling van het krediet wordt verhoogd.  
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 Nog volgens de Ministerraad blijkt uit de rechtspraak van het Hof van Justitie dat de geviseerde handelingen 

financiële transacties dienen te zijn en dat, opdat er sprake zou zijn van bemiddeling, het moet gaan om de 

activiteit van een tussenpersoon die niet de plaats inneemt van een partij bij een overeenkomst betreffende een 

financieel product en wiens activiteit verschilt van typische contractuele prestaties die door de partijen bij zulke 

overeenkomsten worden verricht. Hij is van oordeel dat te dezen aan beide voorwaarden is voldaan. 

 

 A.5.4.  De Ministerraad besluit dat de handelingen van een schuldbemiddelaar steeds zijn vrijgesteld van 

btw, zodat de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet zijn geschonden. 

 

 A.6.  In ondergeschikte orde vraagt de Ministerraad dat het Hof van Justitie wordt gevraagd of de 

handelingen van schuldbemiddelaars kunnen worden vrijgesteld op grond van artikel 132, lid 1, onder g), en 

artikel 135, lid 1, onder d), van de richtlijn 2006/112/EG. 

 

 

- B - 

 

 De in het geding zijnde bepaling 

 

 B.1.  Artikel 53 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen luidt :  

 

 « In artikel 44, § 1, 1°, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, 

vervangen bij de wet van 28 december 1992, worden de woorden ‘ notarissen, ’ en de woorden 

‘ en gerechtsdeurwaarders ’ opgeheven ». 

 

 Ten gevolge daarvan bepaalt artikel 44, § 1, 1°, van het Wetboek van de belasting over de 

toegevoegde waarde (hierna BTW-Wetboek), overeenkomstig artikel 56 van de voormelde wet 

van 28 december 2011, met ingang van 1 januari 2012 :  

 

 « Van de belasting zijn vrijgesteld de diensten door de nagenoemde personen verricht in de 

uitoefening van hun geregelde werkzaamheid : 

  

 1°  advocaten; ».  

 

 Bij de in het geding zijnde bepaling werd aldus de btw-vrijstelling die tot dan betrekking 

had op de notarissen, de advocaten en de gerechtsdeurwaarders, afgeschaft voor de notarissen 

en de gerechtsdeurwaarders en behouden voor de advocaten. 
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 Ten aanzien van het verzoek tot herformulering van de prejudiciële vraag 

 

 B.2.1.  Het verwijzende rechtscollege vraagt of de in het geding zijnde bepaling 

bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre een gerechtsdeurwaarder 

die door een arbeidsgerecht als schuldbemiddelaar wordt aangewezen, btw-plichtig zou zijn 

voor de diensten die hij verricht als schuldbemiddelaar, terwijl advocaten en OCMW’s voor 

dezelfde diensten die zij verrichten als schuldbemiddelaar, niet btw-plichtig zouden zijn.  

 

 B.2.2.  Volgens de Ministerraad dient de prejudiciële vraag in die zin te worden 

geherformuleerd dat advocaten en OCMW’s, net zoals gerechtsdeurwaarders, 

belastingplichtigen zijn maar dat gerechtsdeurwaarders, in tegenstelling tot advocaten, niet 

langer zijn vrijgesteld van btw. 

 

 B.2.3.  Het staat niet aan de partijen om de prejudiciële vragen te herformuleren. 

Bovendien blijkt voldoende uit de prejudiciële vraag en uit het verwijzingsvonnis dat het Hof 

wordt ondervraagd over het feit dat een gerechtsdeurwaarder, in tegenstelling tot advocaten en 

OCMW’s, btw zou dienen te heffen op de diensten die hij verricht als schuldbemiddelaar.  

 

 

 Ten gronde 

 

 B.3.  Het Hof wordt ondervraagd over het verschil in behandeling tussen, enerzijds, 

gerechtsdeurwaarders die als schuldbemiddelaar worden aangewezen en, anderzijds, advocaten 

en OCMW’s die als schuldbemiddelaar worden aangewezen : terwijl de eerste categorie btw 

zou dienen te heffen op de diensten die zij verricht als schuldbemiddelaar, zou dat niet het 

geval zijn voor de tweede categorie. 

 

 B.4.  Volgens de Ministerraad zou het verschil in behandeling niet bestaan in zoverre de 

diensten die een schuldbemiddelaar verricht, vrijgesteld zijn van btw op grond van artikel 44, 

§ 2, 2°, of van artikel 44, § 3, 7°, van het BTW-Wetboek. 

 

 B.5.1.  Artikel 44, § 2, 2°, van het BTW-Wetboek, zoals vervangen bij artikel 44, 2°, van 

de programmawet van 11 juli 2005, bepaalt :  
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 « Van de belasting zijn eveneens vrijgesteld : 

  

 […] 

 

 2°  de diensten en leveringen van goederen die nauw samenhangen met maatschappelijk 

werk, met de sociale zekerheid en met de bescherming van kinderen en jongeren en die worden 

verricht door publiekrechtelijke lichamen of door andere organisaties die door de bevoegde 

overheid als instellingen van sociale aard worden erkend.  

 

 Worden met name bedoeld : 

  

 -  de instellingen die de bejaardenzorg tot doel hebben; 

 

 -  de kinderbewaarplaatsen, de zuigelingentehuizen en de instellingen die in hoofdzaak het 

toezicht over jongelui en de zorg voor hun onderhoud, opvoeding en vrijetijdsbesteding tot 

doel hebben; 

 

 -  de instellingen voor gezinshulp; 

 

 -  de centra voor levens- en gezinsvragen; 

 

 -  de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen; 

 

 -  de psycho-medisch-sociale centra en de centra voor leerlingenbegeleiding; 

 

 -  de instellingen die de gehandicaptenzorg tot doel hebben; 

 

 -  de instellingen die de begeleiding, de omkadering of de opvang van personen die zich in 

materiële of morele moeilijkheden bevinden tot doel hebben; 

 

 -  de instellingen bedoeld in het koninklijk besluit van 17 december 2003 betreffende de 

subsidiëring van instellingen die voorzien in een gespecialiseerde begeleiding voor burgers die 

betrokken zijn in een gerechtelijke procedure; 

 

 -  de externe diensten erkend bij het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de 

externe diensten voor preventie en bescherming op het werk ». 

 

 B.5.2.  Artikel 44, § 3, 7°, van hetzelfde Wetboek bepaalt : 

 

 « Van de belasting zijn nog vrijgesteld : 

 

 […] 

 

 7°  handelingen, bemiddeling daaronder begrepen, betreffende deposito's, rekening-

courantverkeer, schuldvorderingen, cheques en andere handelspapieren met uitzondering van 

de invordering van schuldvorderingen ». 
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 B.6.  Het Hof dient na te gaan of de diensten die een schuldbemiddelaar verricht, voldoen 

aan de in één van de voormelde bepalingen gestelde voorwaarden, zodat ze zouden zijn 

vrijgesteld van btw. 

 

 B.7.  Uit artikel 44, § 2, 2°, van het BTW-Wetboek vloeit voort dat, opdat een dienst zou 

zijn vrijgesteld op grond van die bepaling, het moet gaan om een dienst die, enerzijds, nauw 

samenhangt met maatschappelijk werk, met de sociale zekerheid en met de bescherming van 

kinderen en jongeren en, anderzijds, wordt verricht door publiekrechtelijke lichamen of door 

andere organisaties die door de bevoegde overheid als instellingen van sociale aard worden 

erkend. 

 

 B.8.1.  Vóór het werd gewijzigd door het voormelde artikel 44, 2°, van de programmawet 

van 11 juli 2005, was de in artikel 44, § 2, 2°, van het BTW-Wetboek bepaalde vrijstelling 

beperkt tot « de diensten en de leveringen van goederen die nauw samenhangen met 

maatschappelijk werk verstrekt door instellingen die de bejaardenzorg tot doel hebben en als 

zodanig zijn erkend door de bevoegde overheid en die, indien het gaat om privaatrechtelijke 

instellingen, handelen onder sociale voorwaarden welke vergelijkbaar zijn met die welke 

gelden voor de publiekrechtelijke instellingen » en tot « de diensten en de daarmee nauw 

samenhangende leveringen van goederen in de uitoefening van hun geregelde werkzaamheid 

verstrekt door kinderbewaarplaatsen en zuigelingentehuizen en door instellingen erkend door 

de bevoegde overheid die, ingevolge hun statuten, in hoofdzaak tot doel hebben het toezicht 

over jongelui en de zorg voor hun onderhoud, opvoeding en vrijetijdsbesteding ».  

 

 B.8.2.  Artikel 44, 2°, van de programmawet van 11 juli 2005 heeft die vrijstelling 

uitgebreid tot « de diensten en leveringen van goederen die nauw samenhangen met 

maatschappelijk werk, met de sociale zekerheid en met de bescherming van kinderen en 

jongeren ». Die bepaling werd als volgt verantwoord :  

 

 « Artikel 13, A, 1, g), van de zesde richtlijn verleent vrijstelling voor de diensten en 

leveringen van goederen die nauw samenhangen met maatschappelijk werk en met de sociale 

zekerheid, inclusief die welke worden verricht door bejaardentehuizen, door publiekrechtelijke 

lichamen of door andere organisaties die door de betrokken lidstaat als instellingen van sociale 

aard worden erkend. Artikel 13, A, 1, h), verleent anderzijds vrijstelling voor de diensten en 

leveringen van goederen die nauw samenhangen met de bescherming van kinderen en jongeren 

en die worden verricht door publiekrechtelijke lichamen of door andere organisaties die door 

de betrokken lidstaat als instellingen van sociale aard worden erkend. 
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 Deze vrijstelling werd omgezet in intern recht nl. in artikel 44, § 2, 1° en 2°, van het BTW-

Wetboek. Deze bepalingen zijn evenwel niet geheel van enige kritiek vrij te pleiten. 

 

 Zo is de vrijstelling terzake van de handelingen met betrekking tot gezinshulp opgenomen 

in een bepaling waar ze evenwel niet echt in thuis hoort en waarvan het toepassingsgebied erg 

vaag blijft. 

 

 Zijn bovendien vrijgesteld, de diensten en de leveringen van goederen die nauw 

samenhangen met maatschappelijk werk verstrekt door instellingen die de bejaardenzorg tot 

doel hebben en als zodanig zijn erkend door de bevoegde overheid en die, indien het gaat om 

privaatrechtelijke instellingen, handelen onder sociale voorwaarden welke vergelijkbaar zijn 

met die welke gelden voor de publiekrechtelijke instellingen; de diensten en de daarmee nauw 

samenhangende leveringen van goederen in de uitoefening van hun geregelde werkzaamheid 

verstrekt door kinderbewaarplaatsen en zuigelingentehuizen en door instellingen erkend door 

de bevoegde overheid die, ingevolge hun statuten, in hoofdzaak tot doel hebben het toezicht 

over jongelui en de zorg voor hun onderhoud, opvoeding en vrijetijdsbesteding. Merkwaardig 

genoeg zijn de instellingen die de gehandicaptenzorg tot doel hebben er niet in opgenomen 

(hoewel die door de administratieve praktijk in de regel worden vrijgesteld, ongeacht of het 

gaat om dag of nachtverblijf, met inbegrip van de instellingen die zich slechts met een 

deelaspect bezighouden zoals de reïntegratie op beroeps- of sociaal vlak). 

 

 Daarom wordt voorgesteld het toepassingsgebied van de vrijstelling met betrekking tot het 

maatschappelijk werk en de sociale zekerheid, dat thans door artikel 44, § 1 en 2, van het 

BTW-Wetboek wordt beoogd, in eenzelfde bepaling te groeperen en de juiste omvang ervan te 

preciseren. 

 

 Wat in het bijzonder de instellingen betreft die tot doel hebben de begeleiding, de 

omkadering of de opvang van personen die zich in zware materiële of morele moeilijkheden 

bevinden, worden onder meer de daklozen, de mishandelde vrouwen, de drugsverslaafden en 

de alcoholisten beoogd. 

 

 Wat de ziekenfondsen betreft, dient te worden opgemerkt dat de vrijstelling in de praktijk 

wordt toegepast voor de handelingen die betrekking hebben op maatschappelijk werk en op de 

sociale zekerheid. 

 

 De organismen bedoeld in het koninklijk besluit van 17 december 2003 betreffende de 

subsidiëring van instellingen die voorzien in een gespecialiseerde begeleiding voor burgers die 

betrokken zijn in een gerechtelijke procedure hebben tot belangrijkste opdracht bij te dragen tot 

de herintegratie in de maatschappij van de delinquent door hem zijn sociaal rechtsgevoel terug 

te geven, eerder dan hem te isoleren en af te zonderen van zijn familie, zijn werkomgeving of 

zijn sociaal milieu. Hun diensten die bestaan in het organiseren van leermaatregelen, 

werkstraffen of dienstverleningen, passen echt in het kader van het maatschappelijk werk en 

mogen derhalve van de belasting worden vrijgesteld. 

 

 Aangezien tenslotte de externe diensten erkend bij het koninklijk besluit van 27 maart 

1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk ter uitvoering 

van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering 

van hun werk een belangrijke rol spelen niet alleen bij de veiligheid en gezondheid van de 

werknemers (dat overigens ook een medisch aspect omvat dat reeds aan de vrijstelling 

onderworpen is), maar zich in het licht van de wet van 4 augustus 1996 ook bezighouden met 

de toestand van de werknemers in zijn geheel zoals het welzijn op het werk en inzonderheid de 



 9 

psychosociale problemen veroorzaakt door het werk, moeten de handelingen van deze externe 

diensten de vrijstelling m.b.t. maatschappelijk werk kunnen genieten » (Parl. St., Kamer, 2004-

2005, DOC 51-1820/001, pp. 38-39). 

 

 B.9.  Een schuldbemiddelaar behoort niet tot één van de instellingen, centra of diensten 

vermeld in artikel 44, § 2, 2°, tweede lid, van het BTW-Wetboek. Dat verhindert evenwel niet 

dat de door hem verrichte diensten zouden zijn vrijgesteld van btw.  

  

 B.10.  De diensten die een schuldbemiddelaar verricht, zijn geen diensten die nauw 

samenhangen met de sociale zekerheid of met de bescherming van kinderen en jongeren. 

Evenwel dient te worden nagegaan of ze als diensten die nauw samenhangen met 

maatschappelijk werk, kunnen worden beschouwd. 

 

 B.11.1.  Zoals uiteengezet in de in B.8.2 aangehaalde parlementaire voorbereiding, is 

artikel 44, § 2, 2°, van het BTW-Wetboek de omzetting van artikel 13, A, lid 1, onder g) en h), 

van de richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 « betreffende de harmonisatie van 

de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van 

belasting over de toegevoegde waarde : uniforme grondslag ». Die bepaling is overgenomen in 

artikel 132, lid 1, onder g) en h), van de richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 

2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, 

dat bepaalt : 

 

 « 1.  De lidstaten verlenen vrijstelling voor de volgende handelingen : 

 

 […] 

 

 g)  diensten en goederenleveringen welke nauw samenhangen met maatschappelijk werk 

en met de sociale zekerheid, waaronder begrepen die welke worden verricht door 

bejaardentehuizen, door publiekrechtelijke lichamen of door andere organisaties die door de 

betrokken lidstaat als instellingen van sociale aard worden erkend;  

 

 h)  diensten en goederenleveringen welke nauw samenhangen met de bescherming van 

kinderen en jongeren en welke worden verricht door publiekrechtelijke lichamen of door 

andere organisaties die door de betrokken lidstaat als instellingen van sociale aard worden 

erkend; ». 

 

 B.11.2.  Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in verband met het voormelde 

artikel 13, A, van de richtlijn 77/388/EEG geoordeeld :  
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 « 14.  Om te beginnen zij opgemerkt dat artikel 13, A, van de Zesde richtlijn in btw-

vrijstelling voor bepaalde activiteiten van algemeen belang voorziet. Deze vrijstelling betreft 

evenwel niet alle activiteiten van algemeen belang, maar enkel die welke erin worden 

opgesomd en zeer gedetailleerd omschreven (zie arresten van 12 november 1998, Institute of 

the Motor Industry, C-149/97, Jurispr. blz. I-7053, punt 18; 1 december 2005, Ygeia, C-394/04 

en C-395/04, Jurispr. blz. I-10373, punt 16, en 14 december 2006, VDP Dental Laboratory, 

C-401/05, Jurispr. blz. I-12121, punt 24). 

 

 15.  Volgens de rechtspraak van het Hof zijn de vrijstellingen van artikel 13 van de Zesde 

richtlijn autonome begrippen van gemeenschapsrecht, die tot doel hebben verschillen in de 

toepassing van het btw-stelsel tussen de lidstaten te voorkomen (zie arresten van 25 februari 

1999, CPP, C-349/96, Jurispr. blz. I-973, punt 15, en 8 maart 2001, Skandia, C-240/99, 

Jurispr. blz. I-1951, punt 23, en arrest Ygeia, reeds aangehaald, punt 15). 

 

 16.  De bewoordingen waarin die vrijstellingen zijn omschreven moeten strikt worden 

uitgelegd, aangezien zij afwijkingen zijn van het algemene beginsel dat btw wordt geheven 

over elke dienst die door een belastingplichtige onder bezwarende titel wordt verricht (zie 

arresten van 20 juni 2002, Commissie/Duitsland, C-287/00, Jurispr. blz. I-5811, punt 43, en 

20 november 2003, Taksatorringen, C-8/01, Jurispr. blz. I-13711, punt 36). De uitlegging van 

die bewoordingen moet echter in overeenstemming zijn met de door bedoelde vrijstellingen 

nagestreefde doeleinden en dient te stroken met de eisen van het beginsel van fiscale 

neutraliteit, dat inherent is aan het gemeenschappelijke btw-stelsel (zie arresten van 

6 november 2003, Dornier, C-45/01, Jurispr. blz. I-12911, punt 42; 26 mei 2005, Kingscrest 

Associates en Montecello, C-498/03, Jurispr. blz. I-4427, punt 29, en 8 juni 2006, L.u.P., 

C-106/05, Jurispr. blz. I-5123, punt 24). Dit beginsel van strikte uitlegging betekent dus niet 

dat de bewoordingen die ter omschrijving van de vrijstellingen van artikel 13 zijn gebruikt 

aldus moeten worden uitgelegd dat zij geen effect meer sorteren (zie in die zin arrest van 

18 november 2004, Temco Europe, C-284/03, Jurispr. blz. I-11237, punt 17, en op het gebied 

van universitair onderwijs, arrest Commissie/Duitsland, reeds aangehaald, punt 47) » (HvJ, 

14 juni 2007, C-434/05, Stichting Regionaal Opleidingen Centrum 

Noord-Kennemerland/West-Friesland (Horizon College)). 

  

 B.11.3.  Artikel 132, lid 1, onder g), van de richtlijn 2006/112/EG bevat geen omschrijving 

van het begrip « diensten en goederenleveringen welke nauw samenhangen met 

maatschappelijk werk ».  

 

 B.11.4.  Volgens het Hof van Justitie blijkt evenwel uit deze bepaling dat « het doel van 

die vrijstellingen erin bestaat bepaalde in de sociale sector verrichte diensten van algemeen 

belang op het gebied van BTW gunstiger te behandelen, en ze aldus goedkoper en bijgevolg 

toegankelijker te maken voor de particulieren die er recht op hebben » en dat « het 

commerciële karakter van een activiteit in de context van artikel 13, A, van de Zesde richtlijn 

niet uitsluit dat deze ook het karakter van een activiteit van algemeen belang kan hebben » 

(HvJ, 26 mei 2005, C-498/03, Kingscrest Associates Ltd en Montecello Ltd t. Commissioners 

of Customs & Excise, punten 30 en 31).  
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 B.11.5.  Het Hof van Justitie heeft ten aanzien van een aantal diensten geoordeeld dat het 

om diensten gaat die nauw samenhangen met maatschappelijk werk en met de sociale 

zekerheid. Dat is met name het geval voor de algemene verzorging en de huishoudelijke hulp 

welke een ambulante verpleegdienst verstrekt aan personen die fysiek of economisch 

hulpbehoevend zijn (HvJ, 10 september 2002, C-141/00, Ambulanter Pflegedienst Kügler 

GmbH t. Finanzamt für Körperschaften I in Berlin), met inbegrip van ambulante zorgprestaties 

die worden geleverd door commerciële zorgverstrekkers (HvJ, 15 november 2012, C-174/11, 

Finanzamt Steglitz t. Ines Zimmermann). Het Hof van Justitie heeft tevens aanvaard dat 

diensten van sociale of culturele aard kunnen worden opgevat als diensten op het gebied van 

maatschappelijk werk en sociale zekerheid (HvJ, 25 maart 2010, C-79/09, Europese 

Commissie t. Koninkrijk der Nederlanden).  

 

 B.11.6.  In zijn conclusie van 11 februari 2010 in de zaak C-492/08 (Europese Commissie 

t. Franse Republiek) was de advocaat-generaal Jääskinen in verband met punt 15 van bijlage III 

van de richtlijn 2006/112/EG, dat in de mogelijkheid van een verlaagd btw-tarief voorziet voor 

diensten door organisaties die door de lidstaten als liefdadige instellingen zijn erkend en die 

betrokken zijn bij activiteiten op het gebied van bijstand en sociale zekerheid, na te hebben 

overwogen dat die bepaling dient te worden geïnterpreteerd in het licht van artikel 132, lid 1, 

onder g), van diezelfde richtlijn, van oordeel dat diensten verricht door advocaten waarvoor 

deze door de Franse Staat in het kader van de rechtsbijstandsregeling geheel of gedeeltelijk 

worden vergoed, kunnen worden beschouwd als activiteiten op het gebied van bijstand en 

sociale zekerheid.  

 

 B.11.7.  Uit wat voorafgaat kan worden afgeleid dat met « diensten die nauw samenhangen 

met maatschappelijk werk » in de sociale sector verrichte diensten van algemeen belang 

worden bedoeld aan, onder meer, economisch hulpbehoevenden, die recht hebben op de 

diensten in kwestie, die zijn gebaseerd op sociale solidariteit. 

 

 B.12.1.  In zoverre luidens artikel 1675/2 van het Gerechtelijk Wetboek is vereist dat een 

persoon, om te worden toegelaten tot de procedure van collectieve schuldenregeling, niet in 

staat is om, op duurzame wijze, zijn opeisbare of nog te vervallen schulden te betalen, is die 

procedure voorbehouden aan economisch hulpbehoevenden. Voor zover hij aan de 
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voorwaarden voldoet en hij tot de procedure van collectieve schuldenregeling wordt toegelaten, 

kan de schuldenaar in kwestie een beroep doen op de diensten van een schuldbemiddelaar. 

 

 B.12.2.  De procedure van collectieve schuldenregeling beoogt de financiële toestand van 

de schuldenaar met overmatige schuldenlast te herstellen, met name om hem in staat te stellen, 

in de mate van het mogelijke, zijn schulden te betalen en tegelijkertijd te waarborgen dat hijzelf 

en zijn gezin een menswaardig leven kunnen leiden (artikel 1675/3, derde lid, van het 

Gerechtelijk Wetboek). In het kader van die procedure dient de rechter toe te zien « op de 

prioritaire betaling van de schulden die het recht van de verzoeker en zijn gezin om een 

menswaardig leven te leiden in het gedrang brengen » (artikel 1675/12, § 5, van hetzelfde 

Wetboek) en dient hij zich ervan te verzekeren dat alle posten die onontbeerlijk zijn voor het 

behoud van de menselijke waardigheid, worden ingeschreven in de minnelijke of gerechtelijke 

aanzuiveringsregeling (artikel 1675/17, § 3, van hetzelfde Wetboek). De wetgever beoogt 

tevens met de procedure van collectieve schuldenregeling de maatschappelijke re-integratie 

van de schuldenaar te bewerkstelligen. 

 

 B.12.3.  De collectieve schuldbemiddeling is een door de wetgever geregelde procedure 

die wezenlijk deel uitmaakt van het beleid inzake armoedebestrijding.  

 

 B.12.4.  Naast advocaten, ministeriële ambtenaren en gerechtelijke mandatarissen, kunnen 

onder meer overheidsinstellingen, zoals de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, als 

schuldbemiddelaar worden aangewezen (artikel 1675/17, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek). 

Die centra hebben tot doel de maatschappelijke dienstverlening te verzekeren teneinde eenieder 

in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke 

waardigheid (artikel 1 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn). 

 

 B.12.5.  Gelet op het voorgaande, kunnen de diensten verricht door een schuldbemiddelaar 

als « diensten die nauw samenhangen met maatschappelijk werk », worden beschouwd.  

 

 B.13.  Vervolgens dient te worden nagegaan of een gerechtsdeurwaarder die diensten 

verricht als schuldbemiddelaar, een organisatie is « die door de bevoegde overheid als 

instelling van sociale aard wordt erkend ».  
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 B.14.  Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie mag « het begrip ‘ organisaties die 

als instellingen van sociale aard worden erkend ’ in artikel 13, A, lid 1, sub g en h, van de 

Zesde richtlijn niet al te eng […] worden uitgelegd » (HvJ, 26 mei 2005, C-498/03, Kingscrest 

Associates Ltd en Montecello Ltd t. Commissioners of Customs & Excise, punt 32). 

 

 B.15.  Wat het begrip « organisatie » betreft, heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat een 

natuurlijke persoon een organisatie kan zijn in de zin van artikel 132, lid 1, onder g), van de 

richtlijn 2006/112/EG (HvJ, 7 september 1999, C-216/97, J. Gregg en M. Gregg 

t. Commissioners of Customs and Excise). Een gerechtsdeurwaarder die diensten verricht als 

schuldbemiddelaar kan bijgevolg een organisatie zijn in voormelde zin. 

 

 B.16.1.  Artikel 132, lid 1, onder g), van de richtlijn 2006/112/EG preciseert niet onder 

welke voorwaarden en hoe de erkenning van andere dan publiekrechtelijke instellingen als 

instellingen van sociale aard dient te geschieden. Volgens het Hof van Justitie « staat het [in 

beginsel] dus aan het nationale rechtsstelsel van elke lidstaat om te bepalen volgens welke 

regels dergelijke organisaties kunnen worden erkend » (HvJ, 26 mei 2005, C-498/03, 

Kingscrest Associates Ltd en Montecello Ltd t. Commissioners of Customs & Excise, punt 49). 

Die erkenning dient niet volgens een formele procedure te geschieden (HvJ, 6 november 2003, 

C-45/01, Christoph-Dornier-Stiftung für Klinische Psychologie t. Finanzamt Gießen, punt 67).  

 

 B.16.2.  Volgens de door de Federale Overheidsdienst Financiën gevolgde handelswijze 

(zie de beslissing nr. E.T.94.156 van 25 juli 2005) worden in artikel 44, § 2, 2°, van het BTW-

Wetboek met « organisaties die door de bevoegde overheid worden erkend » beoogd, enerzijds, 

de instellingen die een formele erkenning genieten en, anderzijds, instellingen die diensten 

verrichten overeenkomstig de geldende reglementering.  

 

 B.16.3.  Een gerechtsdeurwaarder die diensten verricht als schuldbemiddelaar, handelt 

onmiskenbaar overeenkomstig de geldende reglementering, namelijk de desbetreffende 

artikelen van het Gerechtelijk Wetboek.  

 

 B.16.4.  Overigens dient te worden opgemerkt dat luidens artikel 1675/17, § 1, zoals 

vervangen bij artikel 7, 1°, van de wet van 26 maart 2012 tot wijziging van het Gerechtelijk  
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Wetboek wat de collectieve schuldenregeling betreft, de advocaten, de ministeriële ambtenaren 

of de gerechtelijke mandatarissen enkel als schuldbemiddelaar kunnen worden aangesteld, op 

voorwaarde dat ze zijn erkend. Die bepaling treedt in werking op een door de Koning te 

bepalen datum (artikel 9 van de voormelde wet van 26 maart 2012). 

 

 B.17.1.  Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt dat bij de vaststelling van de 

instellingen die als instellingen van « sociale aard » moeten worden erkend, verschillende 

elementen in aanmerking moeten worden genomen. Hierbij kan worden gedacht « aan het 

bestaan van specifieke bepalingen, ongeacht of het gaat om nationale of regionale bepalingen, 

om wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen of om fiscale voorschriften dan wel om 

voorschriften op het gebied van de sociale zekerheid, aan het algemeen belang van de 

activiteiten van de betrokken belastingplichtige, aan het feit dat andere belastingplichtigen die 

dezelfde activiteiten uitoefenen reeds een soortgelijke erkenning hebben verkregen, alsook aan 

het feit dat de kosten van de betrokken prestaties mogelijkerwijs grotendeels worden gedragen 

door ziekenfondsen of andere socialezekerheidsinstellingen » (HvJ, 15 november 2012, C-

174/11, Finanzamt Steglitz t. Ines Zimmermann, punt 31; zie ook HvJ, 10 september 2002, C-

141/00, Ambulanter Pflegedienst Kügler GmbH t. Finanzamt für Körperschaften I in Berlin, 

punt 58).  

 

 B.17.2.  Zoals reeds is vermeld, oefent de gerechtsdeurwaarder die als schuldbemiddelaar 

optreedt, op grond van een specifieke regelgeving, activiteiten van algemeen belang uit. De 

diensten die een gerechtsdeurwaarder als schuldbemiddelaar verricht zijn duidelijk verschillend 

van zijn andere taken. 

 

 B.17.3.  Ofschoon de staat van ereloon, emolumenten en kosten van de schuldbemiddelaar 

in beginsel ten laste komt van de schuldenaar, kan de rechter in geval van totale kwijtschelding 

van schulden of indien de schuldenregeling voorziet in een kwijtschelding van schulden in 

kapitaal, mits wordt gerechtvaardigd dat de verzoeker in de onmogelijkheid verkeert de 

honoraria binnen een redelijke termijn te betalen, de totale of gedeeltelijke onbetaalde 

honoraria van de schuldbemiddelaar ten laste leggen van het Fonds ter bestrijding van de 

overmatige schuldenlast bedoeld in artikel 20 van de wet van 5 juli 1998 « betreffende de 

collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag 

genomen onroerende goederen » (artikel 1675/19, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek).  
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 B.17.4.  Het feit dat een gerechtsdeurwaarder in de uitoefening van zijn beroep, met 

inbegrip van de diensten die hij verricht als schuldbemiddelaar, winst nastreeft, verhindert niet 

dat hij wordt beschouwd als « een organisatie die als instelling van sociale aard wordt 

erkend ». In een arrest van 26 mei 2005 heeft het Hof van Justitie dienaangaande geoordeeld : 

 

 « 33.  Opgemerkt moet evenwel worden dat, in casu, behalve de Deense en de Zweedse 

versie van deze bepaling, die in wezen refereren aan het nastreven van het algemeen belang, 

geen enkele andere taalversie de vrijstellingen waarin deze bepaling voorziet uitsluitend aan 

entiteiten zonder winstoogmerk voorbehoudt. 

 

 34.  Volgens een letterlijke uitlegging van deze andere taalversies van artikel 13, A, lid 1, 

sub g en h, van de Zesde richtlijn, volstaat voor de vrijstelling immers dat is voldaan aan twee 

voorwaarden, namelijk dat het diensten betreft die samenhangen met maatschappelijk werk en 

met de sociale zekerheid of met de bescherming van kinderen en jongeren, en dat deze diensten 

worden verricht door publiekrechtelijke lichamen of door andere organisaties die door de 

betrokken lidstaat in wezen als instellingen van sociale aard worden erkend. 

 

 35.  Het woord ‘ organisatie ’ is in beginsel evenwel ruim genoeg om ook particuliere 

entiteiten met winstoogmerk te omvatten (zie, in deze zin, arrest van 7 september 1999, Gregg, 

C-216/97, Jurispr. blz. I-4947, punt 17, en arrest Hoffmann, reeds aangehaald, punt 24). 

 

 36.  Zo zij opgemerkt dat het Hof met betrekking tot een particuliere entiteit die het maken 

van winst beoogt, reeds heeft geoordeeld dat de uitdrukking ‘ andere organisaties die door de 

betrokken lidstaat als instellingen van sociale aard worden erkend ’ in artikel 13, A, lid 1, sub 

g, van de Zesde richtlijn, de natuurlijke personen die een ‘ onderneming ’ exploiteren, niet van 

de vrijstelling uitsluit (zie arrest Gregg, reeds aangehaald, punt 21). 

 

 37.  Verder moet worden vastgesteld, zoals de Commissie en het Verenigd Koninkrijk 

terecht betogen, dat de communautaire wetgever, wanneer het zijn bedoeling was de 

vrijstellingen van artikel 13, A, lid 1, van de Zesde richtlijn aan bepaalde entiteiten zonder 

winstoogmerk of zonder commercieel karakter voor te behouden, dat uitdrukkelijk heeft 

vermeld, zoals blijkt uit bedoelde bepaling, sub l, m, en q. 

 

 38.  Ten slotte zij opgemerkt dat artikel 13, A, lid 2, sub a, eerste streepje, van de Zesde 

richtlijn een aanvullende voorwaarde is die de lidstaten mogen stellen voor de verlening van 

bepaalde in artikel 13, A, lid 1, van deze richtlijn genoemde vrijstellingen (zie in deze zin 

arrest van 21 maart 2002, Zoological Society, C-267/00, Jurispr. blz. I-3353, punt 16), en de 

lidstaten dus toestaat, maar niet verplicht, de vrijstellingen van lid 1, sub g en h, voor te 

behouden aan andere dan publiekrechtelijke lichamen die niet systematisch het maken van 

winst beogen (arrest Hoffmann, reeds aangehaald, punt 38). 
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 39.  Zoals het Hof reeds heeft geoordeeld, valt de voorwaarde in artikel 13, A, lid 2, sub a, 

eerste streepje, van de Zesde richtlijn, betreffende het niet systematisch beogen van het maken 

van winst, evenwel in wezen samen met het criterium instelling zonder winstoogmerk in 

artikel 13, A, lid 1, sub m, van deze richtlijn (arrest van 21 maart 2002, Kennemer Golf, 

C-174/00, Jurispr. blz. I-3293, punt 33). 

 

 40.  In deze omstandigheden moet noodzakelijkerwijs worden aangenomen dat, wanneer 

de communautaire wetgever, zoals in artikel 13, A, lid 1, sub g en h, aan de betrokken 

vrijstellingen niet uitdrukkelijk de voorwaarde van het ontbreken van winstoogmerk heeft 

verbonden, het nastreven van winst de toepassing van deze vrijstellingen niet uitsluit, anders 

verliest artikel 13, A, lid 2, sub a, eerste streepje, van de Zesde richtlijn elke zin (zie in deze zin 

reeds aangehaalde arresten Kennemer Golf, punt 34, en Hoffmann, punt 38) » (HvJ, 26 mei 

2005, C-498/03, Kingscrest Associates Ltd en Montecello Ltd t. Commissioners of Customs & 

Excise). 

 

 B.18.  Uit wat voorafgaat vloeit voort dat de door een gerechtsdeurwaarder als 

schuldbemiddelaar verrichte diensten kunnen worden beschouwd als diensten « die nauw 

samenhangen met maatschappelijk werk » en die worden verricht door « een organisatie die 

door de bevoegde overheid als instelling van sociale aard wordt erkend ». Bijgevolg is aan de 

twee in artikel 44, § 2, 2°, van het BTW-Wetboek vermelde voorwaarden voldaan, en zijn die 

diensten vrijgesteld van btw.  

 

 B.19.  Het is niet meer nodig na te gaan of de door een gerechtsdeurwaarder als 

schuldbemiddelaar verrichte diensten eveneens vrijgesteld zijn van btw op grond van 

artikel 44, § 3, 7°, van het BTW-Wetboek. 

 

 B.20.  In zoverre de door een gerechtsdeurwaarder als schuldbemiddelaar verrichte 

diensten zijn vrijgesteld van btw, is het in het geding zijnde verschil in behandeling 

onbestaande. 

 

 B.21.  Gelet op het voorgaande, dient de door de Ministerraad in ondergeschikte orde 

gesuggereerde prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie niet te worden gesteld.  

 

 B.22.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht :  

 

 Artikel 53 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen schendt de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 25 april 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut M. Bossuyt 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5399 

 

 

Arrest nr. 57/2013 

van 25 april 2013 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 1017, eerste lid, 1018 en 1022 van 

het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechters L. Lavrysen, 

J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij arrest van 20 april 2012 in zake Patrick Doom en Katrien Ticket tegen het Vlaamse 

Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 10 mei 2012, heeft het 

Hof van Beroep te Gent de volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schendt de bepaling van artikel 1017, eerste lid Ger.W., gelezen in samenhang met de 

artikelen 1018 Ger.W. en 1022 Ger.W., zoals op heden van toepassing, de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet, in de interpretatie dat in een geschil voor de burgerlijke rechter aangaande 

handhavingsmaatregelen, zoals bepaald in Titel VI, Hoofdstuk I, afdeling 5 en afdeling 7 van 

de VCRO, de herstelvorderende overheid die een herstelvordering heeft ingeleid dan wel het 

Vlaams Gewest tegen wie de opheffing van een bekrachtigd stakingsbevel wordt gevorderd 

als de in het ongelijk gestelde partij in de zin van artikel 1017, eerste lid Ger.W. niet kan 

worden verwezen in een rechtsplegingvergoeding, terwijl de betrokkene lastens wie de 

herstelvordering wordt ingesteld dan wel zelf de opheffing vordert van een bekrachtigd 

stakingsbevel als de in het ongelijk gestelde partij in de zin van artikel 1017, eerste lid Ger.W. 

wel dient verwezen te worden in een rechtsplegingvergoeding, daar waar : 

 

 -  artikel 1017, eerste lid Ger.W. het enkel heeft over ‘ de in het ongelijk gestelde partij ’ 

zonder dat daarbij een onderscheid gemaakt wordt of deze in het ongelijk gestelde partij al 

dan niet optreedt in het algemeen belang; 

 

 -  in strafzaken een betrokkene c.q. beklaagde die opzichtens hem een herstelvordering 

gegrond ziet verklaard worden niet gehouden is tot het betalen van een 

rechtsplegingvergoeding aan de herstelvorderende overheid ? ». 

 

 

 Memories zijn ingediend door : 

 

 -  Patrick Doom en Katrien Ticket, wonende te 8970 Poperinge, Westouterseweg 16; 

 

 -  de Vlaamse Regering; 

 

 -  de Ministerraad. 

 

 Memories van antwoord zijn ingediend door : 

 

 -  de Vlaamse Regering; 

 

 -  de Ministerraad. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 28 februari 2013 :  

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. G. Verschingel loco Mr. B. Vandromme, advocaten bij de balie te Kortrijk, voor 

Patrick Doom en Katrien Ticket; 
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 .  Mr. K. Caluwaert loco Mr. P. Van Orshoven, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 

Vlaamse Regering; 

 

 .  Mr. E. Jacubowitz, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en J. Spreutels verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 Uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat de appellanten in het bodemgeschil, zonder de vereiste voorafgaande 

stedenbouwkundige vergunning, een perceel grond hebben verhard en hebben ingericht voor de opslag van 

allerhande materialen. Dergelijke handelingen vormen een inbreuk, zoals bepaald in artikel 6.1.1 van de 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Om die reden werd aan hen op 9 juni 2009 een schriftelijk stakingsbevel 

opgelegd, dat op 11 juni 2009 door de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur werd bekrachtigd. 

 

 Op 7 juli 2009 hebben de appellanten, overeenkomstig artikel 6.1.47 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening, voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg de opheffing van het stakingsbevel gevorderd. 

Voormelde vordering werd evenwel afgewezen, waarop de appellanten hoger beroep hebben ingesteld. Opnieuw 

wordt de vordering afgewezen, maar het verwijzende rechtscollege heeft de uitspraak over de gedingkosten 

aangehouden, daar het oordeelt dat er te dezen een ongelijkheid zou kunnen bestaan tussen de appellanten in het 

bodemgeschil, met name in de procedure tot opheffing van het stakingsbevel, en de partijen in de procedure tot 

oplegging van een herstelvordering. Daarop stelt het verwijzende rechtscollege de bovenvermelde prejudiciële 

vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.  De appellanten voor de verwijzende rechter menen te kunnen vaststellen dat, gelet op de 

bewoordingen van de prejudiciële vraag en de motivering van het verwijzingsarrest, de verwijzende rechter in 

essentie wenst te vernemen of de overheid (die hetzij een herstelmaatregel vordert, hetzij een stakingsbevel 

oplegt) gerechtigd is om een rechtsplegingsvergoeding te ontvangen wanneer zij door de burgerlijke rechter in 

het gelijk wordt gesteld. Of, omgekeerd, of de betrokken partij die zonder succes om de opheffing van het 

opgelegde stakingsbevel verzoekt, ertoe kan worden gehouden aan het Vlaamse Gewest een 

rechtsplegingsvergoeding te betalen. 

 

 De in strafzaken van toepassing zijnde regeling, waarbij de herstelvorderende overheid noch een 

rechtsplegingsvergoeding kan ontvangen, noch een rechtsplegingsvergoeding dient te betalen (zie onder meer 

arrest nr. 23/2010), dient ook te worden toegepast in burgerlijke zaken. Gelet op de finaliteit van de 

herstelvordering, met name het vrijwaren van de goede ruimtelijke ordening en aldus de bescherming van het 

algemeen belang, en rekening houdend met het arrest nr. 43/2012, dienen alle vorderingen, die in het algemeen 

belang door een publiek orgaan worden ingesteld op dezelfde wijze te worden behandeld, ongeacht of het een 

burgerlijke dan wel een strafvordering betreft. 
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 Voor wat het stakingsbevel betreft, moet, volgens de appellanten, eveneens worden vastgesteld dat het 

wordt opgelegd ter vrijwaring van de goede ruimtelijke ordening. Een stakingsbevel is een preventieve maatregel 

die niet alleen ertoe strekt de macht van de rechter om het herstel te bevelen te beveiligen, maar is ook bedoeld 

om inbreuken op de wettelijke regelen inzake ruimtelijke ordening, zoals bepaald in artikel 6.1.1 van de Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening, te voorkomen. Het vrijwaren van de goede ruimtelijke ordening maakt, 

overeenkomstig vaste rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, een opdracht van algemeen belang uit, zodat de 

overheid, bij het opleggen van een stakingsbevel of het zich verdedigen tegen de vordering tot opheffing van het 

stakingsbevel, onder het principe van de « immuniteit » van de rechtsplegingsvergoeding dient te vallen. 

 

 In dat geval bestaat er geen verschil in behandeling. 

 

 A.2.  De Ministerraad voert aan dat de prejudiciële vraag geen antwoord behoeft omdat er geen 

ongelijkheid in behandeling bestaat. In de eerste plaats wordt opgemerkt dat, hoewel de herstelvordering en de 

vordering tot opheffing van het stakingsbevel allebei betrekking hebben op de ruimtelijke ordening en zich 

afspelen tussen het bestuur en de betrokkene, tussen beide procedures een essentieel verschil bestaat. In 

tegenstelling tot de herstelvordering, die wordt ingesteld door het bestuur in het algemeen belang om niet-

vergunde werken te doen afbreken om zo de oorspronkelijke toestand te herstellen en die volgt op een onwettig 

optreden van de bestuurde en het actief optreden van de overheid vereist, wordt de vordering tot opheffing van 

het stakingsbevel door de betrokken particulier ingesteld tegen een volgens hem onwettig overheidsoptreden, 

waarbij de voorzitter, zitting houdend zoals in kort geding, de wettigheid van het stakingsbevel zal onderzoeken 

en het, op basis van artikel 159 van de Grondwet, in voorkomend geval buiten toepassing zal laten. De 

particulier kan eveneens een rechtsplegingsvergoeding verkrijgen. De vordering tot opheffing van het 

stakingsbevel wordt derhalve niet door het bestuur ingesteld, noch dient zij het algemeen belang, maar enkel de 

particuliere belangen. In feite vormt artikel 6.1.47 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals er nog 

vergelijkbare procedures zijn, een uitzondering op de algemene bevoegdheid van de Raad van State om op grond 

van artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kennis te nemen van voor vernietiging vatbare 

administratieve rechtshandelingen. In de hypothese van het verwijzende rechtscollege zou de overheid in geen 

van die procedures kunnen worden veroordeeld tot betaling van de gerechtskosten met eventuele 

rechtsplegingsvergoeding, hetgeen, volgens de Ministerraad, niet kan worden aanvaard. 

 

 Bovendien kan de betrokkene, als gevolg van een vernietigingsarrest van de Raad van State, op grond van 

artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, een schadevergoeding vorderen voor de burgerlijke rechtbank. 

Derhalve kan de overheid worden veroordeeld tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding wanneer een 

vordering wordt ingeleid tot opheffing van het stakingsbevel. Er bestaat derhalve geen verschil in behandeling. 

 

 A.3.  De Vlaamse Regering merkt in de eerste plaats op dat het verwijzende rechtscollege oordeelt dat de in 

het ongelijk gestelde appellanten in principe dienen te worden verwezen in de kosten, waaronder de 

rechtsplegingsvergoedingen. Evenwel, met verwijzing naar de arresten nrs. 83/2011 en 43/2012, is het 

verwijzende rechtscollege van oordeel dat geen rechtsplegingsvergoeding kan worden opgelegd aan de 

geïntimeerde overheid, aangezien die optreedt in het algemeen belang, maar wel aan de appellanten. De 

prejudiciële vraag spitst zich derhalve toe op het al dan niet wederkerig karakter van de niet-verhaalbaarheid van 

de rechtsplegingsvergoeding in burgerlijke vorderingen over handhavingsmaatregelen. 

 

 Volgens de Vlaamse Regering kan er van een onverantwoorde ongelijke behandeling pas sprake zijn, 

wanneer er zich een ongelijke behandeling voordoet. Evenwel kan, volgens de Vlaamse Regering, niemand in de 

rechtsplegingsvergoeding worden verwezen; die stelling vloeit voort uit de rechtspraak van het Grondwettelijk 

Hof. Het Grondwettelijk Hof heeft reeds meermaals geoordeeld dat de verhaalbaarheid van de 

rechtsplegingsvergoeding niet mag worden uitgebreid tot vorderingen die in naam van het algemeen belang en in 

volle onafhankelijkheid door een publiek orgaan zijn ingesteld, zodat deze organen hun vordering in volle 

onafhankelijkheid kunnen uitoefenen, zonder rekening te houden met het financiële risico verbonden aan het 

proces. Niettegenstaande het Hof nog geen uitspraak heeft gedaan over de wederkerigheid van de niet-

verschuldigbaarheid van een rechtsplegingsvergoeding, kan het evenwel niet de bedoeling van het Hof zijn 

geweest om een onverantwoord verschil in behandeling in te stellen. Bovendien heeft het Hof in zijn arrest 

nr. 83/2011 geoordeeld dat de « regels van gelijkheid en niet-discriminatie vereisen dat die rechtsvorderingen, 

die in naam van het algemeen belang en in alle onafhankelijkheid door een publiek orgaan zijn ingesteld, op 

dezelfde wijze worden behandeld als de strafvorderingen ». Wanneer die stelling wordt samengelezen met het 

arrest nr. 135/2009, is het noodzakelijk aan te nemen dat de niet-verhaalbaarheid van de 

rechtsplegingsvergoeding niet alleen geldt lastens een publiek orgaan, maar dat dit orgaan evenmin een 

rechtsplegingsvergoeding kan worden toegekend. 
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 Rekening houdend met de arresten nrs. 186/2011 en 78/2010 kan de zinsnede « in het ongelijk gestelde 

partij » ruim worden geïnterpreteerd om de gelijke behandeling tussen de procespartijen op het vlak van de 

verhaalbaarheid van de rechtsplegingsvergoeding te garanderen. 

 

 Specifiek voor wat de vordering tot opheffing van het stakingsbevel betreft, meent de Vlaamse Regering 

dat er geen redenen zijn om niet dezelfde redenering van de herstelvordering toe te passen. Het stakingsbevel is 

nauw verbonden met de herstelvordering (beiden vallen onder titel VI van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening « handhavingsmaatregelen ») en wordt als preventieve handhavingsmaatregel ingesteld om een 

verdere aantasting van de ruimtelijke ordening te voorkomen. Het stakingsbevel is gefundeerd op de idee dat 

werken of handelingen die voortgezet worden, later door een rechter ten gronde moeilijk ongedaan kunnen 

worden gemaakt, zodat zijn opdracht om zo nodig het herstel in de vorige toestand te bevelen wordt bemoeilijkt, 

zo niet onmogelijk wordt gemaakt, wegens een onomkeerbare toestand. Er bestaat geen twijfel dat een 

stakingsbevel evenzeer als een herstelvordering uitsluitend ingesteld wordt in het algemeen belang, met het oog 

op het vrijwaren van de goede ruimtelijke ordening, met dien verstande dat de partij die de opheffing vordert van 

een bekrachtigd stakingsbevel en dus de vordering voor de rechter instelt niet de stedenbouwkundige inspecteur 

zal zijn, maar de betrokken particulier. 

 

 In die interpretatie bestaat het verschil in behandeling niet. 

 

 A.4.  De Ministerraad antwoordt dat de verwijzing naar het arrest nr. 186/2011 ter zake niet relevant is, 

omdat in dat arrest het Grondwettelijk Hof de procedure tussen de particulier en de overheid in het kader van een 

onteigening niet heeft uitgesloten van het toepassingsgebied van de rechtsplegingsvergoeding; het Hof heeft 

enkel voor recht gezegd dat de overheid, in die procedure, steeds als de in het ongelijk gestelde partij in de zin 

van artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek moet worden beschouwd. Te dezen kan een soortgelijke 

redenering niet worden toegepast, omdat de particulier, in tegenstelling tot de onteigeningsprocedure, hier wel 

een keuzerecht heeft. 

 

 Als laatste punt verwijst de Ministerraad naar het arrest nr. 96/2012 waarin het Hof heeft geoordeeld dat de 

wetgever rechtmatig kon beslissen om in sommige gedingen de overheid steeds haar eigen kosten te laten 

dragen. A contrario betekent dit dat het Hof het ontbreken van een categorieke uitsluiting van de 

rechtsplegingsvergoeding voor de overheid die in een geding voor de burgerlijke rechter aan het langste eind 

trekt, niet strijdig acht met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 A.5.  De Vlaamse Regering herhaalt dat geen twijfel erover kan bestaan dat een stakingsbevel, net zoals een 

herstelvordering, uitsluitend wordt ingesteld binnen een doelstelling van algemeen belang, met name het 

vrijwaren van de goede ruimtelijke ordening. Het stakingsbevel onderscheidt zich van de herstelvordering 

doordat het rechtstreeks wordt opgelegd door de handhavende overheid, zonder tussenkomst van een rechter. Het 

is pas op het moment dat de betrokkene aan wie het bekrachtigd stakingsbevel wordt opgelegd, de opheffing van 

dit bevel vordert dat hij een vordering voor de burgerlijke rechter moet instellen. Dit procedurele onderscheid 

kan worden verklaard door de verschillende finaliteit van de stakings- en herstelvorderingen. Immers, de 

stakingsvordering heeft een preventief karakter, terwijl de herstelmaatregel in eerste instantie het herstel van de 

plaats in de oorspronkelijke toestand beoogt. Derhalve kan de herstelmaatregel een verregaande beperking 

inhouden van het eigendomsrecht van de betrokkene, wat onmiddellijk verklaart waarom deze maatregel niet 

eenzijdig door het bestuur kan worden opgelegd, maar slechts door een rechter op een bij hem ingestelde 

vordering, omdat een rechter voldoende jurisdictionele waarborgen biedt. Dat een vordering tot opheffing van 

een stakingsbevel niet wordt ingesteld door de overheid wijzigt niets aan het karakter van algemeen belang van 

het opgelegde stakingsbevel. Immers, een herstelvordering verliest ook niet haar karakter van algemeen belang 

als de betrokkene ten laste van wie de herstelvordering wordt ingesteld, zou beslissen een tegenvordering in te 

stellen. 

 

 Om vast te stellen of de rechtspraak van het Hof inzake de (niet)-verhaalbaarheid van de 

rechtsplegingsvergoeding van toepassing is op een bepaald geschil voor de rechtbank, zal het dus niet bepalend 

zijn wie de vordering instelt, maar of er sprake is van een « actief handelen van de overheid, die opkomt in het 

algemeen belang ». 

 

 De Vlaamse Regering besluit dat het Vlaamse Gewest waartegen de opheffing van een bekrachtigd 

stakingsbevel wordt gevorderd, noch de betrokkene die de opheffing vordert van een bekrachtigd stakingsbevel 

kan worden verwezen in een rechtsplegingsvergoeding. 
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- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op de artikelen 1017, eerste lid, 1018 en 

1022 van het Gerechtelijk Wetboek. 

 

 Artikel 1017, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt : 

 

 « Tenzij bijzondere wetten anders bepalen, verwijst ieder eindvonnis, zelfs ambtshalve, 

de in het ongelijk gestelde partij in de kosten, onverminderd de overeenkomst tussen partijen, 

die het eventueel bekrachtigt ». 

 

 Artikel 1018 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt : 

 

 « De kosten omvatten : 

 

 1°  de diverse, griffie- en registratierechten, alsook de zegelrechten die voor de 

afschaffing van het Wetboek der zegelrechten zijn betaald; 

 

 2°  de prijs en de emolumenten en lonen van de gerechtelijke akten; 

 

 3°  de prijs van de uitgifte van het vonnis; 

 

 4°  de uitgaven betreffende alle onderzoeksmaatregelen, onder meer het getuigen- en 

deskundigengeld; 

 

 5°  de reis- en verblijfskosten van de magistraten, de griffiers en van de partijen, wanneer 

hun reis door de rechter bevolen is, en de kosten van de akten, wanneer deze uitsluitend met 

het oog op het geding opgemaakt zijn; 

 

 6°  de rechtsplegingsvergoeding, zoals bepaald in artikel 1022; 

 

 7°  het ereloon, de emolumenten en de kosten van de bemiddelaar die aangewezen is 

overeenkomstig artikel 1734. 

 

 De bedragen die als basis dienen voor de berekening van de in het eerste lid bedoelde 

kosten worden omgerekend in euro de dag dat het vonnis of het arrest dat in kosten verwijst, 

wordt uitgesproken ». 

 

 Artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, in de versie vóór de wijziging ervan bij de 

wet van 21 februari 2010, bepaalt : 

 

 « De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en 

erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij. 
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 Na het advies te hebben ingewonnen van de Orde van Vlaamse Balies en van de Ordre 

des barreaux francophones et germanophone, stelt de Koning, bij een besluit vastgesteld na 

overleg in de Ministerraad de basis-, minimum- en maximumbedragen vast van de 

rechtsplegingsvergoeding, onder meer in functie van de aard van de zaak en van de 

belangrijkheid van het geschil. 

 

 Op verzoek van een van de partijen, dat in voorkomend geval wordt gedaan na 

ondervraging door de rechter, kan deze bij een met bijzondere redenen omklede beslissing 

ofwel de vergoeding verminderen, ofwel die verhogen, zonder de door de Koning bepaalde 

maximum- en minimumbedragen te overschrijden. Bij zijn beoordeling houdt de rechter 

rekening met : 

 

 -  de financiële draagkracht van de verliezende partij, om het bedrag van de vergoeding te 

verminderen; 

 

 -  de complexiteit van de zaak; 

 

 -  de contractueel bepaalde vergoedingen voor de in het gelijk gestelde partij; 

 

 -  het kennelijk onredelijk karakter van de situatie. 

 

 Indien de in het ongelijk gestelde partij van de tweedelijns juridische bijstand geniet, 

wordt de rechtsplegingsvergoeding vastgelegd op het door de Koning vastgestelde minimum, 

tenzij in geval van een kennelijk onredelijke situatie. De rechter motiveert in het bijzonder 

zijn beslissing op dat punt. 

 

 Wanneer meerdere partijen de rechtsplegingsvergoeding ten laste van dezelfde in het 

ongelijk gestelde partij genieten, bedraagt het bedrag ervan maximum het dubbel van de 

maximale rechtsplegingsvergoeding waarop de begunstigde die gerechtigd is om de hoogste 

vergoeding te eisen aanspraak kan maken. Ze wordt door de rechter tussen de partijen 

verdeeld. 

 

 Geen partij kan boven het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding worden aangesproken 

tot betaling van een vergoeding voor de tussenkomst van de advocaat van een andere partij ». 

 

 B.2.1.  De verwijzende rechter wenst van het Hof te vernemen of de in het geding zijnde 

artikelen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden, in de interpretatie dat in een 

geschil voor de burgerlijke rechter aangaande de handhavingsmaatregelen, zoals bepaald in 

titel VI, hoofdstuk I, afdeling 5 en 7 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, de 

overheid niet kan worden verwezen in een rechtsplegingsvergoeding, terwijl een particulier 

dat wel kan; in artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek is echter niet bepaald dat een 

rechtsplegingsvergoeding enkel dan verschuldigd is wanneer de in het ongelijk gestelde partij 

niet optreedt in het algemeen belang, en in strafzaken is een particulier niet gehouden tot het 

betalen van een rechtsplegingsvergoeding aan de herstelvorderende overheid. 
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 B.2.2.  Rekening houdend met het arrest nr. 43/2012 van 8 maart 2012 van het Hof, 

oordeelt het verwijzende rechtscollege dat de situatie van de herstelvorderende overheid met 

toepassing van titel VI (« Handhavingsmaatregelen »), hoofdstuk I (« Strafbepalingen »), 

afdeling 5 (« Herstelmaatregelen »), identiek is aan de situatie van het Vlaamse Gewest met 

toepassing van titel VI (« Handhavingsmaatregelen »), hoofdstuk I (« Strafbepalingen »), 

afdeling 7 (« Staking van de in overtreding verrichte werken of handelingen »), zodat het 

Vlaamse Gewest, indien de vordering tot opheffing van het bevel tot staking gegrond zou zijn 

geweest, niet zou kunnen worden veroordeeld tot het betalen van een 

rechtsplegingsvergoeding, terwijl de appellanten wel daartoe zouden moeten worden 

veroordeeld indien zij in het ongelijk zouden worden gesteld. 

 

 B.3.1.  Bij zijn arrest nr. 135/2009 van 1 september 2009 heeft het Hof voor recht gezegd 

dat de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten 

verbonden aan de bijstand van een advocaat de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet 

schendt, in zoverre zij niet voorziet in het recht, voor de gemachtigde ambtenaar van het 

Bestuur van stedenbouw en ruimtelijke ordening die handelt op grond van artikel 155 van het 

Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en patrimonium, om een 

rechtsplegingsvergoeding te eisen ten laste van de beklaagde en de burgerlijk aansprakelijke 

personen die veroordeeld zijn. 

 

 Het Hof was met name van oordeel dat tussen de burgerlijke partij en de gemachtigde 

ambtenaar een wezenlijk verschil bestaat, doordat de burgerlijke partij het herstel van haar 

eigen schade vordert, terwijl de gemachtigde ambtenaar optreedt om het algemeen belang te 

vrijwaren : 

 

 « Wegens de opdracht die aan de gemachtigde ambtenaar werd toegewezen, die lijkt op 

die van het openbaar ministerie, kon de wetgever redelijkerwijs oordelen dat het niet 

aangewezen was om in diens voordeel de regeling van de verhaalbaarheid uit te breiden, die 

hij op strafrechtelijk vlak uitdrukkelijk wilde beperkt zien tot de verhouding tussen de 

beklaagde en de burgerlijke partij » (B.6). 

 

 B.3.2.  Bij zijn arrest nr. 83/2011 van 18 mei 2011 heeft het Hof voor recht gezegd dat 

artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, vóór de inwerkingtreding van de wet van 

21 februari 2010, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in zoverre een 
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rechtsplegingsvergoeding ten laste van de Belgische Staat kan worden gelegd wanneer het 

arbeidsauditoraat in het ongelijk wordt gesteld bij zijn rechtsvordering ingesteld op grond van 

artikel 138bis, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek. 

 

 Het Hof heeft immers geoordeeld dat het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie 

vereist dat die rechtsvorderingen, die in naam van het algemeen belang en in alle 

onafhankelijkheid door een publiek orgaan zijn ingesteld, op dezelfde wijze worden 

behandeld als de strafvorderingen. 

 

 B.3.3.  Om soortgelijke redenen als die van de voormelde arresten nrs. 135/2009 en 

83/2011 kan derhalve aan de herstelvorderende overheid, die met toepassing van titel VI 

(« Handhavingsmaatregelen »), hoofdstuk I (« Strafbepalingen »), afdeling 5 

(« Herstelmaatregelen »), herstelmaatregelen vordert, geen rechtsplegingsvergoeding worden 

opgelegd, maar ook geen rechtsplegingsvergoeding worden toegekend, zodat het verschil in 

behandeling onbestaande is. 

 

 B.4.1.  Het stakingsbevel van artikel 6.1.47 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

is een preventieve maatregel die ertoe strekt de verdere aantasting van de goede ruimtelijke 

ordening te verhinderen, waarbij tevens wordt voorkomen dat de overheid wordt 

geconfronteerd met de problematiek van het « voldongen feit » en dat inbreuken op de 

wettelijke regelen inzake ruimtelijke ordening zoals bepaald in artikel 6.1.1 van de Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening worden gepleegd. 

 

 Het stakingsbevel wordt opgelegd door de in artikel 6.1.5 vermelde ambtenaren, agenten 

of officieren van de gerechtelijke politie, onder de controle van de rechtbank, en laat toe dat 

de werken worden stilgelegd wanneer er aanwijzingen zijn dat er een strafbaar feit is gepleegd 

in de zin van artikel 6.1.1, of wanneer niet is voldaan aan de verplichting van artikel 4.7.19, 

§ 4, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

 

 Op straffe van verval moet het bevel tot staking binnen acht dagen na de kennisgeving 

van het proces-verbaal aan de bevoegde stedenbouwkundige inspecteur, door die inspecteur 

worden bekrachtigd. 
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 Overeenkomstig artikel 6.1.47, zesde lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

kan de betrokkene in kort geding de opheffing van de maatregel vorderen tegen het Vlaamse 

Gewest. De vordering wordt gebracht voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in 

het ambtsgebied waarvan het werk en de handelingen werden uitgevoerd. 

 

 B.4.2.  Het stakingsbevel, als preventieve maatregel, wordt derhalve, door de in 

artikel 6.1.5 vermelde personen, uitsluitend opgelegd ter vrijwaring van de goede ruimtelijke 

ordening, wat een doelstelling van algemeen belang is. 

 

 In tegenstelling tot de herstelvordering die een repressief karakter heeft, heeft het 

stakingsbevel een preventief karakter, maar zulks kan niet volstaan om het betalen van een 

rechtsplegingsvergoeding te verantwoorden. 

 

 Beide maatregelen zijn immers gesitueerd in titel VI (« Handhavingsmaatregelen »), 

hoofdstuk I (« Strafbepalingen ») van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hebben als 

doelstelling de goede ruimtelijke ordening te vrijwaren. 

 

 B.4.3.  De vaststelling dat het niet de overheid is, te weten het Vlaamse Gewest, die de 

vordering tot opheffing van het stakingsbevel indient, maar de betrokkene, is eveneens niet 

van die aard om het betalen van een rechtsplegingsvergoeding te verantwoorden. 

 

 De in artikel 6.1.47 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening geregelde procedure 

beoogt in hoofdzaak de betrokkenen te beschermen tegen het onrechtmatig optreden van de 

overheid. Meer in het bijzonder beoogt de procedure de bescherming van de grondrechten te 

waarborgen. Het komt aan de rechter toe het bevel tot staking op zijn externe en interne 

wettigheid te toetsen, alsmede te onderzoeken of het strookt met de wet dan wel op 

machtsoverschrijding of machtsafwending berust. Het bevel tot staking is een preventieve 

maatregel die niet alleen ertoe strekt de macht van de rechter om het herstel te bevelen veilig 

te stellen maar ook bedoeld is om inbreuken op de wettelijke regels inzake ruimtelijke 

ordening te voorkomen. 

 

 Het hangt samen met de aard van de procedure dat te dezen de overheid steeds als 

verwerende partij optreedt. Door zich te verweren tegen de vordering tot opheffing verdedigt 

de stakingsbevelende overheid evenwel steeds het algemeen belang en de vrijwaring van de 



 11 

goede ruimtelijke ordening, zodat het niet verantwoord is dat zij in de 

rechtsplegingsvergoeding kan worden verwezen. 

 

 B.4.4.  Derhalve kan aan de overheid die, met toepassing van titel VI 

(« Handhavingsmaatregelen »), hoofdstuk I (« Strafbepalingen »), afdeling 7 (« Staking van 

de in overtreding verrichte werken of handelingen »), een stakingsbevel heeft uitgevaardigd 

en die zich vervolgens verweert tegen een vordering tot opheffing van een stakingsbevel, geen 

rechtsplegingsvergoeding worden opgelegd, maar, rekening houdend met het bepaalde in 

B.4.3, kan haar ook geen rechtsplegingsvergoeding worden toegekend, zodat het verschil in 

behandeling onbestaande is. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De artikelen 1017, eerste lid, 1018 en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek schenden de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 25 april 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5402 

 
 

Arrest nr. 58/2013 
van 25 april 2013 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 2 december 2011 tot wijziging van 

het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel 

van de politiediensten, ingesteld door Philippe Lambert. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters A. Alen, 

J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 16 mei 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 21 mei 2012, heeft Philippe Lambert, 
wonende te 4602 Wezet, rue aux Communes 70, een beroep tot vernietiging ingesteld van de 
wet van 2 december 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot 
regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad van 17 februari 2012, tweede editie). 
 
 De vordering tot schorsing van dezelfde wet, ingesteld door dezelfde verzoekende partij, 
is verworpen bij het arrest nr. 98/2012 van 19 juli 2012, bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad van 23 oktober 2012. 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Alain Lambert, wonende te 4340 Villers-l’Evêque, rue de la Traversée 1; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De verzoekende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en Alain Lambert en 
de Ministerraad hebben ook memories van wederantwoord ingediend. 
 
 Bij beschikking van 19 februari 2013 heeft het Hof de zaak in gereedheid verklaard en de 
dag van de terechtzitting bepaald op 13 maart 2013 na de partijen te hebben uitgenodigd het 
Hof :  
 
 -  de administratieve beslissingen mee te delen die sedert juli 2012 door de politieraad of 
door het politiecollege van de politiezone « Basse-Meuse » zijn genomen met betrekking tot 
de aanwijzing van een korpschef van die zone, alsook de eventuele beroepen die tegen die 
beslissingen zijn ingesteld; 
 
 -  in een uiterlijk op 6 maart 2013 in te dienen aanvullende memorie, waarvan zij binnen 
dezelfde termijn een afschrift uitwisselen, in kennis te stellen van de eventuele overwegingen 
waartoe die beslissingen of beroepen de partijen in het kader van de onderhavige zaak 
inspireren. 
 
 De verzoekende partij, Alain Lambert en de Ministerraad hebben aanvullende memories 
ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 13 maart 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. F. Belleflamme, tevens loco Mr. J. Bourtembourg, advocaten bij de balie te 
Brussel, voor de verzoekende partij; 
 
 .  Mr. E. Kiehl loco Mr. E. Lemmens, advocaten bij de balie te Luik, voor Alain Lambert; 
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 .  Mr. M. Thomas loco Mr. B. Lombaert, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en E. Derycke verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van het belang van de verzoeker 
 
 A.1.1.  Philippe Lambert, commissaris van politie, doet blijken van zijn belang om de vernietiging van de 
wet van 2 december 2011 « tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de 
rechtspositie van het personeel van de politiediensten » te vorderen door zijn wil om te vermijden dat de 
politiezone « Basse-Meuse » Alain Lambert kan aanwijzen om ad interim het mandaat van korpschef van de 
lokale politie van die zone uit te oefenen, en die persoon zo lang mogelijk in dat ambt kan houden, teneinde de 
kansen van de verzoeker om ooit dat mandaat te kunnen uitoefenen, waarvoor hij sedert 4 februari 2001 
kandidaat is en waarvan hij sindsdien is geweerd door een groot aantal onregelmatige beslissingen die door de 
organen van die politiezone zijn aangenomen, nog te verminderen. 
 
 A.1.2.  De verzoeker heeft die kandidatuur ingediend ingevolge de oproep tot kandidaatstelling voor de 
aanwijzing van de korpschef van de lokale politie van de politiezone « Basse-Meuse » - samengesteld uit de 
gemeenten Bitsingen, Blegny, Dalhem, Juprelle, Oupeye en Wezet - die op 30 januari 2001 is bekendgemaakt, 
met toepassing van het koninklijk besluit van 31 oktober 2000 « houdende vaststelling van de voorwaarden en de 
modaliteiten van de eerste aanstelling in bepaalde betrekkingen van de lokale politie ». 
 
 Tot de andere kandidaten behoorden Jean-Claude Adam, Jean-François Adam en Alain Lambert. 
 
 De resultaten van de in artikel 3, § 4, van het koninklijk besluit van 31 oktober 2000 bedoelde proef gaven 
aan dat Alain Lambert ongeschikt was voor bevelvoering. Op 26 april 2001, na die resultaten te hebben 
gevalideerd, heeft de met toepassing van artikel 3, § 1, van hetzelfde koninklijk besluit opgerichte commissie de 
drie enige kandidaten gehoord die na afloop van die proef geschikt voor bevelvoering werden geacht. Met 
toepassing van artikel 3, § 4, tweede lid, van hetzelfde koninklijk besluit heeft zij hen vervolgens gerangschikt : 
Jean-Claude Adam werd als een « geschikte » kandidaat beschouwd, terwijl Jean-François Adam en Philippe 
Lambert in de categorie van de « zeer geschikte » kandidaten werden gerangschikt. Op 17 oktober 2001 heeft de 
politieraad van de politiezone « Basse-Meuse » over die drie kandidaturen gestemd en de aanwijzing van 
Jean-François Adam voorgedragen aan de Koning. 
 
 Bij koninklijk besluit van 14 december 2001 werd die laatste aangewezen als korpschef van de lokale 
politie van de voormelde politiezone, voor een duur van vijf jaar. 
 
 A.1.3.  De Raad van State, waarbij door Philippe Lambert een zaak aanhangig was gemaakt, heeft bij het 
arrest nr. 108.931 van 5 juli 2002 beslist om de uitvoering van dat koninklijk besluit van 14 december 2001 te 
schorsen, na op de onregelmatigheid van de voordracht van de politieraad te hebben gewezen. Dat koninklijk 
besluit werd op 17 september 2002 ingetrokken. 
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 Vervolgens heeft de politieraad de aanwijzing van Jean-François Adam nog vijfmaal voorgedragen. De drie 
aanwijzingen die op die nieuwe voordrachten zijn gevolgd, werden ofwel ingetrokken ingevolge een 
schorsingsarrest van de Raad van State (RvSt, 23 september 2003, nr. 123.179, Lambert; RvSt, 11 januari 2006, 
nr. 153.526, Lambert), ofwel nietig verklaard door dat rechtscollege (RvSt, 23 juni 2011, nr. 214.103, Lambert). 
De twee voordrachten tot aanwijzing van Jean-François Adam waarop geen benoeming van hem is gevolgd, 
werden door de gouverneur van de provincie Luik geschorst, waarbij de tweede zelfs werd vernietigd door de 
minister van Binnenlandse Zaken. 
 
 De verzoeker wijst erop dat het ondanks die intrekkingen, schorsingen en vernietigingen telkens 
Jean-François Adam was die door het politiecollege van de politiezone « Basse-Meuse » werd aangewezen om 
ad interim het mandaat van korpschef uit te oefenen, tot zijn pensionering aan het einde van de maand mei 2011. 
 
 A.1.4.  De verzoeker merkt vervolgens op dat de politieraad van de politiezone « Basse-Meuse » op 
27 oktober 2010 commissaris van politie Alain Lambert tot operationeel directeur en adjunct-zonechef van die 
politiezone heeft benoemd, en zijn aanstelling in de graad van hoofdcommissaris heeft voorgedragen. 
 
 De verzoeker merkt op dat die betrekking in beginsel nochtans enkel openstond voor de 
hoofdcommissarissen van politie, en dat Alain Lambert geen houder van die graad was. Hij wijst ook erop dat de 
politieraad die benoeming verantwoordde door de toepassing van artikel XII.VI.9bis van het koninklijk besluit 
van 30 maart 2001 « tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten » (RPPol), 
ingevoegd bij artikel 2 van de wet van 3 maart 2010, dat de personeelsleden die op 31 maart 2001 bekleed waren 
met de graad van commissaris van de gemeentepolitie en die korpschef waren van een korps van de 
gemeentepolitie in een gemeente van klasse 17, ertoe machtigde mee te dingen naar een betrekking die openstaat 
voor hoofdcommissarissen. De verzoeker beklemtoont dat Alain Lambert op die datum nochtans niet voldeed 
aan de in die bepaling bedoelde voorwaarden, aangezien hij pas bij een koninklijk besluit van 28 november 2001 
tot commissaris van de gemeentepolitie bij het korps van de gemeentepolitie van Oupeye (gemeente van 
klasse 17) is benoemd. 
 
 De verzoeker wijst erop dat de gouverneur van de provincie Luik op 7 januari 2011 om die reden die 
benoeming van 27 oktober 2010 heeft geschorst. Hij voert eveneens aan dat de auditeur bij de Raad van State die 
ermee is belast het door de verzoeker tegen die benoeming ingestelde beroep tot nietigverklaring te behandelen, 
op 16 april 2012 zijn verslag heeft neergelegd waarin tot het gegronde karakter van dat beroep wordt besloten. 
De verzoeker merkt voor de Raad van State op dat de politiezone « Basse-Meuse » en Alain Lambert echter 
blijven beweren dat die benoeming mogelijk was op basis van de statutaire regels die van toepassing waren vóór 
de inwerkingtreding van de bestreden wetsbepalingen waarvan het aannemen nochtans geen ander doel lijkt te 
hebben dan het mogelijk maken van die vroegere benoeming. 
 
 A.1.5.  De verzoeker brengt eveneens in herinnering dat de politieraad van de politiezone « Basse-Meuse » 
op 23 november 2010, met andere woorden enkele dagen na de benoeming van Alain Lambert in de betrekking 
van operationeel directeur en adjunct-zonechef, het mandaat van korpschef vacant heeft verklaard vanaf 1 juni 
2011 en een procedure tot aanwijzing van een nieuwe korpschef heeft opgestart met toepassing van de 
artikelen VII.III.20 en volgende van het RPPol, vervangen bij artikel 3 van het koninklijk besluit van 
18 september 2008 « tot wijziging van sommige bepalingen inzake de mandaten bij de politiediensten ». 
 
 Hij preciseert dat hij zich net zoals Alain Lambert kandidaat heeft gesteld, en wijst daarbij tevens erop dat 
de politieraad, korte tijd na de schorsing, door de gouverneur, van de benoeming van die laatste in de betrekking 
van operationeel directeur en adjunct-zonechef, op 3 februari 2011 heeft besloten om die procedure op te 
schorten. 
 
 A.1.6.  De verzoeker doet bovendien opmerken dat het politiecollege Alain Lambert op 19 mei 2011 heeft 
aangewezen als waarnemend korpschef tot de indiensttreding van de korpschef die na afloop van de op 
23 november 2010 opgestarte procedure wordt aangewezen. Hij brengt in herinnering dat artikel 46 van de wet 
van 7 december 1998 « tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus » het 
politiecollege ertoe verplicht de vervangende korpschef aan te stellen onder de leden van het politiekorps met de 
hoogste graad. 
 
 Hij merkt op dat het politiecollege, om die beslissing te nemen, heeft geoordeeld dat artikel XII.VI.9bis van 
het RPPol, gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 3 maart 2010, de commissaris van de gemeentepolitie die op 
31 maart 2001 korpschef was van een gemeentepolitie in een gemeente van klasse 17, gelijkstelde met de 
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« commissaris eerste klasse », zodat Alain Lambert volgens dat college die graad bekleedde en bijgevolg na de 
pensionering van Jean-François Adam het lid van het politiekorps van de zone met de hoogste graad werd. 
 
 De verzoeker beklemtoont vervolgens dat de Raad van State bij het arrest nr. 216.210 van 9 november 2011 
de tenuitvoerlegging van die aanwijzing van Alain Lambert heeft geschorst, na onder meer te hebben opgemerkt 
dat die laatste op 31 maart 2001 nog niet tot commissaris van politie in een gemeente van klasse 17 was 
benoemd, zodat hij in elk geval niet kon worden gelijkgesteld met een commissaris eerste klasse krachtens 
artikel XII.VI.9bis van het RPPol. Aangezien de Raad van State vaststelde dat de politiezone « Basse-Meuse » 
niet om de voortzetting van de procedure had verzocht, heeft hij die aanwijzing bij het arrest nr. 218.588 van 
22 maart 2012 nietig verklaard. 
 
 De verzoeker beweert dat Alain Lambert het ambt van korpschef van de politiezone nochtans 
daadwerkelijk blijft uitoefenen. Hij voegt daaraan toe dat de politiezone hem op 30 augustus 2012 in kennis 
heeft gesteld van haar beslissing om een oproep tot kandidaatstelling bekend te maken met het oog op de 
aanwijzing van een waarnemend korpschef.  
 
 A.1.7.  De verzoeker zet eveneens uiteen dat de politieraad op 23 december 2011 heeft besloten om de 
rekruteringsprocedure te annuleren die begin 2001 was aangevangen (A.1.2) en om een nieuwe procedure met 
toepassing van het koninklijk besluit van 31 oktober 2000 op te starten, daar hij van mening was dat hij de eerste 
procedure niet langer kon voortzetten wegens het feit dat hij niet langer slechts één kandidaat voor de benoeming 
zou kunnen voordragen. De verzoeker preciseert dat hij, rekening houdend met de pensionering van de twee 
andere in 2001 gerangschikte kandidaten (A.1.2), de enige nog meedingende kandidaat is. 
 
 De verzoeker voegt daaraan toe dat de Raad van State bij het arrest nr. 219.271 van 8 mei 2012 de 
tenuitvoerlegging van de beraadslaging van de politieraad van 23 december 2011 heeft geschorst, in zoverre 
daarin wordt beslist om de procedure tot aanwijzing van een korpschef die op de oproep tot kandidaatstelling van 
30 januari 2001 is gevolgd, te annuleren. Hij wijst erop dat hij volgens dat arrest nog als korpschef zou kunnen 
worden aangewezen na afloop van die procedure. De verzoeker merkt op dat de politiezone « Basse-Meuse », 
ondanks dat arrest, de Raad van State om de voortzetting van de procedure met betrekking tot het tegen die 
beraadslaging gerichte beroep tot nietigverklaring heeft verzocht en een memorie van antwoord heeft ingediend. 
Hij merkt ook op dat hij op 30 augustus 2012 in kennis is gesteld van de beslissing van de politiezone om de 
procedure met betrekking tot de « eerste aanstelling » van een korpschef voort te zetten, en preciseert daarbij dat 
hij niet weet of die beslissing als een intrekking van de beraadslaging van 23 december 2011 moet worden 
opgevat. Hij voegt daaraan toe dat de voortzetting van de in 2001 opgestarte procedure, in geval van intrekking 
van die beraadslaging, geen lange overpeinzingen zou moeten vergen, aangezien hij de enige nog meedingende 
kandidaat blijft. Uit de laatste oproep tot kandidaatstelling met het oog op de aanwijzing van een waarnemend 
korpschef (A.1.6) leidt de verzoeker evenwel af dat de politiezone enkel tijd probeert te winnen tot aan zijn 
pensionering. 
 
 A.2.1.  De verzoeker voert aan dat de artikelen 2 en 3 van de wet van 2 december 2011 enkel tot doel 
hebben het de politiezone « Basse-Meuse » mogelijk te maken Alain Lambert opnieuw in het ambt van 
operationeel directeur en adjunct-zonechef te benoemen, kort na de vermoedelijke nietigverklaring van zijn 
benoeming van 27 oktober 2010 (A.1.4). Hij voert aan dat die laatste de enige commissaris van politie zou zijn 
die de bij artikel XII.VI.9bis van het RPPol doorgevoerde wijziging kan genieten, en stelt niet alleen vast dat de 
Ministerraad dat feit niet betwist, maar ook dat Alain Lambert het enige lid van de politie is dat het nuttig heeft 
geacht met toepassing van artikel 87, § 2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 
zijn opmerkingen aan het Hof te richten. Hij preciseert dat de adjunct-commissaris te Bergen die volgens Alain 
Lambert ook de bestreden bepalingen zou kunnen genieten, rekening houdend met zijn leeftijd uiterlijk op 1 juni 
2011 moest worden gepensioneerd. 
 
 De verzoeker voert in zijn verzoekschrift aan dat de bestreden bepalingen het Alain Lambert mogelijk 
zouden maken om in de graad van hoofdcommissaris te worden bevorderd, hetgeen het politiecollege ertoe zou 
machtigen hem als waarnemend korpschef aan te wijzen, met toepassing van artikel 46 van de wet van 
7 december 1998, zonder zijn titels en verdiensten met die van de verzoeker te moeten vergelijken. Hij voegt 
daaraan toe dat het politiecollege op die manier Alain Lambert - die tien jaar jonger is dan de verzoeker - in dat 
ambt zou kunnen houden totdat de verzoeker in oktober 2016 met pensioen gaat. Op die wijze zou de politiezone 
vermijden dat de politieraad de verzoeker moet voordragen voor de aanwijzing door de Koning om het mandaat 
van korpschef uit te oefenen, na afloop van de in 2001 opgestarte aanwijzingsprocedure in het kader waarvan hij 
de enige nog meedingende kandidaat blijft. 
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 A.2.2.  In zijn memorie van antwoord leidt de verzoeker uit het arrest nr. 98/2012 van het Hof van 19 juli 
2012 af dat de aanstelling van Alain Lambert in de graad van hoofdcommissaris van politie niet zou kunnen 
volstaan om zijn aanwijzing als korpschef ad interim door het politiecollege van de politiezone « Basse-Meuse » 
met toepassing van artikel 46 van de wet van 7 december 1998 te verantwoorden. 
 
 Hij meent evenwel een belang te behouden bij de vernietiging van de bestreden bepalingen. Hij voert eerst 
aan dat de aanstelling een element is dat het politiecollege in aanmerking zou kunnen nemen bij de vergelijking 
van de titels en verdiensten van de kandidaten voor een aanwijzing als korpschef ad interim. De verzoeker 
beweert vervolgens dat hij de schending van de grondwettelijke regel van de gelijkheid door een bepaling die 
Alain Lambert een voordeel - de toegang tot een graad van hoger officier – verschaft zonder het gelijktijdig aan 
de verzoeker toe te kennen, kan aanklagen. Hij voegt daaraan toe dat hij in geval van vernietiging van de 
bestreden bepalingen, althans in theorie, zou kunnen hopen op het aannemen van een nieuwe wettelijke regeling 
die, aangezien zij de gelijkheid meer in acht neemt, hem hetzelfde voordeel zou toekennen als dat wat thans aan 
Alain Lambert is toegekend.  
 
 A.2.3.  In zijn aanvullende memorie beschrijft Philippe Lambert de laatste gebeurtenissen met betrekking tot 
de aanwijzing van een korpschef van de politiezone « Basse-Meuse ». 
 
 Op 23 augustus 2012 heeft hij die politiezone aangemaand een nieuwe korpschef ad interim aan te wijzen. 
Op 29 augustus 2012 heeft de politieraad zijn voormelde beslissing van 23 december 2011 (A.1.7) ingetrokken 
en beslist om een aanvullende oproep tot kandidaatstelling bekend te maken met toepassing van het koninklijk 
besluit van 31 oktober 2000 en het ministerieel besluit van 11 januari 2006 « tot vaststelling van de 
functiebeschrijving en de daaruit voortvloeiende profielvereisten van een korpschef », en preciseert dat de 
verzoeker het voordeel van zijn kandidatuur van 2001 niet verloor maar werd verzocht ze bij te werken in het 
kader van de nieuwe oproep tot kandidaatstelling. Die oproep tot kandidaatstelling is bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad van 24 september 2012. 
 
 Op 29 augustus 2012 heeft het politiecollege van dezelfde politiezone beslist om een oproep tot 
kandidaatstelling bekend te maken voor een aanwijzing van een korpschef ad interim. Na de kandidatuur van de 
verzoeker en die van Alain Lambert te hebben onderzocht, heeft het politiecollege op 20 september 2012 beslist 
om die laatste aan te wijzen. Op 21 november 2012 heeft de verzoeker tegen die beslissing een vordering tot 
schorsing en een beroep tot nietigverklaring ingesteld bij de Raad van State. 
 
 Op 30 november 2012 heeft de verzoeker de politiezone « Basse-Meuse » aangemaand zijn benoeming aan 
de Koning voor te dragen in het kader van de in 2001 opgestarte rekruteringsprocedure. Aangezien die 
aanmaning zonder gevolg is gebleven, heeft hij de Raad van State, bij een verzoekschrift van 16 januari 2013 op 
grond van artikel 36 van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State en op grond van het 
voormelde arrest van de Raad van State van 23 juni 2011 (A.1.3), verzocht een dwangsom op te leggen aan de 
politiezone « Basse-Meuse », omdat die zijn permanente aanwijzing in de functie van korpschef van die zone 
niet voordraagt aan de Koning. 
 
 Op 18 februari 2013 is de verzoeker opgeroepen door de commissie die is belast met het onderzoeken van 
de kandidaturen die ingevolge de op 24 september 2012 bekendgemaakte oproep tot kandidaatstelling zijn 
ingediend. Hij heeft de wettigheid van die oproeping betwist, maar die commissie heeft desalniettemin beslist dat 
de verzoeker, rekening houdend met zijn bijgewerkte kandidatuur, voortaan als een « geschikte » kandidaat 
moest worden beschouwd. 
 
 Uit het voorafgaande leidt de verzoeker af dat de politiezone « Basse-Meuse » de uitstelmanoeuvres 
uitbreidt om hem ten voordele van Alain Lambert van het ambt van korpschef te weren. Hij is dus van mening 
dat niets het mogelijk maakt uit te sluiten dat die politiezone in de toekomst de bestreden bepalingen zal 
aanwenden om in het kader van de permanente of voorlopige aanwijzing van een korpschef de keuze van de 
kandidatuur van die laatste te verantwoorden. 
 
 A.3.1.  In hoofdorde betwist de Ministerraad het belang van de verzoeker om de vernietiging van de 
bestreden bepalingen te vorderen, die volgens hem geenszins zijn aangenomen met als enig doel de aanwijzing 
van Alain Lambert als korpschef ad interim van de politiezone « Basse-Meuse » geldig te verklaren. 
 
 De Ministerraad, die in herinnering brengt dat die bepalingen, naar luid van het arrest nr. 98/2012, de 
huidige situatie van de verzoeker niet kunnen raken, merkt op dat die geen enkel nieuw element aanbrengt dat 
die vaststelling kan wijzigen. 
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 Het in aanmerking nemen van de uit de bestreden bepalingen voortvloeiende aanstelling van Alain Lambert 
in het kader van een vergelijking van de titels en verdiensten die ertoe strekt een korpschef ad interim van de 
politiezone « Basse-Meuse » aan te wijzen, merkt hij eerst aan als een « hypothetische situatie ». Hij merkt op 
dat een dergelijke situatie inhoudt dat de politiezone, ingevolge een nietigverklaring door de Raad van State van 
de voormelde beraadslaging van de politieraad van 27 oktober 2010 (A.1.4), beslist een nieuwe operationeel 
directeur en adjunct-zonechef te benoemen door de kandidaturen voor te behouden aan de houders van de graad 
van hoofdcommissaris of aan de houders van een betrekking die na een aanstellingsperiode toegang geeft tot die 
graad, en dat de politiezone, ingevolge die oproep tot kandidaatstelling, tot de benoeming van Alain Lambert 
beslist. De Ministerraad merkt evenwel op dat het politiecollege van de politiezone « Basse-Meuse », rekening 
houdend met de huidige afwezigheid van een korpschef van de genoemde zone, snel een korpschef ad interim 
dient aan te wijzen en dat die aanwijzing, rekening houdend met de oproep tot kandidaatstelling die eind 
augustus 2012 daartoe is bekendgemaakt, zou moeten plaatsvinden vooraleer Alain Lambert kan worden 
benoemd in een betrekking die toegang geeft tot de graad van hoofdcommissaris na afloop van een 
aanstellingsperiode. 
 
 De Ministerraad is vervolgens van mening dat het argument dat door de verzoeker is afgeleid uit zijn recht 
om een wetsbepaling te betwisten die een voordeel aan Alain Lambert toekent, niet kan worden gevolgd, 
aangezien de situatie van de verzoeker vanuit dat standpunt niet is gewijzigd sedert het arrest nr. 98/2012 waarbij 
zijn beroep onontvankelijk is geacht. 
 
 A.3.2.  In zijn aanvullende memorie beklemtoont de Ministerraad allereerst dat de bestreden bepalingen 
volgens de verzoeker niet van dien aard zijn dat zij Alain Lambert bevoordelen in het kader van de permanente 
aanwijzing van een korpschef van de politiezone « Basse-Meuse ». Hij leidt daaruit af dat de beslissingen die 
daartoe door de politiezone zijn genomen, te dezen geenszins relevant zijn. 
 
 De Ministerraad merkt vervolgens op dat het politiecollege van de politiezone « Basse-Meuse », bij de 
vergelijking van de titels en verdiensten waarop zijn beslissing van 20 september 2012 om Alain Lambert als 
korpschef ad interim aan te wijzen (A.2.3) berust, geen rekening heeft gehouden met het door Alain Lambert 
uitgeoefende ambt krachtens de voormelde beraadslaging van de politieraad van 27 oktober 2010 (A.1.4), die 
nietig is verklaard bij een arrest van de Raad van State van 26 september 2012. Hij leidt daaruit af dat, in 
tegenstelling tot wat de verzoeker aanvoert, de bestreden bepalingen niet ertoe strekken de aanwijzing van Alain 
Lambert als korpschef ad interim mogelijk te maken zonder een voorafgaande vergelijking van de titels en 
verdiensten van de kandidaten. 
 
 A.4.1.  Alain Lambert betwist eveneens het belang van de verzoeker om de vernietiging van de bestreden 
bepalingen te vorderen. 
 
 Hij verwijst dienaangaande naar de motieven van het arrest nr. 98/2012. Hij voegt daaraan toe dat de 
verzoeker geen nieuwe elementen aanvoert die het Hof de mogelijkheid bieden van mening te veranderen. Hij 
merkt op dat niets erop wijst dat zijn eventuele aanstelling in de graad van hoofdcommissaris van politie 
doorslaggevend zou kunnen blijken in het kader van een eventuele vergelijking van de titels en verdiensten 
waartoe de politiezone « Basse-Meuse » zou overgaan. Hij is van mening dat die aanstelling maar één element 
van vergelijking uitmaakt naast andere, zoals het feit dat de verzoeker thans in een andere politiezone is 
gedetacheerd of het feit dat de begunstigden van de bestreden bepalingen hun vaardigheden inzake leiding of 
beheer reeds hebben bewezen bij de selectieprocedure die tot hun benoeming heeft geleid. In zijn memorie van 
wederantwoord wijst Alain Lambert eveneens erop dat de politiezone « Basse-Meuse » onlangs een oproep tot 
kandidaatstelling met het oog op de aanwijzing van een korpschef ad interim heeft bekendgemaakt en dat die 
aanwijzingsprocedure snel tot een beslissing zou moeten leiden, met andere woorden vooraleer zijn aanstelling 
in de graad van hoofdcommissaris van politie, volgend op zijn benoeming in een betrekking die openstaat voor 
de houder van een dergelijke graad, tot een bevordering in die graad kan leiden. 
 
 Alain Lambert beklemtoont ten slotte dat de bestreden bepalingen niet een categorie van personen 
bevoordelen ten nadele van de verzoeker. Hij brengt in herinnering dat een bevordering in de graad van 
hoofdcommissaris van politie enkel mogelijk is na afloop van een aanstellingsperiode van drie jaar, gevolgd door 
een gunstige evaluatie. 
 
 A.4.2.  In zijn aanvullende memorie merkt Alain Lambert op dat noch de voormelde beslissing van de 
politieraad van 29 augustus 2012 om een aanvullende oproep tot kandidaatstelling bekend te maken (A.2.3), 
noch de beslissing van het politiecollege van 20 september 2012 om hem als korpschef ad interim aan te wijzen 
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in afwachting van de afloop van de procedure met betrekking tot die oproep tot kandidaatstelling (A.2.3), op de 
bestreden bepalingen zijn gebaseerd. Hij beklemtoont dat de laatste beslissing is gebaseerd op artikel 46 van de 
wet van 7 december 1998 en op een uitdrukkelijke vergelijking van de titels en verdiensten van de kandidaten, 
die is uitgevoerd met behulp van de criteria waarin in de bijlage bij het ministerieel besluit van 11 januari 2006 
« tot vaststelling van de functiebeschrijving en de daaruit voortvloeiende profielvereisten van een korpschef » is 
voorzien. 
 
 Alain Lambert is van mening dat de bestreden bepalingen de positie van de verzoeker des te minder kunnen 
raken aangezien die bepalingen, zoals in het arrest nr. 98/2012 van het Hof wordt opgemerkt, niet de 
onmiddellijke bevordering van een commissaris van politie in de graad van hoofdcommissaris mogelijk maken. 
Hij merkt dienaangaande op dat de benoeming van een korpschef, rekening houdend met de voormelde 
beslissing van de politieraad van 29 augustus 2012 om de in 2001 opgestarte rekruteringsprocedure voort te 
zetten (A.2.3), zal plaatsvinden vóór het einde van de periode van drie jaar waarna een aanstelling in de graad 
van hoofdcommissaris eventueel tot een bevordering in die graad kan leiden. 
 
 
 Ten aanzien van het belang van Alain Lambert 
 
 A.5.  Alain Lambert stelt zich voor als een commissaris van politie die het ambt van korpschef ad interim 
van de politiezone « Basse-Meuse » uitoefent. 
 
 Hij leidt zijn belang in de zin van artikel 87, § 2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Grondwettelijk Hof af uit het feit dat hij de in de artikelen 2 en 3 van de wet van 2 december 2011 vervatte 
regels kan genieten. Hij brengt dienaangaande in herinnering dat de politieraad van die politiezone hem tot 
adjunct-zonechef heeft benoemd bij een beslissing die op 27 oktober 2010 is genomen en die als onwettig werd 
beschouwd door de auditeur bij de Raad van State die ermee is belast het door de verzoeker tegen die beslissing 
ingestelde beroep tot nietigverklaring te behandelen (A.1.4). Alain Lambert voert aan dat de bestreden 
bepalingen op hem zouden kunnen worden toegepast wanneer de Raad van State zijn arrest in die zaak zal 
hebben gewezen, of later, zowel binnen de politiezone « Basse-Meuse » als binnen een andere politiezone. 
 
 Alain Lambert leidt zijn belang ook af uit het risico dat hij loopt dat hem een voordeel wordt ontzegd dat de 
bestreden bepalingen hem toekennen, in geval van nietigverklaring ervan. 
 
 Ten slotte meent hij te doen blijken van het vereiste belang omdat de argumentatie van de verzoeker zijn 
rechtschapenheid in het geding zou brengen, hem de aanleiding voor het aannemen van de bestreden bepalingen 
zou toeschrijven en zou laten verstaan dat hij het met de politiezone « Basse-Meuse » eens is geworden opdat die 
hem het ambt van korpschef van de genoemde zone toevertrouwt. Hij voert dienaangaande aan dat er minstens 
één adjunct-commissaris te Bergen bestaat die die bepalingen ook zou kunnen genieten. 
 
 
 Ten aanzien van het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 
 
 A.6.1.  In een eerste onderdeel voert de verzoeker aan dat de artikelen 2 en 3 van de wet van 2 december 
2011 tot gevolg hebben dat, enerzijds, de leden van het politiepersoneel die op 30 maart 2001 nog niet waren 
bekleed met de graad van commissaris van de gemeentepolitie en nog geen korpschef waren van een korps van 
de gemeentepolitie in een gemeente van klasse 17 of nog niet waren benoemd in een gemeente van klasse 20 
zonder korpschef van hun korps te zijn, maar wier benoemingsprocedure aan de gang was, en, anderzijds, de 
commissarissen van de lokale politie die op die datum korpschef waren in een gemeente van klasse 16 of lager of 
waren benoemd in een gemeente van klasse 18 of 19 zonder korpschef te zijn, verschillend worden behandeld. 
 
 De verzoeker is van mening dat dat verschil in behandeling discriminerend is. Hij voert aan dat de situatie 
van de ambtenaren op wie de inwerkingtreding van een nieuw statuut betrekking heeft, het enige objectieve 
criterium vormt dat moet worden gehanteerd om de voorwaarden van opname in dat nieuwe statuut te bepalen. 
Hij is van oordeel dat geen enkele van de twee voormelde categorieën van politieambtenaren de gelegenheid 
heeft gehad om het geambieerde ambt van hoger officier uit te oefenen en daarin een staat van dienst te 
verwerven. Verwijzend naar het arrest nr. 138/2011 van 27 juli 2011, ziet de verzoeker niet in welke de 
vaardigheden inzake « management », leiding en beheer zijn waarvan de begunstigden van artikel 2 van de wet 
van 2 december 2011 blijk zouden hebben gegeven en die zouden verantwoorden dat zij worden vrijgesteld van 
het verkrijgen van het directiebrevet dat normaliter is vereist om toegang te krijgen tot een betrekking van hoger 
officier. 
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 In zijn memorie van antwoord voegt de verzoeker daaraan toe dat de loutere omstandigheid dat Alain 
Lambert een betrekking bekleedde waarvoor de politiestatuten een universitair diploma vereisten, niet kan 
verantwoorden dat die laatste, die nooit korpschef is geweest en die dat ambt nooit heeft uitgeoefend, in een 
graad van hoger officier kan worden aangesteld, enkel omdat zijn procedure tot benoeming in de graad van 
commissaris van politie van een gemeente van klasse 17 op 31 maart 2001 aan de gang was, terwijl de 
verzoeker, die gedurende twintig jaar het ambt van korpschef heeft uitgeoefend in een gemeente van klasse 16 
die als een « echte stad » wordt beschouwd, een dergelijke aanstelling niet kan genieten. 
 
 A.6.2.  In een tweede onderdeel voert de verzoeker aan dat de bestreden bepalingen tot gevolg hebben dat, 
enerzijds, de leden van het politiepersoneel die op 30 maart 2001 nog niet waren bekleed met de graad van 
commissaris van de gemeentepolitie en nog geen korpschef waren van een korps van de gemeentepolitie in een 
gemeente van klasse 17 of nog niet waren benoemd in een gemeente van klasse 20 zonder korpschef van hun 
korps te zijn, maar wier benoemingsprocedure aan de gang was, en, anderzijds, de commissarissen van de lokale 
politie die op die datum korpschef waren in een gemeente van klasse 17 of waren benoemd in een gemeente van 
klasse 20 zonder korpschef te zijn, op dezelfde wijze worden behandeld.  
 
 De verzoeker beklemtoont dat die twee categorieën van personen beiden zouden kunnen meedingen naar 
een zelfde betrekking van hoger officier. Hij is van mening dat die gelijke behandeling discriminerend is. Hij 
herhaalt dat de situatie van de ambtenaren waarop de inwerkingtreding van een nieuw statuut betrekking heeft, 
het enige objectieve criterium vormt dat moet worden gehanteerd om de voorwaarden van opname in dat nieuwe 
statuut te bepalen. Hij is van oordeel dat geen enkele van de twee voormelde categorieën van politieambtenaren 
de gelegenheid heeft gehad om het geambieerde ambt van hoger officier uit te oefenen en daarin een staat van 
dienst te verwerven. Verwijzend naar het arrest nr. 138/2011, ziet de verzoeker niet in welke de vaardigheden 
inzake « management », leiding en beheer zijn waarvan de begunstigden van artikel 2 van de wet van 
2 december 2011 blijk zouden hebben gegeven en die zouden verantwoorden dat zij worden vrijgesteld van het 
verkrijgen van het directiebrevet dat normaliter is vereist om toegang te krijgen tot een betrekking van hoger 
officier. 
 
 A.7.  De Ministerraad antwoordt dat het middel niet gegrond is. 
 
  Hij brengt in dat verband de motieven van het arrest nr. 138/2011 van het Grondwettelijk Hof in 
herinnering, alsook de verantwoordingen van de bestreden bepalingen die werden geformuleerd tijdens de 
parlementaire besprekingen die aan de aanneming ervan zijn voorafgegaan. 
 
 Hij beklemtoont vervolgens dat de personeelsleden van de politiediensten die de artikelen 2 en 3 van de wet 
van 2 december 2011 genieten en die worden aangewezen om een ambt van hoofdcommissaris uit te oefenen, 
met toepassing van artikel 135ter van de wet van 26 april 2002 « houdende de essentiële elementen van het 
statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot 
de politiediensten » enkel in die graad zullen kunnen worden bevorderd, indien zij dat ambt gedurende drie jaar 
hebben uitgeoefend en indien die uitoefening het voorwerp van een gunstige evaluatie heeft uitgemaakt. 
 
 De Ministerraad merkt eveneens op dat de begunstigden van de bestreden bepalingen daadwerkelijk 
geschikt zijn bevonden om het ambt van korpschef in een korps van de gemeentepolitie van een gemeente van 
klasse 17 of het ambt van commissaris in een gemeente van klasse 20 uit te oefenen. Hij leidt daaruit af dat hun 
vaardigheden inzake « management », leiding en beheer door de met hun benoeming belaste overheden zijn 
beoordeeld. Hij is van mening dat die personen zich dus in een situatie bevinden die identiek is aan die van hun 
collega’s die korte tijd vóór de inwerkingtreding van het RPPol in een dergelijk ambt zijn benoemd. 
 
 De Ministerraad voert ten slotte aan dat de artikelen 2 en 3 van de wet van 2 december 2011 geen ander 
doel hebben dan een einde te maken aan een situatie die discriminerend bleek ten aanzien van het bij de wet van 
3 maart 2010 nagestreefde doel, namelijk het aanbieden van aanvullende loopbaanperspectieven aan bepaalde 
personeelscategorieën. 
 
 A.8.1.  Alain Lambert is eveneens van mening dat het middel niet gegrond is. 
 
 A.8.2.  Uit de parlementaire besprekingen die aan het aannemen van de bestreden bepalingen zijn 
voorafgegaan, leidt hij af dat het doel ervan erin bestaat bepaalde verschillen in behandeling recht te zetten. Hij 
voert aan dat die bepalingen dus op dezelfde bekommernis als de wet van 3 maart 2010 zijn geïnspireerd, 
namelijk aanvullende loopbaanperspectieven bieden aan bepaalde specifieke personeelscategorieën van de 
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politiediensten, die een beperkt aantal personen tellen die zijn benadeeld door onvolmaaktheden van de 
politiehervorming die een moeilijke oefening inzake het fuseren van drie verschillende korpsen is. Hij merkt op 
dat het Hof, bij het arrest nr. 138/2011 door de tegen die wet van 3 maart 2010 geformuleerde 
grondwettigheidsbezwaren te verwerpen, reeds heeft geoordeeld dat een dergelijke bekommernis om herstel 
redelijk verantwoord was ten aanzien van de nagestreefde doelstellingen. 
 
 Alain Lambert is van mening dat de bestreden bepalingen tot wettig doel hebben een einde te maken aan 
het onverantwoord geachte verschil in behandeling tussen, enerzijds, de personeelsleden van de politiediensten 
bedoeld in artikel XII.VI.9bis, tweede lid, van het RPPol, zoals het na de invoeging ervan bij artikel 2 van de wet 
van 3 maart 2010 luidde, en, anderzijds, de personeelsleden van de politiediensten die daags vóór de 
inwerkingtreding van het RPPol nog niet bekleed waren met de graad van commissaris van de gemeentepolitie 
maar wier procedure tot benoeming als korpschef in een gemeente van klasse 17 of als commissaris in een 
gemeente van klasse 20 zonder korpschef te zijn aan de gang was en na de inwerkingtreding van het RPPol tot 
een benoeming heeft geleid. Hij zet uiteen dat die twee categorieën van personen nochtans over gelijkwaardige 
diploma’s en over het recht op dezelfde loonschaal beschikken, zodat het niet redelijk verantwoord is dat zij niet 
vanaf het begin op dezelfde wijze zijn behandeld. Hij merkt bovendien op dat de verhoudingsgewijs grotere 
aanwezigheid van personeelsleden afkomstig van de rijkswacht in de groep van hoofdcommissarissen van politie 
en het weinig opportune karakter van de keuze van de datum van 31 maart 2001 ook gelden voor de twee 
voormelde categorieën van personeelsleden. Hij voegt daaraan toe dat enkel hun benoemingsdata verschillen, 
maar dat zulks niets afdoet aan het feit dat die twee categorieën van personen vergelijkbaar zijn. 
 
 Alain Lambert voert eveneens aan dat, zelfs indien het Hof zou menen dat dat verschil in behandeling in 
overeenstemming zou zijn met de grondwettelijke regels van de gelijkheid en de niet-discriminatie, zulks aan het 
bij de bestreden bepalingen nagestreefde doel niet zijn legitimiteit zou ontnemen. Hij preciseert dat het niet aan 
het Hof staat zich uit te spreken over de opportuniteit om een einde te maken aan een verschil in behandeling. 
 
 A.8.3.  Alain Lambert merkt bovendien op dat de bestreden bepalingen verwijzen naar objectieve criteria 
zoals het politiekorps waartoe de personeelsleden vóór de politiehervorming behoorden, de klasse van de 
gemeente of de stand van de benoemingsprocedure op 31 maart 2001. Hij is van oordeel dat de wetgever 
rekening kan houden met andere elementen dan de ervaring die in de uitoefening van een hoger ambt is 
opgedaan. 
 
 Hij brengt dienaangaande in herinnering dat de vaardigheden inzake beheer en leiding voortvloeien uit de 
ervaring waarvan de personeelsleden blijk hebben moeten geven die zijn benoemd als korpschef in een gemeente 
van klasse 17 of als commissaris in een gemeente van klasse 20 zonder korpschef te zijn. Hij wijst erop dat de in 
de wet van 3 maart 2010 bedoelde en op 29 maart 2001 benoemde personeelsleden kunnen meedingen naar een 
betrekking die openstaat voor hoofdcommissarissen, terwijl zij het betrokken ambt niet lang genoeg hebben 
kunnen uitoefenen om vóór 31 maart 2001 voldoende ervaring op te doen. 
 
 A.8.4.  Alain Lambert zet vervolgens uiteen dat de bestreden bepalingen redelijk verantwoord zijn ten 
aanzien van het nagestreefde doel, aangezien de personeelsleden van de politiediensten die ze genieten, weinig 
talrijk zijn en niet automatisch in de graad van hoofdcommissaris van politie zullen worden benoemd. 
 
 Hij merkt op dat die bepalingen de administratieve overheid die ertoe wordt gebracht zich in het kader van 
een benoemingsprocedure uit te spreken niet verhinderen om hun kwaliteiten en het toereikende karakter van 
hun ervaring te beoordelen. 
 
 A.8.5.  Alain Lambert voert ten slotte aan dat de twee categorieën van politiepersoneelsleden, bedoeld in 
het eerste onderdeel van het middel, niet vergelijkbaar zijn. 
 
 Hij merkt op dat hun staat van dienst verschilt en dat de commissarissen van de gemeentepolitie die op 
31 maart 2001 korpschef waren in een gemeente van klasse 16 of waren benoemd in een gemeente van klasse 18 
of 19 zonder korpschef te zijn, niet verplicht een universitair diploma moesten bezitten. Hij beweert eveneens dat 
de statuten van die twee categorieën van personeelsleden op 31 maart 2001 niet identiek waren en dat de wedde 
van de voormelde commissarissen van de gemeentepolitie lager was. 
 
 Volgens Alain Lambert zou het uitbreiden van het voordeel van de bestreden bepalingen tot de 
commissarissen van de gemeentepolitie die op 31 maart 2001 korpschef waren in een gemeente van klasse 16 of 
waren benoemd in een gemeente van klasse 18 of 19 zonder korpschef te zijn, tot gevolg hebben dat een 
belangrijk onevenwicht binnen de groep van de hogere officieren wordt gecreëerd ten nadele van de officieren 



11 

die van de voormalige rijkswacht afkomstig zijn, hetgeen onbestaanbaar zou zijn met de legitieme wens van de 
auteurs van de wet van 3 maart 2010. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Deel XII van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 « tot regeling van de 

rechtspositie van het personeel van de politiediensten » (RPPol), bekrachtigd bij artikel 131 

van de programmawet van 30 december 2001, bevat overgangsbepalingen. 

 

 De titels VI en VII van dat deel XII bevatten respectievelijk « overgangsbepalingen met 

betrekking tot deel VI » en « overgangsbepalingen met betrekking tot deel VII » van het 

RPPol. Deel VI van dat koninklijk besluit heeft betrekking op het « doeltreffend inzetten van 

het personeel », terwijl deel VII ervan betrekking heeft op de « administratieve loopbaan ». 

 

 B.2.  Zoals ingevoegd bij artikel 18 van de wet van 3 juli 2005 « tot wijziging van 

bepaalde aspecten van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende 

diverse bepalingen met betrekking tot de politiediensten », en vervolgens gewijzigd bij 

artikel 2 van de wet van 3 maart 2010, bepaalde artikel XII.VI.9bis van het RPPol : 

 

 « De actuele personeelsleden bedoeld in tabel D1, derde kolom, punt 3.26 van bijlage 11, 
kunnen meedingen naar betrekkingen die openstaan voor de hoofdcommissarissen van politie. 
 
 Het eerste lid geldt eveneens voor de personeelsleden die daags vóór de inwerkingtreding 
van dit besluit bekleed waren met de graad van commissaris van de gemeentepolitie en die, 
hetzij, korpschef waren van een korps van de gemeentepolitie in een gemeente van klasse 17, 
hetzij benoemd waren in een gemeente van klasse 20 zonder korpschef te zijn van het 
desbetreffende korps ». 
 

 Artikel 2 van de wet van 2 december 2011 « tot wijziging van het koninklijk besluit van 

30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten » 

vervangt het tweede lid van de voormelde bepaling door de volgende tekst : 

 
 « Het eerste lid geldt eveneens voor de personeelsleden die daags vóór de 
inwerkingtreding van dit besluit bekleed waren met de graad van commissaris van de 
gemeentepolitie en die, hetzij korpschef waren van een korps van de gemeentepolitie in een 
gemeente van klasse 17, hetzij benoemd waren in een gemeente van klasse 20 zonder 
korpschef te zijn van het desbetreffende korps of van wie de benoemingsprocedure 
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aangevangen was daags vóór de dag vóór de inwerkingtreding van dit besluit maar nog niet 
voltooid was daags vóór de inwerkingtreding van dit besluit en van wie de benoeming in het 
betrokken ambt later is tussengekomen ». 
 

 De « actuele personeelsleden » zijn « de leden van het operationeel en van het 

administratief en logistiek korps van de rijkswacht, de leden van de categorie bijzonder 

politiepersoneel van de rijkswacht, het burgerlijk hulppersoneel van de rijkswacht, de leden 

van de gemeentelijke politiekorpsen met inbegrip van de hulpagenten van politie, de leden 

van het administratief en logistiek kader van de gemeentelijke politiekorpsen, de gerechtelijke 

officieren en agenten van de gerechtelijke politie bij de parketten, het hulppersoneel van de 

gerechtelijke politie bij de parketten, het contractueel personeel van de algemene 

politiesteundienst, de personeelsleden van het ministerie van Justitie en de personeelsleden 

van het ministerie van Binnenlandse Zaken die overgaan naar het administratief en logistiek 

kader van de federale politie alsmede de in artikel 243 van de wet bedoelde personeelsleden 

die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit onder de toepassing van de 

rechtspositieregeling van het personeel van de politiediensten vallen » (artikel XII.I.1, 1°, 

RPPol). 

 

 De meeste bepalingen van het RPPol zijn op 1 april 2001 in werking getreden 

(artikel XIII.II.1). 

 

 B.3.  Zoals ingevoegd bij artikel 33 van de wet van 3 juli 2005, en vervolgens gewijzigd 

bij artikel 51 van de wet van 20 juni 2006 « tot wijziging van bepaalde teksten betreffende de 

geïntegreerde politie » en bij artikel 3 van de wet van 3 maart 2010, bepaalde 

artikel XII.VII.27bis van het RPPol : 

 

 « De actuele personeelsleden bedoeld in tabel D1, derde kolom, punt 3.26 van bijlage 11 
kunnen meedingen voor de mandaatbetrekkingen zoals bedoeld in artikel 66 van de wet van 
26 april 2002. 
 
 Het eerste lid geldt eveneens voor de personeelsleden die daags vóór de inwerkingtreding 
van dit besluit bekleed waren met de graad van commissaris van de gemeentepolitie en die, 
hetzij, korpschef waren van een korps van de gemeentepolitie in een gemeente van klasse 17, 
hetzij benoemd waren in een gemeente van klasse 20 zonder korpschef te zijn van het 
desbetreffende korps ».  
 

 Artikel 3 van de wet van 2 december 2011 vervangt het tweede lid van die bepaling door 

de volgende tekst : 
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 « Het eerste lid geldt eveneens voor de personeelsleden die daags vóór de 
inwerkingtreding van dit besluit bekleed waren met de graad van commissaris van de 
gemeentepolitie en die, hetzij korpschef waren van een korps van de gemeentepolitie in een 
gemeente van klasse 17, hetzij benoemd waren in een gemeente van klasse 20 zonder 
korpschef te zijn van het desbetreffende korps of van wie de benoemingsprocedure 
aangevangen was daags vóór de dag vóór de inwerkingtreding van dit besluit maar nog niet 
voltooid was daags vóór de inwerkingtreding van dit besluit en van wie de benoeming in het 
betrokken ambt later is tussengekomen ».  
 

 B.4.  De artikelen 2 en 3 van de wet van 2 december 2011 zijn op 27 februari 2012 in 

werking getreden.  

 

 B.5.1.  Artikel 142 van de Grondwet en artikel 2, 2°, van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof vereisen dat elke natuurlijke persoon die een beroep tot 

vernietiging instelt, doet blijken van een belang. 

 

 Van het vereiste belang doen slechts blijken de personen wier situatie door de bestreden 

norm rechtstreeks en ongunstig zou kunnen worden geraakt. De actio popularis is niet 

toelaatbaar. 

 

 B.5.2.  Dat belang dient te bestaan op het ogenblik van de indiening van het 

verzoekschrift en dient te blijven bestaan tot de uitspraak van het arrest. 

 

 B.6.  Artikel 2 van de wet van 2 december 2011 regelt de toegang tot de betrekkingen die 

openstaan voor de hoofdcommissarissen van politie. 

 

 De verzoeker, die commissaris van politie is, voert voor het Hof niet aan dat hij thans 

kandidaat is voor een dergelijke betrekking of dat hij in de toekomst overweegt mee te dingen 

naar een betrekking van dat type. 

 

 B.7.   Bovendien maakt die bepaling het niet mogelijk om onmiddellijk een personeelslid 

met de graad van commissaris van politie in de graad van hoofdcommissaris te bevorderen. 

 

 In tegenstelling tot wat de verzoeker aanvoert, heeft de toepassing van artikel XII.VI.9bis 

van het RPPol, zoals gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 2 december 2011, noch tot doel, 

noch tot gevolg dat de in die bepaling bedoelde personeelsleden in de graad van 
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hoofdcommissaris worden bevorderd. De aanwijzing in een betrekking van hoofdcommissaris 

van politie met toepassing van die bepaling, gevolgd door een aanstelling in die graad met 

toepassing van artikel XII.VII.25 van het RPPol, zou enkel tot een bevordering in die graad 

kunnen leiden na afloop van een periode van minstens drie jaar, en bij een gunstige evaluatie 

(artikel 135ter, tweede streepje, van de wet van 26 april 2002 « houdende de essentiële 

elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse 

andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten », ingevoegd bij artikel 36 van de wet 

van 15 mei 2007 « op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de 

rechtspositie van sommige leden van de politiediensten »). 

 

 Op 27 oktober 2010 heeft de politieraad van de politiezone « Basse-Meuse » beslist om 

Alain Lambert te benoemen in een betrekking die openstaat voor hoofdcommissarissen van 

politie. De Raad van State, waarbij de zaak door de verzoeker aanhangig is gemaakt, heeft die 

beslissing sindsdien nietig verklaard (RvSt, 26 september 2012, nr. 220.754, Lambert). 

 

 B.8.  Artikel 3 van de wet van 2 december 2011 regelt de toegang tot de 

mandaatbetrekkingen. 

 

 Het mandaat is een « aanwijzing […] voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar [in één 

van de ambten opgesomd in artikel 66] » van de wet van 26 april 2002 « houdende de 

essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en 

houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten » (artikel 65 van de 

wet van 26 april 2002, vervangen bij artikel 32 van de wet van 20 juni 2006 « tot wijziging 

van bepaalde teksten betreffende de geïntegreerde politie »). Tot die ambten behoort het ambt 

van « korpschef van de lokale politie » (artikel 66, eerste lid, 1°, van de wet van 26 april 

2002, vervangen bij artikel 33 van de wet van 20 juni 2006). 

 

 B.9.1.  Op 30 januari 2001 werd een oproep tot kandidaatstelling bekendgemaakt met het 

oog op de aanwijzing van de korpschef van de lokale politie van de politiezone 

« Basse-Meuse », samengesteld uit de gemeenten Bitsingen, Blegny, Dalhem, Juprelle, 

Oupeye en Wezet (Belgisch Staatsblad, 30 januari 2001, p. 2500). Op 4 februari 2001 heeft de 

verzoeker, Philippe Lambert, die toen commissaris van politie te Wezet was, zijn kandidatuur 

ingediend. Tot de andere kandidaten behoorden Jean-Claude Adam, Jean-François Adam en 

Alain Lambert. 
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 De resultaten van de in artikel 3, § 4, van het koninklijk besluit van 31 oktober 2000 

« houdende vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten van de eerste aanstelling in 

bepaalde betrekkingen van de lokale politie » bedoelde proef gaven aan dat Alain Lambert 

ongeschikt was voor bevelvoering. Op 26 april 2001, na die resultaten te hebben gevalideerd, 

heeft de met toepassing van artikel 3, § 1, van hetzelfde koninklijk besluit opgerichte 

commissie de drie enige kandidaten gehoord die na afloop van die proef geschikt voor 

bevelvoering werden geacht. Met toepassing van artikel 3, § 4, tweede lid, van hetzelfde 

koninklijk besluit heeft zij hen vervolgens gerangschikt : Jean-Claude Adam werd als een 

« geschikte » kandidaat beschouwd, terwijl Jean-François Adam en Philippe Lambert in de 

categorie van de « zeer geschikte » kandidaten werden gerangschikt. 

 

 Vervolgens heeft de politieraad van de politiezone « Basse-Meuse » de aanwijzing van 

Jean-François Adam zevenmaal voorgedragen aan de Koning. Op vier voordrachten van de 

politieraad is een aanwijzing van die laatste door de Koning gevolgd (Belgisch Staatsblad, 

10 januari 2002, p. 731; 7 december 2002, p. 55052; 2 mei 2005, p. 20386; 6 mei 2009, 

p. 35392). De eerste drie besluiten tot aanwijzing werden ingetrokken (Belgisch Staatsblad, 

26 oktober 2002, p. 49197; 8 maart 2004, p. 12489; 5 mei 2006, p. 23395) ingevolge een 

arrest van de Raad van State waarbij de tenuitvoerlegging ervan werd geschorst (RvSt, 5 juli 

2002, nr. 108.931, Lambert; 23 september 2003, nr. 123.179, Lambert; 11 januari 2006, 

nr. 153.526, Lambert) wegens de onregelmatigheid van de voordracht van de politieraad. Het 

vierde besluit tot aanwijzing werd door dat rechtscollege nietig verklaard (RvSt, 23 juni 2011, 

nr. 214.103, Lambert). 

 

 Intussen waren zowel Jean-François Adam als Jean-Claude Adam met pensioen gegaan. 

 

 Aangezien de talrijke voordrachten tot aanwijzing door de politieraad van de politiezone 

« Basse-Meuse » ingevolge het onderzoek van de voormelde kandidaturen nog niet tot de 

regelmatige aanwijzing van een korpschef van de lokale politie van die zone hebben geleid, 

staat het in beginsel aan die politieraad om een nieuwe voordracht aan de Koning te doen, 

rekening houdend met de rangschikking van de kandidaten door de met toepassing van 

artikel 3, § 1, van het koninklijk besluit van 31 oktober 2000 opgerichte commissie (RvSt, 

8 mei 2012, nr. 219.271, Lambert). 
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 Rekening houdend met de pensionering van de twee andere door die commissie 

gerangschikte kandidaten, bleef echter enkel de verzoeker nog meedingen. 

 

 B.9.2.  Op 23 december 2011 heeft de politieraad van de politiezone « Basse-Meuse » 

beslist om de aanwijzingsprocedure te annuleren die aan de oorsprong van de oproep tot 

kandidaatstelling van 30 januari 2001 lag. De tenuitvoerlegging van die beraadslaging werd 

door de Raad van State geschorst (RvSt, 8 mei 2012, nr. 219.271, Lambert). 

 

 Op 29 augustus 2012 heeft de politieraad beslist om die beraadslaging in te trekken 

(RvSt, 8 november 2012, nr. 221.319, Lambert). Diezelfde dag heeft de politieraad beslist om 

de aanwijzingsprocedure voort te zetten die aan de oorsprong van de oproep tot 

kandidaatstelling van 30 januari 2001 lag, en om een aanvullende oproep tot kandidaatstelling 

bekend te maken met toepassing van het koninklijk besluit van 31 oktober 2000 en het 

ministerieel besluit van 11 januari 2006 « tot vaststelling van de functiebeschrijving en de 

daaruit voortvloeiende profielvereisten van een korpschef », waarbij werd gepreciseerd dat de 

verzoeker het voordeel van zijn kandidatuur van 2001 niet verloor maar werd verzocht ze in 

het kader van de nieuwe oproep tot kandidaatstelling bij te werken. 

 

 Aangezien hij van mening is dat die beslissingen van 29 augustus 2012 onwettig zijn, 

heeft de verzoeker, bij een verzoekschrift van 16 januari 2013 op grond van artikel 36 van de 

op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State en op grond van het 

voormelde arrest van de Raad van State van 23 juni 2011, dat rechtscollege verzocht een 

dwangsom op te leggen aan de politiezone « Basse-Meuse » wanneer die zijn aanwijzing in de 

functie van korpschef van die zone niet aan de Koning voordraagt. 

 

 B.10.  Geen van de voormelde beslissingen die de politieraad van de politiezone 

« Basse-Meuse » op 29 augustus 2012 heeft genomen, zijn gebaseerd op artikel 3 van de wet 

van 2 december 2011. 

 

 Die bepaling zet de kandidatuur van de verzoeker voor de eerste aanwijzing van een 

korpschef van die politiezone niet op de helling. 
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 De bestreden bepaling verhindert de politieraad van die politiezone niet om de aanwijzing 

van de verzoeker aan de Koning voor te dragen. Zij maakt het de Koning evenmin mogelijk 

de aanwijzing te weigeren die Hem zou worden voorgedragen. 

 

 De verzoeker zet niet uiteen - en het Hof ziet niet in - in welk opzicht artikel 3 van de wet 

van 2 december 2011 de afloop van die aanwijzingsprocedure zou kunnen beïnvloeden die in 

de volgende weken moet worden beëindigd. 

 

 B.11.1.  In afwachting van de afloop van die procedure stond het overigens aan het 

politiecollege om spoedig en voorlopig een waarnemend korpschef aan te wijzen met 

toepassing van artikel 46 van de wet van 7 december 1998 « tot organisatie van een 

geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus », luidens hetwelk « in geval van 

afwezigheid of verhindering van de korpschef […] het politiecollege onder de leden van het 

politiekorps met de hoogste graad, de vervangende korpschef [aanstelt] ». 

 

 B.11.2.  Uit het dossier van de verzoeker blijkt dat de verzoeker, zoals Alain Lambert en 

andere leden van het politiekorps van de politiezone « Basse-Meuse », als commissaris van 

politie een van de personen van dat korps met de hoogste graad is. 

 

 De aanwijzing van Alain Lambert waartoe door het politiecollege van die zone op 19 mei 

2011 is besloten, werd geschorst en vervolgens nietig verklaard door de Raad van State (RvSt, 

9 november 2011, nr. 216.210, Lambert; 22 maart 2012, nr. 218.588, Lambert), zodat die 

persoon dat ambt op grond van die beslissing van 19 mei 2011 niet langer wettig kon 

uitoefenen. 

 

 Bijgevolg stond het aan dat politiecollege om spoedig over te gaan tot de vergelijking van 

de titels en verdiensten van de verzoeker met die van de andere leden van het politiekorps van 

de politiezone die de hoogste graad hadden en die kandidaat waren voor een aanwijzing 

teneinde het ambt van korpschef van het korps van de lokale politie voorlopig uit te oefenen 

(RvSt, 9 november 2011, nr. 216.210, Lambert). 
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 B.11.3.  Op 29 augustus 2012 heeft het politiecollege van de politiezone « Basse-Meuse » 

beslist om een interne oproep tot kandidaatstelling bekend te maken met het oog op de 

aanwijzing van een korpschef ad interim. Slechts twee personen hebben zich kandidaat 

gesteld : de verzoeker en Alain Lambert. 

 

 Bij beslissing van 20 september 2012 heeft het politiecollege besloten om die laatste aan 

te wijzen als korpschef ad interim tot de indiensttreding van de persoon die na afloop van de 

in B.10 bedoelde procedure zal worden aangewezen. 

 

 De motivering van die beslissing - waartegen door de verzoeker een vordering tot 

schorsing en een beroep tot nietigverklaring op 21 november 2012 bij de Raad van State zijn 

ingesteld - bevat geen verwijzing naar artikel 3 van de wet van 2 december 2011, noch naar 

enige toepassing van die bepaling of naar de gevolgen ervan. 

 

 De verzoeker vermeldt dus niet - en het Hof ziet niet in - in welk opzicht artikel 3 van de 

wet van 2 december 2011 de beslissing van het politiecollege houdende aanwijzing van een 

korpschef ad interim heeft of nog zou kunnen beïnvloeden. 

 

 B.12.  Uit het voorafgaande blijkt dat de bestreden bepalingen de huidige situatie van de 

verzoeker niet rechtstreeks en ongunstig kunnen raken. 

 

 B.13.  Het beroep tot vernietiging is onontvankelijk. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 25 april 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut R. Henneuse 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5404 

 
 

Arrest nr. 59/2013 
van 25 april 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 41 van de wetten betreffende de preventie van 

beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd 

op 3 juni 1970, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Hasselt. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechters L. Lavrysen, 

J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 16 mei 2012 in zake Godelieve Linsen tegen het Fonds voor de 
beroepsziekten, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 24 mei 2012, 
heeft de Arbeidsrechtbank te Hasselt de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 41 van de gecoördineerde wetten van 3 juni 1970 betreffende de 
preventie van de beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten 
voortvloeit de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, inzoverre het de slachtoffers van een 
beroepsziekte uit de privé-sector, wier vergoeding voor medische kosten ingevolge 
beroepsziekte nooit langer kan terugwerken dan 120 dagen voor de datum van de indiening 
van de aanvraag, en de slachtoffers van een beroepsziekte in de openbare sector, ten aanzien 
van wie een dergelijke beperking niet geldt, verschillend behandelt ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Godelieve Linsen, wonende te 3580 Paal, Nieuwe Erven 40; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De Ministerraad heeft ook een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 13 maart 2013 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. H. Van Elst, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. J. Nulens en Mr. M. Liesens, 
advocaten bij de balie te Hasselt, voor Godelieve Linsen; 
 
 .  Mr. P. Slegers, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en J. Spreutels verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Het geschil voor de Arbeidsrechtbank te Hasselt heeft betrekking op de terugbetaling, door het Fonds voor 
de beroepsziekten, van de kosten voor geneeskundige verzorging die G. Linsen als gevolg van een beroepsziekte 
heeft gemaakt. Meer bepaald betwist het voormelde Fonds, op grond van artikel 41 van de gecoördineerde 
wetten van 3 juni 1970 betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die 
ziekten voortvloeit, de verplichting tot terugbetaling van de kosten die meer dan 120 dagen vóór de datum van de 
aanvraag tot vergoeding zijn gemaakt. Volgens G. Linsen schuilt in die wettelijke beperking een discriminatie. 
Alvorens uitspraak te doen, stelt de Arbeidsrechtbank de hiervoor aangehaalde prejudiciële vraag. 
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  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  G. Linsen voert aan dat, indien zij onder het toepassingsgebied viel van de wet van 3 juli 1967 
« betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar 
en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector », zij recht zou hebben op vergoeding van de 
kosten voor geneeskundige verzorging die verband houden met de beroepsziekte vanaf het ogenblik waarop de 
beroepsziekte zich heeft gemanifesteerd en niet slechts vanaf 120 dagen vóór de aanvraag van de vergoeding. In 
de arresten nrs. 25/2007 en 3/2009 heeft het Hof vastgesteld dat andere bepalingen van de gecoördineerde wetten 
van 3 juni 1970 betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten 
voortvloeit, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden omdat zij een soortgelijke beperking inhouden die 
niet geldt voor slachtoffers van beroepsziekten in de overheidssector. Ook in het voorliggende geval zou de 
beperking van de vergoedbaarheid van de medische kosten niet evenredig zijn met de nagestreefde 
doelstellingen. 
 
 A.2.  Volgens de Ministerraad vergelijkt de prejudiciële vraag twee verschillende systemen van vergoeding 
van beroepsziekten, namelijk het systeem in de privésector en het systeem in de publieke sector. Die systemen 
onderscheiden zich van elkaar door twee essentiële kenmerken. In de eerste plaats zijn er in de privésector meer 
beroepsziekten en grotere moeilijkheden in verband met de reconstructie van de carrière en met de identificatie 
van de werkgever, wat zou rechtvaardigen dat de wetgever het risico aan een openbare instelling voorbehoudt en 
niet aan de werkgever of zijn verzekeraar toevertrouwt, zoals in de publieke sector het geval is. In de tweede 
plaats worden beide systemen op verschillende wijze gefinancierd. Het stelsel voor beroepsziekten in de 
privésector wordt in hoofdzaak gefinancierd door een bijdrage van de werkgevers aan het « Globaal beheer van 
de sociale zekerheid ». De betaalde bijdragen worden niet toegewezen aan de vergoeding voor de beroepsziekten 
en zijn niet evenredig met het gedekte risico (repartitietechniek). Het stelsel voor beroepsziekten in de publieke 
sector maakt daarentegen gebruik van de kapitalisatietechniek. 
 
 De Ministerraad verwijst naar de rechtspraak van het Hof volgens welke de eigen logica van de twee 
systemen verantwoordt dat er verschillen bestaan, op voorwaarde dat de bescherming die elk systeem biedt 
coherent en efficiënt is. Het was overigens van bij aanvang de bedoeling van de wetgever om voor de 
werknemers van de privésector en die van de openbare sector weliswaar in een analoge maar niet in een 
identieke regeling te voorzien. Bovendien werden in de privésector drie vaststellingen gedaan die niet gelden in 
de openbare sector. Ten eerste wachten slachtoffers van een beroepsziekte tot zij zwaar zijn aangetast vooraleer 
zij een verzoekschrift tot het Fonds voor de beroepsziekten richten, hetgeen de preventie alsook het 
budgetbeheer zou bemoeilijken. Door het systeem van disponibiliteit zouden werknemers in de publieke sector 
ertoe worden aangezet om sneller te reageren. Ten tweede hebben de beroepsziekten in de privésector een 
grotere ontwikkeling gekend, met als gevolg dat de financiële stabiliteit van het Fonds wordt bedreigd. Ten 
derde heeft het Rekenhof de administratieve praktijk van het Fonds om, zonder geldige rechtsgrond, kosten terug 
te betalen vóór de vaststelling van de beroepsziekte, afgekeurd. 
 
 De Ministerraad zet uiteen dat de vergoedingen voor geneeskundige verzorging oorspronkelijk slechts 
konden worden toegekend vanaf het moment dat de aanvraag gegrond en ontvankelijk was verklaard. Nadat het 
Rekenhof de praktijk van het Fonds om vanaf de aanvraag gemaakte kosten te vergoeden had afgewezen, heeft 
de wetgever in 1982 de in het geding zijnde bepaling aangepast aan de voormelde praktijk. In 1985 werd « vanaf 
de datum van de indiening van de aanvraag » vervangen door « ten vroegste vanaf 60 dagen vóór de datum van 
indiening van de aanvraag » en in 1996 werd die termijn verlengd tot 120 dagen. Die termijn is bedoeld om aan 
de betrokkenen voldoende tijd te geven om een volledig dossier samen te stellen, zonder dat zij in die tijd het 
recht op vergoeding verliezen. Aangezien die termijn, die niet onredelijk kort is, de rechtszekerheid en de 
preventie beoogt, naast de bescherming van het slachtoffer van een beroepsziekte, schendt de in het geding 
zijnde bepaling niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. In de publieke sector is er geen sprake van een 
soortgelijke termijn omdat de schadeloosstelling zou ingaan vanaf de erkenning van de beroepsziekte. 
 
 De Ministerraad meent ten slotte dat de recente arresten nrs. 17/2012 en 102/2012 zijn standpunt 
bevestigen : specifieke regels zijn nodig om de preventie van beroepsziekten in de privésector te verzekeren en te 
waarborgen dat volledige dossiers worden ingediend; die specifieke regels zijn tevens verbonden aan de werking 
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van het systeem; dezelfde regels zijn niet nodig om te voldoen aan dezelfde doelstelling in de publieke sector. 
Die rechtspraak zou tevens aantonen dat de verwijzing naar de arresten nrs. 25/2007 en 3/2009 niet relevant is. 
De gevallen die aanleiding hebben gegeven tot die twee arresten zouden fundamenteel verschillen van de 
voorliggende situatie. In de eerste plaats betreffen zij de schadeloosstelling van blijvende arbeidsongeschiktheid. 
Bovendien is de terugwerkende kracht van de vergoeding voor arbeidsongeschiktheid in het publiek stelsel 
uitdrukkelijk erkend. Ten slotte werd de betwiste termijn niet ingeperkt, zoals hoger is gebleken, maar uitgebreid 
in het voordeel van het slachtoffer. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Krachtens artikel 41, eerste lid, van de wetten betreffende de preventie van 

beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd 

op 3 juni 1970 (hierna : de gecoördineerde wetten op de beroepsziekten), betaalt het Fonds 

voor de beroepsziekten het aandeel terug van de kosten voor geneeskundige verzorging die 

verband houden met een beroepsziekte en die ten laste zijn van de patiënt. 

 

 Artikel 41, vijfde lid, bepaalt : 

 

 « De in het eerste lid bedoelde geneeskundige verzorging wordt door het Fonds voor de 
beroepsziekten toegekend ten vroegste vanaf honderdtwintig dagen vóór de datum van de 
indiening van de aanvraag, op voorwaarde dat deze ontvankelijk is ». 
 

 B.2.  De voormelde bepaling geldt enkel voor de slachtoffers van een beroepsziekte in de 

privésector. De slachtoffers van een beroepsziekte in de overheidssector hebben naar luid van 

de prejudiciële vraag recht op een vergoeding van de kosten voor geneeskundige verzorging, 

zonder beperking in de tijd. 

 

 B.3.  In zijn arrest nr. 25/2007 van 30 januari 2007 heeft het Hof een schending van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet vastgesteld in zoverre, voor de slachtoffers van een 

beroepsziekte in de privésector, de vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid niet 

vroeger kan ingaan dan 120 dagen vóór de datum van het indienen van de aanvraag, terwijl 

een dergelijke beperking niet geldt voor de slachtoffers van een beroepsziekte in de openbare 

sector. 

 

 In zijn arrest nr. 3/2009 van 15 januari 2009 heeft het Hof een schending van dezelfde 

grondwetsbepalingen vastgesteld in zoverre, voor de slachtoffers van een beroepsziekte in de 

privésector, de vergoeding naar aanleiding van een aanvraag tot herziening wegens 
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verergering niet vroeger kan ingaan dan 60 dagen vóór de datum van het indienen van de 

aanvraag, terwijl een dergelijke beperking niet geldt voor de slachtoffers van een 

beroepsziekte in de openbare sector. 

 

 In zijn arrest nr. 102/2012 van 9 augustus 2012 heeft het Hof daarentegen geen schending 

van dezelfde grondwetsbepalingen vastgesteld in zoverre, voor de slachtoffers van een 

beroepsziekte in de privésector, de vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid wegens 

een beroepsziekte niet vroeger kan ingaan dan 365 dagen vóór de datum van de aanvraag, 

terwijl een dergelijke beperking niet geldt voor de slachtoffers van een beroepsziekte in de 

openbare sector. 

 

 De voormelde arresten hebben betrekking op het tijdstip waarop de vergoeding voor 

blijvende, gewijzigde of tijdelijke arbeidsongeschiktheid kan ingaan. De thans in het geding 

zijnde bepaling stelt het tijdstip vast vanaf wanneer de kosten voor geneeskundige verzorging 

die verband houden met een beroepsziekte voor terugbetaling in aanmerking komen. 

 

 B.4.  Artikel 3 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de 

schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk 

en voor beroepsziekten in de overheidssector bepaalt : 

 

 « Volgens de in artikel 1 bepaalde regelen : 
 
 1°  heeft degene die getroffen is door een arbeidsongeval, een ongeval op de weg naar en 
van het werk of een beroepsziekte recht op : 
 
 a)  een vergoeding van de kosten voor dokter, chirurg, apotheker, verpleging, prothese en 
orthopedie; 
 
 b)  een rente in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid; 
 
 c)  een bijslag wegens verergering van de blijvende arbeidsongeschiktheid na de 
herzieningstermijn; 
 
 […] ». 
 

 B.5.  Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 3 juli 1967 volgt, zoals het Hof 

reeds heeft vastgesteld met name in B.2.1 tot B.2.3 van zijn arrest nr. 125/2004 van 7 juli 

2004, dat de wetgever voor de werknemers van de privésector en die van de openbare sector 
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een vergelijkbaar stelsel heeft willen vaststellen op het vlak van de regeling van 

schadeloosstelling van slachtoffers van een arbeidsongeval of een beroepsziekte, maar dat hij 

een eenvoudige uitbreiding van het stelsel van de privésector tot de openbare sector heeft 

afgewezen, gelet op de eigen kenmerken van elke sector, in het bijzonder het feit dat de 

rechtspositie van ambtenaren over het algemeen reglementair van aard is, terwijl de 

tewerkstelling in de privésector contractueel van aard is. 

 

 B.6.  Zoals meermaals in herinnering is gebracht, met name in de reeds vermelde 

arresten, is het door de objectieve verschillen tussen beide categorieën van werknemers 

verantwoord dat zij aan verschillende systemen zijn onderworpen en kan worden aanvaard dat 

bij een nadere vergelijking van beide systemen verschillen in behandeling aan het licht 

komen, nu eens in de ene zin, dan weer in de andere, onder voorbehoud dat elke regel dient 

overeen te stemmen met de logica van het systeem waarvan die regel deel uitmaakt (zie o.a. 

arrest nr. 25/2007, B.4.1). 

 

 B.7.  Oorspronkelijk stelde artikel 41 van de gecoördineerde wetten op de beroepsziekten 

geen tijdstip vast vanaf wanneer de kosten voor geneeskundige verzorging die verband 

houden met een beroepsziekte, voor terugbetaling in aanmerking komen. 

 

 Bij het koninklijk besluit nr. 133 van 30 december 1982 werd aan dat artikel een vijfde 

lid toegevoegd, waarin werd bepaald dat geneeskundige verzorging door het Fonds voor de 

beroepsziekten wordt toegekend « vanaf de datum van indiening van de aanvraag ». Die 

wetswijziging werd noodzakelijk geacht omdat het Rekenhof van oordeel was dat het Fonds 

voor de beroepsziekten « slechts de geneeskundige zorgen mag ten laste nemen eens de 

aanvraag tot schadeloosstelling gegrond wordt geacht ». Het standpunt van het Rekenhof 

hield meer bepaald een afkeuring in van « de huidige praktijk van het Fonds die erin bestaat 

de geneeskundige zorgen ten laste te nemen vanaf de indiening van een ontvankelijk 

verklaarde aanvraag tot schadeloosstelling » (Verslag aan de Koning, Belgisch Staatsblad, 

12 januari 1983, p. 413). 

 

 Bij de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen werd « vanaf de datum van 

indiening van de aanvraag » vervangen door « ten vroegste vanaf 60 dagen vóór de datum van 

indiening van de aanvraag » en bij de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen 
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door « ten vroegste vanaf honderdtwintig dagen vóór de datum van indiening van de 

aanvraag ». 

 

 Het stelselmatig opschuiven van de datum strekt ertoe om, vanaf het ogenblik dat de 

symptomen van een beroepsziekte worden vastgesteld en dat voor de behandeling daarvan 

geneeskundige verzorging is vereist, aan de patiënt voldoende tijd te verlenen om bij het 

Fonds voor de beroepsziekten een gemotiveerde aanvraag tot terugbetaling van de kosten 

voor die geneeskundige verzorging in te dienen. 

 

 B.8.  In tegenstelling tot het arbeidsongeval, dat voortvloeit uit een plotse gebeurtenis die 

zich voordoet tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, is de beroepsziekte een 

ziekte waarvan het slachtoffer, met een zekere intensiteit en gedurende een bepaalde tijd, 

werd blootgesteld aan het beroepsrisico van die ziekte. 

 

 De beroepsziekte ontwikkelt zich na verloop van tijd zodat het tijdstip waarop aangifte 

ervan moet worden gedaan, soms moeilijk vast te stellen is en niet valt uit te sluiten dat kosten 

voor geneeskundige verzorging die op een bepaald tijdstip worden gemaakt, pas op een later 

tijdstip verband blijken te houden met de beroepsziekte. 

 

 B.9.  Door te bepalen dat de kosten voor geneeskundige verzorging « ten vroegste vanaf 

honderdtwintig dagen vóór de datum van de indiening van de aanvraag » voor terugbetaling 

in aanmerking komen, stelt de wetgever het aanvangspunt van het recht op terugbetaling van 

die kosten vast op een datum die niet noodzakelijkerwijze samenvalt met de datum waarop de 

eerste symptomen van de beroepsziekte werden vastgesteld. 

 

 Het stemt evenwel overeen met de logica van het systeem dat de wetgever het tijdstip 

bepaalt vanaf wanneer de kosten voor geneeskundige verzorging die verband houden met een 

beroepsziekte voor terugbetaling in aanmerking komen en aldus de periode van terugbetaling 

tot een redelijke termijn beperkt. 

 

 Het onbeperkt toestaan van de terugbetaling van kosten voor geneeskundige verzorging 

zou de uitgaven van het Fonds voor de beroepsziekten op buitensporige wijze kunnen doen 

toenemen, terwijl het aan de wetgever toekomt maatregelen te nemen om die uitgaven te 

beperken en het Fonds in staat te stellen zijn uitgaven te voorzien. 
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 Bovendien kan een beperking van de terugbetaling tot een redelijke termijn de patiënt 

ertoe aanzetten zijn ziekte aan te geven zodra de eerste symptomen opduiken. Naarmate de 

tijd verstrijkt, wordt het moeilijker uit te maken vanaf welk tijdstip de kosten voor 

geneeskundige verzorging zijn gerelateerd aan een beroepsziekte en zijn er minder 

mogelijkheden om preventieve maatregelen te nemen en te beletten dat de schade voortduurt 

of verergert. 

 

 B.10.  Rekening houdend met hetgeen voorafgaat en met de aard van de gevorderde 

bedragen, die niet de vergoeding voor arbeidsongeschiktheid uit hoofde van een beroepsziekte 

betreffen maar de kosten voor geneeskundige verzorging die verband houden met een 

beroepsziekte, is het niet zonder redelijke verantwoording te bepalen dat die kosten « ten 

vroegste vanaf honderdtwintig dagen vóór de datum van de indiening van de aanvraag » voor 

terugbetaling in aanmerking komen. 

 

 Het behoort tot de bevoegdheid van de wetgever te oordelen of in dat verband een grotere 

gelijkschakeling van de privésector en de openbare sector al dan niet wenselijk is en in 

voorkomend geval te bepalen op welk tijdstip en op welke wijze via concrete maatregelen 

vorm moet worden gegeven aan een grotere uniformiteit tussen beide regelgevingen. 

 

 B.11.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 
 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 41, vijfde lid, van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de 

vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970, 

schendt niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 25 april 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut M. Bossuyt 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5417 

 

 

Arrest nr. 60/2013 

van 25 april 2013 

 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 43 van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1964, zoals gewijzigd bij artikel 11 van de wet van 8 augustus 1980 

betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, gesteld door de Rechtbank van eerste 

aanleg te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters A. Alen, 

J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij vonnis van 16 maart 2012 in zake Daniel Ralet tegen de Belgische Staat, waarvan de 

expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 7 juni 2012, heeft de Rechtbank van eerste 

aanleg te Brussel de volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schendt artikel 43 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1964 (zoals gewijzigd 

bij de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen [1979-1980]) de 

artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet, in zoverre het de mogelijke aftrek, als 

vroegere bedrijfsverliezen, van de verliezen die zijn geleden vanaf het boekhoudjaar dat na 

31 december 1976 ingaat, op voorwaarde dat zij de vanuit fiscaal oogpunt toegestane 

waardeverminderingen niet overstijgen of op voorwaarde dat zij binnen de voormelde termijn 

hadden kunnen worden afgetrokken indien geen waardeverminderingen werden toegestaan, 

beperkt tot vijf belastbare tijdperken, terwijl die bepaling de bedrijfsverliezen die zijn geleden 

vanaf het boekhoudjaar dat na 31 december 1976 ingaat, ofwel op voorwaarde dat zij de 

vanuit fiscaal oogpunt toegestane afschrijvingen niet overstijgen, ofwel op voorwaarde dat zij 

binnen de voormelde termijn hadden kunnen worden afgetrokken indien geen afschrijvingen 

werden toegestaan, uitsluit van die beperking tot vijf belastbare tijdperken ? ». 

 

 

 Memories zijn ingediend door : 

 

 -  Daniel Ralet, wonende te 1000 Brussel, Terkamerenlaan 48; 

 

 -  de Ministerraad. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 13 maart 2013 : 

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. J. Malherbe, advocaat bij de balie te Brussel, voor Daniel Ralet; 

 

 .  Mr. L. Gilain loco Mr. B. Dewit, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 

Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en E. Derycke verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  



3 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 De vraag die Daniel Ralet, burgerlijk ingenieur wiens beroepsactiviteit bestaat in de exploitatie van een 

industriële onderneming, plaatst tegenover de Belgische Staat, is of Daniel Ralet van zijn belastbare inkomsten 

met betrekking tot de aanslagjaren 1991 en 1992 vroegere verliezen kan aftrekken die hij heeft geleden 

gedurende de jaren 1979, 1980 en 1981 en die voortvloeien uit op voorraden en schuldvorderingen geboekte 

waardeverminderingen. 

 

 De verrekening van die vroegere verliezen voor een totaalbedrag van 2 922 586 frank zou Daniel Ralet 

hebben toegelaten de belastbare grondslag van het aanslagjaar 1991, in zoverre het is samengesteld uit 

beroepsinkomsten, terug te brengen tot nul (namelijk 3 479 197 frank (beroepsinkomsten) - 1 043 473 frank 

(bedrag van de vroegere verliezen waarvan de verrekening is toegestaan door de belastingadministratie in het 

kader van de beslissing van de directeur der belastingen) = 2 435 724 frank; het bedrag van 2 922 586 frank 

volstond bijgevolg om het bedrag van de belastbare grondslag terug te brengen tot nul en liet zelfs nog een saldo 

van verliezen over voor het aanslagjaar 1992). 

 

 Het saldo van het bedrag van de vroegere verliezen, dat overbleef na die verrichting, namelijk 

486 862 frank (2 922 586 frank - 2 435 724 frank), zou het mogelijk hebben gemaakt het bedrag van de 

belastbare beroepsinkomsten voor het aanslagjaar 1992 te verminderen van 852 840 frank tot 365 978 frank, 

waardoor het bedrag van de belastbare inkomsten aldus in totaal zou worden beperkt tot 444 213 frank (namelijk 

365 978 frank + 78 235 frank (inkomsten uit onroerende goederen)). 

 

 De belastingadministratie verzet zich tegen de verrekening van de vroegere verliezen met betrekking tot de 

jaren 1979, 1980 en 1981 omdat die niet verenigbaar is met de recuperatietermijn van vijf jaar : 

 

 « De administratie weigert te dezen de verrekening van de vroegere verliezen met betrekking tot de 

jaren 1979 tot 1981 omdat die verliezen niet recupereerbaar zijn na de termijn van vijf jaar; de enige 

bedrijfsverliezen die nog zonder beperking in de tijd recupereerbaar zijn tot het aanslagjaar 1990, zijn die welke 

overeenstemmen met de geboekte afschrijvingen » (bijkomende conclusies en synthese van de Belgische Staat, 

p. 6). 

 

 Daniel Ralet voert voor de verwijzende rechter aan dat dat standpunt niet kan worden aanvaard, daar 

artikel 43 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1964 (thans artikel 23 van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992), op grond waarvan de belastingadministratie die weigering verantwoordt, volgens 

hem een onverantwoord verschil in behandeling invoert tussen de afschrijvingen, die die vermindering zonder 

beperking in de tijd kunnen genieten, en de aan waardeverminderingen verbonden bedrijfsverliezen, die die 

vermindering na vijf jaar niet genieten. 

 

 Dat is het voorwerp van de hiervoor weergegeven prejudiciële vraag. 

 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.  Daniel Ralet is van mening dat artikel 43 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1964 

(WIB 1964), zoals het voortvloeit uit de wijziging bij artikel 11 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de 

budgettaire voorstellen 1979-1980, in strijd is met het beginsel van niet-discriminatie en gelijke behandeling 

verankerd in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre de beperking tot een periode van vijf jaar van de 

mogelijkheid om de vroegere verliezen af te trekken, geldt voor de vroegere verliezen die voortvloeien uit 

waardeverminderingen die, zoals te dezen, zijn geboekt op voorraden of schuldvorderingen, terwijl de vroegere 

verliezen die voortvloeien uit afschrijvingen aan die termijn ontsnappen. 

 

 Zowel de afschrijvingen als de waardeverminderingen zijn echter waardeaanpassingen van een bestanddeel 

dat daarvóór in de balans is opgenomen. Het gaat om wijzigingen van het vermogen die kunnen worden 

toegepast op de oorspronkelijk in de balans opgenomen waarderingen. In beide hypothesen gaat het om 

neerwaartse balanswijzigingen die geen enkele uitbetaling impliceren. 
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 In beide gevallen verplicht artikel 19 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de 

jaarrekeningen van de ondernemingen (huidig artikel 48 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 « tot 

uitvoering van het Wetboek van vennootschappen ») een onderneming ertoe stelselmatig afschrijvingen en 

waardeverminderingen te vormen. 

 

 In die context kan eveneens eraan worden herinnerd dat de jaarrekeningen een getrouw beeld moeten geven 

van het vermogen, van de financiële situatie, alsook van de resultaten van de vennootschap (artikel 2 van de 

vierde richtlijn 78/660/EEG van de Raad, van 25 juli 1978 « op de grondslag van artikel 54, lid 3, onder g), van 

het Verdrag betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen ». Een expliciete verwijzing naar 

dat beginsel is ingevoerd bij het koninklijk besluit van 12 september 1983 in het koninklijk besluit van 1976. 

 

 Ten aanzien van het gelijkheidsbeginsel voert artikel 43, eerste lid, 3°, en tweede lid, 2°, van het WIB 1964 

een onverantwoorde discriminatie in onder belastingplichtigen die beiden over vroegere verliezen beschikken en 

die zich dus ten aanzien van de draagkracht bevinden in een vergelijkbare situatie, maar een verschillende fiscale 

behandeling ondergaan naargelang die verliezen voortvloeien uit afschrijvingen (zonder dat een onderscheid 

dient te worden gemaakt naargelang het gaat om gewone, aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen) dan wel 

voortvloeien uit waardeverminderingen. 

 

 Dat verschil in behandeling wordt niet verantwoord in de parlementaire voorbereiding van de wet van 

8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, zij het dat de Regering, in de memorie van 

toelichting en in het kader van het verslag namens de Commissie voor de financiën, de zorg heeft geuit om de 

afschrijvingen op die manier te behandelen teneinde de fiscale last niet te verzwaren. 

 

 De prejudiciële vraag dient dus bevestigend te worden beantwoord. 

 

 A.2.  De Ministerraad, die herinnert aan de motieven van het verwijzende vonnis waarbij gewag wordt 

gemaakt van het in het geding zijnde verschil in behandeling, en die motieven goedkeurt, voert aan dat hij geen 

enkel element ziet dat die gedifferentieerde behandeling van de overdracht van de verliezen in de tijd kan 

verantwoorden naargelang zij voortvloeien uit de inaanmerkingneming van afschrijvingen dan wel uit de 

inaanmerkingneming van waardeverminderingen. 

 

 De artikelen 263 en 309, 8°, van de wet van 22 december 1989 houdende fiscale bepalingen hebben 

overigens een einde gemaakt aan dat verschil in behandeling. 

 

 Het Hof wordt dus verzocht de gestelde vraag bevestigend te beantwoorden. 

 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 43 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1964 (hierna : WIB 1964), 

zoals gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-

1980 en zoals het van toepassing was « op het ogenblik van de feiten », bepaalde : 

 

 « Het nettobedrag van de bedrijfsinkomsten wordt als volgt vastgesteld : 

 

 1°  het brutobedrag van de inkomsten van iedere beroepswerkzaamheid wordt verminderd 

met de bedrijfsuitgaven of -lasten die op deze inkomsten drukken; 

 

 2°  de bedrijfsverliezen die tijdens het belastbaar tijdperk zijn geleden uit hoofde van 

enige beroepswerkzaamheid worden aangerekend op de inkomsten van de andere 

werkzaamheden; 
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 3°  van de beroepsinkomsten, bepaald overeenkomstig 1° en 2°, worden de tijdens de vijf 

vorige belastbare tijdperken geleden bedrijfsverliezen afgetrokken; deze aftrek wordt 

achtereenvolgens verricht op de beroepsinkomsten van elk volgend belastbaar tijdperk; 

 

 4°  het totaal van de overeenkomstig 1° tot 3° bepaalde bedrijfsinkomsten wordt 

verminderd met de uitgaven of aftrekkingen bedoeld in de artikelen 54 tot 66. 

 

 Mogen worden afgetrokken buiten de termijn gesteld in het 3° van het voorgaande lid : 

 

 1°  de bedrijfsverliezen die na 1 januari 1960 zijn veroorzaakt door overmacht of toeval; 

 

 2°  de bedrijfsverliezen die werden geleden vanaf het boekjaar dat ingaat na 31 december 

1976, ofwel in zover zij niet meer bedragen dan de fiscaal aangenomen afschrijvingen, ofwel 

in zover zij binnen voornoemde termijn zouden kunnen zijn afgetrokken indien geen 

afschrijvingen waren aangenomen; 

 

 3°  de bedrijfsverliezen betreffende een boekjaar dat voorafgaat aan het boekjaar dat 

ingaat na 31 december 1976, in zover zij binnen voornoemde termijn zouden kunnen zijn 

afgetrokken indien er vanaf het boekjaar dat ingaat na 31 december 1976 fiscaal geen 

afschrijvingen waren aangenomen. 

 

 De Koning bepaalt de wijze waarop de in dit artikel gestelde aftrekken worden verricht ». 

 

 B.2.  Het Hof wordt ondervraagd over de bestaanbaarheid met de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet van de voormelde bepaling, in zoverre zij het niet mogelijk maakt om van de 

belastbare inkomsten vroegere verliezen af te trekken die eerder zijn geleden dan tijdens de 

vijf jaren die het belastbare tijdperk voorafgaan, terwijl zij een dergelijke aftrek zonder 

beperking in de tijd toestaat voor de afschrijvingen die gedurende datzelfde tijdperk ingaan. 

 

 B.3.1.  De wijziging van het in het geding zijnde artikel 43 van het WIB 1964 bij de 

voormelde wet van 8 augustus 1980 vindt haar oorsprong in de wil van de Regering om « te 

vermijden dat het boeken van afschrijvingen, minderwaarden, voorzieningen voor risico’s, 

ongeacht het resultaat, in feite voor gevolg zou hebben de recuperatieperiode van de fiscale 

verliezen in te korten » (verslag aan de Koning voorafgaand aan het koninklijk besluit van 

8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen, Belgisch 

Staatsblad, 19 oktober 1976, p. 13463). 

 

 In het verlengde van de geuite wil om de fiscaal nadelige gevolgen van het nieuwe 

boekhoudrecht te neutraliseren, heeft artikel 43, tweede lid, van het WIB 1964 de 
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aftrekbaarheid zonder beperking in de tijd van de afschrijvingen in de loop van dat boekjaar 

toegestaan. 

 

 B.3.2.  Het criterium op grond waarvan het verschil in behandeling betreffende de 

aftrekbaarheid van de bedrijfsverliezen wordt gemaakt, verwijst alleen naar de verliezen die 

de vanuit fiscaal oogpunt toegestane afschrijvingen niet overstijgen, met uitsluiting van de 

verliezen die voortvloeien uit waardeverminderingen. 

 

 B.3.3.  Luidens artikel 12 van het voormelde koninklijk besluit van 8 oktober 1976 

(huidig artikel 45, eerste lid, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 « tot uitvoering 

van het wetboek van vennootschappen ») zijn de afschrijvingen « de bedragen ten laste van de 

resultatenrekening genomen, met betrekking tot oprichtingskosten en tot immateriële en 

materiële vaste activa waarvan de gebruiksduur beperkt is, ten einde hetzij het bedrag van 

deze oprichtingskosten en van de eventuele geherwaardeerde aanschaffingskosten van deze 

vaste activa te spreiden over een waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur, hetzij deze 

kosten ten laste te nemen op het ogenblik waarop zij worden aangegaan ». Op fiscaal vlak 

worden die afschrijvingen « als beroepskosten aangemerkt naar de mate dat ze gegrond zijn 

op de aanschaffings- of beleggingswaarde en voor zover ze noodzakelijk zijn en samengaan 

met een waardevermindering die zich in het belastbare tijdperk werkelijk heeft voorgedaan » 

(artikel 45, 4°, van het WIB 1964, huidig artikel 61 van het WIB 1992). 

 

 Luidens artikel 12 van hetzelfde koninklijk besluit wordt onder waardeverminderingen 

verstaan « correcties op de aanschaffingswaarde van de actiefbestanddelen, andere dan die 

vermeld in het vorige lid, om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken 

ontwaardingen bij het afsluiten van het boekjaar » (huidig artikel 45, tweede lid, van het 

voormelde koninklijk besluit van 30 januari 2001). Aan waardeverminderingen kunnen dus 

worden onderworpen : de terreinen en andere materiële vaste activa waarvan het gebruik niet 

is beperkt in de tijd, de financiële vaste activa, de voorraden, de goederen in bewerking, de 

schuldvorderingen, de geldbeleggingen en de beschikbare waarden. 

 

 Aldus zijn zowel de afschrijvingen als de waardeverminderingen waardeaanpassingen 

van een bestanddeel dat vooraf is opgenomen in de balans. Het gaat om 

vermogenswijzigingen die kunnen worden toegepast op de oorspronkelijk in de balans 
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opgenomen waarderingen. Ongeacht of het gaat om afschrijvingen dan wel om 

waardeverminderingen, impliceren die balanswijzigingen geen enkele uitbetaling. Op fiscaal 

vlak houden zowel de afschrijvingen als de waardeverminderingen dus een ontwaarding in 

van de aanschaffingswaarde van een bestanddeel van het actief. 

 

 B.3.4.  In de parlementaire voorbereiding van de wet van 8 augustus 1980 wordt geen 

uitleg gegeven over de oorsprong van de gedifferentieerde behandeling van de verliezen die 

voortvloeien uit afschrijvingen en van de verliezen die voortvloeien uit 

waardeverminderingen. In de memorie van toelichting wordt vermeld dat de aanneming van 

de bijzondere regel voor de verliezen die voortvloeien uit afschrijvingen ertoe strekt te 

voldoen « aan de verbintenis die de vorige Regering aanging ervoor te zorgen dat de 

bepalingen genomen in uitvoering van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de 

boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen, geen onrechtstreekse fiscale 

gevolgen zouden hebben » (Parl. St., Kamer, 1979-1980, nr. 323/1, p. 6). In het verslag 

namens de Commissie voor de financiën becommentarieert de minister van Financiën de 

wijziging als volgt : 

 

 « De wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekeningen van 

de ondernemingen verplicht de ondernemingen hun afschrijvingen te boeken, ook indien de 

bedrijfsresultaten daartoe niet volstaan. 

 

 Er moest worden voorkomen dat die verplichting een ongunstige fiscale terugslag heeft 

voor de ondernemingen. Daarom laat dit artikel de aftrek van de bedrijfsverliezen als gevolg 

van de aflossingen toe na de termijn van vijf jaar » (Parl. St., Senaat, 1979-1980, nr. 483-9, 

p. 24, zie ook p. 8). 

 

 In zijn memorie stelt de Ministerraad vast « dat hij geen enkel element ziet dat die 

gedifferentieerde behandeling van de overdracht van de verliezen in de tijd kan 

verantwoorden naargelang zij voortvloeien uit de inaanmerkingneming van afschrijvingen dan 

wel uit de inaanmerkingneming van waardeverminderingen ». 

 

 Het Hof merkt ten slotte op dat aan die gedifferentieerde behandeling een einde is 

gemaakt door de artikelen 263 en 309, 8°, van de wet van 22 december 1989 houdende fiscale 

bepalingen, die alle beperkingen in de tijd van de bedrijfsverliezen vanaf het aanslagjaar 1991 

opheffen. 
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 B.4.  De prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 43 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1964, zoals gewijzigd bij 

artikel 11 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 

en zoals van toepassing op het in het geding zijnde geschil, schendt de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 25 april 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut R. Henneuse 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5478 

 
 

Arrest nr. 61/2013 
van 25 april 2013 

 
 

 

A R R E S T 
_________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 102 en 105 van de herstelwet van 

22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, gesteld door het Arbeidshof te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 6 september 2012 in zake de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening tegen 
Kathleen De Rijck, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 
12 september 2012, heeft het Arbeidshof te Brussel de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schenden de artikelen 102 en 105 van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende 
sociale bepalingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre ze zo worden 
geïnterpreteerd dat het recht op een uitkering voor loopbaanonderbreking niet kan toegekend 
worden aan werknemers die wel voltijds tewerkgesteld zijn, maar dit ingevolge de cumulatie 
van twee deeltijdse arbeidsbetrekkingen bij twee werkgevers van respectievelijk 70 % en 
30 % van een voltijdse arbeidsbetrekking, in acht nemende de omstandigheid dat beide 
werkgevers op de hoogte waren en akkoord waren met de opsplitsing van een oorspronkelijk 
voltijdse tewerkstelling in twee deeltijdse tewerkstellingen ». 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 28 februari 2013 : 
 
 -  is verschenen : Mr. V. Pertry, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. De Groot en P. Nihoul verslag uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat er tussen de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (hierna : « RVA ») 
en K. D.R. een geschil is ontstaan naar aanleiding van het opnemen van ouderschapsverlof (ten belope van 
20 pct. van een voltijdse betrekking) en de daarvoor ontvangen onderbrekingsuitkeringen van de RVA tijdens de 
periode van 1 oktober 2005 tot 31 oktober 2006. 
 
 Uit het vonnis van de Arbeidsrechtbank te Leuven van 14 november 2011, waartegen door de RVA hoger 
beroep is ingesteld voor de verwijzende rechter, blijkt dat de verwerende partij voor de verwijzende rechter op 
13 juli 2001 een voltijdse arbeidsovereenkomst had gesloten met de bvba « Abesco Contract ». In de 
bodemprocedure wordt niet betwist dat de voorwaarden om recht te kunnen hebben op ouderschapsverlof en de 
onderbrekingsuitkeringen ten laste van de RVA, zowel op het ogenblik van de aanvraag van de 
onderbrekingsuitkeringen (1 november 2003) als op het ogenblik van de aanvang van het ouderschapsverlof 
(1 januari 2005) vervuld waren. 
 
 Evenwel blijkt dat de verwerende partij, met ingang van 1 oktober 2005, dus tijdens het ouderschapsverlof, 
haar voltijdse arbeidsovereenkomst heeft laten wijzigen naar een deeltijdse arbeidsovereenkomst ten belope van 
30 pct. van een voltijdse arbeidsovereenkomst, en dat zij met de bvba « Huntsman Europe » een nieuwe 
deeltijdse arbeidsovereenkomst heeft gesloten ten belope van 70 pct. van een voltijdse arbeidsovereenkomst. 
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 Noch de verwerende partij, noch de bvba « Abesco Contract » hebben de RVA geïnformeerd over deze 
wijziging. Bij beslissing van 16 januari 2007, heeft de gewestelijke directeur van de RVA het recht op 
onderbrekingsuitkeringen herzien voor de periode van 1 oktober 2005 tot en met 31 oktober 2006, omdat zij in 
die periode niet voltijds bij één enkele werkgever was tewerkgesteld. Bij beslissing van 20 februari 2007 wordt 
van K. D.R. 1 482,92 euro teruggevorderd. 
 
 De verwerende partij heeft een procedure gestart bij de Arbeidsrechtbank te Leuven. Die Rechtbank heeft 
haar vordering ontvankelijk en gegrond verklaard. De RVA heeft tegen dat vonnis hoger beroep ingesteld voor 
het Arbeidshof te Brussel. 
 
 De verwijzende rechter is van oordeel dat, alhoewel de overwegingen van het arrest nr. 63/2009 prima facie 
zouden kunnen worden overgeplaatst naar die situatie, het Grondwettelijk Hof, in dat arrest, uitdrukkelijk heeft 
verklaard dat het zijn onderzoek beperkt tot het bijzondere geval dat aan het Hof werd voorgelegd. 
 
 Derhalve stelt de verwijzende rechter bovenvermelde prejudiciële vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  De Ministerraad voert in hoofdorde aan dat de prejudiciële vraag geen antwoord behoeft omdat de 
vraag klaarblijkelijk niet bijdraagt tot de oplossing van het bodemgeschil. K. D.R. behoort immers niet tot die 
categorie van personen die rechten kunnen putten uit de artikelen 102 en 105 van de herstelwet van 22 januari 
1985, omdat haar situatie op verschillende punten niet reglementair is en zij dus hoe dan ook geen recht heeft op 
ouderschapsverlof en de daarmee gepaard gaande onderbrekingsuitkering. 
 
 A.1.2.  In de eerste plaats moet een werknemer, om recht te hebben op ouderschapsverlof, gedurende de 
vijftien maanden die voorafgaan aan de schriftelijke kennisgeving aan de hand waarvan de werknemer gebruik 
wenst te maken van het ouderschapsverlof, twaalf maanden door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn 
geweest met de werkgever die hem tewerkstelt. Voor wat de tweede deeltijdse arbeidsovereenkomst ten belope 
van 70 pct. betreft, wordt dus niet aan die voorwaarde voldaan. De in de prejudiciële vraag vermelde 
« opsplitsing » van een oorspronkelijke voltijdse tewerkstelling in twee deeltijdse tewerkstellingen is geen in het 
arbeidsrecht gekend begrip en kan geen afbreuk doen aan de juridische vaststelling dat de oorspronkelijke 
voltijdse arbeidsovereenkomst in onderling akkoord werd gewijzigd. 
 
 In de tweede plaats blijkt dat de oorspronkelijke voltijdse arbeidsovereenkomst niet was gewijzigd in een 
deeltijdse arbeidsovereenkomst ten belope van 80 pct., wat in strijd is met artikel 105, § 1, van de herstelwet. 
Evenmin werden de nieuwe deeltijdse arbeidsovereenkomsten aangepast aan de nieuwe tewerkstellingssituatie. 
 
 In de derde plaats heeft K. D.R., in het kader van de nieuwe deeltijdse arbeidsovereenkomst ten belope van 
70 pct., geen nieuwe aanvraag ingediend voor het verkrijgen van ouderschapsverlof, noch voor het verkrijgen 
van een onderbrekingsuitkering. 
 
 In de vierde plaats is de wekelijkse arbeidsduur van de deeltijdse arbeidsovereenkomst van 30 pct. met de 
bvba « Abesco Contract » lager dan de toegelaten minimale wekelijkse arbeidsduur van 1/3 van de wekelijkse 
arbeidsduur van de voltijds tewerkgestelde werknemers. 
 
 A.1.3.  De Ministerraad stelt derhalve vast dat, aangezien het ouderschapsverlof niet mogelijk was in het 
kader van de deeltijdse arbeidsovereenkomst van 70 pct., omdat niet aan de anciënniteitsvoorwaarde was 
voldaan, en, aangezien de deeltijdse arbeidsovereenkomst van 30 pct. die gesloten is in strijd met de 
arbeidsrechtelijke voorschriften inzake deeltijdse arbeid, geen recht op ouderschapsverlof kan openen en de 
verplichting om de RVA te informeren en de noodzakelijke aanvragen in te dienen ten aanzien van de RVA niet 
in acht werd genomen, K. D.R. in geen geval in aanmerking kan komen voor een onderbrekingsuitkering. 
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 Derhalve is hier slechts sprake van een louter conventioneel, tussen de werknemer en haar werkgevers 
afgesproken verlof dat de wettelijke grenzen van het recht op ouderschapsverlof volledig te buiten gaat. 
 
 A.2.1.  In ondergeschikte orde voert de Ministerraad aan dat de prejudiciële vraag ontkennend moet worden 
beantwoord. Een werknemer die wordt tewerkgesteld in een deeltijdse arbeidsovereenkomst heeft enkel het recht 
zijn loopbaan volledig te onderbreken : in dat geval kan hij, naar keuze, deze onderbreking beschouwen als een 
deeltijdse arbeidsovereenkomst of als meerdere deeltijdse arbeidsovereenkomsten. Voor elke deeltijdse 
tewerkstelling dient wel te worden nagegaan of aan de voorwaarden van toekenning van ouderschapsverlof 
wordt voldaan. Een werknemer die een deeltijdse arbeidsovereenkomst heeft afgesloten, heeft niet het recht om 
zijn arbeidsprestaties te verminderen ten belope van 1/5 in het kader van het ouderschapsverlof; aangezien het 
hier gaat om een recht op ouderschapsverlof dat zich opdringt aan de werkgever ook al gaat deze niet akkoord, is 
het feit dat de werkgever(s) akkoord zou(den) gaan om de werknemer in strijd met de wettelijke bepalingen toch 
« ouderschapsverlof » te laten opnemen, van geen belang. 
 
 Niettegenstaande de prejudiciële vraag betrekking heeft op de onderbrekingsuitkeringen kan het recht op 
onderbrekingsuitkeringen niet los worden gezien van het recht op ouderschapsverlof. 
 
 A.2.2.  De Ministerraad merkt op dat de twee categorieën van werknemers die worden vergeleken de 
werknemer is die een voltijdse arbeidsovereenkomst heeft gesloten met één werkgever en die een recht op 
ouderschapsverlof onder de vorm van een vermindering van de prestatie ten belope van 1/5 wenst uit oefenen en 
hiervoor een onderbrekingsuitkering wenst te ontvangen, en de werknemer die twee deeltijdse 
arbeidsovereenkomsten heeft gesloten, de ene van 70 pct. en de andere van 30 pct. van een voltijdse betrekking, 
en die ook een recht op ouderschapsverlof onder de vorm van een vermindering van de prestaties ten belope van 
1/5 wenst uit te oefenen en hiervoor een onderbrekingsuitkering wenst te ontvangen en dit rekening houdend met 
het feit dat beide werkgevers op de hoogte waren en akkoord gingen met de opsplitsing van de oorspronkelijke 
voltijdse tewerkstelling in twee deeltijdse tewerkstellingen. 
 
 In de eerste plaats wordt aangevoerd dat de werknemer met een voltijdse arbeidsovereenkomst en een 
werknemer met een deeltijdse arbeidsovereenkomst onvergelijkbaar zijn, voor wat betreft een vermindering van 
de arbeidsprestaties in het kader van ouderschapsverlof. De deeltijdse werknemer beschikt de facto over tal van 
mogelijkheden om zijn prestaties af te stemmen op zijn gezinsleven. Een voltijdse werknemer heeft die 
flexibiliteit niet, maar dat gemis wordt gecompenseerd door zijn mogelijkheid om zijn arbeidsprestaties te 
verminderen met 20 of 50 pct. Op het vlak van de verzoening van het professioneel leven en het privéleven is de 
situatie van een werknemer met een voltijdse arbeidsovereenkomst dan ook niet vergelijkbaar met die van een 
werknemer met één of meerdere deeltijdse arbeidsovereenkomsten. 
 
 A.2.3.  Daarnaast meent de Ministerraad dat het onderscheid in redelijkheid te verantwoorden is. Het 
onderscheid is gebaseerd op het objectieve criterium van de omvang van de tewerkstelling. Door het toekennen 
van een recht op ouderschapsverlof en derhalve een recht op onderbrekingsuitkeringen streeft de wetgever een 
wettig doel na. Het niet zonder onderscheid toelaten van voltijdse en deeltijdse werknemers tot alle 
mogelijkheden van ouderschapsverlof staat eveneens in redelijke verhouding tot het beoogde doel. Het is niet 
nodig om het recht op vermindering van de prestaties ook formeel voor de deeltijdse werknemers open te stellen, 
aangezien het voor hen openstaande recht op ouderschapsverlof een situatie kan creëren die misschien niet 
identiek is aan maar toch zeker sterk vergelijkbaar met die van een voltijdse werknemer. Bovendien is de 
regeling van het ouderschapsverlof ingesteld om een betere verzoening van arbeid en kinderlast mogelijk te 
maken. Die problematiek is groter voor werknemers met een voltijdse arbeidsovereenkomst, dan voor 
werknemers met een deeltijdse arbeidsovereenkomst. 
 
 A.2.4.  De Ministerraad wijst tevens erop dat het toelaten van de vermindering van arbeidsprestaties bij 
deeltijdse arbeidsovereenkomsten tot een ongewenst kluwen van kleine deeltijdse arbeidsovereenkomsten leidt 
dat aan de werkgevers zou worden opgedrongen ter uitvoering van het recht op ouderschapsverlof. Dit zou nog 
versterkt worden indien deeltijdse arbeidsovereenkomsten samengeteld zouden moeten worden tot een voltijdse 
tewerkstelling. Hoe zou immers de 20 pct. of 50 pct. vermindering dan verdeeld worden over de verschillende 
deeltijdse arbeidsovereenkomsten ? Hoe zal de werkgever dit organisatorisch kunnen opvangen ? 
 
 Als laatste element merkt de Ministerraad nog op dat de artikelen 102 en 105 van de herstelwet geen 
rekening houden met het al dan niet akkoord gaan van de werkgever, omdat het hier het uitoefenen van het recht 
op ouderschapsverlof betreft dat moet kunnen worden afgedwongen ook als de werkgever niet akkoord zou 
gaan. Het recht op een onderbrekingsuitkering doen afhangen van het akkoord van de werkgever met het 
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ouderschapsverlof gaat lijnrecht in tegen het opzet van de wetgever om een afdwingbaar recht toe te kennen aan 
de werknemer. 
 
 A.3.  Volgens de Ministerraad behoeft de prejudiciële vraag geen antwoord, minstens dient de vraag 
ontkennend te worden beantwoord. 
 
 

- B - 

 

 B.1.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op de artikelen 102 en 105 van de 

herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen (hierna : herstelwet). 

 

 B.1.2.  Artikel 102 van de herstelwet bepaalt : 

 

 « § 1.  Een uitkering wordt toegekend aan de werknemer die met zijn werkgever 
overeenkomt om zijn arbeidsprestaties te verminderen met 1/5, 1/4, 1/3 of 1/2 van het 
normaal aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking, ofwel de toepassing vraagt van een 
collectieve arbeidsovereenkomst die in een dergelijke regeling voorziet, ofwel een beroep 
doet op de bepalingen van artikel 102bis. 
 
 De Koning bepaalt bij in Ministerraad overlegd besluit het bedrag van de uitkering, 
alsmede de nadere voorwaarden en regelen tot toekenning van deze uitkering. 
 
 § 2.  De bij § 1 bedoelde overeenkomst wordt schriftelijk vastgesteld overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 11bis van de wet van 3 juli 1978 ». 
 

 Artikel 102 van de herstelwet maakt het mogelijk een uitkering voor 

loopbaanonderbreking toe te kennen aan de werknemer die zijn arbeidsprestaties vermindert; 

de mogelijkheid om de arbeidsprestaties te verminderen en een uitkering voor 

loopbaanonderbreking te genieten wordt met name toegekend aan de werknemers, mannen en 

vrouwen, die voor hun kind wensen te zorgen in het kader van het ouderschapsverlof. 

 

 B.1.3.  Artikel 105 van de herstelwet, zoals van toepassing op het bodemgeschil, 

bepaalde : 

 

 « § 1.  De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, bepalen in welke gevallen 
en onder welke voorwaarden en nadere regelen er een recht wordt toegekend op de 
onderbreking van de beroepsloopbaan en op het verminderen van de arbeidsprestaties zoals 
bedoeld in de onderafdelingen 2 en 3. 
 
 Het recht op een vermindering van de arbeidsprestaties, bedoeld in het eerste lid, kan 
enkel ten belope van 1/5 of 1/2 van het normaal aantal arbeidsuren van een voltijdse 
betrekking. 

http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln1873&bron=doc&anchor=ln1873-18
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 § 2.  De Koning neemt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad de nodige 
maatregelen met het oog op de aanpassing van de sociale-zekerheidswetgeving ten behoeve 
van de werknemers bedoeld in deze afdeling ». 
 

 Artikel 105 van de herstelwet biedt de Koning de mogelijkheid om, onder bepaalde 

voorwaarden, een recht op onderbreking van de beroepsloopbaan of een vermindering van de 

arbeidsprestaties toe te kennen. 

 

 B.2.1.  De richtlijn 96/34/EG van de Raad van 3 juni 1996 « betreffende de door de 

UNICE [Unie van Industrie- en Werkgeversfederaties der Europese Gemeenschap], het CEEP 

[Europees Centrum van gemeenschapsbedrijven] en het EVV [Europees Verbond van 

Vakverenigingen] gesloten raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof », werd ten uitvoer 

gelegd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 64 van 29 april 1997 van de Nationale 

Arbeidsraad tot instelling van een recht op ouderschapsverlof (algemeen verbindend verklaard 

bij een koninklijk besluit van 29 oktober 1997) en door het koninklijk besluit van 29 oktober 

1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van 

de beroepsloopbaan. 

 

 B.2.2.  Artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 64 bepaalt : 

 

 « Aan het recht op ouderschapsverlof zijn voorwaarden verbonden die door het kind en 
de werknemer moeten zijn vervuld ». 
 

 Artikel 7 van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst bepaalt : 

 

 « § 1.  In geval van uitoefening van het recht op ouderschapsverlof wordt de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst volledig geschorst voor een periode van 3 maanden. 
 
 § 2.  De werkgever en de werknemer kunnen evenwel overeenkomen dat het recht op 
ouderschapsverlof wordt uitgeoefend in gedeelten of met een vermindering van de 
arbeidsprestaties. Zo kan het gaan om een halvering van de arbeidsprestaties gedurende 
6 maanden. 
 
 In het geval van een vermindering van de arbeidsprestaties en overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 11bis van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten, wordt de arbeidsovereenkomst schriftelijk vastgesteld; dat geschrift 
vermeldt de overeengekomen regeling van deeltijdse arbeid en het overeengekomen 
werkrooster ». 
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 De commentaar van die bepaling preciseert : 

 

 « Opgemerkt dient te worden, dat de halvering van de arbeidsprestaties gedurende 
6 maanden, zoals vermeld in de eerste alinea van § 2 van dit artikel, bij wijze van voorbeeld is 
gegeven en dat andere regelingen dus niet uitgesloten zijn ». 
 

 B.2.3.  Artikel 2 van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997, zoals het werd 

vervangen bij het koninklijk besluit van 15 juli 2005 en vóór de wijziging ervan door het 

koninklijk besluit van 31 mei 2012, bepaalt : 

 

 « § 1.  Om voor zijn kind te zorgen heeft de werknemer het recht om : 
 
 -  hetzij gedurende een periode van drie maanden de uitvoering van zijn 
arbeidsovereenkomst te schorsen zoals bedoeld bij artikel 100 van de herstelwet van 
22 januari 1985 houdende sociale bepalingen; deze periode kan naar keuze van de werknemer 
worden opgesplitst in maanden; 
 
 -  hetzij gedurende een periode van zes maanden zijn arbeidsprestaties deeltijds verder te 
zetten in de vorm van een halftijdse vermindering zoals bedoeld in artikel 102 van 
voornoemde wet, wanneer hij voltijds is tewerkgesteld; deze periode kan naar keuze van de 
werknemer worden opgesplitst in periodes van twee maanden of een veelvoud hiervan; 
 
 -  hetzij gedurende een periode van vijftien maanden zijn arbeidsprestaties deeltijds 
verder te zetten in de vorm van een vermindering met één vijfde zoals bedoeld in artikel 102 
van voornoemde wet wanneer hij voltijds is tewerkgesteld; deze periode kan naar keuze van 
de werknemer worden opgesplitst in periodes van vijf maanden of een veelvoud hiervan. 
 
 § 2.  De werknemer heeft de mogelijkheid om bij het opnemen van zijn 
ouderschapsverlof gebruik te maken van de verschillende modaliteiten vermeld in 
paragraaf 1. Bij een wijziging van opnamevorm moet rekening worden gehouden met het 
principe dat één maand schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst gelijk is aan 
twee maanden halftijdse verderzetting van de arbeidsprestaties en gelijk is aan vijf maanden 
vermindering van de arbeidsprestaties met één vijfde ». 
 

 B.2.4.  Artikel 7 van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning 

van onderbrekingsuitkeringen (hierna : het koninklijk besluit van 2 januari 1991) bepaalt : 

 

 « § 1.  De werknemers tewerkgesteld in een voltijdse arbeidsregeling die, in toepassing 
van artikel 102 van voormelde wet van 22 januari 1985, hun arbeidsprestaties verminderen 
met een vijfde, een vierde, een derde of de helft zijn gerechtigd op onderbrekingsuitkeringen, 
op voorwaarde dat : 
 
 1°  de voorziene duur van de vermindering van de arbeidsprestaties tenminste drie 
maanden bedraagt; 
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 2°  dat zij een aanvraag tot onderbrekingsuitkeringen indienen volgens de voorwaarden 
en modaliteiten bepaald in dit besluit in dewelke de werknemer er zich toe verbindt hen te 
vervangen volgens de regels bepaald in § 2. 
 
 § 2.  De werkgever dient de werknemer die zijn arbeidsprestaties met de helft of met een 
derde vermindert te vervangen door een volledig vergoede werkloze die uitkeringen geniet 
voor alle dagen van de week of een daarmee gelijkgestelde persoon. 
 
 De werkgever dient de werknemer die zijn arbeidsprestaties vermindert met een vierde of 
een vijfde te vervangen indien hij een ander personeelslid in dienst heeft dat zijn 
arbeidsprestaties met een vierde of een vijfde verminderd heeft en dat niet vervangen werd. In 
dit geval dient hij beide werknemers te vervangen vanaf de vermindering van de 
arbeidsprestaties door de tweede werknemer. 
 
 § 3.  In afwijking van § 1 kunnen de werknemers die anders dan in toepassing van 
artikel 102 van de voormelde wet van 22 januari 1985, tewerkgesteld zijn in een deeltijdse 
arbeidsregeling waarvan het normaal gemiddeld aantal arbeidsuren per week ten minste gelijk 
is aan drie vierden van het gemiddeld voltijds aantal arbeidsuren van een werknemer die 
voltijds is tewerkgesteld in dezelfde onderneming, of bij ontstentenis, in dezelfde bedrijfstak, 
overgaan naar een deeltijdse arbeidsregeling waarvan het aantal arbeidsuren gelijk is aan de 
helft van het aantal arbeidsuren van de voltijdse arbeidsregeling. 
 
 De werkgever is verplicht de werknemer bedoeld in het vorige lid te vervangen door een 
volledig uitkeringsgerechtigde werkloze of een hiermee gelijkgesteld persoon wanneer het 
aantal uren vrijgekomen door de overgang naar een deeltijdse arbeidsregeling hoger is of 
gelijk is aan het aantal uren in een derde-tijds arbeidsregeling of indien hij een ander 
personeelslid in dienst heeft dat zijn arbeidsprestaties verminderd heeft en dat niet vervangen 
werd. In dit geval dient hij beide werknemers te vervangen vanaf de vermindering van de 
arbeidsprestaties van de tweede werknemer ». 
 

 Thans bestaat er ten aanzien van de werknemers die hun prestaties hebben verminderd 

overeenkomstig het koninklijk besluit van 29 oktober 1997, geen vervangingsplicht meer. 

 

 B.3.  Uit de voormelde bepalingen vloeit voort dat de werknemer die ouderschapsverlof 

wenst te nemen, de mogelijkheid heeft om met zijn werkgever af te spreken, hetzij de 

uitvoering van zijn arbeid volledig te schorsen gedurende drie maanden, hetzij zijn 

arbeidsprestaties te verminderen over een periode van meer dan drie maanden. 

 

 B.4.1.  Het Hof wordt ondervraagd over de bestaanbaarheid, met de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet, van de artikelen 102 en 105 van de herstelwet, waarnaar het koninklijk 

besluit van 29 oktober 1997 en het koninklijk besluit van 2 januari 1991 verwijzen, waarbij 

die bepalingen zo worden geïnterpreteerd dat het recht op een onderbrekingsuitkering enkel 

wordt geopend voor werknemers die voltijds zijn tewerkgesteld wanneer zij bij één enkele 
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werkgever zijn tewerkgesteld, en niet voor de werknemers die twee deeltijdse 

arbeidsbetrekkingen van respectievelijk 70 pct. en 30 pct. bij twee werkgevers cumuleren. 

 

 B.4.2.  Het voor de verwijzende rechter hangende geschil betreft de situatie van een 

werkneemster die, tijdens het aan haar toegestane deeltijdse ouderschapsverlof (20 pct.), de 

voltijdse arbeidsovereenkomst met de oorspronkelijke werkgever vermindert naar 30 pct. en 

een andere deeltijdse arbeidsovereenkomst van 70 pct. sluit met een andere werkgever, zodat 

zij opnieuw over een voltijdse tewerkstelling beschikt; zij meent recht te blijven houden op 

het deeltijdse ouderschapsverlof met de daarbij horende onderbrekingsuitkering. 

 

 Het Hof beperkt zijn onderzoek tot dat geval. 

 

 B.5.1.  De Ministerraad is van mening dat de prejudiciële vraag geen antwoord behoeft, 

omdat zij klaarblijkelijk niet bijdraagt tot de oplossing van het bodemgeschil; de verwerende 

partij voor de verwijzende rechter zou immers niet behoren tot die categorie van personen die 

rechten kunnen putten uit de artikelen 102 en 105 van de herstelwet, omdat haar situatie op 

verschillende punten niet reglementair zou zijn. 

 

 B.5.2.  Het staat in beginsel aan de verwijzende rechter om na te gaan of het nuttig is aan 

het Hof een prejudiciële vraag te stellen over de bepalingen die hij van toepassing acht op het 

geschil. Slechts wanneer dit klaarblijkelijk niet het geval is, kan het Hof beslissen niet op de 

vraag in te gaan. 

 

 B.5.3.  Uit de feiten van het verwijzingsarrest blijkt dat de verwerende partij voor de 

verwijzende rechter recht had op het deeltijds ouderschapsverlof en de daarbij horende 

onderbrekingsuitkering op het ogenblik van de kennisgeving van haar aanvraag aan haar 

werkgever en op het ogenblik dat het ouderschapsverlof inging. 

 

 Evenwel blijkt tevens dat de oorspronkelijke voltijdse arbeidsovereenkomst, die het recht 

op ouderschapsverlof heeft doen ontstaan, is opgezegd en vervangen door twee deeltijdse 

arbeidsovereenkomsten waardoor aan de gestelde anciënniteitsvoorwaarde, voor het ontstaan 

van het recht op ouderschapsverlof en de daarmee gepaard gaande onderbrekingsuitkering, 

niet meer is voldaan. 
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 B.5.4.  Rekening houdend met de bovenvermelde gegevens, blijkt niet dat de in geding 

zijnde bepalingen thans nog van toepassing kunnen zijn op het bodemgeschil. 

 

 B.6.  De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk hof, op de openbare terechtzitting 

van 25 april 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5407 

 
 

Arrest nr. 62/2013 
van 8 mei 2013 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 19 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de 

preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg 

naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, gesteld door de 

Arbeidsrechtbank te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en F. Daoût, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, 

onder voorzitterschap van voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 15 mei 2012 in zake Eric Robin tegen de politiezone Brussel-Elsene, 
waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 25 mei 2012, heeft de 
Arbeidsrechtbank te Brussel de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 19 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de 
schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk 
en voor beroepsziekten in de overheidssector de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan 
niet in samenhang gelezen met de artikelen 6.1 en 13 van het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, in zoverre het beroep 
waarin het voorziet het de openbare werkgever niet mogelijk maakt de vaststelling van het 
percentage in een voor hem gunstigere zin te betwisten om de vermindering ervan te 
verkrijgen, terwijl de ambtenaar die het slachtoffer van een arbeidsongeval is, door het 
instellen van een dergelijk beroep de vaststelling van het percentage van blijvende 
arbeidsongeschiktheid in een voor hem gunstigere zin kan betwisten om de verhoging ervan te 
verkrijgen ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Eric Robin, wonende te 1060 Brussel, Witte-Bergstraat 26; 
 
 -  de politiezone Brussel-Elsene, vertegenwoordigd door haar politiecollege, waarvan de 
kantoren zijn gevestigd te 1000 Brussel, Kolenmarktstraat 30; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De politiezone Brussel-Elsene heeft een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 13 maart 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. F. Tys loco Mr. L. Markey, advocaten bij de balie te Nijvel, voor Eric Robin; 
 
 .  Mr. G. Vanhamme, loco Mr. J.-P. Lagasse en Mr. F. Van de Gejuchte, advocaten, bij de 
balie te Brussel, voor de politiezone Brussel-Elsene; 
 
 .  Mr. E. Jacubowitz, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en E. Derycke verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Op 3 september 2006 is Eric Robin, politie-inspecteur te Brussel-Elsene, gewond geraakt naar aanleiding 
van de ondervraging van een verdachte. Op 6 november 2007 heeft de Gerechtelijk-geneeskundige dienst (thans 
het Bestuur van de medische expertise) (Medex) een gedeeltelijke blijvende ongeschiktheid van vijf procent aan 
Eric Robin toegekend. 
 
 Op 24 november 2009 heeft Medex de geconsolideerde ongeschiktheidsgraad van Eric Robin opnieuw 
geëvalueerd op 67 procent. 
 
 Op 12 juli 2010 bevestigt de politiezone Brussel-Elsene de conclusies van de door Medex gevoerde 
expertise, maar deelt zij Eric Robin mee dat haar herverzekeraar « Mensura » het niet eens is met het door 
Medex vastgestelde ongeschiktheidspercentage. De herverzekeraar stelt het slachtoffer voor een nieuwe 
expertise te laten uitvoeren, wat het weigert. 
 
 Bij dagvaarding van 18 maart 2011 vraagt Eric Robin de Arbeidsrechtbank te Brussel om zijn werkgever 
ertoe te veroordelen hem te vergoeden en de ziektecontingentering recht te zetten volgens de beslissing van 
Medex.  
 
 De politiezone Brussel-Elsene is van mening dat de tweede vraag van Eric Robin niet ontvankelijk is en de 
eerste ongegrond. In ondergeschikte orde verzoekt zij aan het Hof een prejudiciële vraag te stellen, hetgeen de 
verwijzende rechter doet door middel van de hiervoor weergegeven vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  In hoofdorde is Eric Robin van mening dat de prejudiciële vraag geen antwoord behoeft omdat de 
door de politiezone Brussel-Elsene aangeklaagde discriminatie haar oorsprong niet zou vinden in artikel 19 van 
de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor 
ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector. Indien er sprake zou 
zijn van discriminatie, dan zou die voortvloeien uit de toepassing van de artikelen 8 en 9 van het koninklijk 
besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van sommige personeelsleden van 
overheidsdiensten of overheidsinstellingen van de lokale sector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op 
de weg naar en van het werk. 
 
 Ten gronde, in ondergeschikte orde, is de onmogelijkheid om de door de bevoegde medische dienst 
vastgestelde graad van blijvende invaliditeit te betwisten, verantwoord door het mandaat dat aan die dienst is 
verleend om een dergelijke graad vast te stellen. Elke overheid en, te dezen, de politiezone Brussel-Elsene dient 
die bevoegdheid in acht te nemen. 
 
 In verband met de jurisdictionele waarborgen en het recht op een eerlijk proces maakt artikel 19 van de wet 
van 3 juli 1967 het mogelijk dat de graad van blijvende ongeschiktheid wordt betwist, en de beperking van het 
daadwerkelijke karakter van het bij die bepaling geregelde beroep zou voortvloeien uit een koninklijk besluit en 
niet uit een wet. 
 
 A.2.  Ook de Ministerraad voert, in hoofdorde, aan dat de prejudiciële vraag geen antwoord behoeft, daar 
de aangevoerde ongrondwettigheid niet voortvloeit uit de in het geding zijnde norm. 
 
 In ondergeschikte orde is hij van mening dat de prejudiciële vraag ontkennend dient te worden beantwoord, 
daar de situatie van de werknemer en die van werkgever onvoldoende vergelijkbaar zijn. Het is immers logisch 
dat de openbare werkgever, waarvoor Medex de adviserende geneesheer is, niet beschikt over een beroep tegen 
zijn eigen adviserende geneesheer, terwijl dat klaarblijkelijk niet het geval is voor de werknemer. De 
Ministerraad haalt het arrest van het Hof nr. 200/2005 van 21 december 2005 aan, dat mutatis mutandis zou 
moeten worden gevolgd. 
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 A.3.  In haar twee memories voert de politiezone Brussel-Elsene aan dat de prejudiciële vraag bevestigend 
dient te worden beantwoord. 
 
 Ten aanzien van het eerste punt van de argumentatie die Eric Robin en de Ministerraad in de memories 
uiteenzetten, voert zij aan dat uit het arrest van het Hof van Cassatie van 7 februari 2000 voortvloeit dat de 
interpretatie van artikel 19 van de wet van 3 juli 1967, ten aanzien van het bepalen van het percentage van 
blijvende invaliditeit van een personeelslid van een openbare overheid, nauw verbonden is met de bepalingen 
van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 en in het bijzonder met artikel 9 van dat koninklijk besluit. Het zijn 
met andere woorden de bij die laatste bepaling opgelegde beperkingen die ervoor zorgen dat het Hof van 
Cassatie artikel 19 van de wet van 3 juli 1967 in die zin interpreteert dat het de arbeidsgerechten verbiedt het 
door de medische dienst vastgestelde percentage van blijvende invaliditeit te verlagen. 
 
 Hoewel het juist is dat, volgens de bewoordingen van artikel 19 van de wet van 3 juli 1967, een overheid 
onbeperkt toegang kan hebben tot de arbeidsgerechten, is het ook zo dat die bepaling niet op zichzelf kan worden 
gelezen. Alleen een interpretatie van artikel 19 van de wet van 3 juli 1967 en van artikel 9 van het koninklijk 
besluit van 13 juli 1970 die afwijkt van die van het Hof van Cassatie, zou de gestelde prejudiciële vraag zonder 
voorwerp kunnen maken. Er zou immers kunnen worden aangevoerd dat de in artikel 9 van het koninklijk besluit 
van 13 juli 1970 vervatte regel zich ertoe beperkt de overheid te verbieden op eigen initiatief een lagere graad 
van blijvende invaliditeit vast te stellen dan die welke de medische dienst heeft aangenomen. Artikel 19 van de 
wet van 3 juli 1967 zou in dat geval in die zin worden geïnterpreteerd dat het de arbeidsgerechten niet verbiedt 
om, op verzoek van de overheid, een lager percentage van blijvende invaliditeit toe te kennen dan hetwelk de 
medische dienst heeft aangenomen. 
 
 Ten gronde zijn de opmerkingen van Eric Robin niet relevant. Het feit dat een bevoegdheid aan Medex 
wordt toegekend voor het bepalen van de medische aspecten van een arbeidsongeval en dat die bevoegdheid in 
beginsel in acht moet worden genomen, sluit immers geenszins het bestaan uit van een discriminatie tussen een 
openbare werkgever en zijn werknemer ten aanzien van het recht van toegang tot een rechtbank en van 
mogelijkheden om het percentage van blijvende invaliditeit te betwisten. 
 
 Medex handelt overigens in de hoedanigheid van medisch deskundige. Die dienst is dus eigenlijk niet, zoals 
de Ministerraad beweert, de adviserende geneesheer van de openbare werkgever. Die rol van deskundige 
impliceert een onafhankelijkheid ten aanzien van de betrokken partijen, ongeacht of het gaat om de openbare 
werkgever dan wel zijn ambtenaar. Gelet op de rol van Medex kunnen zowel de openbare werkgever als zijn 
ambtenaar belang erbij hebben de beslissing van die dienst te betwisten. Die twee partijen bevinden zich niet in 
een wezenlijk verschillende situatie ten aanzien van de beslissing van Medex, zodat een gedifferentieerde 
behandeling niet verantwoord is. 
 
 De rol van medisch deskundige die Medex speelt, is bovendien niet zonder gevolgen ten aanzien van de 
artikelen 6.1 en 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.  
 
 Volgens de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vereist het recht op een 
procedure op tegenspraak dat elke partij kennis kan nemen, teneinde die te betwisten, van alle stukken of 
opmerkingen die aan de rechter zijn voorgelegd teneinde zijn beslissing te beïnvloeden (zie de arresten Fortum 
Corporation t. Finland van 15 juli 2003, § 39, en HA.L. t. Finland van 27 januari 2004, § 44). De bij de 
aangehaalde teksten ingevoerde procedure, hoewel die de overheid niet belet kennis te nemen van de resultaten 
van het medisch onderzoek, maakt het in de praktijk onmogelijk dat zij die kan betwisten. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  De verwijzende rechter stelt aan het Hof een vraag over de bestaanbaarheid, met 

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 6.1 

en 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, van artikel 19 van de wet van 
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3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor 

ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector. 

 

 B.1.2.  De in het geding zijnde bepaling luidt : 

 

 « Alle geschillen met betrekking tot de toepassing van deze wet, ook die over de 
vaststelling van het percentage van blijvende arbeidsongeschiktheid, worden verwezen naar 
de rechterlijke overheid die bevoegd is om kennis te nemen van de vorderingen met 
betrekking tot de vergoedingen, waarin de wetgeving inzake herstel van schade uit 
arbeidsongevallen of uit beroepsziekten voorziet.  
 
 Behalve wanneer zij slechts op de betaling van de rente, van de bijslag wegens 
verergering of van de overlijdensbijslag slaat, wordt de rechtsvordering, ingeleid door het 
personeelslid van de besturen, diensten of instellingen vermeld in artikel 1, 3° tot 7° 
uitsluitend gericht tegen de Gemeenschap, het Gewest of het College waarvan het afhangt. 
 
 Deze bepaling sluit het betrekken van de Staat in de zaak uit, bij wege van een 
gedwongen tussenkomst als bedoeld in artikel 813, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
maar tast het recht van de Staat niet aan om in een lopende procedure tussen te komen ». 
 

 B.1.3.  Volgens de verwijzende rechter maakt het bij de voormelde bepaling geregelde 

beroep het de openbare werkgever niet mogelijk de vaststelling van het percentage van 

arbeidsongeschiktheid te betwisten teneinde de vermindering ervan te verkrijgen, terwijl de 

ambtenaar die het slachtoffer is van een arbeidsongeval, door een dergelijk beroep in te 

stellen, de vaststelling van het percentage van blijvende ongeschiktheid kan betwisten 

teneinde een verhoging te verkrijgen. 

 

 B.2.  Bij zijn arrest van 7 februari 2000 (Arr. Cass., 2000, nr. 96) heeft het Hof van 

Cassatie geoordeeld : 

 

 « Overwegende dat, krachtens artikel 9 van dit besluit [koninklijk besluit van 13 juli 1970 
betreffende de schadevergoeding, ten gunste van sommige personeelsleden van 
overheidsdiensten of overheidsinstellingen van de lokale sector, voor arbeidsongevallen en 
voor ongevallen op de weg naar en van het werk], de overheid aan wie de beslissing van de 
geneeskundige dienst is bekendgemaakt, oordeelt of er aanleiding bestaat om het aldus 
vastgestelde percentage van de blijvende invaliditeit te verhogen en aan het slachtoffer de 
betaling van een rente voorstelt op basis van de verminderde [arbeidsgeschiktheid]; 
 
 Dat uit de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 volgt dat de beslissing 
van de geneeskundige dienst voor de overheid bindend is in zoverre deze dienst een blijvende 
invaliditeit erkent en dat de overheid alleen het vastgestelde percentage kan verhogen; 
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 Dat hieruit volgt dat de arbeidsrechtbank die oordeelt over een geschil met betrekking tot 
het percentage aan blijvende invaliditeit van een personeelslid van een gemeente, zoals 
bedoeld in artikel 19 van de wet van 3 juli 1967, geen lager percentage van blijvende 
invaliditeit kan toekennen dan datgene dat door de voormelde geneeskundige dienst is 
erkend ». 
 

 B.3.1.  Uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat de te dezen bekritiseerde onmogelijkheid 

voortvloeit uit het feit dat de openbare werkgever die valt onder het toepassingsgebied van de 

wet van 3 juli 1967, de verzekeraar van zijn werknemer is, dat die werkgever de conclusies 

heeft bevestigd van de expertise die is uitgevoerd door Medex, het Bestuur van de medische 

expertise dat bevoegd is om de medische aspecten vast te stellen van een arbeidsongeval en 

adviserende geneesheer van de werkgever, maar dat de herverzekeraar van de openbare 

werkgever, « Mensura », het door Medex vastgestelde percentage van ongeschiktheid betwist. 

 

 B.3.2.  De regeling van de arbeidsongevallen in de overheidssector heeft eigen 

kenmerken. Zo heeft het slachtoffer van een arbeidsongeval in het stelsel van de wet van 3 juli 

1967 als schuldenaar de overheid die hem tewerkstelde op het ogenblik van het ongeval. Die 

overheid kan zich herverzekeren om dat risico te dekken, maar zelfs in dat geval heeft het 

slachtoffer geen rechtstreekse vordering op de herverzekeraar van de overheid waarvan het 

afhangt. 

 

 Het feit dat de overheid de schuldenaar van de arbeidsongevallenvergoedingen is en de 

onmogelijkheid voor het slachtoffer om tegen de herverzekeraar op te treden, blijken uit 

artikel 16 van de wet van 3 juli 1967 dat sinds de wijziging ervan bij de wet van 17 mei 2007 

bepaalt : 

 

 « De renten, bijslagen en vergoedingen toegekend aan de personeelsleden van de 
besturen, diensten of instellingen vermeld in artikel 1, 1°, 3° tot 7° en 10°, alsook aan de in 
artikel 1bis, 1° en 2°, bedoelde personen vallen ten laste van de Schatkist. Dit geldt eveneens 
voor de procedurekosten, behalve wanneer het gaat om een tergende en roekeloze eis. 
 
 De rechtspersonen vermeld in artikel 1, 2°, 8° en 9°, de korpsen van de lokale politie 
vermeld in artikel 1, 11°, alsook de instellingen vermeld in artikel 1bis, 3°, dragen de last van 
de renten, bijslagen en vergoedingen, toegekend aan hun personeelsleden met toepassing van 
deze wet. Dit geldt eveneens voor de procedurekosten, behalve wanneer het gaat om een 
tergende en roekeloze eis. De Koning legt daartoe, indien nodig, de verplichting op een 
verzekering aan te gaan. In dat geval kunnen zowel het slachtoffer als de herverzekeraar geen 
rechtsvordering tegen elkaar instellen ». 
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 B.4.  Het personeelslid dat het slachtoffer van een arbeidsongeval in de openbare sector 

is, heeft belang erbij om de beslissing van de adviserende geneesheer van de overheid te 

betwisten. 

 

 Met toepassing van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 « betreffende de 

schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector, voor 

arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk » en van het koninklijk 

besluit van 13 juli 1970 « betreffende de schadevergoeding, ten gunste van sommige 

personeelsleden van overheidsdiensten of overheidsinstellingen van de lokale sector, voor 

arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk », is het de 

gezondheidsdienst die het percentage van blijvende arbeidsongeschiktheid vaststelt, zodat het 

redelijk verantwoord is dat de overheid waarvan Medex de adviserende geneesheer is, geen 

beroep kan instellen tegen een beslissing die haar eigen adviserende geneesheer heeft 

genomen teneinde, in voorkomend geval, de door die laatste vastgestelde 

ongeschiktheidsgraad te laten verlagen. 

 

 Het in het geding zijnde verschil in behandeling is derhalve redelijk verantwoord. 

 

 B.5.  De toetsing van de in het geding zijnde bepaling aan de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 6 en 13 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens, leidt niet tot een andere conclusie. 

 

 B.6.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 19 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de 

schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk 

en voor beroepsziekten in de overheidssector schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 

al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 6 en 13 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens, niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 betreffende het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 8 mei 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux R. Henneuse 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 5437, 5442 en 5444 

 
 

Arrest nr. 63/2013 
van 8 mei 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 41, A, 4°, en 51 van de wet van 

28 december 2011 houdende diverse bepalingen (betreffende de artikelen 145/24, § 2, en 535 

van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992), ingesteld door Wouter Van Den Bosch, 

door Veerle Linseele en Henk Smets en door Robrecht Heirbaut en Caroline Van Gutschoven. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en F. Daoût, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, 

onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de beroepen en rechtspleging 
 
 a.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 juni 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 28 juni 2012, heeft Wouter Van Den Bosch, 
wonende te 8700 Tielt, Plantinstraat 13, beroep tot vernietiging ingesteld van de artikelen 41, 
A, 4°, en 51 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen (betreffende de 
artikelen 145/24, § 2, en 535 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992), 
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2011, vierde editie. 
 
 b.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 juni 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 2 juli 2012, hebben Veerle Linseele en 
Henk Smets, wonende te 2850 Boom, O.-L.-Vrouwstraat 1, beroep tot vernietiging ingesteld 
van dezelfde wetsbepalingen. 
 
 c.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 juni 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 2 juli 2012, hebben Robrecht Heirbaut en 
Caroline Van Gutschoven, wonende te 3050 Oud-Heverlee, Bogaardenstraat 7, beroep tot 
vernietiging ingesteld van artikel 41, A, 4°, van voormelde wet van 28 december 2011. 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5437, 5442 en 5444 van de rol van het Hof, 
werden samengevoegd. 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend en de verzoekende partijen hebben 
memories van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 28 februari 2013 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Wouter Van Den Bosch, verzoekende partij in de zaak nr. 5437, in eigen persoon; 
 
 .  Henk Smets, verzoekende partij in de zaak nr. 5442, in eigen persoon; 
 
 .  Mr. T. Van der Straeten, en Mr. A.-S. Vanwinsen loco Mr. T. Vermeir, advocaten bij de 
balie te Brussel, voor de verzoekende partijen in de zaak nr. 5444; 
 
 .  Mr. A. Colaert loco Mr. P. Declercq, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en J.-P. Snappe verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde partijen gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Standpunt van de verzoekende partijen 
 
 A.1.  Wouter Van Den Bosch, verzoekende partij in de zaak nr. 5437, startte in 2010 met de bouw van een 
nulenergiewoning. Veerle Linseele en Henk Smets, verzoekende partijen in de zaak nr. 5442, hebben op 31 mei 
2011 een overeenkomst ondertekend voor de bouw van een passiefwoning, waarvoor ze op 7 juli 2011 een 
bouwvergunning hebben verkregen. Robrecht Heirbaut en Caroline Van Gutschoven, verzoekende partijen in de 
zaak nr. 5444, hebben op 3 november 2011 een overeenkomst ondertekend voor de bouw van een passiefwoning. 
De oplevering van die woning is op 1 januari 2013 gepland. De bestreden bepalingen hebben de 
belastingvermindering voor dat type van woningen afgeschaft, met aanzienlijke financiële implicaties voor de 
verzoekende partijen. 
  
 A.2.1.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5437 en 5442 voeren twee middelen aan.  
 
 Het eerste middel is afgeleid uit de schending, door de artikelen 41, A, 4°, en 51 van de wet van 
28 december 2011, van de artikelen 10 en 11, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 172, van de 
Grondwet. De bestreden bepalingen voeren een onderscheid tussen twee vergelijkbare categorieën van 
belastingplichtigen in : enerzijds, de belastingplichtigen die reeds vóór de bekendmaking van de bestreden wet 
met een bouwproject waren gestart en die de aanvraag voor een certificaat niet vóór 1 januari 2012 konden 
indienen of het certificaat niet vóór 1 maart 2012 hebben verkregen en, anderzijds, de belastingplichtigen die 
reeds vóór de bekendmaking van de bestreden wet met een bouwproject waren gestart en die de aanvraag van 
een certificaat vóór 1 januari 2012 konden indienen of vóór 1 maart 2012 het certificaat hebben verkregen. Beide 
categorieën van belastingplichtigen konden bij de start van hun bouwproject ervan uitgaan dat de overheid de 
aanzienlijke meerkosten van de bouw van een energiezuinige woning gedeeltelijk door een 
belastingvermindering zou compenseren. Het verschil in behandeling van beide categorieën van 
belastingplichtigen had kunnen worden vermeden, indien de wetgever in een langere overgangstermijn had 
voorzien of indien hij, zoals hij met betrekking tot de afschaffing van de overige belastingverminderingen voor 
energiebesparende maatregelen heeft gedaan, de datum van de overeenkomst als onderscheidingscriterium in 
aanmerking had genomen in plaats van de datum waarop het certificaat wordt uitgereikt. 
 
 A.2.2.  Het tweede middel, dat in samenhang met het eerste middel dient te worden gelezen, is afgeleid uit 
een schending van het rechtszekerheidsbeginsel. Dat beginsel wordt geschonden doordat de 
belastingvermindering voor de bouw van energiezuinige woningen wordt afgeschaft, meer bepaald doordat die 
afschaffing niet door adequate overgangsmaatregelen wordt begeleid.  
 
 De regelgeving inzake belastingvermindering voor het bouwen van een lage-energiewoning, een 
passiefwoning of een nulenergiewoning voorzag gedurende tien jaar in een fiscaal voordeel voor 
belastingplichtigen die in dergelijke woningen investeerden. Bij de betrokken belastingplichtigen werden aldus 
legitieme verwachtingen gewekt. Het gaat dan ook niet op om de belastingvermindering voor energiezuinige 
woningen af te schaffen voor belastingplichtigen die met hun bouwproject waren gestart nog vóór van zulk een 
afschaffing sprake was. 
 
 A.3.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5444 voeren een enig middel aan, dat is afgeleid uit de 
schending, door artikel 41, A, 4°, van de wet van 28 december 2011, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 
al dan niet in samenhang gelezen met het vertrouwensbeginsel. Het middel bevat drie onderdelen. 
 
 In een eerste onderdeel betogen de verzoekende partijen dat de bestreden bepalingen een schending 
inhouden van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met het vertrouwensbeginsel, 
doordat zij op buitensporige wijze afbreuk doen aan rechtmatige verwachtingen. De verantwoording voor de 
bestreden maatregel lijkt te zijn dat in het akkoord over de zesde staatshervorming is overeengekomen om een 
aantal fiscale uitgaven naar de gewesten over te dragen. Daaraan gekoppeld zouden de gewesten, in het kader 
van de nieuwe financieringswet, daarvoor toelagen ontvangen. Dergelijke verantwoording kan geenszins als een 
« dwingende reden van algemeen belang » worden beschouwd. Er valt niet in te zien waarom de doelstelling van 
een staatshervorming die ten vroegste in 2014 volledig zou zijn afgewerkt, dwingend (en dringend) in 2011 
moest worden verwezenlijkt, met als gevolg dat de legitieme verwachtingen van een belastingplichtige op een 
substantiële belastingvermindering niet kunnen worden ingelost.  
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 A.3.2.  In een tweede onderdeel voeren de verzoekende partijen aan dat de bestreden maatregel de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, doordat een niet te verantwoorden verschil in behandeling wordt 
gemaakt tussen, enerzijds, investeerders in passiefhuizen die uiterlijk op 31 december 2011 een certificaat 
hebben verkregen of daarvoor een aanvraag hebben ingediend en, anderzijds, investeerders in passiefhuizen die 
vanaf 1 januari 2012 een aanvraag indienen of een certificaat verkrijgen na 29 februari 2012. Dat verschil in 
behandeling van twee vergelijkbare categorieën van belastingplichtigen is niet objectief verantwoord in het licht 
van de zesde staatshervorming, noch in het licht van de niet-inmenging in gewestelijke bevoegdheden, noch in 
het licht van de initiële doelstelling van het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, noch in het licht 
van de financiële situatie van de Staat. 
 
 Budgettaire overwegingen kunnen onmogelijk verantwoorden dat investeerders in een passiefhuis die enkel 
nog maar over een stedenbouwkundige vergunning beschikken en een aannemingsovereenkomst hebben 
gesloten, geen aanspraak meer op de belastingvermindering zouden kunnen maken, terwijl investeerders in een 
passiefwoning waarvan de bouwwerken bijna beëindigd zijn, dat wel nog zouden kunnen. Het aangewende 
onderscheidingscriterium - het al dan niet gecertificeerd zijn van de te bouwen of gebouwde passiefwoning op 
29 februari 2012 – is hoe dan ook niet pertinent en niet evenredig. 
 
 A.3.3.  In een derde onderdeel voeren de verzoekende partijen aan dat de bestreden maatregel de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, doordat een niet te verantwoorden verschil in behandeling wordt 
gemaakt tussen, enerzijds, personen die in passiefhuizen investeren en, anderzijds, personen die in andere 
rationele energiemaatregelen investeren. Ofschoon vanuit het perspectief van rationeel energiegebruik en de 
daarvoor geldende fiscale maatregelen beide categorieën zich in een vergelijkbare situatie bevinden, zijn zij aan 
een verschillende overgangsregeling onderworpen. Dat verschil in overgangsregeling is niet pertinent en niet 
evenredig. 
 
 
 Standpunt van de Ministerraad 
 
 A.4.1.  Wat de aangevoerde schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet betreft, betoogt de 
Ministerraad, met verwijzing naar de rechtspraak van het Hof, dat het invoeren van een nieuwe regelgeving 
automatisch tot gevolg heeft dat een onderscheid wordt gemaakt tussen personen die betrokken zijn bij 
rechtstoestanden die onder het toepassingsgebied van de vroegere regeling vallen en personen die zijn betrokken 
bij rechtstoestanden die onder het toepassingsgebied van de nieuwe regeling vallen. Een dergelijk onderscheid 
maakt geen schending uit van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. Het invoeren van een nieuwe 
regelgeving roept  geen twee vergelijkbare categorieën van personen in het leven. De zienswijze van de 
verzoekende partijen zou het de wetgever onmogelijk maken om vroeger toegestane belastingverminderingen af 
te schaffen. 
 
 Wat het bekritiseerde verschil in behandeling betreft tussen personen die in passiefhuizen investeren en 
personen die in andere rationele energiemaatregelen investeren, merkt de Ministerraad op dat dat verschil 
objectief en redelijk is verantwoord. Personen die in andere rationele energiemaatregelen investeren, kunnen aan 
de hand van hun overeenkomst aantonen dat zij op 28 november 2011 contractueel waren verbonden. Personen 
die een overeenkomst voor de bouw van een passiefwoning hebben gesloten, kunnen slechts op de 
belastingvermindering aanspraak maken wanneer de woning gecertificeerd is. Zulks verantwoordt dat 
investeerders in andere rationele energiemaatregelen gunstigere overgangsregeling kunnen genieten dan 
investeerders in passiefwoningen. 
 
 A.4.2.  De Ministerraad is van oordeel dat de bestreden bepalingen het rechtszekerheidsbeginsel niet 
schenden. Dat beginsel houdt onder meer in dat de wetgever niet zonder redelijke verantwoording afbreuk mag 
doen aan legitieme verwachtingen. De bestreden bepalingen werden aangenomen in het kader van een reeks van 
maatregelen die een antwoord moeten bieden op de wereldwijde economische crisis, die gevolgen heeft voor de 
begroting. De rechtsonzekerheid die de bestreden bepalingen kunnen meebrengen, is volgens de Ministerraad te 
verantwoorden in het licht van de verwezenlijking van een doelstelling van algemeen belang. 
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- B - 

 

 B.1.1.  De verzoekende partijen vorderen de vernietiging van de artikelen 41, A, 4°, en 51 

van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen. 

 

 Artikel 41, A, 4°, heft paragraaf 2 van artikel 145/24 van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992 (hierna : WIB 1992) op, waarin in een belastingvermindering voor 

investeringen in lage-energiewoningen, passiefwoningen en nulenergiewoningen was voorzien. 

 

 Artikel 51 voegt in hetzelfde Wetboek een nieuw artikel 535 in, waarbij een 

overgangsregeling wordt vastgesteld. 

 

 De bestreden bepalingen zijn van toepassing vanaf aanslagjaar 2013 (artikel 52, vierde 

lid, van de voormelde wet van 28 december 2011). 

 

 B.1.2.  Artikel 41, A, 4°, bepaalt : 

 

 « In artikel 145/24 van het hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 
2001 en gewijzigd bij de wetten van 5 augustus 2003, 31 juli 2004, 27 december 2005, 
27 december 2006, 27 april 2007, 27 maart 2009 en 23 december 2009, worden de volgende 
wijzigingen aangebracht : 
 
 A.  […] 
 
 4°  § 2 wordt opgeheven ». 
 

 Artikel 51 bepaalt : 
 

 « Titel X van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een artikel 535, luidende : 
 
 ‘ Art. 535.  Artikel 145/24, § 2, zoals het bestond voor het werd opgeheven bij artikel 41 
van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, blijft van toepassing voor de 
woningen waarvoor uiterlijk op 31 december 2011 het certificaat bedoeld in het vijfde lid van 
de voormelde bepaling, is uitgereikt. 
 
 De certificaten bedoeld in artikel 145/24, § 2, vijfde lid, zoals het bestond voor het werd 
opgeheven bij artikel 41 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, die 
in de periode van 1 januari 2012 tot 29 februari 2012 worden uitgereikt door de bevoegde 
gewestelijke administratie, door de voor kalenderjaar 2011 door de Koning erkende 
instellingen of door een gelijkaardige instelling of bevoegde administratie die gevestigd is in 
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een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, worden voor de toepassing van dit 
artikel geacht te zijn uitgereikt op 31 december 2011, op voorwaarde dat de aanvraag tot het 
bekomen van het certificaat uiterlijk op 31 december 2011 bij die administratie of instelling is 
ingediend. 
 
 Artikel 178 is van toepassing op de bedragen opgenomen in artikel 145/24, § 2, zevende 
lid, zoals het bestond voor het werd opgeheven bij artikel 41 van de wet van 28 december 
2011 houdende diverse bepalingen. ’ ». 
 

 B.2.1.  Het amendement dat tot, onder meer, het bestreden artikel 41, A, 4°, heeft geleid, 

is als volgt verantwoord : 

 

 « Wat de federale belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven in een 
woning betreft, wordt voorgesteld om deze vanaf 2012 te verminderen wat de uitgaven voor 
dakisolatie betreft en af te schaffen voor de rest. 
 
 Rationeel energiegebruik behoort overeenkomstig de bijzondere wet van 8 augustus 1980 
tot hervorming van de instellingen tot de materies waarvoor de Gewesten bevoegd zijn. In het 
akkoord inzake de zesde Staatshervorming is overeengekomen [dat] een aantal fiscale 
uitgaven zullen worden overgedragen naar de Gewesten. Nog volgens dit akkoord kan de 
federale overheid om inmenging in de materies die onder de bevoegdheid van de Gewesten 
vallen te vermijden, vanaf het budget 2012 een einde maken aan de fiscale stimuli die ze in 
die materies verleent. 
 
 Derhalve wordt voorgesteld om vanaf 2012 enkel nog een belastingvoordeel te verlenen 
voor het isoleren van daken van bestaande woningen. Dakisolatie wordt immers beschouwd 
als de meest kostenefficiënte investering op het vlak van energiebesparing. 
 
 Bepaalde belastingplichtigen hadden zich op 28 november 2011, het moment waarop de 
regering haar voornemen bekend maakte om de belastingverminderingen voor de meeste 
uitgaven te schrappen, echter reeds contractueel verbonden om volgend jaar bepaalde 
energiebesparende investeringen te laten uitvoeren in hun woning. Om te vermijden dat de 
financiële planning van deze belastingplichtigen in gevaar wordt gebracht, is het 
gerechtvaardigd om de belastingvermindering nog te verlenen voor andere uitgaven dan 
uitgaven voor dakisolatie die in 2012 worden gedaan, op voorwaarde dat ze kaderen binnen 
een overeenkomst die voor 28 november 2011 is ondertekend. 
 
 […] 
 
 De belastingvermindering voor lage energiewoningen, passiefwoningen en 
nulenergiewoningen wordt afgeschaft vanaf aanslagjaar 2013. De belastingvermindering zal 
evenwel verder worden verleend voor de woningen waarvoor uiterlijk op 31 december 2011 
een certificaat is uitgereikt. Hiertoe wordt in titel X van het WIB 92 een specifieke 
overgangsbepaling ingevoegd » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-1952/004, pp. 29-30). 
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 B.2.2.  Het amendement dat tot het bestreden artikel 51 heeft geleid, is als volgt 

verantwoord : 

 

 « De belastingvermindering voor lage energiewoningen, passiefwoningen en 
nulenergiewoningen (artikel 145/24, § 2, WIB 92) wordt opgeheven. Woningen waarvoor op 
uiterlijk 31 december 2011 geen certificaat lage energiewoning, passiefwoning of 
nulenergiewoning is uitgereikt, komen niet meer in aanmerking voor de 
belastingvermindering. Voor de in 2011 of vroeger gecertificeerde woningen zal de 
belastingvermindering wel verder worden verleend op grond van een overgangsbepaling 
(artikel 535, WIB 92 in ontwerp). 
 
 Men moet er zich van bewust zijn dat de administratieve afhandeling van de certificering 
van lage energiewoningen, passiefwoningen en nulenergiewoningen, wat tijd in beslag kan 
nemen. Daarom wordt voorgesteld om aan de gewestelijke administraties en aan de 
instellingen die voor 2011 zijn erkend, nog tot 29 februari 2012 de tijd te geven om de 
aanvraagdossiers die uiterlijk op 31 december werden ingediend te behandelen en 
desgevallend een certificaat lage energiewoning, passiefwoning of nulenergiewoning uit te 
reiken. Voor de toepassing van de belastingvermindering zullen deze certificaten worden 
beschouwd als certificaten uitgereikt op 31 december 2011, waardoor de betrokken 
belastingplichtigen nog aanspraak zullen kunnen maken op de belastingvermindering » 
(Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-1952/004, p. 35). 
 

 B.3.  Het eerste middel in de zaken nrs. 5437 en 5442 en het tweede onderdeel van het 

enige middel in de zaak nr. 5444 verwijten de wetgever dat hij de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet schendt door een overgangsregeling in te voeren die onverantwoorde verschillen in 

behandeling instelt onder de belastingplichtigen die zich, vóór de bekendmaking van de 

bestreden wet, contractueel ertoe hebben verbonden bouw- of renovatiewerkzaamheden te 

laten uitvoeren teneinde hun energieverbruik te verminderen of een energiezuinige woning te 

verwerven. 

 

 B.4.1.  Indien de wetgever een beleidswijziging noodzakelijk acht, vermag hij te oordelen 

dat zij met onmiddellijke ingang moet worden doorgevoerd en is hij in beginsel niet ertoe 

gehouden in een overgangsregeling te voorzien. De artikelen 10 en 11 van de Grondwet zijn 

slechts geschonden indien de overgangsregeling of de ontstentenis daarvan tot een verschil in 

behandeling leidt waarvoor geen redelijke verantwoording bestaat of indien aan het 

vertrouwensbeginsel op buitensporige wijze afbreuk wordt gedaan. Dat laatste is het geval 

wanneer de rechtmatige verwachtingen van een bepaalde categorie van rechtsonderhorigen 

worden miskend zonder dat een dwingende reden van algemeen belang voorhanden is die het 

ontbreken van een te hunnen voordele ingestelde overgangsregeling kan verantwoorden. 
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 B.4.2.  Dat geldt des te meer in fiscale aangelegenheden, waar de wetgever over een 

ruime beoordelingsmarge beschikt, inclusief wanneer hij beslist een einde te maken aan een 

fiscaal voordeel en beoordeelt of die afschaffing het instellen van een overgangsregeling 

vereist. 

 

 Wanneer de wetgever een overgangsbepaling invoert, zelfs in fiscale aangelegenheden, 

ten voordele van een categorie van personen, vermag hij evenwel geen onverantwoord 

verschil in behandeling in te stellen ten aanzien van een categorie van personen die zich in 

een soortgelijke situatie zouden bevinden.  

 

 B.5.  De verzoekende partijen bekritiseren het verschil in behandeling onder de 

belastingplichtigen die, vóór de bekendmaking van de bestreden wet, zich ertoe hebben 

verbonden een woning te verwerven of de bouw- of renovatiewerkzaamheden zoals bedoeld 

in artikel 145/24, § 2, van het WIB 1992 te laten uitvoeren, naargelang zij het 

conformiteitscertificaat al dan niet vóór 1 januari of, in voorkomend geval, vóór 1 maart 2012 

hebben verkregen. Alleen de eersten van hen blijven de belastingvermindering genieten zoals 

daarin was voorzien vóór de opheffing ervan bij de bestreden wet. Omgekeerd wordt aan de 

belastingplichtige die vóór de bekendmaking van de wet een verkoop- of 

aannemingsovereenkomst heeft gesloten, maar die vóór 1 januari of vóór 1 maart 2012 geen 

conformiteitscertificaat kan voorleggen, de belastingvermindering die van kracht was op het 

ogenblik van het afsluiten van zijn contract, geweigerd. 

 

 B.6.  Door die overgangsmaatregel aan te nemen, heeft de wetgever gepoogd de 

rechtszekerheid te bewaren, waarbij hij ervoor zorgde te voldoen aan de rechtmatige 

verwachtingen van sommige belastingplichtigen, rekening houdend met de noodzaak een 

einde te maken aan de betrokken regeling van belastingvermindering, gelet op de 

economische en budgettaire situatie. 

 

 Het redelijk verantwoord karakter van het bestreden verschil in behandeling dient te 

worden beoordeeld ten aanzien van die doelstelling.  

 

 B.7.  Het is het ogenblik van het sluiten van het contract dat in aanmerking dient te 

worden genomen om te bepalen of de belastingplichtige een rechtmatige verwachting heeft 

kunnen stellen in het verkrijgen van een belastingvermindering voor de krachtens dat contract 
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uitgevoerde werkzaamheden of voor de verwerving van de woning die het voorwerp uitmaakt 

van dat contract.  

 

 Door als criterium van onderscheid de datum in aanmerking te nemen waarop het 

certificaat wordt verkregen, maakt de wetgever het mogelijk dat categorieën van 

belastingplichtigen die op alle vlakken vergelijkbaar zijn, verschillend worden behandeld 

wegens, in voorkomend geval, gebeurtenissen die buiten hen liggen, zoals vertragingen op de 

bouwplaats die te wijten zijn aan de aannemer of aan een geval van overmacht, of wegens 

omstandigheden die zonder weerslag waren op de opening van het recht op een 

belastingvermindering krachtens artikel 145/24, § 2, van het WIB 1992, zoals de omvang van 

de uit te voeren werkzaamheden. 

 

 B.8.1.  Dat verschil in behandeling doet een overdreven last wegen op de 

belastingplichtigen die van de overgangsregeling zijn uitgesloten hoewel zij hun 

aannemingsovereenkomst vóór de bekendmaking van de bestreden wet hebben gesloten. 

Terwijl het volledige voordeel van de belastingvermindering wordt behouden ten voordele 

van de personen die de overgangsmaatregel genieten, moeten die belastingplichtigen immers 

volledig afzien van de belastingvermindering waarop zij aanspraak konden maken en waarop 

zij zich rechtmatig hebben kunnen baseren bij de berekening van de financiering van de 

aankoop die zij hebben verricht of van de werkzaamheden die zij hebben besteld en die 

slechts kunnen worden gewijzigd met aanzienlijke meerkosten. 

 

 Daaruit vloeit voort dat de gevolgen van artikel 51 van de bestreden wet onevenredig 

zijn, doordat de afschaffing van het fiscaal voordeel niet voorzienbaar was voor diegenen op 

wie zij van toepassing is, zodat zij hun handelen daar niet op konden afstemmen, terwijl dat 

element een bepalende rol heeft kunnen spelen in het sluiten van de verkoop- of 

aannemingsovereenkomst die hen voortaan bindt. 

 

 B.8.2.  Bovendien, hoewel het rechtmatig is dat teneinde, zij het tijdelijk, hem het 

voordeel van de belastingvermindering toe te kennen, de wetgever van de belastingplichtige 

heeft vereist dat hij het bewijs levert dat de door hem gedane uitgaven daadwerkelijk tot een 

vermindering van zijn energieverbruik hebben geleid, is het daarentegen klaarblijkelijk 

onredelijk te vereisen dat dat bewijs in beginsel wordt geleverd vóór het einde van het 
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belastingjaar in de loop waarvan de werkzaamheden zijn gestart en uiterlijk vóór 1 maart van 

het volgende jaar. 

 

 Niets wijst immers erop dat het onmogelijk of overdreven moeilijk zou zijn geweest erin 

te voorzien dat de belastingplichtige die de in artikel 145/24, § 2, van het WIB 1992 bedoelde 

uitgaven heeft gedaan krachtens een contract dat vóór de bekendmaking van de bestreden wet 

is ondertekend, de belastingvermindering kan genieten zodra hij het bewijs levert dat hij het 

certificaat heeft verkregen. 

 

 B.9.  Het bestreden artikel 51 doet aldus op buitensporige wijze afbreuk aan de 

rechtmatige verwachtingen van sommige belastingplichtigen, zonder dat een dwingende reden 

van algemeen belang de ontstentenis van een te hunnen voordele ingestelde 

overgangsregeling kan verantwoorden, en schendt bijgevolg de artikelen 10, 11 en 172 van de 

Grondwet. 

 

 Het eerste middel in de zaken nrs. 5437 en 5442 en het tweede onderdeel van het enige 

middel in de zaak nr. 5444 zijn gegrond. Doordat de wetgever heeft verzuimd, toen hij in een 

overgangsregeling voorzag voor de woningen waarvoor het conformiteitscertificaat op een 

bepaalde datum was uitgereikt, om die overgangsregeling tevens toe te staan voor de 

woningen waarvoor vóór de bekendmaking van de bestreden wet een verkoop- of 

aannemingsovereenkomst is gesloten, heeft hij een onverantwoord verschil in behandeling 

laten bestaan. Bijgevolg dienen die laatstgenoemde woningen in aanmerking te worden 

genomen voor de toekenning van de vanaf het aanslagjaar 2013 opgeheven 

belastingvermindering. 

 

 B.10.  Aangezien de andere door de verzoekende partijen opgeworpen grieven niet 

kunnen leiden tot een meer uitgebreide vernietiging, dienen zij niet te worden onderzocht. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 -  vernietigt artikel 51 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen in 

zoverre het de belastingplichtigen die zich vóór de bekendmaking van de bestreden wet 

contractueel hebben verbonden tot het verwerven van een woning of tot het uitvoeren van de 

in artikel 145/24, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde 

werkzaamheden, volledig uitsluit van het voordeel van de overgangsmaatregel die het instelt; 

 

 -  verwerpt de beroepen voor het overige. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 8 mei 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 5470 en 5471 

 
 

Arrest nr. 64/2013 
van 8 mei 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 39/57 van de wet van 15 december 

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen, gesteld door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechters A. Alen, 

J.-P. Snappe, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey en F. Daoût, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij arresten nrs. 86.086 en 86.087 van 22 augustus 2012 in zake Sandra Plata en Elisa 
Carmen Plata tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is 
ingekomen op 28 augustus 2012, heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de volgende 
prejudiciële vragen gesteld : 
 
 « Schendt artikel 39/57 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, door het 
opleggen van een enkele termijn van 30 dagen, de artikelen 10, 11 en/of 191 van de 
Grondwet, in de mate dat de bestreden bepaling twee categorieën van vreemdelingen in 
essentieel verschillende situaties, zijnde enerzijds diegenen die in België verblijven en 
anderzijds diegenen die verblijven in een Europees land dat geen buurland van België is of 
die buiten Europa verblijven, identiek behandelt ? 
 
 Schendt artikel 39/57 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, samengelezen 
met artikel 89 van het besluit van de Regent tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State en met artikel 38 van het koninklijk besluit van 
9 juli 2000 houdende bijzondere procedureregeling inzake geschillen over beslissingen 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen, door het opleggen van een enkele termijn van 30 dagen, de artikelen 10, 11 
en/of 191 van de Grondwet, samengelezen met artikel 13 van de Grondwet en met het 
standstill-beginsel, door het creëren van een discriminatie tussen twee categorieën van 
vreemdelingen die hetzij in een Europees land dat geen buurland van België is, hetzij buiten 
Europa verblijven, zijnde enerzijds diegenen die hebben genoten van een beroepstermijn van 
zestig of negentig dagen voor de Raad van State en anderzijds diegenen die slechts van een 
termijn van 30 dagen genieten voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen ? 
 
 Schendt artikel 39/57 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, samengelezen 
met artikel 89 van het besluit van de Regent tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State en met artikel 38 van het koninklijk besluit van 
9 juli 2000 houdende bijzondere procedureregeling inzake geschillen over beslissingen 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen, door het opleggen van een enkele termijn van 30 dagen, de artikelen 10, 11 
en/of 191 van de Grondwet, samengelezen met artikel 13 van de Grondwet en met het 
standstill-beginsel, door het creëren van een discriminatie tussen twee categorieën van 
rechtzoekenden die hetzij in een Europees land dat geen buurland van België is, hetzij buiten 
Europa verblijven, zijnde enerzijds diegenen die een administratieve beslissing voor de Raad 
van State hebben aangevochten en anderzijds diegenen die een administratieve beslissing 
voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen hebben aangevochten ? 
 
 Schendt artikel 39/57 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, samengelezen 
met artikel 89 van het besluit van de Regent tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State en met artikel 38 van het koninklijk besluit van 
9 juli 2000 houdende bijzondere procedureregeling inzake geschillen over beslissingen 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen, door het opleggen van een enkele termijn van 30 dagen, artikel 13 van de 
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Grondwet door het creëren [van] een onevenredige hinderpaal voor de toegang tot de Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen, ten nadele van de vreemdelingen die hetzij in een Europees 
land dat geen buurland van België is, hetzij buiten Europa verblijven ? ». 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5470 en 5471 van de rol van het Hof, werden 
samengevoegd. 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  Sandra Plata en Elisa Carmen Plata, die keuze van woonplaats doen te 1000 Brussel, 
Florencestraat 13; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 13 maart 2013 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. A.-S. Verriest loco Mr. R. Fonteyn, advocaten bij de balie te Brussel, voor Sandra 
Plata en Elisa Carmen Plata; 
 
 .  Mr. C. Decordier, advocaat bij de balie te Gent, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers A. Alen en F. Daoût verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in de bodemgeschillen 
 
 Elisa Carmen Plata en haar kleinzoon Brayan Plata, van Colombiaanse nationaliteit, vragen op 18 januari 
2011 een toeristenvisum aan om in België Mabel Plata, de dochter van Elisa Carmen en de tante van Brayan, te 
bezoeken. Op 26 januari 2011 wordt het visum geweigerd, een beslissing die hun ter kennis wordt gebracht op 
15 maart 2011. Bij verzoekschriften van 27 april 2011 vorderen zij de nietigverklaring van die beslissingen bij 
de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.  
 
 Bij beschikkingen van 11 juli 2011 stelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de verzoekende partijen 
in kennis van het voornemen om het beroep in een louter schriftelijke procedure te verwerpen, aangezien het, 
gelet op de in het geding zijnde bepaling, laattijdig is ingediend. In hun repliek voeren Elisa Carmen en Brayan 
Plata aan dat de in die bepaling vermelde niet-verlengbare termijn van dertig dagen vanaf de betekening van de 
beslissing onredelijk kort is voor personen die in een niet-Europees land verblijven. Bijgevolg stelt de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen de voormelde prejudiciële vragen.    
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  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Standpunt van de verzoekende partijen in de bodemgeschillen 
 
 A.1.1.  De verzoekende partijen in de bodemgeschillen voeren aan dat de in het geding zijnde bepaling in 
strijd is met de artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet, doordat de vervaltermijn van dertig dagen om een 
beroep in te dienen tegen een beslissing als bedoeld in artikel 39/2 van de wet van 15 december 1980 betreffende 
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna : de 
Vreemdelingenwet) zonder onderscheid van toepassing is op, enerzijds, personen die zich in België of een 
buurland van België bevinden en, anderzijds, personen die zich in een ander Europees land of in een niet-
Europees land bevinden. 
 
 De in het geding zijnde bepaling zou voorts afwijken van de regel die vroeger van toepassing was op 
vreemdelingengeschillen, namelijk artikel 89 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling 
van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die bepaling was op het 
vreemdelingencontentieux van toepassing gemaakt door artikel 38 van het koninklijk besluit van 9 juli 2000 
houdende bijzondere procedureregeling inzake geschillen over beslissingen betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Onder die vroegere regeling werd 
de beroepstermijn met dertig dagen verlengd voor personen die zich bevonden in een Europees land dat niet aan 
België grenst en werd hij zelfs met negentig dagen verlengd voor personen die zich niet in een Europees land 
bevonden. 
 
 A.1.2.  De voornoemde partijen zien hierin een drievoudige discriminatie. Ten eerste zou sprake zijn van 
een ongerechtvaardigde gelijke behandeling van twee categorieën van personen die zich in een onderscheiden 
situatie bevinden. Meer bepaald zouden personen die zich in België bevinden het veel gemakkelijker hebben dan 
personen die zich bevinden in een Europees land dat niet aan België grenst of in een niet-Europees land, om in 
België een beroep in te dienen, aangezien zij gemakkelijker toegang zouden hebben tot een Belgische advocaat. 
 
 Ten tweede zou er een ongerechtvaardigde ongelijke behandeling bestaan van twee categorieën van 
personen die zich in een vergelijkbare situatie bevinden, namelijk vreemdelingen die onder de toepassing van de 
oude regeling een beroep instelden en vreemdelingen die dit onder de toepassing van de nieuwe regeling doen.  
 
 Ten derde zou er een ongerechtvaardigde ongelijke behandeling bestaan van personen die een 
vreemdelingenbeslissing betwisten en personen die een andere administratieve beslissing betwisten.  
 
 A.2.1.  In dit kader betogen de verzoekende partijen in de bodemgeschillen dat artikel 191 van de Grondwet 
van toepassing is op de onderhavige prejudiciële vragen, aangezien die bepaling een recht op toegang tot de 
rechter zou waarborgen, hetgeen onder meer zou impliceren dat de toepasselijke procedurereglementen voor de 
rechtsonderhorige geen onoverkomelijke hindernis mogen inhouden om de beschikbare rechtsmiddelen te doen 
gelden. Op grond van soortgelijke overwegingen zouden verschillende bepalingen, waaronder ook artikel 55 van 
het Gerechtelijk Wetboek en artikel 44 van het koninklijk besluit van 30 november 2006 tot vaststelling van de 
cassatieprocedure bij de Raad van State, de termijn verlengen voor personen die zich in het buitenland bevinden.  
 
 Dat recht op toegang tot de rechter zou overigens onderhevig zijn aan een standstill-beginsel, zodat de 
wetgever geen verworven rechten kan ontnemen aan een bepaalde categorie van personen. Het doel van de wet 
van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen, die de in het geding zijnde bepaling heeft ingevoerd, bestond erin de doorlooptijd 
van dergelijke beroepen te optimaliseren, maar die doelstelling zou niet verantwoorden dat op discriminerende 
wijze de toegang tot de rechter wordt beknot. 
 
 A.2.2.  Ook voeren de voornoemde partijen aan dat de lering van het arrest nr. 65/2012 van het Hof niet kan 
worden doorgetrokken naar de onderhavige zaak. Die zaak had betrekking op het onderscheid tussen twee 
categorieën van personen die zich in België bevinden, namelijk diegenen die zijn opgesloten en diegenen die dat 
niet zijn. Bovendien zou in die zaak geen sprake zijn geweest van een vroegere, gunstigere regeling die werd 
afgeschaft. 
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 Standpunt van de Ministerraad 
 
 A.3.1.  De Ministerraad is van mening dat de prejudiciële vragen onontvankelijk zijn in zoverre daarin 
artikel 191 van de Grondwet wordt vermeld, aangezien die bepaling slechts van toepassing is op het onderscheid 
tussen Belgen en vreemdelingen, terwijl in casu enkel een onderscheid tussen twee categorieën van 
vreemdelingen in het geding is.  
 
 A.3.2.  De Ministerraad voert tevens aan dat het in het geding zijnde onderscheid niet zijn oorsprong vindt 
in de in het geding zijnde bepaling. In de parlementaire voorbereiding bij die bepaling is immers vermeld dat de 
Koning in het uitvoeringsbesluit kan voorzien in een termijnverlenging voor vreemdelingen die zich in het 
buitenland bevinden, maar de Koning zou in het koninklijk besluit van 21 december 2006 bewust niet ervoor 
hebben gekozen in een dergelijke termijnverlenging te voorzien. De Ministerraad beklemtoont in dit opzicht dat 
het Hof niet bevoegd is om een koninklijk besluit aan de Grondwet te toetsen. 
 
 A.4.1.  De Ministerraad betoogt dat het onderscheid tussen, enerzijds, vreemdelingen die zich in België 
bevinden en, anderzijds, vreemdelingen die zich in een Europees land dat niet aan België grenst of in een niet-
Europees land bevinden, op een objectief criterium berust. Daarenboven zou het redelijk verantwoord zijn om 
voor een algemene termijn van dertig dagen te opteren, aangezien één van de doelstellingen van de wet van 
15 september 2006 erin bestond de procedures te versnellen en dus de duur van de asielprocedures in te korten. 
Die doelstelling zou door het Hof overigens zijn erkend in zijn arrest nr. 81/2008. Ook het dringende karakter 
van de geschillen die ontstaan uit de toepassing van de vreemdelingenwetgeving zou de ontstentenis van een 
termijnverlenging rechtvaardigen. Bovendien biedt die gang van zaken de rechtzoekende vlugger uitsluitsel over 
zijn juridische situatie.  
 
 A.4.2.  Wat het onderscheid tussen de beroepen ingediend onder de oude respectievelijk de nieuwe regeling 
betreft, merkt de Ministerraad op dat krachtens een vaste rechtspraak van het Hof de loutere reden dat een 
nieuwe regeling de toepassingsvoorwaarden van een vroegere wet wijzigt, op zich niet volstaat om tot schending 
van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie te besluiten. Elke nieuwe wetswijziging zou immers 
noodzakelijkerwijze een verschil in behandeling met zich meebrengen tussen de personen op wie zij van 
toepassing is en de personen op wie de vroegere regeling van toepassing was. 
 
 Bovendien zou er geen algemeen standstill-beginsel bestaan. Ook in artikel 13 van de Grondwet zou geen 
standstill-beginsel besloten liggen, aangezien die bepaling slechts een recht op toegang tot de bevoegde rechter 
inhoudt, alsook het recht dat die rechter voldoet aan de vereisten van een eerlijk proces. 
 
 A.4.3.  Wat het verschil in behandeling tussen de procedures voor de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen en de procedures voor de Raad van State betreft, betoogt de Ministerraad dat de 
oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, die bepaalde taken van de Raad van State overneemt, 
op zich geen onevenredige maatregel kan uitmaken.  
 
 A.4.4.  Overigens zou de termijn van dertig dagen het voor geen enkele categorie van rechtsonderhorigen 
onmogelijk maken om de beschikbare rechtsmiddelen te doen gelden. Ook een vreemdeling die bij de 
diplomatieke of consulaire post in zijn herkomstland of zijn land van gewoonlijk verblijf een visumaanvraag 
indient, kan immers binnen die termijn contact opnemen met een Belgische advocaat. De door het bestuur 
genomen beslissing dient overigens een afdoende motivering te bevatten die de vreemdeling toelaat een 
afweging te maken betreffende zijn kansen in beroep.  
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Artikel 39/57 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna : de 

Vreemdelingenwet) bepaalt : 
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 « § 1.  De in artikel 39/2 bedoelde beroepen worden ingediend bij verzoekschrift binnen 
dertig dagen na de kennisgeving van de beslissing waartegen ze zijn gericht. 
 
 Indien het een beroep betreft dat is ingediend door een vreemdeling die zich op het 
ogenblik van de kennisgeving van de beslissing bevindt in een welbepaalde plaats zoals 
bedoeld in artikel 74/8 of die ter beschikking is gesteld van de regering, wordt het 
verzoekschrift ingediend binnen vijftien dagen na de kennisgeving van de beslissing 
waartegen het is gericht. 
 
 § 2.  De in paragraaf 1 bepaalde beroepstermijnen beginnen te lopen : 
 
 1°  wanneer de kennisgeving is gebeurd bij een ter post aangetekende brief met 
ontvangstbewijs, vanaf de eerste dag die volgt op deze waarop de brief aangeboden werd op 
de woonplaats van de geadresseerde of, in voorkomend geval, op zijn verblijfplaats of op zijn 
gekozen woonplaats; 
 
 2°  wanneer de kennisgeving is gebeurd bij aangetekende brief of bij gewone brief, vanaf 
de derde werkdag die volgt op die waarop de brief aan de postdiensten overhandigd werd, 
tenzij de geadresseerde het tegendeel bewijst; 
 
 3°  wanneer de kennisgeving is gebeurd door afgifte tegen ontvangstbewijs, vanaf de 
eerste dag die volgt op de afgifte of de weigering tot ontvangst; 
 
 4°  wanneer de kennisgeving is gebeurd per fax, vanaf de eerste dag die volgt op die van 
de verzending. 
 
 De vervaldag is in de termijn begrepen. Is die dag echter een zaterdag, een zondag of een 
wettelijke feestdag, dan wordt de vervaldag verplaatst op de eerstvolgende werkdag. 
 
 Voor de toepassing van deze bepaling wordt als werkdag beschouwd, elke dag niet zijnde 
een zaterdag, zon- of feestdag ». 
 

 B.1.2.  De prejudiciële vragen hebben slechts betrekking op de termijn van dertig dagen 

vermeld in artikel 39/57, § 1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet. Het Hof beperkt zijn 

onderzoek bijgevolg tot die bepaling. 

 

 B.2.  Met de eerste prejudiciële vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of de in 

het geding zijnde bepaling de artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet schendt, in de mate 

waarin de termijn van dertig dagen zonder onderscheid van toepassing is op, enerzijds, 

vreemdelingen die zich in België bevinden, en, anderzijds, vreemdelingen die zich in een niet-

Europees land of in een Europees land dat niet aan België grenst, bevinden. 

 

 Met de tweede prejudiciële vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of de in het 

geding zijnde bepaling de artikelen 10, 11, 13 en 191 van de Grondwet, in samenhang gelezen 
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met het standstill-beginsel, schendt, doordat zij niet in een termijnverlenging voorziet voor 

vreemdelingen die zich in een niet-Europees land of in een Europees land dat niet aan België 

grenst, bevinden, terwijl die categorie van personen onder de gelding van artikel 89 van het 

besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State, dat op het vreemdelingencontentieux van 

toepassing was gemaakt door artikel 38 van het koninklijk besluit van 9 juli 2000 houdende 

bijzondere procedureregeling inzake geschillen over beslissingen betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wel recht 

had op een termijnverlenging van negentig, respectievelijk dertig dagen. 

 

 Met de derde prejudiciële vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of de in het 

geding zijnde bepaling de artikelen 10, 11, 13 en 191 van de Grondwet, in samenhang gelezen 

met het standstill-beginsel, schendt, doordat zij niet in een termijnverlenging voorziet voor 

procedures voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, terwijl personen die voor de Raad 

van State een administratieve beslissing aanvechten, krachtens artikel 89 van het voormelde 

besluit van de Regent van 23 augustus 1948 wel recht hebben op een termijnverlenging van 

negentig of dertig dagen, indien zij zich in een niet-Europees land, respectievelijk in een 

Europees land dat niet aan België grenst, bevinden. 

 

 Met de vierde prejudiciële vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of de in het 

geding zijnde bepaling artikel 13 van de Grondwet schendt, doordat zij voor personen die zich 

in een niet-Europees land of in een Europees land dat niet aan België grenst, bevinden, een 

onevenredige hinderpaal voor de toegang tot de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

inhoudt. 

 

 Die prejudiciële vragen dienen samen te worden onderzocht.  

 

 B.3.1.  De in het geding zijnde bepaling werd in de Vreemdelingenwet ingevoegd door 

artikel 154 van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot 

oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De memorie van toelichting van 

die wet vermeldt bij de artikelsgewijze bespreking van die bepaling : 

 

 « In voorkomend geval, kan in het uitvoeringsbesluit (op grond van het voornoemd 
artikel 39/68) ook voorzien worden in een termijnverlenging ten aanzien van de vreemdeling 
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die zich in het buitenland bevindt en een beroep voor de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen wenst in te dienen (vgl. b.v. met art. 89 en 90 van het besluit van 
de Regent van 23 augustus 1948), kan worden voorzien in het feit dat de termijnen lopen ten 
aanzien van minderjarigen, enz. » (Parl. St., Kamer, 2005-2006, DOC 51–2479/001, p. 120). 
 

 Artikel 39/68 van de Vreemdelingenwet bepaalt : 

 

 « De rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen wordt vastgesteld bij 
een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. 
   
 Dit koninklijk besluit bepaalt onder meer de verjaringstermijnen die niet minder dan de in 
deze wet bepaalde termijnen mogen bedragen; het voorziet in het verlenen van het voordeel 
van het pro deo aan de onvermogenden. Het kan bijzondere procedureregels vaststellen voor 
de behandeling van de verzoekschriften die doelloos zijn, alsook voor de behandeling van de 
verzoekschriften die enkel korte debatten met zich meebrengen ». 
 

 Bijgevolg komt het aan de Koning toe om al dan niet te voorzien in een termijnverlenging 

voor vreemdelingen die zich niet in België bevinden. Hij heeft evenwel in het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen niet in een termijnverlenging voorzien. In het verslag aan de 

Koning wordt dat onderscheid als volgt verantwoord : 

 

 « Artikel 4 
 
 Deze bepaling regelt de termijnregeling, m.n. de dies a quo (de dag van het ingaan van de 
termijn : eerste lid), de dies ad quem (de einddatum) en de weigering van ontvangst. De 
regeling is overgenomen van de artikelen 84, derde t.e.m. vijfde lid, en 88 van het besluit van 
de Regent van 23 augustus 1948. Voor de interpretatie ervan wordt verwezen naar de 
rechtspraak van de Raad van State (zie b.v. J. BAERT en G. DEBERSAQUES, o.c., 
384-386). Zo wordt in de rechtspraak het begrip ‘ wettelijke feestdag ’ beschouwd als die 
dagen dewelke zijn vastgelegd overeenkomstig de wet van 4 januari 1974 betreffende de 
feestdagen (R.v.St., Kramplitz, nr. 102.951, 28 januari 2002). 
 
 Een termijnverlenging/-verkorting zoals die thans bestaat in de artikelen 89 à 91 van het 
besluit van de Regent van 23 augustus 1948 is niet voorzien daar de wet een duidelijke 
beroepstermijn heeft voorzien » (Belgisch Staatsblad van 28 december 2006, vierde editie, 
p. 75384). 
 

 B.3.2.  Het in het geding zijnde verschil in behandeling dient derhalve aan dat koninklijk 

besluit te worden toegeschreven.     
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 Om die redenen, 
 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De prejudiciële vragen behoren niet tot de bevoegdheid van het Hof. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 8 mei 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5476 

 
 

Arrest nr. 65/2013 
van 8 mei 2013 

 
 
 
 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 3 van het decreet van de Franse Gemeenschap 

van 7 juni 2001 betreffende de sociale voordelen, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te 

Verviers. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en F. Daoût, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 



2 

 

  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 3 september 2012 in zake de vzw « Centre Scolaire Spécialisé Saint 
Joseph » tegen de stad Limburg, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 
12 september 2012, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Verviers de volgende prejudiciële 
vragen gesteld : 
 
 1.  « Schendt artikel 3 van het decreet van 7 juni 2001 de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, in zoverre het ten aanzien van de gemeenten en de gemeentelijke belastingbetalers 
de gelijkheid verbreekt wat betreft de financiële last van de sociale voordelen die worden 
toegekend aan een buitengewoon vrij onderwijs dat niet door de gemeenten is ingericht, 
uitsluitend ten laste van de gemeentelijke belastingbetalers, terwijl meer dan 98 % van de 
leerlingen van de instelling voor buitengewoon vrij onderwijs niet wonen op hun 
grondgebied, maar afkomstig zijn van talrijke omringende gemeenten, die die financiële last 
niet moeten helpen dragen ? »; 
 
 2.  « Schendt artikel 3 van het decreet van 7 juni 2001 de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, in zoverre het de gelijkheid verbreekt door, wanneer een gemeente de financiële 
last die inherent is aan de sociale voordelen die worden toegekend aan een buitengewoon vrij 
onderwijs dat alleen op haar grondgebied is ingericht, maar waarvan meer dan 98 % van de 
leerlingen afkomstig zijn van talrijke omringende gemeenten, alleen moet dragen, die 
gemeente het voordeel te ontzeggen van het wegingsbeginsel dat nochtans is ingesteld ten 
behoeve van de provinciën en van de Franse Gemeenschapscommissie wanneer die laatste 
onder identieke voorwaarden en om identieke redenen financieel moeten bijdragen ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  de vzw « Centre Scolaire Spécialisé Saint Joseph », waarvan de maatschappelijke zetel 
is gevestigd te 4830 Limburg, avenue Victor David 12; 
 
 -  de stad Limburg, vertegenwoordigd door haar gemeentecollege; 
 
 -  de Franse Gemeenschapsregering. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 13 maart 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. D. Drion, advocaat bij de balie te Luik, voor de vzw « Centre Scolaire Spécialisé 
Saint Joseph »; 
 
 .  Mr. E. Kiehl, loco Mr. J.-L. Gilissen en Mr. E. Lemmens, advocaten bij de balie te 
Luik, voor de stad Limburg; 
 
 .  Mr. S. Depré, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Franse Gemeenschapsregering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en T. Merckx-Van Goey verslag 
uitgebracht; 
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 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De vzw « Centre Scolaire Spécialisé Saint Joseph » is de inrichtende macht van een instelling voor 
buitengewoon vrij basisonderwijs gelegen op het grondgebied van de gemeente Limburg. Die vereniging treedt 
voor de verwijzende rechter op teneinde de gemeente ertoe te laten veroordelen haar dezelfde sociale voordelen 
te bieden als die welke de gemeente toekent aan de leerlingen van het gemeentelijk onderwijs. 
 
 De verwijzende rechter merkt op dat de gemeente Limburg bepaalde sociale voordelen toekent, niet alleen 
aan de leerlingen van het door haar ingerichte onderwijs, maar ook aan de leerlingen van het niet-buitengewoon 
vrij onderwijs op haar grondgebied. Na te hebben vastgesteld dat artikel 3 van het decreet van 7 juni 2001 
bepaalt dat de gemeenten die sociale voordelen toekennen ten behoeve van de leerlingen van het gemeentelijk 
onderwijs, vergelijkbare voorwaarden en dezelfde voordelen moeten toekennen ten behoeve van de leerlingen 
van de scholen van dezelfde categorie die in dezelfde gemeente zijn gelegen en onder het vrij onderwijs vallen, 
onderstreept de verwijzende rechter dat het Hof, in zijn arrest nr. 56/2003, heeft geoordeeld dat de decreetgever 
geen discriminatie had ingevoerd ten koste van het buitengewoon vrij onderwijs in zoverre een gemeente de 
afwezigheid, op haar grondgebied, van een door haar ingerichte instelling voor buitengewoon officieel onderwijs 
niet als voorwendsel zou kunnen gebruiken om elk sociaal voordeel te weigeren aan een instelling van dezelfde 
categorie van het gesubsidieerd vrij onderwijs op haar grondgebied. 
 
 De verwijzende rechter merkt op dat de gemeente Limburg van mening is dat het beginsel van de gelijkheid 
tussen de gemeenten en hun belastingbetalers is geschonden, in zoverre die decretale bepaling ertoe zou leiden 
sommige gemeenten een overdreven en discriminerende financiële last op te leggen ten behoeve van leerlingen 
die niet op hun grondgebied zouden verblijven, alsook tussen de gemeenten, enerzijds, en de provincies of de 
Franse Gemeenschapscommissie, anderzijds, in zoverre die laatstgenoemde een weging zouden genieten 
wanneer zij zich in dezelfde omstandigheden zouden bevinden. 
 
 De verwijzende rechter acht het bijgevolg noodzakelijk de hiervoor weergegeven prejudiciële vragen te 
stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  De vzw « Centre Scolaire Spécialisé Saint Joseph », eisende partij voor de verwijzende rechter, 
onderstreept in de eerste plaats dat de stad Limburg sociale voordelen toekent aan de leerlingen van het gewoon 
vrij basisonderwijs in haar gemeente, terwijl de meesten onder hen niet verblijven op het grondgebied van de 
gemeente. 
 
 A.1.2.  Die partij merkt overigens op dat de toekenning van sociale voordelen geen wettelijke verplichting 
voor de gemeenten is en dat alle gemeenten die beslissen om sociale voordelen toe te kennen, zich in 
vergelijkbare situaties bevinden. Zij onderstreept dat de situatie van de stad Limburg vergelijkbaar is met die van 
gemeenten waar scholen in de stedelijke centra of op belangrijke verkeersassen worden ingericht. Zij wijst 
voorts erop dat de afdeling wetgeving van de Raad van State heeft geoordeeld dat niet kon worden overwogen 
om ter zake een onderscheid in te voeren volgens de woonplaats van de leerlingen. 
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 Volgens die partij heeft het debat betrekking op het basisonderwijs en beoogt het het grondgebied van de 
gemeente. Het basisonderwijs zou een buurtonderwijs zijn, terwijl de provincies en de Franse 
Gemeenschapscommissie in wezen het secundair onderwijs op een groter grondgebied zouden inrichten. Die 
verschillen ten aanzien van het onderwijstype en het grondgebied verantwoorden dat de decreetgever een 
verschillende regeling heeft ingevoerd voor de toekenning van de sociale voordelen door de gemeenten, 
enerzijds, en door de provincies of de Franse Gemeenschapscommissie, anderzijds. 
 
 Dezelfde partij onderstreept voorts dat het buitengewoon onderwijs is geregeld bij een decreet van 3 maart 
2004, waarvan de artikelen 181 tot 212 de rationalisatie en de programmatie regelen. 
 
 A.1.3.  Volgens de eisende partij voor de verwijzende rechter behoeven de twee prejudiciële vragen geen 
antwoord. 
 
 Zij merkt in de eerste plaats op dat de verwijzende rechter, hoewel hij meent dat de in het geding zijnde 
bepaling de gelijkheid verbreekt, de categorie van personen die het slachtoffer van een dergelijke discriminatie 
zijn en de categorie waarmee zij zou moeten worden vergeleken, niet preciseert. 
 
 Bovendien merkt die partij op dat de eventuele discriminatie haar oorsprong niet zou vinden in een van de 
bepalingen van het in het geding zijnde decreet, maar in de beslissing van de stad Limburg om sociale voordelen 
toe te kennen. 
 
 Dezelfde partij onderstreept ten slotte dat het antwoord op de vragen geen enkel nut heeft om het geschil 
voor de verwijzende rechter op te lossen, vermits de stad Limburg, zodra zij heeft beslist sociale voordelen toe te 
kennen aan de leerlingen van het gemeentelijk onderwijs, die onder vergelijkbare voorwaarden moet bieden aan 
de leerlingen van de door die partij ingerichte school. 
 
 A.1.4.  Zelfs in de veronderstelling dat de vragen moeten worden beantwoord, voert de eisende partij voor 
de verwijzende rechter aan dat zowel de wijziging aangebracht in het ontwerpdecreet, naar aanleiding van het 
advies van de Raad van State waarnaar is verwezen, als het arrest nr. 56/2003 van het Hof veronderstellen dat de 
twee gestelde prejudiciële vragen ontkennend worden beantwoord. 
 
 A.2.1.  De stad Limburg, verwerende partij voor de verwijzende rechter, merkt, ten aanzien van de eerste 
prejudiciële vraag, op dat artikel 22 van het koninklijk besluit van 20 augustus 1957 « houdende coördinatie van 
de wetten op het lager onderwijs » de gemeenten ertoe verplicht minstens één gemeentelijke lagere school op te 
richten en te onderhouden en dat artikel 23, § 2, van hetzelfde besluit hen ertoe verplicht in die school de 
kinderen van naburige gemeenten toe te laten wanneer die school het dichtst bij de woonplaats van die kinderen 
is gelegen. Die partij onderstreept dat, omgekeerd, de inrichtende machten van het vrij net en van het 
buitengewoon vrij net niet aan een dergelijke verplichting zijn onderworpen en de plaats waar zij hun 
instellingen willen vestigen, vrij bepalen. 
 
 Op basis van die vaststellingen is de stad Limburg van mening dat de in het geding zijnde bepaling, en niet 
de keuze die zij maakt om sociale voordelen toe te kennen, een discriminatie invoert tussen de gemeenten waar 
een school voor buitengewoon vrij onderwijs is gevestigd, en de andere gemeenten. Overeenkomstig het arrest 
nr. 56/2003 van het Hof zou de stad Limburg immers ertoe verplicht zijn een gemeenteschool op haar 
grondgebied op te richten en te financieren en aan die school dezelfde sociale voordelen toe te kennen als aan de 
eisende partij, zodat die gemeente de sociale voordelen moet beperken die aan de door haar ingerichte scholen 
kunnen worden toegekend, vermits dezelfde voordelen moeten worden toegekend aan het buitengewoon vrij net. 
 
 Omgekeerd, zo onderstreept de stad Limburg, rust op de naburige gemeenten niet dezelfde verplichting, 
terwijl zij de aanwezigheid van die buitengewone instellingen genieten, die veel leerlingen tellen die op het 
grondgebied van die gemeenten zijn gedomicilieerd. Dat zou des te meer het geval zijn, aldus de verwerende 
partij voor de verwijzende rechter, daar die instellingen, door hun specificiteiten, een specifieke categorie van 
school vormen, met een sterke aantrekkingskracht, die verder reikt dan het grondgebied van de gemeente, en 
daar hun aantal veel kleiner is dan dat van de scholen die gewoon onderwijs verstrekken. 
 
 Het zou niet juist zijn daarnaast te beweren dat de gemeenten zich zouden kunnen aanpassen door ervoor te 
kiezen meer of minder sociale voordelen toe te kennen. Volgens die partij zou het verschil in behandeling 
immers precies betrekking hebben op de onmogelijkheid voor de gemeenten die zich in een situatie bevinden die 
identiek aan die van de stad Limburg, om zich op dezelfde wijze als de andere gemeenten aan te passen. 
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 Er zou evenmin kunnen worden verklaard dat het verschil in behandeling zijn oorsprong vindt in de 
reglementering die de gemeenten ertoe verplicht een lager onderwijs op te richten en te onderhouden, vermits die 
reglementering op niet-discriminerende wijze geldt voor alle gemeenten. Dat zou, aldus die partij, niet het geval 
zijn voor het in het geding zijnde decreet, in zoverre het het buitengewoon vrij onderwijs gelijkstelt met het 
gewoon vrij onderwijs. 
 
 Volgens de stad Limburg zou die discriminatie des te onevenrediger zijn daar zij beschikt over geen enkele 
bevoegdheid, zij het om advies uit te brengen, ten aanzien van de oprichting van een instelling voor 
buitengewoon vrij onderwijs op haar grondgebied. Zij merkt op dat, in het kader van de rationalisatie en de 
programmatie van het buitengewoon onderwijs, de decreetgever en de Franse Gemeenschapsregering de 
instellingen voor buitengewoon onderwijs geografisch verdelen en sommige gemeenten bijgevolg de 
financiering van hun sociale voordelen opleggen. 
 
 A.2.2.  De stad Limburg is van mening dat het criterium van het grondgebied van de gemeente niet gepast 
is om de concurrentieverhouding tussen instellingen voor gewoon onderwijs en instellingen voor buitengewoon 
onderwijs te beoordelen, hetgeen overigens blijkt uit het feit dat slechts 2 pct. van de leerlingen van de door de 
eisende partij voor de verwijzende rechter ingerichte school zijn gedomicilieerd op het grondgebied van de 
gemeente. Het in het geding zijnde decreet zou volgens haar tot gevolg hebben twee onderwijsvormen gelijk te 
behandelen die niet aan dezelfde noden voldoen, zich niet tot hetzelfde publiek richten en niet dezelfde middelen 
vereisen, waarbij die verschuiving precies indruist tegen de doelstelling van de decreetgever om de gelijkheid en 
het evenwicht tussen de netten te verzekeren. 
 
 De stad Limburg stelt vast dat de gemeenschapswetgever, door de mogelijkheid niet te hebben behouden 
om de kosten van de sociale voordelen te spreiden volgens de woonplaats van de leerling, aansluitend op het 
advies van de Raad van State nr. 30.958/2, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet heeft geschonden. 
 
 Volgens die partij zou die vaststelling van ongrondwettigheid niet noodzakelijk ertoe leiden dat elke 
gemeente alleen de sociale voordelen moet financieren die worden toegekend aan de leerlingen die op haar 
grondgebied verblijven, vermits het Hof een conforme interpretatie zou kunnen voorstellen of rekening zou 
kunnen houden met de bijzondere aard van het buitengewoon onderwijs, dat niet in concurrentie zou kunnen 
treden met het gewoon onderwijs. 
 
 A.2.3.  De stad Limburg merkt op dat eenzelfde redenering kan worden gevolgd ten aanzien van de tweede 
prejudiciële vraag. Terwijl het betwiste decreet een belangrijke weging regelt in het voordeel van de provincie en 
de Franse Gemeenschapscommissie wanneer zij sociale voordelen moeten toekennen aan scholen van dezelfde 
categorie binnen een bepaalde geografische straal, heeft de decreetgever geen rekening ermee gehouden dat een 
identieke situatie zich ook kon voordoen op gemeentelijk niveau, wegens de bijzondere aard van het 
buitengewoon onderwijs. 
 
 Volgens de stad Limburg bevinden de gemeenten, de provincies en de Franse Gemeenschapscommissie 
zich in vergelijkbare situaties, vermits zij organieke openbare diensten vormen die met identieke opdrachten 
belast zijn en financieel moeten optreden onder identieke voorwaarden en om identieke redenen. Zij zouden ook 
zijn onderworpen aan vergelijkbare verplichtingen ten aanzien van het onderwijsaanbod en de onmogelijkheid 
om zich te verzetten tegen de oprichting van instellingen voor buitengewoon vrij onderwijs. 
 
 De stad Limburg is van mening dat de zorg om een oneerlijke concurrentie te vermijden onder de 
instellingen, om rekening te houden met de concurrentie onder de instellingen, met name in het licht van de 
afstand, en om de schatkist van de overheid te vrijwaren, op dezelfde wijze geldt voor de gemeenten als voor de 
provincies en de Franse Gemeenschapscommissie. Volgens die partij zou het criterium van het grondgebied van 
de gemeente niet relevant zijn om de concurrentieverhouding tussen het gewoon onderwijs en het buitengewoon 
onderwijs te beoordelen, rekening houdend met de specificiteiten van dat laatste. Die partij voert niet aan dat het 
invloedsgebied van de instellingen voor buitengewoon onderwijs zich uitstrekt tot het hele grondgebied van de 
provincie of van de Franse Gemeenschapscommissie, maar dat die zich in elk geval uitstrekt tot buiten het 
grondgebied van de gemeente, zodat de in het geding zijnde bepaling het niet mogelijk zou maken de 
keuzevrijheid van de ouders binnen het betrokken invloedsgebied te waarborgen. 
 
 A.3.1.  De Franse Gemeenschapsregering is van mening dat uit het arrest nr. 56/2003 van het Hof 
voortvloeit dat de in het geding zijnde bepaling in die zin moet worden geïnterpreteerd dat zij een gemeente die, 
per hypothese, sociale voordelen toekent aan de leerlingen van het door haar ingerichte gewoon onderwijs, ertoe 
verplicht dezelfde sociale voordelen, met eventuele aanpassingen, toe te kennen aan de leerlingen van het 
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buitengewoon vrij onderwijs dat op haar grondgebied is ingericht, zelfs indien de gemeente dat onderwijstype 
niet inricht. 
 
 A.3.2.  Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag is de Franse Gemeenschapsregering van mening dat het 
bekritiseerde verschil in behandeling niet voortvloeit uit het in het geding zijnde decreet, dat ertoe strekt de 
keuzevrijheid van de ouders tussen het vrije net en het officiële net te verzekeren, maar uit het verschil dat op 
natuurlijke wijze tussen elke gemeente bestaat op het vlak van het onderwijsaanbod en het schoolbezoek. De 
Franse Gemeenschapsregering onderstreept voorts dat een gemeente die van oordeel zou zijn dat de financiële 
last inzake sociale voordelen te zwaar is, zich zou kunnen aanpassen door de sociale voordelen te verminderen 
die zij toekent aan de leerlingen van het gemeentelijk onderwijs en dat de financiële last die elke gemeente ter 
zake draagt, uiteindelijk onder haar vrije keuze valt. 
 
 Zij onderstreept bovendien dat dat verschil in behandeling eveneens voortvloeit uit de reglementering die 
de gemeenten ertoe verplicht een lager onderwijs op te richten en te onderhouden. 
 
 A.3.3.  De Franse Gemeenschapsregering merkt voorts op dat, in tegenstelling tot wat de eerste prejudiciële 
vraag suggereert, het in het geding zijnde decreet geen verschil in behandeling invoert tussen verschillende 
categorieën van gemeenten, daar alle gemeenten zich in dezelfde situatie bevinden en de regel van toepassing is 
los van de herkomst of de woonplaats van de leerlingen. Volgens de Franse Gemeenschapsregering zijn de 
leerlingen immers vrij om te gaan naar de school van hun keuze, hetgeen per hypothese impliceert dat de 
gemeenten ertoe worden gebracht financieel op te treden ten behoeve van leerlingen die niet op hun grondgebied 
zijn gedomicilieerd, wat overigens ook ten goede zou komen aan de stad Limburg, vermits sommige leerlingen 
die op haar grondgebied verblijven, naar school zouden gaan op het grondgebied van naburige gemeenten. 
 
 De Franse Gemeenschapsregering is van mening dat de eerste prejudiciële vraag in werkelijkheid twijfels 
wil doen rijzen omtrent de grondwettigheid van de bij het betwiste decreet ingevoerde regeling die de gelijkheid 
tussen de onderwijsinstellingen moet verzekeren door een financiering van de sociale voordelen door de 
gemeenten, ongeacht het net waartoe die instellingen behoren, zonder dat men inziet hoe die regeling 
ongrondwettig zou zijn. Zelfs in de veronderstelling dat, in het onderhavige geval, 98 pct. van de leerlingen van 
de school voor buitengewoon onderwijs niet zouden verblijven op het grondgebied van de gemeente, dan nog 
zou die omstandigheid niet kunnen leiden tot een vaststelling van ongrondwettigheid, vermits het doel van de 
decreetgever erin bestaat de gelijkheid tussen de instellingen op het grondgebied van eenzelfde gemeente te 
verzekeren, ongeacht de herkomst van hun leerlingen. 
 
 A.3.4.  De Franse Gemeenschapsregering is voorts van mening dat de gevolgen van de in het geding zijnde 
bepaling niet onevenredig zijn, vermits de gemeente de sociale voordelen van de leerlingen die naar een school 
in een andere gemeente gaan, niet ten laste moet nemen en vermits de gemeenten beschikken over een totale 
autonomie bij het bepalen van het budget dat aan die sociale voordelen wordt besteed. Die partij onderstreept 
overigens in dat opzicht dat artikel 5, § 2, van het in het geding zijnde decreet het mogelijk maakt rekening te 
houden met de verschillen die verantwoord zijn door de financiële draagkracht van de ouders, hetgeen ertoe kan 
leiden de last van de sociale voordelen te verlichten. 
 
 A.3.5.  Ten slotte wijst de Franse Gemeenschapsregering op de negatieve gevolgen die zouden voortvloeien 
uit een vaststelling van ongrondwettigheid ter zake, die ertoe zou leiden dat een gemeente alleen de sociale 
voordelen ten behoeve van de leerlingen die op haar grondgebied verblijven, kan financieren. Volgens die partij 
zou een en ander een discriminatie met zich meebrengen ten koste van de leerlingen die gaan naar een school op 
het grondgebied van een andere gemeente dan de gemeente waar zij verblijven, en zou dat bovendien de vrijheid 
van onderwijs en de vrije keuze van de ouders aantasten. Daarnaast zou een en ander de onderwijsinstellingen 
die zijn gevestigd in de gemeente waar de leerlingen verblijven, aantrekkelijker maken, ten koste van het door de 
decreetgever nagestreefde doel dat erin bestaat elke oneerlijke praktijk inzake de aantrekkingskracht van de 
scholen te verhinderen. De Franse Gemeenschapsregering herinnert in dat opzicht eraan dat de afdeling 
wetgeving van de Raad van State zich ertegen had verzet dat ter zake een onderscheid kan worden gemaakt op 
grond van de woonplaats van de leerling. 
 
 A.3.6.  Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag merkt de Franse Gemeenschapsregering op dat de 
provincies en de Franse Gemeenschapscommissie een « wegingsbeginsel » genieten op grond waarvan zij alleen 
de sociale voordelen moeten financieren van de leerlingen die gaan naar een school die is gevestigd binnen een 
volgens objectieve criteria bepaalde straal, en niet alle scholen die op hun grondgebied zijn gevestigd. 
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 De Franse Gemeenschapsregering herinnert eraan dat het optreden van de provincies en van de Franse 
Gemeenschapscommissie aanvankelijk was beperkt tot het grondgebied van de betrokken gemeente en dat naar 
aanleiding van kritiek van de afdeling wetgeving van de Raad van State de tekst is gewijzigd teneinde te 
voorzien in het optreden van die overheden in een ruimer gebied dan het grondgebied van de gemeente. 
 
 A.3.7.  Volgens de Franse Gemeenschapsregering zijn de in het geding zijnde categorieën niet 
vergelijkbaar, vermits het grondgebied van de provincies en van de Franse Gemeenschapscommissie veel ruimer 
is dan dat van de gemeenten, zodat het niet verantwoord zou zijn de last van de eerstgenoemde overheden uit te 
breiden tot hun volledige respectieve grondgebied. 
 
 Die partij onderstreept immers dat het doel van de decreetgever erin bestaat de gelijkheid te verzekeren 
tussen de instellingen van het officieel net en die van het vrij net. Op gemeentelijk niveau zou die doelstelling, 
aldus de Franse Gemeenschapsregering, het optreden van de gemeente noodzakelijk maken ten behoeve van alle 
scholen op haar grondgebied, vermits al die scholen a priori even aantrekkelijk of concurrerend zijn, gelet op de 
beperkte omvang van de gemeenten. Omgekeerd, op het niveau van het grondgebied van de provincies of van de 
Franse Gemeenschapscommissie, merkt de Franse Gemeenschapsregering op dat vanaf een bepaalde afstand een 
school haar aantrekkingskracht verliest, zodat het niet noodzakelijk is de keuzevrijheid van de ouders over hun 
volledige grondgebied te verzekeren. 
 
 De Franse Gemeenschapsregering onderstreept voorts dat de toepassing van een wegingsfactor op 
gemeentelijk niveau tot gevolg zou hebben de verplichtingen van de gemeente te beperken tot een grondgebied 
kleiner dan de gemeente, hetgeen zou leiden tot een verschil in behandeling dat op geen enkel objectief criterium 
steunt. Zij ziet evenmin in waarom een specifiek wegingsstelsel zou moeten worden ingevoerd voor het 
buitengewoon onderwijs, waarbij zij erop wijst dat het wegingsstelsel voor de provincies en de Franse 
Gemeenschapscommissie geldt ongeacht het in het geding zijnde onderwijstype. 
 
 De Franse Gemeenschapsregering voert voorts aan dat de capaciteit van een onderwijsinstelling in elk 
geval beperkt is en dat de plaats waar de leerlingen verblijven, geen enkel gevolg heeft voor de financiële 
bijdrage van de gemeente. 
 
 Die partij is van mening dat het verschil in behandeling verantwoord is door financiële overwegingen, 
vermits het overdreven zou zijn de provincies en de Franse Gemeenschapscommissie de sociale voordelen over 
hun volledige grondgebied te laten dragen.  
 
 In dat verband verwijst de Franse Gemeenschapsregering nog naar een arrest van de Raad van State van 
24 december 2008 (nr. 189.225) dat artikel 1, eerste lid, van het besluit van de Franse Gemeenschapsregering 
van 6 december 2001 nietig verklaart om reden dat de Regering niet erin was geslaagd de gekozen 
invloedsgebieden te verantwoorden die veel kleiner waren dan de territoriale bevoegdheid van de provincies. De 
Franse Gemeenschapsregering leidt hieruit af dat de natuurlijke tendens erin bestaat de omvang van de 
verplichting van de territoriale gemeenschappen inzake sociale voordelen te behouden op hun volledige 
respectieve grondgebied. 
 
 A.3.8.  In antwoord op dat argument voert de stad Limburg aan dat de Franse Gemeenschapsregering 
overdreven gevolgen trekt uit dat arrest, dat niet inhoudt dat de verplichting van die territoriale gemeenschappen 
moet worden uitgebreid over hun hele grondgebied. 
 
 A.3.9.  Ten slotte onderstreept de Franse Gemeenschapsregering dat het uitgangspunt van de tweede 
prejudiciële vraag verkeerd lijkt te zijn, in zoverre het ervan lijkt uit te gaan dat het « wegingsbeginsel » alleen 
ten goede zou komen aan de provincies en aan de Franse Gemeenschapscommissie wanneer zij zich bevinden in 
een situatie die identiek is aan die van de verwerende partij voor de verwijzende rechter, ofwel wanneer zij 
sociale voordelen moeten financieren ten behoeve van leerlingen van wie 98 pct. op een ander grondgebied 
verblijft. Volgens die partij zouden de provincies en de Franse Gemeenschapscommissie echter in alle gevallen 
een dergelijke « weging » genieten, zodat de tweede prejudiciële vraag zou steunen op een verkeerd 
uitgangspunt. 
 
 A.3.10.  In dat opzicht antwoordt de stad Limburg dat zij die lezing van de prejudiciële vraag niet deelt, 
vraag die door het Hof zou kunnen worden geherformuleerd. Zij bekritiseert het feit dat de decreetgever rekening 
heeft gehouden met een eventuele discriminatie ten aanzien van de provincies en de Franse 
Gemeenschapscommissie zonder te overwegen dat een dergelijke verbreking van de gelijkheid eveneens kan 
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voorvallen in het nadeel van sommige gemeenten, rekening houdend met de bijzondere aard van het 
buitengewoon onderwijs. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Artikel 3 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 7 juni 2001 betreffende 

de sociale voordelen bepaalt : 

 

 « De gemeenten die sociale voordelen toekennen aan leerlingen die onderwijs volgen in 
de scholen die zij inrichten, verlenen in gelijkaardige omstandigheden dezelfde voordelen aan 
leerlingen die onderwijs volgen in scholen van dezelfde categorie die ook gelegen zijn in 
dezelfde gemeente en behoren tot het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerd vrij 
onderwijs, voor zover de inrichtende macht van deze scholen de gemeente hierom schriftelijk 
verzoekt. 
 
 De provincies en de Franse Gemeenschapscommissie die sociale voordelen toekennen 
aan de leerlingen die onderwijs volgen in scholen die zij inrichten, verlenen in gelijkaardige 
omstandigheden dezelfde voordelen aan de leerlingen die onderwijs volgen in de scholen van 
dezelfde categorie die behoren tot het vrij onderwijs gesubsidieerd door de Franse 
Gemeenschap en gelegen op hun grondgebied, in een straal bepaald door de Regering op basis 
van de omvang van dit grondgebied gewogen op grond van de bevolkingsdichtheid, inzoverre 
de inrichtende macht van deze scholen de provincie of de Franse Gemeenschapscommissie 
hierom schriftelijk verzoekt. 
 
 De gemeenten, de provincies en de Franse Gemeenschapscommissie hebben onderling, 
als overheid die sociale voordelen verleent, geen enkele verplichting. 
 
 Op volgende categorieën is dit decreet van toepassing : 
 
 -  het gewoon kleuteronderwijs; 
 
 -  het gewoon lager onderwijs; 
 
 -  het bijzonder kleuteronderwijs; 
 
 -  het bijzonder lager onderwijs; 
 
 -  het gewoon secundair overgangsonderwijs; 
 
 -  het gewoon secundair kwalificatieonderwijs; 
 
 -  het bijzonder secundair onderwijs. 
 
 Als twee inrichtende machten verplicht zijn sociale voordelen toe te kennen op grond van 
het eerste en het tweede lid, dan plegen zij overleg om aan hun verplichtingen te voldoen ten 
aanzien van de verzoekende inrichtende macht en om de bepalingen bedoeld in artikel 7 na te 
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leven, zonder dat de verzoekende inrichtende macht aanspraak kan maken op meer sociale 
voordelen dan de toekennende inrichtende macht die er meer verleent aan haar leerlingen. De 
verzoekende inrichtende macht kiest, desgevallend, diegene van de sociale voordelen die zij 
wenst te bekomen. Bij gebrek aan akkoord binnen de maand nà ontvangst van het verzoek, 
verdelen de toekennende inrichtende machten de last verhoudingsgewijs onder hun aantal 
leerlingen in de betrokken onderwijscategorie ». 
 

 B.1.2.  Artikel 5 van hetzelfde decreet bepaalt : 

 

 « § 1.  De gemeenten mogen op het vlak van de sociale voordelen geen enkel onderscheid 
maken tussen leerlingen van eenzelfde categorie die onderwijs volgen in scholen die 
gesubsidieerd worden door de Franse Gemeenschap op het grondgebied van eenzelfde 
gemeente. 
 
 De provincies en de Franse Gemeenschapscommissie mogen op het vlak van de sociale 
voordelen geen enkel onderscheid maken tussen leerlingen van eenzelfde categorie die 
onderwijs volgen in scholen die gesubsidieerd worden door de Franse Gemeenschap en 
gelegen zijn op het grondgebied zoals bedoeld in artikel 3, tweede lid. 
 
 § 2.  Wat de wijze betreft voor de toekenning van de sociale voordelen maken de 
gemeenten, de provincies en de Franse Gemeenschapscommissie evenwel een onderscheid dat 
verantwoord is door inrichtingen of vestigingen met gedifferentieerde omkadering en mogen 
zij een onderscheid maken dat verantwoord is door de belastingcapaciteit van de ouders ». 
 

 B.2.  Bij zijn arrest nr. 56/2003 van 14 mei 2003 heeft het Hof het volgende geoordeeld : 

 

 « B.6.1.  Het vierde middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 24, § 4, 
van de Grondwet in samenhang gelezen met artikel 2.2 en artikel 13 van het Internationaal 
Verdrag in zake economische, sociale en culturele rechten, alsmede met artikel 14 van het 
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en artikel 2 van het Eerste Aanvullend 
Protocol bij dat Verdrag. 
 
 De verzoekende partijen verwijten artikel 3 van het bestreden decreet dat het bepaalt dat 
de gesubsidieerde officiële scholen die aan hun leerlingen sociale voordelen toekennen in de 
zin van artikel 2, diezelfde voordelen moeten toekennen aan de leerlingen van de 
gesubsidieerde vrije scholen van dezelfde categorie; die categorieën zijn : het gewoon 
kleuteronderwijs, het gewoon lager onderwijs, het buitengewoon kleuteronderwijs, het 
buitengewoon lager onderwijs, het gewoon secundair overgangsonderwijs, het gewoon 
secundair kwalificatieonderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs. 
 
 B.6.2.  Vanwege de kenmerken eigen aan het buitengewoon onderwijs vermocht de 
decreetgever ervan uit te gaan dat een instelling van dat onderwijs op dezelfde manier moest 
worden behandeld als een andere instelling van hetzelfde onderwijs wat de toekenning van de 
sociale voordelen betreft. 
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 Daaruit volgt dat het in het middel aangeklaagde verschil in behandeling op een objectief 
criterium berust en dat het objectief verantwoord is. Het Hof moet nog nagaan of dat verschil 
geen onevenredige gevolgen voor het buitengewoon onderwijs kan hebben. 
 
 B.6.3.  Het spreekt voor zich dat een gemeente, een provincie of de Franse 
Gemeenschapscommissie het niet als voorwendsel zou kunnen aanvoeren dat er op haar 
grondgebied geen officiële instelling voor het door haar georganiseerd buitengewoon 
onderwijs bestaat om elk sociaal voordeel te weigeren aan een instelling van dezelfde 
categorie van het gesubsidieerd vrij onderwijs, gevestigd op haar grondgebied. In dat geval 
zou de overheid aan die instelling dezelfde voordelen moeten toekennen als die welke worden 
toegekend aan een officiële instelling van het gesubsidieerd gewoon onderwijs (van hetzelfde 
niveau), die bestaanbaar zijn met de specifieke situatie van de leerlingen in het buitengewoon 
onderwijs, onverminderd de voordelen eigen aan de organisatie van dat onderwijs. 
 
 Onder voorbehoud van die interpretatie wordt het middel verworpen ». 
 

 B.3.  Het Hof wordt ondervraagd over de bestaanbaarheid, met de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet, van artikel 3 van het in het geding zijnde decreet, in zoverre het een verschil in 

behandeling zou invoeren ten aanzien van de financiële last die de toekenning van sociale 

voordelen vormt, enerzijds, onder de gemeenten (en hun belastingbetalers) naargelang een 

gesubsidieerde instelling voor buitengewoon vrij onderwijs al dan niet op hun grondgebied is 

gevestigd (eerste prejudiciële vraag) en, anderzijds, tussen de gemeenten waar een dergelijke 

instelling is gevestigd en de provincies of de Franse Gemeenschapscommissie op wier 

grondgebied een dergelijke instelling is gevestigd (tweede prejudiciële vraag). 

 

 B.4.1.  In tegenstelling tot wat de eisende partij voor de verwijzende rechter aanvoert, 

zijn de categorieën die in de prejudiciële vragen met elkaar moeten worden vergeleken, 

duidelijk geïdentificeerd door de verwijzende rechter. 

 

 De Franse Gemeenschapsregering en de eisende partij voor de verwijzende rechter 

voeren voorts aan dat het aangeklaagde verschil in behandeling zijn oorsprong niet zou vinden 

in de in het geding zijnde bepaling, maar hetzij in de beslissing van de stad Limburg om 

sociale voordelen toe te kennen aan de onderwijsinstelling waarvan zij de inrichtende macht 

is, hetzij in de verscheidenheid van het bestaande onderwijsaanbod op het grondgebied van 

elke gemeente, hetzij in de reglementering die de gemeenten ertoe verplicht « een lager 

onderwijs op te richten en te onderhouden ». 
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 Uit de verwijzingsbeslissing blijkt evenwel dat het verschil in behandeling dat in de twee 

prejudiciële vragen in het geding is, betrekking heeft op de financiële last die de gemeenten 

moeten dragen die, per hypothese, sociale voordelen toekennen aan de onderwijsinstelling 

waarvan zij de inrichtende macht zijn, naargelang een gesubsidieerde instelling voor 

buitengewoon vrij onderwijs al dan niet aanwezig is op hun grondgebied, waarbij de 

mogelijkheden om financieel op te treden in de zin van het toekennen van de sociale 

voordelen, in het eerste geval worden geacht af te nemen. Het aangevoerde verschil in 

behandeling vloeit dus wel degelijk voort uit de in het geding zijnde bepaling, zoals die moet 

worden geïnterpreteerd overeenkomstig het arrest nr. 56/2003 van het Hof. 

 

 De excepties worden verworpen. 

 

 B.4.2.  De eisende partij voor de verwijzende rechter betwist voorts het nut van de 

prejudiciële vragen omdat de in het geding zijnde bepaling aan de stad Limburg geen andere 

keuze zou laten dan, in het onderhavige geval, sociale voordelen toe te kennen aan de 

instelling voor buitengewoon onderwijs waarvan die partij de inrichtende macht is. 

 

 Die exceptie van ontvankelijkheid valt samen met het onderzoek ten gronde van de zaak. 

 

 

 Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag 

 

 B.5.  Aan het Hof wordt in de eerste plaats een vraag gesteld over het verschil in 

behandeling onder de gemeenten (en hun belastingbetalers) naargelang een gesubsidieerde 

instelling voor buitengewoon vrij onderwijs al dan niet op haar grondgebied is gevestigd. 

Volgens de verwijzende rechter zou de in het geding zijnde bepaling « de gelijkheid 

verbreken » ten koste van de gemeenten op wier grondgebied een dergelijke instelling is 

gevestigd en van hun belastingbetalers, in zoverre, rekening houdend met de 

aantrekkingskracht van een dergelijke instelling, die laatste een aanzienlijk aantal leerlingen 

zou tellen die hun woonplaats hebben buiten de gemeente op wier grondgebied de instelling is 

gevestigd, waardoor op de gemeentelijke begroting een last zou wegen die, voor een 

aanzienlijk deel, ten goede zou komen aan personen die er niet zouden zijn gedomicilieerd. 

 



12 

 

 B.6.  De voorwaarden waaronder de sociale voordelen kunnen worden toegekend aan de 

schoolinstellingen vallen onder de inrichting van het onderwijs, in de zin van de artikelen 24 

en 127 van de Grondwet. 

 

 Door iedere gemeente ertoe te verplichten de sociale voordelen van de instellingen van 

het gesubsidieerd vrij net op haar grondgebied ten laste te nemen, los van de woonplaats van 

de leerlingen die er zijn ingeschreven, op dezelfde wijze als de sociale voordelen die zij 

toekent aan de door haar ingerichte onderwijsinstellingen, heeft de decreetgever een 

maatregel genomen die verband houdt met het doel bestaande in het verzekeren van de 

naleving van de financiële gelijkheid en het tegengaan van oneerlijke concurrentie tussen de 

onderwijsinstellingen, ongeacht of die behoren tot het gesubsidieerd vrij net of het 

gemeentelijk net (Parl. St., Parlement van de Franse Gemeenschap, 2000-2001, nr. 154/3, 

p. 18). 

 

 De decreetgever vermocht ervan uit te gaan dat de beste manier om dat doel te bereiken, 

erin bestond gebruik te maken van een gemakkelijk te controleren criterium dat toelaat om 

met een hoge graad van zekerheid te bepalen welke onderwijsinstellingen op gelijke voet 

moeten worden behandeld ten aanzien van de toekenning van sociale voordelen. Er kan hem 

niet worden verweten, gelet op de grote verscheidenheid aan situaties die zich in de praktijk 

kunnen voordoen, gebruik te hebben gemaakt van categorieën die noodzakelijkerwijs de 

verscheidenheid aan situaties slechts opvangen met een zekere graad van benadering. 

 

 B.7.1.  Volgens de verwerende partij voor de verwijzende rechter zou de « verbreking 

van de gelijkheid » tussen de gemeenten evenwel specifiek voortkomen uit het feit dat de in 

het geding zijnde bepaling, zoals die moet worden geïnterpreteerd in het licht van het 

voormelde arrest nr. 56/2003, de verplichting oplegt om aan elke instelling voor 

buitengewoon gesubsidieerd vrij onderwijs op het grondgebied van de gemeente dezelfde 

sociale voordelen te waarborgen als die welke de gemeente toekent aan een gemeentelijke 

onderwijsinstelling van hetzelfde niveau, zonder rekening te houden met de grote 

aantrekkingskracht van de instellingen voor buitengewoon onderwijs, die ertoe zou leiden dat 

het merendeel van de in die instellingen ingeschreven leerlingen hun woonplaats niet zou 

hebben in de gemeente. 
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 B.7.2.  In dat opzicht herinnert het Hof eraan dat de logica zelf van het door de 

decreetgever ingevoerde systeem wil dat de woonplaats van de leerlingen – die slechts de 

indirecte begunstigden van de door de gemeente toegekende sociale voordelen zijn – niet in 

aanmerking wordt genomen. 

 

 B.7.3.  De toekenning van sociale voordelen is overigens niet meer dan een mogelijkheid, 

voor de gemeenten, die bovendien strikt is afgebakend door de decreetgever. In dat opzicht 

heeft de decreetgever erover gewaakt de sociale voordelen die aan de onderwijsinstellingen 

kunnen worden toegekend, op exhaustieve wijze op te sommen teneinde te vermijden dat de 

toekenning van die voordelen op onredelijke wijze zou wegen op de begroting van de 

gemeente (Parl. St., Parlement van de Franse Gemeenschap, 2000-2001, nr. 154/3, pp. 13 en 

35). 

 

 De decreetgever vermocht derhalve, zonder de artikelen 10, 11 en 24, § 4, van de 

Grondwet te schenden, de gemeenten, met inbegrip van die op wier grondgebied 

onderwijsinstellingen met een grote aantrekkingskracht zijn gevestigd, ertoe te verplichten de 

overheidsfondsen die zij aan de sociale voordelen willen besteden, op evenwichtige wijze te 

verdelen. 

 

 B.8.  De eerste prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 

 

 

 Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag 

 

 B.9.  De verwijzende rechter ondervraagt het Hof voorts over het vermeende verschil in 

behandeling tussen de gemeenten waar een instelling voor buitengewoon gesubsidieerd vrij 

onderwijs is gevestigd, enerzijds, en de provincies of de Franse Gemeenschapscommissie die 

zich in eenzelfde situatie bevinden, anderzijds, in zoverre alleen de eerstgenoemde aan die 

instellingen dezelfde sociale voordelen zouden moeten toekennen als die welke zij toekennen 

aan een gemeentelijke onderwijsinstelling van hetzelfde niveau, terwijl die verplichting voor 

de provincies of de Franse Gemeenschapscommissie alleen zou gelden wanneer de instelling 

voor buitengewoon gesubsidieerd vrij onderwijs op hun grondgebied is gelegen binnen het 
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invloedsgebied van een onderwijsinstelling van hetzelfde niveau die door die 

gemeenschappen is ingericht en waaraan die laatste sociale voordelen hebben toegekend. 

 

 B.10.  Door de in het geding zijnde bepaling zo te interpreteren, gaat het verwijzende 

rechtscollege evenwel uit van een verkeerde veronderstelling. 

 

 Immers, in zijn voormelde arrest nr. 56/2003 heeft het Hof geoordeeld dat, zoals de 

gemeenten, een provincie of de Franse Gemeenschapscommissie, wanneer op haar 

grondgebied geen enkele door haar ingerichte instelling voor buitengewoon officieel 

onderwijs aanwezig was, aan elke instelling voor buitengewoon gesubsidieerd vrij onderwijs, 

op haar grondgebied, de voordelen moest toekennen die zij toekent aan een officiële instelling 

voor gewoon gesubsidieerd onderwijs van hetzelfde niveau die verenigbaar zijn met de 

specifieke situatie van de leerlingen van het buitengewoon onderwijs, onverminderd de 

voordelen eigen aan de organisatie van dat onderwijs. 

 

 Zoals de gemeenten zijn de provincies en de Franse Gemeenschapscommissie dus ertoe 

gehouden aan elke instelling voor buitengewoon gesubsidieerd vrij onderwijs, eender waar 

gevestigd op hun grondgebied, voordelen toe te kennen die in beginsel gelijkwaardig zijn aan 

die welke die gemeenschappen toekennen aan een instelling voor gewoon onderwijs van 

hetzelfde niveau waarvan zij de inrichtende macht zijn. 

 

 B.11.  De tweede prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 3 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 7 juni 2001 betreffende de sociale 

voordelen schendt de artikelen 10, 11 en 24, § 4, van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 

8 mei 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux R. Henneuse 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5400 

 
 

Arrest nr. 66/2013 
van 16 mei 2013 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging betreffende de artikelen 7, 9 en 11 van de wet van 

7 november 2011 houdende fiscale en diverse bepalingen, ingesteld door de vzw « Liga van 

belastingplichtigen » en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en F. Daoût, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 10 mei 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 14 mei 2012, is beroep tot vernietiging 
ingesteld van de artikelen 7, 9 en 11 van de wet van 7 november 2011 houdende fiscale en 
diverse bepalingen (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 10 november 2011, derde 
editie) door de vzw « Liga van belastingplichtigen », met maatschappelijke zetel te 
1000 Brussel, Lensstraat 13, Alexis Chevalier, wonende te 5080 Rhisnes, rue D’Arthey 7, 
Olivier Laurent, wonende te 1050 Brussel, Scepterstraat 84, Frédéric Ledain, wonende te 
3740 Bilzen, Broekem 19A, en Pierre-Yves Novalet, wonende te 1380 Lasne, route de 
l’Etat 5. 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend, de verzoekende partijen hebben een 
memorie van antwoord ingediend en de Ministerraad heeft ook een memorie van 
wederantwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 16 april 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. E. Esterzon loco Mr. T. Afschrift, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
verzoekende partijen; 
 
 .  B. Druart, auditeur-generaal van Financiën, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers F. Daoût en A. Alen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde partijen gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A – 

 
 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 
 
 Wat het belang betreft 
 
 A.1.1.  De vzw « Liga van belastingplichtigen » verantwoordt haar belang om in rechte te treden door haar 
collectief belang, onderscheiden van de individuele belangen van haar leden, zoals het voortvloeit uit artikel 4 
van haar statuten. De bestreden normen kunnen dat maatschappelijk doel aantasten : de « opheffing van het 
bankgeheim », in zoverre die de betrekkingen tussen de belastingadministratie en de belastingplichtigen kan 
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aantasten en in zoverre die een inmenging in hun privéleven vormt, is een problematiek die onder haar 
maatschappelijk doel valt. De activiteiten van de vereniging zijn overigens wel degelijk concreet en duurzaam 
sinds haar oprichting in 2010. 
 
 A.1.2.  De andere verzoekende partijen zijn natuurlijke personen die hun belang om in rechte te treden, 
verantwoorden door het feit dat zij belastingplichtigen zijn en bankrekeningen hebben. Het feit dat zij hun 
belastingaangifte hebben ingevuld, onderwerpt hen aan de controle- en onderzoeksbevoegdheid van de 
belastingadministratie en die onderwerping impliceert een inmenging in hun privéleven. 
 
 A.1.3.  De Ministerraad heeft vragen bij het belang van de verzoekers die natuurlijke personen zijn en allen 
ingezetenen van België zijn, om in rechte te treden tegen artikel 9 van de bestreden wet. Wat de vzw « Liga van 
belastingplichtigen » betreft, laat de Ministerraad het Hof oordelen of die vereniging tot doel heeft buitenlandse 
belastingplichtigen te verdedigen in het licht van de statuten waarover het beschikt. 
 
 A.1.4.  De verzoekende partijen voeren de artikelen 3 en 4 van de statuten van de vzw « Liga van 
belastingplichtigen » aan om het belang van die vereniging om in rechte te treden, te verantwoorden. De vraag in 
verband met de omvang van de onderzoeksbevoegdheden van de ambtenaren die zijn belast met de invordering 
van de belasting, alsook die in verband met de regeling voor de uitwisseling van de inlichtingen met de 
buitenlandse belastinginstanties, tasten de waarden en doelstellingen van de vzw rechtstreeks aan, die van 
universele aard zijn en zich niet beperken tot de verdediging van de Belgische belastingplichtigen. In elk geval 
kan de toepassing van artikel 9 van de bestreden wet ook de situatie en het privéleven van Belgische 
belastingplichtigen aantasten. 
 
 De verzoekende partijen antwoorden aan de Ministerraad overigens dat de verzoekers die natuurlijke 
personen zijn, eveneens het voorwerp kunnen uitmaken van vragen om inlichtingen uitgaande van buitenlandse 
belastinginstanties, bijvoorbeeld voor de eventuele toepassing van de belasting van de niet-ingezetenen op het 
grondgebied van die instanties. De wettekst sluit evenmin uit dat de Belgische belastingadministratie aldus 
toegang heeft tot de bankgegevens die op verzoek van de buitenlandse Staat worden verkregen en dat zij die kan 
gebruiken. 
 
 
 Wat het onderwerp van het beroep betreft 
 
 A.2.  De Ministerraad is van mening dat uit de inhoud van het verzoekschrift blijkt dat alleen 2° van 
artikel 9 van de in het geding zijnde wet wordt bestreden. In verband met artikel 11 inzake de inwerkingtreding 
van de wet dient overigens uit het onderwerp van het beroep tot vernietiging het tweede lid te worden 
uitgesloten, dat betrekking heeft op artikel 2 van de wet en, in verband met het eerste lid, dient het beroep te 
worden beperkt in zoverre dat lid de inwerkingtreding van de artikelen 7 en 9 vaststelt. 
 
 
 Ten gronde 
 
 Wat betreft het middel gericht tegen artikel 7 van de bestreden wet 
 
 A.3.1.  De verzoekende partijen leiden een middel af uit de schending van de artikelen 10, 11, 22 en 29 van 
de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Zij 
zijn van mening dat artikel 7 van de bestreden wet een einde maakt aan elke beperking van de 
onderzoeksbevoegdheid van de met de invordering belaste ambtenaren, met andere woorden de ontvangers, wat 
betreft de bankrekeningen van hun schuldenaars, de belastingplichtigen. Een dergelijke bepaling schendt op de 
meest flagrante wijze de aangevoerde grondwetsbepalingen. De bestreden bepaling onttrekt de ontvangers aan de 
algemene regeling inzake de opheffing van het bankgeheim, zoals die voortvloeit uit de wet van 14 april 2011. In 
de parlementaire voorbereiding wordt dat fundamentele verschil in regeling tussen het recht van toegang tot de 
bankgegevens door de aanslagambtenaren en het recht van toegang tot de bankgegevens door de ontvangers 
echter niet uitgelegd. De verzoekers zien niet in wat de ontvangers, in het zoeken naar een rechtvaardige 
invordering van de belasting, zou toelaten om alle gegevens te verkrijgen waarover de banken ten aanzien van 
hun klanten beschikken via hun bankrekeningen, terwijl, om de belastbare inkomsten te bepalen, de andere 
ambtenaren zijn onderworpen aan een aantal strikte voorwaarden en vormvereisten die de wetgever heeft 
voorgesteld als een waarborg voor de eerbiediging van het privéleven. De toegang tot een bankrekening laat toe 
alles te weten over het leven van een persoon; het betreft een ernstige inmenging in het privéleven die dus moet 
beantwoorden aan de vereisten die in de aangevoerde grondwetsbepalingen zijn vervat. 
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 De verzoekende partijen zijn overigens van mening dat, indien de wijziging die is aangebracht in 
artikel 319bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992) bij artikel 7 van de bestreden 
wet, in die zin moet worden begrepen dat zij het de ontvangers eveneens mogelijk maakt toegang te hebben tot 
het centraal aanspreekpunt dat is opgericht bij artikel 322, § 3, hetgeen zij betwisten, die bepaling in strijd is met 
de aangevoerde grondwetsbepalingen. In zoverre de wet van 14 april 2011 de toegang tot het centraal 
aanspreekpunt ondergeschikt heeft gemaakt aan de vaststelling dat het onderzoek één of meer aanwijzingen van 
belastingontduiking heeft opgeleverd, zou er geen enkele objectieve en redelijke reden bestaan om het de 
ontvangers mogelijk te maken op volkomen algemene wijze en zonder enige voorwaarde toegang te hebben tot 
datzelfde centraal aanspreekpunt. Een dergelijke inmenging in het privéleven van de individuen zou 
onverantwoord, onwettig, onevenredig en discriminerend zijn.  
 
 A.3.2.  Steunend op de parlementaire voorbereiding van de wet onderstreept de Ministerraad dat de 
bestreden bepaling ertoe strekt de ontvangers te onttrekken aan de strikte regels die van toepassing zijn op de 
aanslagambtenaren opdat zij onderzoeken kunnen voeren bij de financiële instellingen, uitsluitend om de 
vermogenssituatie van een schuldenaar vast te stellen met het oog op de invordering van de belasting. Vermits 
het gaat om een bepaling die tot doel heeft de vermogenssituatie vast te stellen, beoogt de maatregel eveneens de 
bescherming van de belastingplichtige en diens rechten. De bepaling brengt een evenwicht tot stand tussen het 
algemeen belang van de terugvordering van de verschuldigde belastingen en het belang van de 
belastingplichtige. Die laatste zal alleen aan een bankonderzoek worden onderworpen wanneer hij zijn 
belastingschulden niet zou betalen die op behoorlijke wijze zijn vastgesteld en waarvan de uitvoering niet zou 
zijn opgeschort. De maatregel is evenredig met het nagestreefde doel en het recht op het privéleven kan niet 
worden aangevoerd om de invordering van een behoorlijk vastgestelde belastingschuld te laten mislukken. 
Vermits het erom gaat uitsluitend de vermogenssituatie van een schuldenaar vast te stellen met het oog op de 
invordering van de belasting, waarbij elke mogelijkheid wordt uitgesloten om op eender welk ogenblik de 
verkregen gegevens te gebruiken om de belasting vast te stellen, is de Ministerraad van mening dat het nutteloos 
is de ontvangers ertoe te verplichten de getrapte procedure te volgen die in het kader van het bankonderzoek in 
het stadium van de belastingheffing is ingevoerd. 
 
 In verband met het verschil in behandeling tussen de belastingplichtigen die het voorwerp uitmaken van 
een onderzoek door de met de invordering belaste ambtenaren en diegenen die het voorwerp uitmaken van een 
onderzoek door om het even welke andere ambtenaar, vraagt de Ministerraad zich af of het gaat om 
vergelijkbare categorieën. De aanslagambtenaren moeten de belasting van de belastingplichtige bepalen, terwijl 
de ontvangers de vermogenssituatie van de belastingplichtige moeten vaststellen om te weten waar de belasting 
kan worden gevorderd. Het gaat om twee onderscheiden categorieën, de mogelijke belastingplichtigen en de 
aangetoonde belastingplichtigen. 
 
 A.3.3.  De verzoekende partijen antwoorden dat de inlichtingen die de met de invordering belaste 
ambtenaren hebben verkregen, kunnen worden meegedeeld aan alle andere ambtenaren van de 
belastingadministratie, met inbegrip van diegenen die zijn belast met het vaststellen van de belastbare grondslag 
en het vestigen van de belasting. De verzoekende partijen steunen in dat opzicht op de artikelen 335 en 336 van 
het WIB 1992 en op een arrest van het Hof van Cassatie van 18 november 2010. Het feit dat die inlichtingen 
alleen zouden zijn verkregen om de invordering van een belasting te verzekeren, zou dat niet verhinderen. 
Hieruit vloeit voort dat de ontvangers die bankgegevens met betrekking tot een belastingplichtige verkrijgen 
teneinde de belasting in te vorderen, zonder de getrapte procedure voor de opheffing van het bankgeheim te 
hebben moeten naleven, die inlichtingen zouden kunnen meedelen aan de ambtenaren die zijn belast met de 
vaststelling van de belastbare grondslag, terwijl die laatsten normaal gezien aan die procedure zijn onderworpen. 
Er bestaat bijgevolg geen enkele redelijke verantwoording voor dat onderscheid. 
 
 De verzoekende partijen antwoorden nog aan de Ministerraad dat artikel 319bis van het WIB 1992 vóór de 
wet van 14 april 2011 slechts een beperkte draagwijdte had en dat er destijds geen risico van ongewettigde of 
onevenredige inmenging in het privéleven van de individuen bestond. Sinds de wet van 14 april 2011 is dat 
perspectief veranderd, aangezien de administratie van de bankinstellingen alle gegevens kan verkrijgen die zij 
nuttig acht, op voorwaarde dat de getrapte procedure in acht wordt genomen. Het is niet aanvaardbaar dat de 
administratie, om de belasting in te vorderen, dezelfde inlichtingen kan verkrijgen zonder enige beperking en 
zonder die procedure te moeten naleven.  
 
 A.3.4.  De Ministerraad repliceert dat de memorie van antwoord van de verzoekende partijen nieuwe 
uiteenzettingen bevat in verband met de mededeling van gegevens vanwege de ontvanger aan de 
aanslagambtenaar. De verzoekers voerden in hun verzoekschrift niet de artikelen 335 en 336 van het WIB 1992 
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aan en hebben dus niet uiteengezet in welke zin moest worden gevreesd voor een eventuele mededeling van 
gegevens. Het middel dient derhalve als nieuw te worden beschouwd en onontvankelijk te worden verklaard in 
zoverre het de schending aanvoert van de artikelen 22 en 29 van de Grondwet door artikel 7 van de bestreden 
wet, doordat de door de ontvanger verkregen inlichtingen aan de aanslagambtenaar zouden kunnen worden 
meegedeeld. 
 
 In ondergeschikte orde is de Ministerraad van mening dat het middel niet gegrond is. Uit de parlementaire 
voorbereiding blijkt dat de wetgever van 7 november 2011 heeft gewild dat de gegevens die de ontvangers van 
de financiële instellingen hebben verkregen niet konden worden meegedeeld aan hun 
collega’s-aanslagambtenaren. Ten aanzien van de artikelen 335 en 336 van het WIB 1992, die vroegere 
bepalingen zijn, moet de nieuwe en bijzondere bepaling in acht worden genomen en overheerst zij wegens twee 
algemene beginselen : de nieuwe wet heeft voorrang op de vroegere wet en de bijzondere wet heeft voorrang op 
de algemene wet. De artikelen 335 en 336 van het WIB 1992 zijn bijgevolg niet van toepassing op de 
inlichtingen die zijn verkregen op grond van het nieuwe artikel 319bis, tweede lid. De verkregen inlichtingen 
gebruiken met het oog op de vestiging van de belasting, zou klaarblijkelijk indruisen tegen de wil van de 
wetgever wanneer hij artikel 7 van de bestreden wet heeft aangenomen. Er is dus wel degelijk een redelijke 
verantwoording voor het onderscheid tussen de onderzoeksbevoegdheden van de met de invordering belaste 
ambtenaren en de onderzoeksbevoegdheden van diegenen die zijn belast met de vaststelling van de belastbare 
grondslag. Daarnaast wil de wetgever niet toelaten dat de bankgegevens die de ontvanger zonder enige 
beperking heeft verkregen, worden meegedeeld aan de aanslagambtenaar, die van zijn kant een strikte procedure 
moet volgen die beantwoordt aan de vereisten inzake wettigheid en evenredigheid. 
 
 
 Wat betreft het middel gericht tegen artikel 9 van de bestreden wet 
 
 A.4.1.  De verzoekende partijen leiden een middel af uit de schending van de artikelen 10, 11, 22 en 29 van 
de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Artikel 9 
van de bestreden wet heeft de verplichting opgeheven om de belastingplichtige in te lichten wanneer de vraag 
om inlichtingen uitgaat van een buitenlandse Staat. De verzoekende partijen zijn van mening dat die bepaling 
discriminerend is en afbreuk doet aan het recht op het privéleven. Indien de procedure en de voorwaarden die 
zijn ingevoerd bij de wet van 14 april 2011 in hun geheel in die zin worden beschouwd dat zij het verband van 
evenredigheid waarborgen dat moet bestaan tussen de inmenging in het privéleven en de vereisten van openbare 
orde, verantwoordt niets dat diezelfde voorzorg niet wordt genomen wanneer de vraag om inlichtingen uitgaat 
van een buitenlandse Staat. Hoewel de wet van 14 april 2011 het opportuun kon achten om te beschouwen dat de 
vraag van een buitenlandse Staat op zich een aanwijzing van ontduiking vormt, teneinde die Staat vrij te stellen 
van de verplichting om de concrete bewijzen ervan aan de Belgische Staat te bezorgen, bestaat daarentegen geen 
enkele reden om de belastingadministratie eveneens vrij te stellen van haar verplichting om de belastingplichtige 
in te lichten over het bestaan van die zogeheten aanwijzingen van ontduiking, zoals artikel 333/1 bepaalt voor 
alle belastingplichtigen. De verzoekende partijen voeren ter ondersteuning van het middel het advies aan dat de 
Raad van State in het kader van de totstandkoming van de wet van 7 november 2011 heeft uitgebracht. 
 
 A.4.2.  Steunend op de parlementaire voorbereiding van de wet is de Ministerraad van mening dat het 
verschil in behandeling is verantwoord. Er dient eveneens rekening te worden gehouden met een impliciete 
verantwoording bestaande in de noodzaak om de naleving van de internationale verplichtingen van België niet in 
het gedrang te brengen, zowel die welke voortvloeien uit het Europees recht als die welke voortvloeien uit de 
overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belasting en/of de samenwerkingsovereenkomsten tussen Staten, 
alsook met de zorg om het onderzoek in de andere Staat niet in gevaar te brengen. 
 
 De Ministerraad heeft eveneens vragen bij de vergelijkbaarheid van de categorieën van belastingplichtigen 
die verschillend worden behandeld. De belastingplichtigen hangen per hypothese af van verschillende 
belastingstelsels en van verschillende belastingadministraties. De verschillen in behandeling vloeien uiteindelijk 
voort uit de verschillende regelingen waaraan zij zijn onderworpen en er moet worden vermeden dat de 
Belgische administratie de regels van de buitenlandse Staat die de belasting heft, kan dwarsbomen door een 
procedure toe te passen die specifiek is voor de Belgische belastingregeling. 
 
 A.4.3.  De verzoekende partijen antwoorden dat de door de Ministerraad aangevoerde internationale 
verplichtingen het België niet mogelijk maken van die interne procedures af te wijken. Integendeel, zowel 
artikel 338, § 5, van het WIB 1992 als artikel 26 van het modelverdrag van de OESO (Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling) schrijven voor dat België, bij de toepassing van zijn 
internationale verplichtingen, zijn eigen reglementering moet naleven. Men zou overigens niet kunnen 
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aanvaarden, meer bepaald inzake de eerbiediging van het privéleven, dat België zich kan vrijmaken van zijn 
verplichtingen door een bilaterale overeenkomst met een andere Staat te ondertekenen. De partijen herinneren 
voorts eraan dat artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens eveneens een internationale 
verplichting voor België vormt. Om tegemoet te komen aan de verplichtingen van die bepalingen heeft 
artikel 322, dat de opheffing van het bankgeheim regelt, met name voorzien in een verplichte kennisgeving aan 
de belastingplichtige en niets verantwoordt dat hetzelfde niet geldt wanneer de vraag om inlichtingen uitgaat van 
een buitenlandse Staat. Die vraag om inlichtingen kan betrekking hebben op een Belgische belastingplichtige in 
verband met zijn buitenlandse tegoeden of inkomsten, voor de toepassing van de belasting van de 
niet-ingezetenen in die buitenlandse Staat. In dat geval is een verschil in de procedure voor een vraag die uitgaat 
van de Belgische administratie klaarblijkelijk discriminerend. Het is evenmin uitgesloten dat de Belgische 
belastingadministratie aldus toegang heeft tot de bankgegevens die op verzoek van de buitenlandse Staat zijn 
verkregen en die vervolgens in haar voordeel gebruikt. De verzoekende partijen zien niet in hoe de naleving van 
de internationale verplichtingen van België in het gedrang zou komen door de belastingplichtige in te lichten 
over het bestaan van die aanwijzingen van ontduiking : het inlichten van de belastingplichtige belet de 
buitenlandse Staat niet om de onderzoeken uit te voeren die hij nuttig acht, zelfs indien, in zijn wetgeving, geen 
enkele verplichting van die aard bestaat.  
 

 

- B – 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepalingen 

 

 B.1.1.  De artikelen 7, 9 en 11 van de wet van 7 november 2011 houdende fiscale en 

diverse bepalingen bepalen : 

 

 « Art. 7.  In artikel 319bis, tweede lid, [van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992,] ingevoegd bij de wet van 27 december 2006, worden de woorden ‘ bedoeld in 
artikel 318. ’ vervangen door de woorden ‘ bedoeld in de artikelen 318, 322, §§ 2 tot 4, en 
327, § 3. ’ ». 
 
 « Art. 9.  In artikel 333/1 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 14 april 2011, 
worden de volgende wijzigingen aangebracht : 
 
 1°  in § 1 wordt het eerste lid vervangen als volgt : 
 
 ‘ In de gevallen bedoeld in de artikelen 322, § 2, en 327, § 3, tweede lid, stelt de 
administratie de belastingplichtige in kennis van de aanwijzing of de aanwijzingen van 
belastingontduiking of van de gegevens op grond waarvan zij meent dat het gevoerde 
onderzoek tot een eventuele toepassing van artikel 341 leidt en die een vraag om inlichtingen 
bij een financiële instelling rechtvaardigen. Deze kennisgeving gebeurt bij aangetekende brief 
gelijktijdig met het verzenden van de voormelde vraag om inlichtingen. ’; 
 
 2°  paragraaf 1 wordt aangevuld met een lid luidende : 
 
 ‘ Het eerste lid is evenmin van toepassing op de vragen vanwege de in artikel 322, § 4, 
bedoelde buitenlandse administraties. ’; 
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 3°  in § 2, 2°, worden de woorden ‘ artikel 322, § 2, ’ vervangen door de woorden ‘ de 
artikelen 322, § 2, en 327, § 3, tweede lid, ’; 
 
 4°  in § 2, 5°, worden de woorden ‘ artikel 322, §§ 2 tot 4. ’ vervangen door de woorden 
‘ de artikelen 322, §§ 2 tot 4, en 327, § 3, tweede lid. ’ ». 
 
 « Art. 11.  De artikelen 7 tot 9 hebben uitwerking met ingang van 1 juli 2011 met 
uitzondering van artikel 9, 1°, dat in werking treedt op de eerste dag van de maand na die 
waarin deze wet is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. 
 
 Artikel 2 is van toepassing op de meerwaarden gerealiseerd vanaf het belastbare tijdperk 
dat aan aanslagjaar 2012 is verbonden ». 
 

 B.1.2.  Zoals zij zijn gewijzigd bij die bepalingen, bepalen de artikelen 319bis en 333/1 

van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992) : 

 

 « Art. 319bis.  De met de invordering belaste ambtenaren beschikken over alle 
onderzoeksbevoegdheden bepaald in dit Wetboek teneinde de vermogenssituatie van de 
schuldenaar te bepalen met het oog op het invorderen van de belasting en de voorheffingen 
verschuldigd in hoofdsom en opcentiemen, van de belastingverhogingen en administratieve 
boeten, van de interesten en van de kosten. 
 
 De in het eerste lid bedoelde bevoegdheden van de ambtenaren belast met de invordering 
worden eveneens uitgeoefend zonder de beperkingen ten aanzien van de instellingen bedoeld 
in de artikelen 318, 322, §§ 2 tot 4, en 327, § 3 ». 
 

 « Art. 333/1. § 1.  In de gevallen bedoeld in de artikelen 322, § 2, en 327, § 3, tweede lid, 
stelt de administratie de belastingplichtige in kennis van de aanwijzing of de aanwijzingen 
van belastingontduiking of van de gegevens op grond waarvan zij meent dat het gevoerde 
onderzoek tot een eventuele toepassing van artikel 341 leidt en die een vraag om inlichtingen 
bij een financiële instelling rechtvaardigen. Deze kennisgeving gebeurt bij aangetekende brief 
gelijktijdig met het verzenden van de voormelde vraag om inlichtingen. 
 
 Het eerste lid is niet van toepassing als de rechten van de Schatkist in gevaar zijn. De 
kennisgeving gebeurt desgevallend post factum bij een ter post aangetekende brief, uiterlijk 
30 dagen na het verzenden van de in het eerste lid vermelde vraag om inlichtingen. 
 
 Het eerste lid is evenmin van toepassing op de vragen vanwege de in artikel 322, § 4, 
bedoelde buitenlandse administraties. 
 
 § 2.  De belastingadministratie bezorgt de minister eenmaal per jaar een verslag dat onder 
meer volgende informatie bevat : 
 
 1°  het aantal keer dat in overeenstemming met artikel 318, tweede lid, een onderzoek is 
gevoerd bij financiële instellingen en gegevens zijn gebruikt met het oog op het belasten van 
hun cliënten; 
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 2°  het aantal keren dat in overeenstemming met de artikelen 322, § 2, en 327, § 3, 
tweede lid, een onderzoek is gevoerd en gegevens zijn opgevraagd bij financiële instellingen; 
 
 3°  de concrete aanwijzingen, opgedeeld in categorieën, waardoor de personen bedoeld in 
artikel 322, § 2, tweede lid, zich hebben laten leiden bij hun beslissing om een machtiging te 
verlenen; 
 
 4°  het aantal positieve en negatieve beslissingen van de directeuren; 
 
 5°  een globale evaluatie, zowel op technisch vlak als op juridisch vlak van de wijze 
waarop de procedure volgens de artikelen 322, §§ 2 tot 4, en 327, § 3, tweede lid is gevoerd. 
 
 Dit verslag wordt openbaar gemaakt door de Minister van Financiën en overgezonden 
aan de Kamer van volksvertegenwoordigers ». 
 

 B.1.3.  Artikel 318, waarnaar in de bestreden bepalingen wordt verwezen, luidt : 

 

 « In afwijking van de bepalingen van artikel 317, en onverminderd de toepassing van de 
artikelen 315, 315bis en 316, is de administratie niet gemachtigd om in de rekeningen, boeken 
en documenten van de bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen inlichtingen in te zamelen 
met het oog op het belasten van hun cliënten. 
 
 Indien evenwel, het op basis van de artikelen 315, 315bis en 316 uitgevoerd onderzoek 
concrete elementen aan het licht brengt die het bestaan of de voorbereiding van een 
mechanisme van belastingontduiking kunnen doen vermoeden, kan de ambtenaar die hiertoe 
wordt aangesteld door de Minister van Financiën een ambtenaar met de graad van ten minste 
inspecteur ermee belasten uit de rekeningen, boeken en documenten van de instelling 
inlichtingen te putten die het mogelijk maken het onderzoek te voltooien en de door deze 
cliënt verschuldigde belastingen te bepalen ». 
 

 Vóór de wijziging ervan bij artikel 166 van de programmawet (I) van 29 maart 2012, in 

werking getreden op 16 april 2012, luidde artikel 322 van het WIB 1992, waarnaar in de 

bestreden bepalingen wordt verwezen als volgt : 

 

 « § 1.  De administratie mag, wat een bepaalde belastingplichtige betreft, geschreven 
attesten inzamelen, derden horen, een onderzoek instellen, en binnen de door haar bepaalde 
termijn, welke wegens wettige redenen kan worden verlengd, van natuurlijke of 
rechtspersonen, alsook van verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid alle inlichtingen 
vorderen die zij nodig acht om de juiste heffing van de belasting te verzekeren. 
 
 Nochtans mag het recht om derden te horen en om een onderzoek in te stellen slechts 
worden uitgeoefend door een ambtenaar met een hogere graad dan die van controleur. 
 
 § 2.  Wanneer de administratie bij het onderzoek over één of meer aanwijzingen van 
belastingontduiking beschikt of wanneer de administratie zich voorneemt om de belastbare 
  



9 
 

grondslag te bepalen overeenkomstig artikel 341, wordt een bank-, wissel-, krediet- of 
spaarinstelling als een derde beschouwd waarop de bepalingen van paragraaf 1 onverminderd 
van toepassing zijn. 
 
 In voorkomend geval kan een ambtenaar met minstens de graad van directeur, die hiertoe 
werd aangesteld door de Minister van Financiën, een ambtenaar met de graad van ten minste 
inspecteur ermee belasten om bij een bank-, wissel-, krediet- en spaarinstelling elke inlichting 
op te vragen die nuttig kan zijn om het bedrag van de belastbare inkomsten van de 
belastingplichtige te bepalen. 
 
 De door de minister aangestelde ambtenaar mag de machtiging slechts verlenen : 
 
 1°  nadat de ambtenaar die het onderzoek voert, de inlichtingen en gegevens met 
betrekking tot de rekeningen tijdens het onderzoek middels een vraag om inlichtingen als 
bedoeld in artikel 316 heeft gevraagd en bij die vraag duidelijk heeft aangegeven dat hij de 
toepassing van artikel 322, § 2, kan vragen indien de belastingplichtige de gevraagde 
gegevens verborgen houdt of ze weigert te verschaffen. De opdracht bedoeld in het tweede lid 
kan pas aanvangen wanneer de termijn bepaald in artikel 316 is verlopen; 
 
 2°  nadat hij heeft vastgesteld dat het gevoerde onderzoek een eventuele toepassing van 
artikel 341 uitwijst of één of meer aanwijzingen van belastingontduiking heeft opgeleverd en 
dat er vermoedens zijn dat de belastingplichtige gegevens daarover bij een in het tweede lid 
bedoelde instelling verborgen houdt of dat de belastingplichtige weigert om die gegevens zelf 
te verschaffen. 
 
 § 3.  Iedere bank- wissel-, krediet- en spaarinstelling is er toe gehouden om volgende 
gegevens kenbaar te maken bij een centraal aanspreekpunt dat door de Nationale Bank van 
België wordt gehouden : de identiteit van de cliënten en de nummers van hun rekeningen en 
contracten. 
 
 Wanneer de door de minister aangestelde ambtenaar bedoeld in paragraaf 2, derde lid, 
heeft vastgesteld dat het gevoerde onderzoek bedoeld in paragraaf 2, één of meer 
aanwijzingen van belastingontduiking heeft opgeleverd, kan hij de beschikbare gegevens over 
die belastingplichtige opvragen bij dat centraal aanspreekpunt. 
 
 De Koning bepaalt de werking van het centraal aanspreekpunt. 
 
 § 4.  De paragrafen 2 en 3 zijn eveneens van toepassing wanneer een inlichting wordt 
gevraagd door een buitenlandse Staat : 
 
 1°  hetzij in het geval bedoeld in artikel 338, § 5; 
 
 2°  hetzij overeenkomstig de bepalingen met betrekking tot de uitwisseling van 
inlichtingen in een van toepassing zijnde overeenkomst tot het vermijden van dubbele 
belasting of een andere internationale overeenkomst in het kader waarvan de wederkerigheid 
is gewaarborgd. 
 
 De vraag van de buitenlandse Staat wordt gelijkgesteld met een aanwijzing als bedoeld in 
paragraaf 2. In dat geval verleent de door de minister aangestelde ambtenaar, in afwijking van 
paragraaf 2, de machtiging op basis van de vraag gesteld door de buitenlandse Staat ». 
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 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 

 

 Wat het belang betreft 

 

 B.2.1.  De Ministerraad betwist het belang van de verzoekende partijen om in rechte op te 

treden tegen artikel 9 van de wet van 7 november 2011, dat alleen betrekking zou hebben op 

de buitenlandse belastingplichtigen.  

 

 B.2.2.  Aangezien de vragen om inlichtingen die uitgaan van buitenlandse administraties 

bedoeld in artikel 322, § 4, van het WIB 1992, betrekking kunnen hebben op 

belastingplichtigen wier bescherming valt onder het maatschappelijk doel van de vzw « Liga 

van belastingplichtigen », doet die rechtspersoon blijken van het vereiste belang om in rechte 

op te treden tegen artikel 9 van de wet van 7 november 2011. 

 

 B.2.3.  Aangezien het belang van minstens een van de verzoekende partijen is 

aangetoond, dient het belang van de andere partijen die het verzoekschrift in die zaak 

gezamenlijk hebben ingediend, niet te worden onderzocht. 

 

 De exceptie wordt verworpen. 

 

 

 Wat het onderwerp van het beroep betreft 

 

 B.3.1.  De Ministerraad is van mening dat het Hof het onderwerp van het beroep tot 

vernietiging moet beperken tot artikel 9, 2°, van de wet van 7 november 2011 en tot 

artikel 11, eerste lid, ervan, in zoverre daarin de inwerkingtreding van de artikelen 7 en 9 van 

die wet wordt vastgesteld. 

 

 B.3.2.  Om te voldoen aan de vereisten van artikel 6 van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, moeten de middelen van het verzoekschrift te kennen geven 

welke van de regels waarvan het Hof de naleving waarborgt, zouden zijn geschonden, alsook 
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welke de bepalingen zijn die deze regels zouden schenden, en uiteenzetten in welk opzicht die 

regels door de bedoelde bepalingen zouden zijn geschonden. 

 

 Die bepaling vereist derhalve dat de verzoekende partijen aangeven welke de artikelen 

zijn die volgens hen een schending uitmaken van de in de middelen uiteengezette normen 

waarvan het Hof de naleving verzekert. 

 

 Het Hof dient de omvang van het beroep tot vernietiging te bepalen aan de hand van de 

inhoud van het verzoekschrift, inzonderheid op basis van de uiteenzetting van de middelen. 

Het beperkt zijn onderzoek tot de bepalingen waarvan wordt uiteengezet in welk opzicht zij 

de in de middelen aangevoerde bepalingen zouden schenden. 

 

 B.3.3.  Uit het verzoekschrift blijkt dat alleen artikel 7, artikel 9, 2°, en artikel 11, eerste 

lid, in zoverre het de inwerkingtreding van de artikelen 7 en 9 vaststelt, van de wet van 

7 november 2011 door de verzoekende partijen worden bekritiseerd. 

 

 B.3.4.  Het beroep is derhalve niet ontvankelijk in zoverre het is gericht tegen de 

wijzigingen die in artikel 333/1 van het WIB 1992 zijn aangebracht bij artikel 9, 1°, 3° en 4°, 

van de wet van 7 november 2011. 

 

 Het is eveneens niet ontvankelijk in zoverre het is gericht tegen het tweede lid van 

artikel 11 van de wet van 7 november 2011, alsook tegen het eerste lid van dat artikel, in 

zoverre het de inwerkingtreding vaststelt van andere artikelen dan de artikelen 7 en 9, 2°, van 

die wet. 

 

 

 Ten gronde 

 

 Wat artikel 7 van de wet van 7 november 2011 betreft 

 

 B.4.1.  De verzoekende partijen leiden een middel af uit de schending van de artikelen 10, 

11, 22 en 29 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens. Zij zijn van mening dat artikel 7 van de wet van 7 november 

2011 een einde maakt aan elke beperking van de onderzoeksbevoegdheid van de met de 
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invordering belaste ambtenaren, met andere woorden de ontvangers, wat betreft de 

bankrekeningen van hun schuldenaars, de belastingplichtigen. Daarnaast voeren zij aan dat, 

indien de wijziging die is aangebracht in artikel 319bis van het WIB 1992 bij artikel 7 van de 

wet van 7 november 2011 in die zin moet begrepen dat zij het de ontvangers eveneens 

mogelijk maakt toegang te hebben tot het centraal aanspreekpunt dat is opgericht bij 

artikel 322, § 3, hetgeen zij betwisten, die bepaling in strijd is met de aangevoerde 

grondwetsbepalingen.  

 

 B.4.2.  De Ministerraad is van mening dat het middel onontvankelijk moet worden 

verklaard in zoverre het de schending aanvoert van de artikelen 22 en 29 van de Grondwet 

door artikel 7 van de wet van 7 november 2011 door het feit dat de door de ontvanger 

verkregen inlichtingen zouden kunnen worden meegedeeld aan de aanslagambtenaar, omdat 

de partijen in hun verzoekschrift niet preciseren hoe de gegevens kunnen worden meegedeeld. 

 

 Luidens het verzoekschrift kunnen de inlichtingen die worden verkregen door de met de 

invordering belaste ambtenaren, aan alle andere ambtenaren van de belastingadministratie, 

met inbegrip van diegenen die zijn belast met het vaststellen van de belastbare grondslag en 

met de vestiging van de belasting, worden meegedeeld. In hun memorie van antwoord 

verwijzen de verzoekende partijen in dat opzicht naar de artikelen 335 en 336 van het 

WIB 1992 en naar een arrest van het Hof van Cassatie van 18 november 2010 (Arr. Cass., 

2010, nr. 683). 

 

 B.4.3.  De grief in verband met de overdracht van de gegevens die de met de invordering 

belaste ambtenaren hebben verkregen, aan de andere ambtenaren van de 

belastingadministratie blijkt voldoende uit het verzoekschrift. 

 

 De exceptie wordt verworpen. 

 

 B.5.1.  Artikel 319bis, tweede lid, van het WIB 1992 vindt zijn oorsprong in artikel 8 van 

de programmawet (I) van 27 december 2006 en bepaalde, tot de wijziging ervan bij artikel 7 

van de wet van 7 november 2011 : 
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 « De in het eerste lid bedoelde bevoegdheden van de ambtenaren belast met de 
invordering worden eveneens uitgeoefend zonder de beperkingen ten aanzien van de 
instellingen bedoeld in artikel 318 ».  
 

 Uit de parlementaire voorbereiding van die wet blijkt dat de wetgever de bevoegdheden 

van de met de invordering van de belasting belaste ambtenaren heeft willen uitbreiden : 

 

 « Dit impliceert dus dat de ambtenaren belast met de invordering, zonder dat de 
beperkingen van bevoegdheid voorzien in artikel 318, WIB 92 op hen van toepassing zijn, 
kennis kunnen nemen van alle gegevens met betrekking tot de vaststelling van de 
vermogenstoestand van een belastingschuldige die worden bijgehouden door een of 
verschillende instellingen bepaald bij artikel 318, WIB 92, waarbij wordt uitgesloten dat de 
aldus medegedeelde gegevens met het oog op de vestiging van de door deze schuldenaar 
verschuldigde belasting worden gebruikt » (Parl. St., Kamer, 2006-2007, DOC 51-2773/001, 
p. 18). 
 

 B.5.2.  Naar aanleiding van de wijzigingen die in artikel 322 van het WIB 1992 zijn 

aangebracht en van de invoeging van een artikel 333/1 in dat Wetboek bij de artikelen 55 en 

56 van de wet van 14 april 2011 houdende diverse bepalingen, heeft de wetgever, met 

artikel 7 van de wet van 7 november 2011, artikel 319bis, tweede lid, van het WIB 1992 

willen aanpassen opdat de met de invordering van de belasting belaste ambtenaren niet ertoe 

gehouden zouden zijn dezelfde regels als de aanslagambtenaren te volgen. De memorie van 

toelichting vermeldt dienaangaande : 

 

 « Teneinde de invorderingsambtenaren toe te laten om in het kader van hun specifieke 
opdracht aan bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen te kunnen blijven inlichtingen 
vragen betreffende hun cliënten met het oog op het vaststellen van hun vermogenstoestand, 
zonder de in de artikelen 322, §§ 2 tot 4, en 327, § 3, WIB 92, vermelde voorwaarden te 
moeten naleven, zoals dit nu al het geval is met betrekking tot de inlichtingen die worden 
gevraagd bij toepassing van artikel 318, WIB 92, wordt artikel 319bis, WIB 92 aangepast. 
 
 Het centraal aanspreekpunt bedoeld in artikel 322, § 3, WIB 92 zal overeenkomstig 
artikel 322, § 1, WIB 92 door de ontvangers als een derde beschouwd worden » (Parl. St., 
Kamer, 2010-2011, DOC 53-1737/001, p. 6). 
 

 B.6.  Het inwinnen en het verwerken van gegevens in verband met rekeningen en financiële 

transacties vormen een inmenging in het privéleven van de betrokken personen, alsook van de 

personen met wie zij die financiële verrichtingen hebben gedaan. 

 

 Ook al maken het inwinnen en het verwerken van dergelijke gegevens het niet altijd 

mogelijk rechtstreeks binnen te dringen in de communicaties die betrekking kunnen hebben op 
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het privéleven in zijn meest intieme vorm, toch kunnen die onderzoeksmaatregelen min of meer 

nauwkeurige en eensluidende gegevens aan het licht brengen over « het gedrag, de meningen of 

de gevoelens » van de persoon die daarvan het voorwerp uitmaakt (zie mutatis mutandis, EHRM, 

2 september 2010, Uzun t. Duitsland, § 52). 

 

 Het Hof moet bijgevolg erover waken dat de wetgever, wanneer hij voor de 

belastingadministratie mogelijkheden creëert om inzage te hebben van gegevens met betrekking 

tot rekeningen en financiële transacties, de voorwaarden naleeft waaronder een dergelijke 

inmenging in het recht op de bescherming van het privéleven en, in voorkomend geval, van het 

gezinsleven toelaatbaar is in het licht van artikel 22 van de Grondwet, in samenhang gelezen met 

artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 B.7.  Volgens de verzoekende partijen zouden de bestreden bepalingen ook moeten 

worden getoetst in het licht van de waarborgen waarin artikel 29 van de Grondwet voorziet. 

 

 Die bepaling, die het briefgeheim waarborgt, verbiedt in beginsel dat de briefwisseling 

kan worden onderschept en geopend. 

 

 De bestreden bepalingen, die de belastingadministratie niet toestaan de briefwisseling 

tussen de financiële instellingen en hun cliënten te onderscheppen, schenden derhalve 

artikel 29 van de Grondwet niet. 

 

 B.8.1.  Artikel 22 van de Grondwet heeft tot doel de personen te beschermen tegen 

inmengingen in hun privéleven en gezinsleven. 

 

 Het Hof moet bijgevolg nog nagaan of de verplichting voor de financiële instellingen om 

aan de belastingadministratie de briefwisseling vrij te geven die zij met hun cliënten hebben 

gehad, bestaanbaar is met het recht op eerbiediging van het privéleven. 

 

 B.8.2.  Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 22 van de Grondwet blijkt dat de 

Grondwetgever « een zo groot mogelijke concordantie [heeft willen nastreven] met artikel 8 

van het Europees Verdrag tot Bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
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vrijheden (EVRM), teneinde betwistingen over de inhoud van dit Grondwetsartikel 

respectievelijk art. 8 van het EVRM te vermijden » (Parl. St., Kamer, 1992-1993, nr. 997/5, 

p. 2). 

 

 B.8.3.  De rechten die bij artikel 22 van de Grondwet en bij artikel 8 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens worden gewaarborgd, zijn niet absoluut. Hoewel 

artikel 22 van de Grondwet aan eenieder het recht op eerbiediging van zijn privéleven en zijn 

gezinsleven toekent, voegt die bepaling daaraan immers onmiddellijk toe : « behoudens in de 

gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald ». 

 

 Die grondwetsbepaling waarborgt derhalve dat geen enkele overheidsinmenging in het 

recht op eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven kan plaatsvinden dan krachtens 

voldoende precieze regels aangenomen door een democratisch verkozen beraadslagende 

vergadering, waarbij elke inmenging in dat recht dient te beantwoorden aan een dwingende 

maatschappelijke behoefte en evenredig dient te zijn met de nagestreefde wettige doelstelling. 

 

 B.9.  Artikel 7 van de wet van 7 november 2011 streeft een doel van algemeen belang na 

in de zin van artikel 8.2 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in zoverre de 

doeltreffende invordering van de belasting ertoe strekt de gelijkheid van de burgers voor de 

fiscale wet te waarborgen en de belangen van de Schatkist te vrijwaren, wat noodzakelijk is 

om « het economisch welzijn van het land » te verzekeren. 

 

 B.10.  Het Hof moet voorts nagaan of die inmenging voldoet aan het wettigheidsbeginsel en 

of zij redelijk is verantwoord. 

 

 B.11.1.  Door aan de bevoegde wetgever de bevoegdheid voor te behouden om te bepalen in 

welke gevallen en onder welke voorwaarden het recht op eerbiediging van het privéleven kan 

worden aangetast, waarborgt artikel 22 van de Grondwet iedere burger dat geen enkele 

inmenging in dat recht toegelaten is dan krachtens de regels die zijn aangenomen door een 

democratisch verkozen beraadslagende vergadering. 

 

 Naast die formele wettigheidsvereiste legt artikel 22 van de Grondwet eveneens de 

verplichting op dat de inmenging in het recht op eerbiediging van het privéleven in duidelijke en 

voldoende nauwkeurige bewoordingen wordt geformuleerd die het mogelijk maken de 
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hypothesen te voorzien waarin de wetgever een dergelijke inmenging in het recht op 

eerbiediging van het privéleven toestaat. 

 

 Evenzo houdt de vereiste van voorzienbaarheid waaraan de wet moet voldoen om in 

overeenstemming te worden bevonden met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens, in dat de formulering ervan voldoende precies is zodat elk individu in de 

gegeven omstandigheden in redelijke mate de gevolgen van een bepaalde handeling kan 

voorzien (EHRM, 17 februari 2004, Maestri t. Italië, § 30). 

 

 De wet moet waarborgen bieden tegen willekeurige aantastingen door de overheid van 

het recht op eerbiediging van het privéleven, namelijk door de beoordelingsbevoegdheid van 

de betrokken overheden op voldoende duidelijke wijze af te bakenen, enerzijds, en door in 

een effectief jurisdictioneel toezicht te voorzien, anderzijds (zie, onder andere, EHRM, 4 mei 

2000, Rotaru t. Roemenië, § 55; 6 juni 2006, Segerstedt-Wiberg t. Zweden, § 76; 4 juli 2006, 

Lupsa t. Roemenië, § 34). 

 

 B.11.2.  Artikel 7 van de wet van 7 november 2011 staat een inmenging, door de 

administratie, toe in het privéleven van de belastingplichtige teneinde zijn vermogenssituatie 

vast te stellen om de invordering van de belasting te verzekeren, zonder haar ertoe te 

verplichten te voldoen aan de voorwaarden bepaald in de artikelen 322, §§ 2 tot 4, en 327, 

§ 3, van het WIB 1992. 

 

 De invordering van de belasting gebeurt op een ogenblik dat de belastingschuld is 

vastgesteld en in de hypothese dat zij niet is betaald door de belastingplichtige. 

 

 De bestreden bepaling voldoet dus aan het wettigheidsbeginsel. 

 

 B.12.  Het Hof moet voorts nagaan of de inmenging in het recht op eerbiediging van het 

privéleven van de belastingplichtige en van de personen met wie hij financiële verrichtingen 

heeft gedaan, redelijk is verantwoord. Daartoe dient te worden nagegaan of de motieven die 

zijn aangevoerd om die inmenging te verantwoorden, relevant en toereikend zijn, alsook of 

het evenredigheidsbeginsel is nageleefd. 
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 B.13.  Door de administratie toe te staan zich te mengen in het privéleven van de 

belastingplichtige teneinde zijn vermogenssituatie vast te stellen om de invordering van de 

belasting te verzekeren, zonder haar ertoe te verplichten de voorwaarden bepaald in de 

artikelen 322, §§ 2 tot 4, en 327, § 3, van het WIB 1992 na te leven, behandelt artikel 7 van de 

wet van 7 november 2011 de belastingplichtigen op een verschillende manier naargelang hun 

privéleven wordt aangetast op het ogenblik van de vestiging van de belasting dan wel op het 

ogenblik van de invordering ervan.  

 

 In tegenstelling tot wat de Ministerraad aanvoert, gaat het om vergelijkbare categorieën.  

 

 Het verschil in behandeling kan evenwel objectief en redelijk worden verantwoord door 

het feit dat de aantasting van het recht op het privéleven met het oog op de invordering van de 

belasting niet evenveel opzoekingen vergt als het vaststellen van het bedrag van de belastbare 

inkomsten van de belastingplichtige. De onderzoeksbevoegdheden waarover de met de 

invordering belaste ambtenaren beschikken, beogen uitsluitend de vaststelling van de 

vermogenssituatie van de schuldenaar teneinde de invordering van de belasting te verzekeren. 

De voorwaarden bepaald in de artikelen 322, §§ 2 tot 4, en 327, § 3, van het WIB 1992 inzake 

het zoeken naar gegevens aan de hand waarvan het bedrag van de belastbare inkomsten van 

de belastingplichtige kan worden vastgesteld, zijn relevant wanneer het erom gaat de belasting 

te vestigen op basis van aanwijzingen van belastingontduiking of een vertekening tussen de 

aangegeven inkomsten en de gegoedheid van de belastingplichtige; zij zijn dat niet wanneer 

het erom gaat een verschuldigde belasting in te vorderen. 

 

 Overigens, alleen inlichtingen die noodzakelijk zijn om de vermogenssituatie van de 

schuldenaar vast te stellen met het oog op de invordering van de belasting kunnen worden 

opgevraagd bij de financiële instellingen door de met de invordering belaste ambtenaren, 

waarbij die ambtenaren bovendien ertoe zijn gehouden, bij de inwinning en verwerking van 

die inlichtingen, de voorschriften na te leven van de wet van 8 december 1992 « tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens », binnen de perken van het materiële toepassingsgebied ervan.  

 

 Bovendien is « hij die, uit welken hoofde ook, optreedt bij de toepassing van de 

belastingwetten […], buiten het uitoefenen van zijn ambt, verplicht tot de meest volstrekte 

geheimhouding aangaande alle zaken waarvan hij wegens de uitvoering van zijn opdracht 
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kennis heeft » (artikel 337, eerste lid, van het WIB 1992). De schending van dat 

beroepsgeheim wordt bestraft overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek (artikel 453 

van het WIB 1992). Die verplichting impliceert dat de belastingadministratie geen bij een 

financiële instelling verkregen inlichtingen betreffende het privéleven van een 

belastingplichtige die niet noodzakelijk zouden zijn om een juiste inning van de belasting te 

waarborgen, mag gebruiken of aan derden mag meedelen. 

 

 Ten slotte blijkt uit de in B.5.1 en B.5.2 aangehaalde parlementaire voorbereiding 

duidelijk dat de wetgever heeft uitgesloten dat de inlichtingen die worden verkregen om de 

invordering van de belasting mogelijk te maken, zouden worden gebruikt voor de vestiging 

van de belasting en dat het in artikel 322, § 3, van het WIB 1992 vermelde centraal 

aanspreekpunt, overeenkomstig artikel 322, § 1, van het WIB 1992, door de ontvangers wordt 

beschouwd als een derde. 

 

 B.14.  Het middel is niet gegrond. 

 

 

 Wat artikel 9, 2°, van de wet van 7 november 2011 betreft 

 

 B.15.  De verzoekende partijen leiden een middel af uit de schending van de artikelen 10, 

11, 22 en 29 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens. Artikel 9 van de wet van 7 november 2011 heeft een einde 

gemaakt aan de verplichting om de belastingplichtige in te lichten wanneer de vraag om 

inlichtingen uitgaat van een buitenlandse Staat. De verzoekende partijen zijn van mening dat 

die bepaling discriminerend is en afbreuk doet aan het recht op het privéleven.  

 

 B.16.  Artikel 9, 2°, van de wet van 7 november 2011 voegt in artikel 333/1, § 1, van het 

WIB 1992 een lid in dat bepaalt dat het eerste lid van paragraaf 1 niet van toepassing is op de 

vragen om inlichtingen uitgaande van buitenlandse administraties, bedoeld in artikel 322, § 4. 

 

 B.17.  Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 7 november 2011 blijkt dat 

volgens de wetgever de informatieplicht onder de verantwoordelijkheid van de buitenlandse 

administratie valt. De memorie van toelichting vermeldt : 
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 « Wanneer een buitenlandse administratie een aanvraag doet, moet immers worden 
geacht, gelet op de bijzondere procedures voor dergelijke vragen, dat de buitenlandse 
administratie vooraf reeds de nodige onderzoeksverrichtingen bij de belastingplichtige zelf 
heeft verricht zodat de voorafgaande kennisgeving enkel kan leiden tot nutteloos tijdverlies » 
(Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1737/001, p. 7). 
 

 In haar advies heeft de afdeling wetgeving van de Raad van State zich afgevraagd of het 

verschil in behandeling, op het vlak van de kennisgeving, tussen de vragen die uitgaan van 

België en die welke uitgaan van het buitenland verantwoord is. Zij heeft twijfels geuit bij het 

aangevoerde tijdsverlies, aangezien het « in kennis stellen van het verzoek van de 

buitenlandse Staat om het bankgeheim te doorbreken […] overeenkomstig artikel 331/1, § 1, 

eerste lid WIB 92 gelijktijdig gebeurt met het verzoek om inlichtingen bij de bank » (Parl. St., 

Kamer, 2010-2011, DOC 53-1737/001, p. 26). De afdeling wetgeving van de Raad van State 

heeft overigens een tegenstrijdigheid opgemerkt tussen de memorie van toelichting, waarin 

wordt uitgegaan van de idee dat de belastingplichtige is ingelicht door de buitenlandse 

administratie, en de uitleg van de gemachtigde die stelt dat de kennisgeving aan de 

belastingplichtige problemen kan doen rijzen voor de buitenlandse administratie (ibid.). Het 

wetsontwerp heeft de bepaling behouden, ondanks het advies van de afdeling wetgeving. De 

memorie van toelichting vermeldt daaromtrent : 

 

 « Daarentegen is de regering van mening dat het noodzakelijk is de aanvulling aan 
artikel 333/1, § 1, WIB 92 met betrekking tot het niet moeten toesturen van een kennisgeving 
aan een buitenlandse belastingplichtige te behouden. De Raad van State gaat er in het advies 
nr. 49 856/1 blijkbaar van uit dat in de andere landen een gelijkaardige regel bestaat inzake 
het vragen van inlichtingen aan financiële instellingen. Niets is echter minder waar. In de 
meeste landen is er geen enkele beperking van de mogelijkheid om dergelijke inlichtingen te 
vragen. In die zin is het dan ook terecht dat de gedelegeerde ambtenaar in antwoord op een 
vraag vanwege de Raad van State opmerkt dat een eventuele toezending van een kennisgeving 
door de Belgische administratie het onderzoek in de andere Staat in gevaar kan brengen. De 
buitenlandse administratie moet immers effectief alle stappen ondernemen binnen haar eigen 
bevoegdheden om de vereiste inlichtingen te bekomen maar dit impliceert dus zelden dat er 
een kennisgeving aan de buitenlandse belastingplichtige moet worden verzonden. 
 

 In het geval de buitenlandse administratie krachtens haar internrechtelijke regels verplicht 
is een kennisgeving te doen, zal dat noodzakelijkerwijs moeten gebeuren op het ogenblik dat 
de vraag aan de Belgische administratie wordt gesteld die op dat punt enkel een tussenpersoon 
is tussen de buitenlandse administratie en de Belgische financiële instelling. 
 
 Om die redenen lijkt het niet opportuun om vanuit België een kennisgeving toe te 
sturen » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1737/001, pp. 7 en 8).  
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 B.18.  Zoals het Hof heeft gepreciseerd in zijn arrest nr. 6/2013 van 14 februari 2013 

vormen de procedurele vereisten « belangrijke waarborgen tegen willekeurige inmengingen in 

het privéleven van de belastingplichtige en van de personen met wie hij financiële 

verrichtingen heeft gedaan ». Het Hof heeft in dat arrest rekening gehouden met de 

kennisgeving aan de belastingplichtige, zoals bepaald in artikel 333/1, § 1, eerste lid, van het 

WIB 1992 om te besluiten dat de verplichting voor de financiële instellingen om aan de 

belastingadministratie de briefwisseling vrij te geven die zij met hun cliënten hebben gehad 

verenigbaar is met het recht op de eerbiediging van het privéleven onder de bij de wet 

bepaalde voorwaarden. 

 

 Het verschil in behandeling inzake de kennisgeving tussen de vragen van de administratie 

naargelang die al dan niet het gevolg zijn van een verzoek van een buitenlandse Staat is niet 

redelijk verantwoord. Artikel 322, § 4, van het WIB 1992 bepaalt immers dat de vraag van de 

buitenlandse Staat wordt gelijkgesteld met een aanwijzing van belastingontduiking. De 

kennisgeving aan de belastingplichtige vormt derhalve een belangrijke waarborg tegen de 

inmenging in zijn privéleven. 

 

 B.19.  Het middel is gegrond.  

 

 B.20.  Teneinde belangrijke administratieve moeilijkheden te vermijden die de 

terugwerkende kracht van de vernietiging zou veroorzaken, dienen de gevolgen van de 

vernietigde bepaling, met toepassing van artikel 8, tweede lid, van de bijzondere wet van 

6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, te worden gehandhaafd zoals aangegeven in het 

beschikkend gedeelte. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof  

 

 -  vernietigt artikel 9, 2°, van de wet van 7 november 2011 houdende fiscale en diverse 

bepalingen;  

 

 -  handhaaft de gevolgen van de vernietigde bepaling ten aanzien van alle toepassingen 

die ervan zouden zijn gemaakt vóór de bekendmaking van dit arrest in het Belgisch 

Staatsblad; 

 

 -  verwerpt het beroep voor het overige. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van 

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 16 mei 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux R. Henneuse 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5440 

 
 

Arrest nr. 67/2013 
van 16 mei 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 2 tot 4 van de wet van 28 december 

2011 houdende diverse bepalingen inzake justitie (I), ingesteld door de vzw « Koninklijk 

Verbond van de Vrederechters en Rechters in de politierechtbank van België » en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechters A. Alen, 

J.-P. Snappe, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey en F. Daoût, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 



 2 

  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 juni 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 2 juli 2012, is beroep tot vernietiging 
ingesteld van de artikelen 2 tot 4 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse 
bepalingen inzake justitie (I) (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 december 
2011, vierde editie) door de vzw « Koninklijk Verbond van de Vrederechters en Rechters in 
de Politierechtbank van België », met zetel te 1020 Brussel, Heembeekstraat 2, de 
vzw « Union professionnelle de la magistrature », met zetel te 5000 Namen, rue du Palais de 
Justice 5, de vzw « Solidariteitsfonds onder Magistraten », met zetel te 1000 Brussel, 
Poelaertplein 1, Christian André, wonende te 1330 Rixensart, avenue Josephine 
Charlotte 42A, Marc Beheyt, wonende te 8310 Assebroek, Koning Boudewijnlaan 49, Albert 
Billiet, wonende te 8200 Sint-Michiels, Torhoutsesteenweg 477, Jan Pieter Bogaert, wonende 
te 9111 Sint-Niklaas (Belsele), Kruisstraat 65, Danielle Bogaert, wonende te 9340 Lede, 
Kloosterstraat 32, Patrick Bols, wonende te 2000 Antwerpen, Leopoldstraat 43, Margareta 
Bresseleers, wonende te 2000 Antwerpen, Bouwmeestersstraat 11, Kathelyne Brys, wonende 
te 1740 Ternat, Dreef 21, Björn Bullynck, wonende te 2140 Antwerpen, De Leescorfstraat 27, 
Anne-Marie Buyse, wonende te 8310 Assebroek, Vossensteert 71, Ilse Caes, wonende te 
2018 Antwerpen, Cuylitsstraat 47, Michel Adelin Cauwe, wonende te 9040 Sint-Amandsberg, 
Beelbroekstraat 91, Joelle Colaes, wonende te 2600 Berchem, Ruytenburgstraat 64, Marc 
Compernolle, wonende te 8820 Torhout, Maria van Bourgondiëlaan 16, Mia Cottiels, 
wonende te 9100 Sint-Niklaas, De Meulenaerstraat 26, Annick Cox, wonende te 
3500 Hasselt, Paalsteenstraat 186, Rudy Daelemans, wonende te 2018 Antwerpen, Jan Van 
Rijswijcklaan 87, Annelies De Cauwer, wonende te 9250 Waasmunster, Neerstraat 393, 
Koenraad De Greve, wonende te 9960 Assenede, Gezustersstraat 6, Dirk De Groote, wonende 
te 8500 Kortrijk, Tarwelaan 3, Mathieu De Loof, wonende te 8930 Lauwe, 
Dronckaertstraat 588/0202, Mieke De Pauw, wonende te 9200 Dendermonde, 
Processiestraat 17, Kristien Deconinck, wonende te 3052 Oud-Heverlee, Kartuizerstraat 23, 
Bernard Degraeve, wonende te 8310 Sint-Kruis (Brugge), Dampoortstraat 80, Caroline 
Delesie, wonende te 8560 Wevelgem, Nekkerplas 25, Joseph della Faille de Leverghem, 
wonende te 7181 Seneffe, chaussée de Bornival 8, Marijke Demedts, wonende te 9000 Gent, 
Lieven de Winnestraat 57, Christian Denoyelle, wonende te 1830 Machelen, Heirbaan 180, 
Philippe Descamps, wonende te 8340 Sijsele (Damme), Margriet Diericxstraat 17, 
Marie-Dominik Desimpelaere, wonende te 9890 Gavere-Vurste, Wannegatstraat 12, Herman 
D’Espallier, wonende te 2610 Antwerpen, Ceurvorstlaan 4, Eric Dierickx, wonende te 
1970 Wezembeek-Oppem, Hertogenlaan 67, Fabienne Duchesne, wonende te 3700 Tongeren, 
Muntstraat 11, Nicole Dunon, wonende te 3000 Leuven, Engels Plein 33, Annie Duym, 
wonende te 2950 Kapellen, Bloemenlei 22, Chris Fourie, wonende te 3370 Boutersem, 
Kerkstraat 32, Patrick Gaudius, wonende te 9000 Gent, Kalandestraat 15/101, Lena Geys, 
wonende te 2820 Bonheiden, Boslaan 21, Frank Gillijns, wonende te 1745 Opwijk, Steenweg 
op Merchtem 127, Regina Gymza, wonende te 2350 Vosselaar, Bergeneindsepad 3, Kristine 
Hänsch, wonende te 1652 Alsemberg, Halsendallaan 71, Els Herregodts, wonende te 
3090 Overijse, Smetslaan 29, Philip Hoste, wonende te 9840 De Pinte, Koningin 
Fabiolalaan 28, Philippe Janssen, wonende te 8790 Waregem, Biezenhof 6, Bert Janssens, 
wonende te 2600 Berchem, Hof ter Schriecklaan 90, Anne Leys, wonende te 
9200 Dendermonde, Kasteelstraat 14, Jacques Maes, wonende te 2018 Antwerpen, 
Hemelstraat 36, Marie-Elise Mauroy, wonende te 8670 Oostduinkerke, Jacquetlaan 5, Martine 
Mosselmans, wonende te 1000 Brussel, Hopstraat 71, Sven Mosselmans, wonende te 
1740 Ternat, Heirbaan 13B, Margareta Nuyens, wonende te 2600 Berchem, Hof ter 
Schriecklaan 90, Marleen Nuytinck, wonende te 9940 Evergem, Weststraat 81c, 
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Marleen Nuyts, wonende te 1853 Strombeek-Bever, Ringlaan 42, Tobia Peeters, wonende te 
3000 Leuven, Kapucijnenvoer 24/1, Freddy Pieters, wonende te 3001 Heverlee, Lange 
Hagen 9, Luc Raes, wonende te 8670 Koksijde, Schildknaapstraat 7, Christophe Robbe, 
wonende te 8510 Kortrijk, Abdijmolenweg 42, Marijke Schautteet, wonende te 9900 Eeklo, 
Zandvleuge 153, Pieter Schiepers, wonende te 9630 Zwalm, Borstekouterstraat 60, 
Christophe Snoeck, wonende te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 291, Johan Timmermans, 
wonende te 8670 Koksijde, Egelantierlaan 5, Michaël Van Brusselen, wonende te 
3110 Rotselaar, Heirbaan 46, Johan Van De Velde, wonende te 9230 Wetteren, Jan 
Broeckaertlaan 41, Alex Van Der Steichel, wonende te 9000 Gent, Abdisstraat 50, Annick 
Van Hoof, wonende te 2970 Schilde (’s-Gravenwezel), Boterlaarbaan 13, Pol Van Iseghem, 
wonende te 8940 Wervik, E. Huysstraat 6, Dina Van Laethem, wonende te 9400 Ninove, 
Brusselstraat 57, Paul Van Lint, wonende te 2980 Zoersel, Molenbaan 10, Maria 
Van Wilderode, wonende te 1654 Beersel, Steenweg naar Alsemberg 996, Geert Vandaele, 
wonende te 8610 Kortemark, Lichterveldestraat 24a, Patrick Vandierendonck, wonende te 
8210 Zedelgem, Kloosterstraat 81, Marie-Charlotte Vantomme, wonende te 1700 Dilbeek, 
Kattebroekstraat 23, Alexandre Verhegge, wonende te 9000 Gent, Krijgslaan 159, Patrick 
Verlooy, wonende te 3360 Korbeek-Lo, Uitbreidingslaan 8, Charles-Philippe Vermylen, 
wonende te 1200 Brussel, Kapellaan 50, Jan Verschaeren, wonende te 2200 Herentals, 
Poederleeseweg 230, Yves Werbrouck, wonende te 8800 Roeselare, Stationsdreef 47, Mark 
Wuyts, wonende te 2820 Rijmenam, Hollakenbaan 12, Marie Allard, wonende te 
7900 Leuze-en-Hainaut, rue de Condé 33, Jean-Baptiste Andries, wonende te 4910 Theux, 
Vertbuisson 308, Christian Bernard, wonende te 1180 Brussel, Winston Churchilllaan 223/12, 
Vincent Bertouille, wonende te 1480 Tubeke, rue Raymond Luycx, Bernard Bouteiller, 
wonende te 1410 Waterloo, Clos de Rambouillet 9, Patrick Carolus, wonende te 
3221 Nieuwrode, Hooghuis 27, Michel Charpentier, wonende te 4500 Hoei, rue des 
Augustins 55, René Constant, wonende te 4400 Flémalle, rue de l’Alloue 13, Philippe Culem, 
wonende te 7011 Ghlin, rue de Mons 55, Marc Dallemagne, wonende te 1150 Brussel, 
Jean-Baptiste Dumoulinstraat 46, Eric de Formanoir, wonende te 1070 Brussel, 
Bertauxlaan 66, Isabelle De Saedeleer, wonende te 1180 Brussel, Albert Lancasterlaan 101, 
Anne Debrule, wonende te 4053 Embourg, rue de Bleurmont 18B, Pierre Dellieu, wonende te 
5100 Wépion, rue de l’Eglise 45, Jean-Louis Dellis, wonende te 1420 Eigenbrakel, avenue du 
Chemin Creux 10, Olivier Delmarche, wonende te 6043 Ransart, rue d’Heppignies 65, Marc 
Depasse, wonende te 5100 Namen, Fonds des Chênes 191, Benoit Desoignies, wonende te 
7040 Quévy-le-Grand, rue des Lanières 10, Marie Desutter, wonende te 
6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, rue Tingremont 55, Danièle Devos, wonende te 7011 Ghlin, 
résidence Moncoureur 24, André Donnet, wonende te 7190 Ecausinnes, rue Emile 
Vandervelde 31, Jean-Louis Doyen, wonende te 4053 Embourg, rue de Bleurmont 18B, 
Anne-Catherine Dubé, wonende te 5003 Saint-Marc, rue du Centre 5, Pascale Evrart, 
wonende te 7387 Honnelles, place du Joncquois 18, Anne-Sophie Favart, wonende te 
1180 Brussel, Oude Dieweg 17, Mariella Foret, wonende te 1090 Brussel, Léopold 
Peretstraat 52, Ludivine Fossoul, wonende te 4000 Luik, boulevard de la Sauvenière 138, 
Gaëtane Foxhal, wonende te 4130 Esneux, Château de Sainval 1, Vincent-Emmanuel 
Franskin, wonende te 5500 Dinant, rue de Bonsecours 4, Myriam Gauthier, wonende te 
1910 Kampenhout, Fazantendal 5, Ghislaine Goes, wonende te 1380 Lasne, Vieux Chemin de 
Wavre 95, Brigitte Gribomont, wonende te 6120 Ham-sur-Heure, rue Ranwez 33, Benoit 
Guévar, wonende te 6001 Marcinelle, rue du Vieux Moulin 13, Valérie Hansenne, wonende te 
4400 Awirs (Flémalle), rue Hautepenne 6, Dominique Hautier, wonende te 7500 Doornik, rue 
du Tir à la Cible 6, Sophie Haway, wonende te 1083 Brussel, Hooitijdstraat 20, Christian 
Henry, wonende te 7610 Rumes, rue des Déportés 14, Laurence Heusghem, wonende te 
1310 Terhulpen, rue Emile Semal 38, Pascal Hoffelinck, wonende te 6700 Aarlen, rue 
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Francq 40, Pascal Hubain, wonende te 1050 Brussel, Franz Merjaystraat 109, Dominique 
Jeanmoye, wonende te 4218 Couthuin (Héron), rue Jonckeu 14, Catherine Knoops, wonende 
te 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, rue Nicolas Monom 5, Thierry Lambert, wonende te 
4530 Villers-le-Bouillet, rue Trou du Bois 1A, Stéphane Lempereur, wonende te 
1090 Brussel, Eugène Toussaintstraat 60, Marie Christine Leteul, wonende te 
7040 Quévy-le-Grand, rue des Lanières 10, Monique Levecque, wonende te 6280 Loverval, 
Allée du Grand Cheniat 24, Hervé Louveaux, wonende te 1180 Brussel, 
Sterrenkundigenstraat 32, Patricia Neve, wonende te 1180 Brussel, Directoirelaan 25, Marc 
Nicaise, wonende te 6000 Charleroi, rue Willy Ernst 7, Jacqueline Olejnik, wonende te 
4500 Hoei, rue de la Résistance 7, Marie-Claire Oost, wonende te 7000 Bergen, avenue de 
Saint-Pierre 33, Christian Parent, wonende te 7860 Lessen, rue François Watterman 30, 
Yvette Paridaens, wonende te 1020 Brussel, Ledeganckstraat 12, Brieuc Pestiaux, wonende te 
1000 Brussel, Gildenstraat 21, Benoît Piret, wonende te 5000 Namen, Rempart de la 
Vierge 3/21, Marc Pochet, wonende te 5000 Namen, Allée de Menton 17, Hamida Reghif, 
wonende te 1180 Brussel, Gabriellestraat 118, Philippe Resteau, wonende te 1410 Waterloo, 
avenue du Manoir 85, Krista Ronsijn, wonende te 7850 Edingen, Louis Isaaclaan 22, Mireille 
Salmon, wonende te 1170 Brussel, Bien-Fairestraat 4, Anne-Marie Seron, wonende te 
1050 Brussel, Defacqzstraat 41/M, Véronique Sevens, wonende te 1910 Kampenhout, 
Kasteellaan 39, Sophie Sterck, wonende te 1400 Monstreux, Chemin de Bornival 43, 
Françoise Thonet, wonende te 7050 Erbisoeul, route d’Ath 9, Manuel Vancauwenberghe, 
wonende te 1050 Brussel, Fernand Neuraystraat 53, Joëlle Vossen, wonende te 1190 Brussel, 
Meyerbeerstraat 49, Oswald Weber, wonende te 4780 Sankt Vith, Am Freudenstein 12, Anne 
Weustenraad, wonende te 7011 Bergen (Ghlin), rue de Mons 35, Pierre-André Wustefeld, 
wonende te 1200 Brussel, Linthoutbosstraat 25, Laure Wynands, wonende te 1170 Brussel, 
François Ruytinxstraat 27, en Serge Wynsdau, wonende te 1082 Brussel, de Selliers de 
Moranvillelaan 62. 
 
 
 Memories en memories van wederantwoord zijn ingediend door : 
 
 -  Karen Broeckx, wonende te 9050 Gent, Wazenaarstraat 38, Birgit De Fleur, wonende 
te 8200 Sint-Andries, Grote Moerstraat 94, en Paule Somers, wonende te 1200 Brussel, 
Linthoutstraat 25; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De verzoekende partijen hebben een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 13 maart 2013 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. V. Tollenaere en Mr. T. De Sutter, advocaten bij de balie te Gent, voor de 
verzoekende partijen en de tussenkomende partijen; 
 
 .  Mr. E. Jacubowitz en Mr. A. Poppe, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
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 -  hebben de rechters-verslaggevers A. Alen en F. Daoût verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Wat het eerste middel betreft 
 
 A.1.  In hun eerste middel voeren de verzoekende partijen en de tussenkomende partijen een schending aan 
van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 151 tot en met 155 van de 
Grondwet en met het rechtszekerheidsbeginsel, doordat de bestreden bepalingen het pensioenregime van de 
magistraten zouden gelijkschakelen met het pensioenregime van de overheidssector, terwijl de magistraten over 
een specifiek, grondwettelijk beschermd, statuut beschikken. 
 
 A.2.1.  De categorie van de zittende magistraten zou niet nuttig kunnen worden vergeleken met de andere 
categorieën van het overheidspersoneel, gelet op de grondwettelijk verankerde principes die hun 
onafhankelijkheid en onafzetbaarheid, hun hogere wettelijke pensioenleeftijd van minstens 67 jaar en de 
specifieke toegangswegen tot de magistratuur uitmaken. Bovendien zou rekening moeten worden gehouden met 
de scheiding der machten, aangezien de magistraten tot de rechterlijke macht behoren, terwijl het andere 
overheidspersoneel tot de uitvoerende macht behoort. De artikelen 151 tot 155 van de Grondwet zouden precies 
beogen te waarborgen dat de magistraten financieel onafhankelijk zijn van de uitvoerende macht. 
 
 A.2.2.  De wetgever zou geen voldoende verantwoording hebben gegeven voor het negeren van die 
verschillen. Meer bepaald zou hij de budgettaire impact van de wijziging van het pensioenstelsel van de 
magistraten niet hebben toegelicht en zou hij de leeftijdsgrens van 55 jaar voor de overgangsbepalingen en de 
gelijkschakeling van de tantièmes niet hebben verantwoord. In de parlementaire voorbereiding zou hij enkel 
hebben verwezen naar de regeling die geldt voor alle ambtenaren en naar de beslissing om alle 
overheidspensioenen gelijk te schakelen.  
 
 A.2.3.  Het verschil in pensioenleeftijd zou het een magistraat die is ingestroomd op de leeftijd van 52 jaar 
en die nog geen 55 jaar oud was op 1 januari 2012, onmogelijk maken om aanspraak te maken op het volledige 
pensioen, hoewel hij op het moment van zijn overstap ervan uit mocht gaan dat hij op de leeftijd van 67 jaar wel 
aan 15 dienstjaren in de magistratuur zou komen. Bijgevolg zou het vastleggen van de leeftijdsgrens voor de 
overgangsbepalingen op 55 jaar het rechtszekerheidsbeginsel schenden. 
 
 A.2.4.  De verzoekende partijen en de tussenkomende partijen wijzen erop dat de magistraat die wordt 
toegelaten tot het emeritaat, hoewel hij zijn rechtsprekende functie niet meer uitoefent, deel blijft uitmaken van 
de rechterlijke macht en zijn ambt blijft bekleden, aangezien hij voor het leven wordt benoemd. Bijgevolg zou 
hij het voorrecht van rechtsmacht blijven genieten, zou hij aan het tuchtrecht onderworpen blijven en zou het 
stelsel van onverenigbaarheden voor hem blijven gelden. Zijn emeritaatspensioen zou dan ook als uitgestelde 
wedde integraal deel uitmaken van zijn grondwettelijk verankerde bezoldiging. 
 
 A.3.1.  Volgens de verzoekende partijen en de tussenkomende partijen vormt de noodzaak om de 
overheidsfinanciën te saneren, geen objectieve en redelijke verantwoording voor de gelijkschakeling van het 
pensioen van de magistraten met de overige overheidspensioenen. De Minister heeft nochtans uiteengezet dat, 
wegens de specificiteit van het statuut van de magistraten, de wijzigingen aan hun pensioenregeling door beide 
kamers moesten worden behandeld. 
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 Het onredelijke karakter van de maatregel zou des te meer blijken uit de omstandigheid dat de algemene 
wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen nog steeds een aantal afwijkende tantièmes 
bevat, meer bepaald een tantième van 1/12 voor de eerste zeven jaren als provinciegouverneur of vice-
provinciegouverneur en een tantième van 1/25 voor de eerste vijftien jaren als arrondissementscommissaris of 
adjunct-arrondissementscommissaris. Daarnaast zouden een aantal categorieën van personen, zoals 
parlementsleden, nog steeds minder jaren moeten werken om in aanmerking te komen voor een volwaardig 
pensioen.  
 
 A.3.2.  De verzoekende partijen en de tussenkomende partijen zetten uiteen dat zij zeker bereid zijn om bij 
te dragen tot de sanering van de overheidsfinanciën, hetgeen overigens zou verklaren dat zij niet alle wijzigingen 
die de wet van 28 december 2011 in hun statuut aanbrengt, aan het Hof hebben voorgelegd, maar dat zij slechts 
enkele punten aanvechten waarop de gelijkschakeling met de andere overheidsambtenaren, gelet op het 
specifieke statuut van de magistraten, niet kan worden verantwoord. Uit de omstandigheid dat iedereen 
inspanningen moet leveren, zou geen gelijkheid tussen al die personen kunnen worden afgeleid. 
 
 A.4.  Volgens de verzoekende partijen en de tussenkomende partijen zou de afschaffing van de 
preferentiële toewijzing nefaste gevolgen hebben voor de toegang tot de magistratuur. De vroeger toepasselijke 
tantième van 1/30 zou immers verband houden met het gegeven dat magistraten op latere leeftijd instromen. 
Personen die via de tweede of de derde toegangsweg magistraat worden, zouden dat doorgaans rond de leeftijd 
van veertig jaar doen. Krachtens de preferentiële tantièmes zouden zij na 22,5 dienstjaren het maximum van drie 
vierde van de referentiewedde bereiken, terwijl zij dit maximum na de wijziging door de bestreden bepalingen 
pas na 36 dienstjaren zouden bereiken. Voor een magistraat die op de leeftijd van 52 jaar instroomt, zou het 
pensioen daardoor dalen van 62 823 euro onder de oude regeling naar 39 264 euro onder de nieuwe regeling. 
Bijgevolg zouden personen van veertig jaar of ouder voortaan veel minder geïnteresseerd zijn in een overstap 
naar de magistratuur, zeker gelet op de omstandigheid dat zij aan de balie geen pensioenrechten hebben 
opgebouwd en dat het winstgevende karakter van het beroep van advocaat in het algemeen pas na een tiental 
jaren aan de balie tot uiting komt. Bijgevolg zou de diversiteit van de rekrutering van magistraten in het gedrang 
komen. 
 
 De magistraten zouden overigens geen recht hebben op een aantal voordelen die de andere leden van het 
overheidspersoneel wel hebben, zoals loopbaanonderbreking, deeltijds werken, ouderschapsverlof, 
vaderschapsverlof en vergoeding voor ambtskledij, zodat de gelijkschakeling van het pensioenstatuut de 
magistraten in een nadeligere positie zou brengen dan die van het overheidspersoneel. 
 
 A.5.  De verzoekende partijen en de tussenkomende partijen betogen voorts dat magistraten die vóór 
31 december 2011 waren benoemd, hoewel zij voor de diensten gepresteerd tot op die datum het tantième van 
1/30 blijven genieten, worden geconfronteerd met een aanzienlijke vermindering van het pensioen of met een 
aanzienlijk langer aantal dienstjaren vooraleer zij recht hebben op een volledig pensioen, hoewel zij aan het 
einde van hun loopbaan twee jaar langer zullen hebben gewerkt dan de ambtenaren en de loontrekkenden. Die 
situatie zou in strijd zijn met het rechtszekerheidsbeginsel. Het recht om op vroegere leeftijd op vervroegd 
pensioen te gaan, zou daaraan geen afbreuk doen, aangezien met name de rechters die op latere leeftijd tot de 
magistratuur zijn toegetreden, in dat geval nog meer zouden worden benadeeld. Bovendien zouden magistraten 
die vervroegd op pensioen vertrekken, niet het statuut van magistraat behouden. 
 
 A.6.1.  De Ministerraad voert aan dat uit de grondwettelijke bescherming van het statuut van de magistraat 
niet voortvloeit dat de magistraten niet kunnen worden vergeleken met het overheidspersoneel. Het 
emeritaatspensioen in de strikte zin van het woord zou reeds de facto zijn afgeschaft door de wet van 5 augustus 
1978 houdende economische en budgettaire hervormingen, die, ook ten aanzien van personen die hun recht op 
pensioen putten uit een regeling die in het emeritaat voorziet, bepaalt dat de rustpensioenen niet hoger mogen 
liggen dan 3/4 van de wedde die als grondslag voor de uitkering heeft gediend, en dat geen enkel pensioen ten 
laste van de schatkist het geïndexeerde bedrag van 46 882 euro per jaar mag overschrijden.  
 
 A.6.2.  De grondwettelijk verankerde bevoegdheid van de wetgever om de pensioenen van de magistraten 
te regelen, zou overigens geen afbreuk doen aan de onafhankelijkheid van de leden van de rechterlijke orde. Zij 
zou a fortiori geen afbreuk doen aan het principe dat eenieder die door de schatkist wordt betaald, een bijdrage 
dient te leveren in budgettair moeilijke tijden. Bovendien zou moeten worden vermeden dat één categorie van 
personen ontsnapt aan de geleidelijke harmonisering van de pensioenstelsels. 
 
 A.7.  De Ministerraad beklemtoont dat de harmonisering van de berekeningswijze van de pensioenen geen 
harmonisering van de hoogte van de pensioenen met zich meebrengt. Het pensioen wordt immers nog steeds 



 7 

berekend op basis van de referentiewedde, zodat de magistraten nog steeds een hoger pensioen zullen genieten 
dan de grote meerderheid van het overheidspersoneel. Bijgevolg zouden de magistraten door de bestreden 
bepalingen niet volledig worden gelijkgeschakeld met de overige overheidspersoneelsleden. 
 
 Ook de omstandigheid dat niet alle categorieën van het overheidspersoneel worden gelijkgeschakeld, zou 
geen discriminatie inhouden, nu voor sommige personeelsleden rekening moet worden gehouden met de 
specifieke situatie waarin zij zich bevinden. Voor de leden van de wetgevende macht zou overigens een 
pensioenhervorming in voorbereiding zijn die eveneens het tantième van 1/48 van toepassing maakt en die de 
pensioenleeftijd naar 62 jaar verhoogt. Bovendien zouden verkozenen die om de vier of vijf jaar moeten worden 
herkozen, niet kunnen worden vergeleken met personen die voor het leven worden benoemd. 
 
 Meer algemeen zou het tantième van 1/48 nog steeds een begunstigd tantième zijn, aangezien krachtens 
artikel 8, § 1, van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en de kerkelijke pensioenen het pensioen van 
ambtenaren in beginsel wordt berekend op grond van 1/60 van de referentiewedde voor elk jaar dienst. Ook zou 
nergens uit blijken dat de vroegere preferentiële tantième samenhing met de beperktere loopbaan van de 
magistraten. 
 
 A.8.  Volgens de Ministerraad zouden de bestreden bepalingen geen nefaste gevolgen hebben voor de 
toegang tot de magistratuur. Het pensioen waarop de magistraat na een instroom op een leeftijd van veertig jaar 
of ouder recht heeft, zou immers nog steeds aanzienlijk hoger liggen dan het pensioen waarop de advocaat als 
zelfstandige recht heeft. Bijgevolg zou de diversiteit van de instroom niet in het gedrang komen. Bovendien zou 
het Hof in zijn arrest nr. 14/2003 van 28 januari 2003 hebben geoordeeld dat de derde toegangsweg tot de 
magistratuur slechts in zeer beperkte mate mag worden aangewend om nieuwe magistraten te rekruteren.  
 
 A.9.  De Ministerraad wijst ook erop dat magistraten niet verplicht zijn om tot de leeftijd van 67 jaar te 
werken, aangezien zij krachtens artikel 397 van het Gerechtelijk Wetboek met vervroegd pensioen kunnen gaan 
op dezelfde leeftijd als de ambtenaren. Ook personen die vroeger tot de magistratuur toetraden, zouden overigens 
niet zonder meer kunnen zijn uitgegaan van een recht op volledig pensioen, aangezien ook zij 30 dienstjaren 
moesten hebben, waarvan 15 als magistraat. 
 
 A.10.  Wat de leeftijdsgrens van 55 jaar betreft, voert de Ministerraad aan dat een invoering van het nieuwe 
pensioenstelsel een te grote aantasting zou uitmaken van de verworven rechten van personen die dicht bij de 
pensioengerechtigde leeftijd zitten. Het zou een te grote ontwrichting van de rechtsorde met zich meebrengen, 
onder meer gelet op de impact van de werking van de arbeidsmarkt. Bijgevolg zou een geleidelijke harmonisatie 
van de pensioenstelsels de juiste keuze zijn. 
 
 
 Wat het tweede middel betreft 
 
 A.11.  In hun tweede middel voeren de verzoekende partijen en de tussenkomende partijen een schending 
aan van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 77, 152 en 154 van de 
Grondwet, doordat het bicamerale onderzoek van het pensioenstatuut van de magistraten zich te dezen ten 
onrechte zou hebben beperkt tot de bestreden bepalingen. De wetgever zou immers hebben nagelaten om op 
grond van een integraal bicameraal onderzoek een nieuwe afzonderlijke pensioenregeling vast te stellen voor de 
leden van de rechterlijke macht. De eigenlijke nieuwe pensioenregeling voor de magistraten zou nu dus vervat 
zijn in de wetgeving op het pensioen voor de overheidssector, die niet tot stand is gekomen in het kader van een 
bicameraal onderzoek.  
 
 De Senaat zou aldus de facto afstand hebben gedaan van de mogelijkheid om in de toekomst mee te 
beslissen over de wijziging van het pensioenstatuut van de magistraten, aangezien elke toekomstige wijziging in 
het pensioenstatuut van het overheidspersoneel, die monocameraal geschiedt, van overeenkomstige toepassing 
zal zijn op de magistraten. 
 
 A.12.  De Ministerraad wijst erop dat de verzoekende partijen niet uiteenzetten in hoeverre de artikelen 10, 
11, 152 en 154 van de Grondwet zouden zijn geschonden. Bovendien zou het Hof niet bevoegd zijn om 
wetskrachtige normen te toetsen aan grondwetsbepalingen die slechts de wijze van totstandkoming van 
wetgevende normen betreffen. Wat de inachtneming van artikel 77 van de Grondwet betreft, betoogt de 
Ministerraad dat voor de bestreden bepalingen de vereiste van een bicamerale procedure is nageleefd. Het zou 
niet verboden zijn om na een bicameraal onderzoek een regeling aan te nemen die verwijst naar een regeling van 
toepassing op een andere categorie van personen, die zelf na een monocamerale procedure is aangenomen. 
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- B - 

 

 Wat de bestreden bepalingen betreft 

 

 B.1.1.  De artikelen 391 en 392 van het Gerechtelijk Wetboek, die na de inwerkingtreding 

van de bestreden bepalingen van toepassing blijven voor magistraten die op 1 januari 2012 de 

leeftijd van 55 jaar hebben bereikt, bepalen : 

 

 « Art. 391.  De magistraat die wegens de in artikel 383 bepaalde leeftijd in ruste is gesteld 
en dertig jaren dienst heeft waarvan ten minste vijftien in de magistratuur, heeft aanspraak op 
het emeritaat. 
 
 Het emeritaatspensioen is gelijk aan de referentiewedde bepaald in artikel 8, § 1, van de 
algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen van 21 juli 1844. Voor de 
toepassing van het tweede en het vierde lid van die bepaling worden de in artikel 58bis, 2°, 3° 
en 4° bedoelde aanwijzingen gelijkgesteld met vaste benoemingen. 
 
 Heeft de magistraat geen dertig jaren dienst, dan wordt het pensioen met een dertigste 
verminderd voor ieder jaar dat hij te kort komt om dat getal te bereiken. 
 
 Bij wijziging van de weddeschalen wordt het bedrag van het pensioen verhoogd of 
verlaagd met inachtneming van de nieuwe wedde die aan een magistraat in dienst met 
dezelfde rang en anciënniteit wordt toegekend, met dien verstande dat de in ruste gestelde 
magistraat geacht wordt die wedde te hebben genoten over de laatste vijf jaren. 
 
 Het ambt uitgeoefend op grond van artikel 383bis wordt niet in aanmerking genomen bij 
de berekening van het pensioen. 
 
 Art. 392.  De magistraat van wie bevonden is dat hij wegens een gebrekkigheid niet meer 
in staat is zijn ambt te vervullen maar die de voor het emeritaat vereiste leeftijd niet heeft, kan 
ongeacht zijn leeftijd gepensioneerd worden. Indien zijn ambt echter een bijbetrekking is, kan 
het pensioen wegens ongeschiktheid slechts worden verleend na vervulling van vijf 
dienstjaren. De Koning bepaalt wat een bijbetrekking in de zin van dit artikel is. 
 
 Het pensioen wordt voor elk van de eerste vijf dienstjaren in de magistratuur uitgekeerd 
op basis van een dertigste van de in artikel 8, § 1, van voormelde algemene wet van 21 juli 
1844 omschreven referentiewedde en voor elk volgend dienstjaar in de magistratuur op basis 
van een vijfendertigste van dezelfde wedde. Voor de toepassing van het tweede en het vierde 
lid van die bepaling worden de in artikel 58bis, 2°, 3° en 4° bedoelde aanwijzingen 
gelijkgesteld met vaste benoemingen.  
 
 Dienstjaren die krachtens de wet op de pensioenregeling van de leden van het burgerlijk 
rijkspersoneel in aanmerking komen, maar niet in de magistratuur zijn doorgebracht, worden 
aangerekend naar de grondslagen in de geldende wetten bepaald. 
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 Bij wijziging van de weddeschalen wordt het bedrag van het pensioen verhoogd of 
verlaagd volgens de in artikel 391 gestelde regel. 
 
 Naargelang van het geval maakt de eerste voorzitter van het hof van beroep of van het 
arbeidshof, de voorzitter van de rechtbank of de procureur-generaal bij het hof van beroep een 
einde aan het ambt van plaatsvervangend magistraat aangewezen overeenkomstig artikel 383, 
§ 2, hetzij op verzoek van de magistraat, hetzij ambtshalve, hetzij indien de magistraat 
wegens gebrekkigheid niet meer in staat wordt bevonden zijn ambt te vervullen ». 
 

 B.1.2.  De artikelen 2 en 3 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse 

bepalingen inzake justitie (I) voegen in het Gerechtelijk Wetboek de artikelen 391/1 

respectievelijk 392/1 in, die bepalen : 

 

 « Art. 391/1.  In afwijking van artikel 391 kunnen de magistraten die op 1 januari 2012 de 
leeftijd van 55 jaar niet hebben bereikt geen aanspraak maken op het pensioen berekend op 
basis van artikel 391. Niettemin behouden zij het voordeel van het tantième 1/30ste voorzien 
in artikel 391 voor de diensten gepresteerd in de magistratuur tot 31 december 2011. Indien 
zij ten minste vijftien jaren in de magistratuur hebben, behouden zij bovendien eveneens het 
voordeel van het tantième 1/30e voor de andere diensten dan deze gepresteerd in de 
magistratuur. 
 
 Voor de diensten gepresteerd vanaf 1 januari 2012 wordt het tantième 1/30e vervangen 
door het tantième 1/48e. 
 
 Art. 392/1.  In afwijking van artikel 392 worden voor de magistraat die op 1 januari 2012 
de leeftijd van 55 jaar niet heeft bereikt en van wie bevonden is dat hij wegens een 
gebrekkigheid niet meer in staat is zijn ambt te vervullen, de tantièmes 1/30e en 1/35ste 
voorzien in artikel 392, tweede lid, vervangen door het tantième 1/48e voor de diensten 
gepresteerd vanaf 1 januari 2012 ». 
 

 B.1.3.  De bestreden bepalingen schaffen voor magistraten die op 1 januari 2012 de 

leeftijd van 55 jaar nog niet hebben bereikt, het emeritaat, zoals bedoeld in artikel 391 van het 

Gerechtelijk Wetboek, af. Het op hen van toepassing zijnde pensioenstelsel wordt in 

aanzienlijke mate geharmoniseerd met dat van het overheidspersoneel, waarin door titel 8 

(« Pensioenen ») van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen eveneens 

belangrijke wijzigingen werden aangebracht.  

 

 B.1.4.  Artikel 4 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen inzake 

justitie (I) bepaalt dat de artikelen 2 en 3 in werking treden op 1 januari 2012. 
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 B.2.  De bestreden bepalingen werden in de toelichting bij het amendement waarmee zij 

zijn ingevoerd, als volgt verantwoord : 

 « Het begrotingsakkoord van de regering voorziet in een sanering van de 
overheidsfinanciën in de orde van 11,3 miljard euro. Om dergelijke sanering te kunnen 
verwezenlijken en het welvaartsniveau te behouden dwingen zich maatregelen op inzake de 
pensioenen en meer bepaald inzake de pensioenen van de overheidssector. 
 
 De structurele maatregelen die inzake pensioenen van de overheidssector reeds werden 
genomen in een ander ontwerp, hebben eveneens betrekking op de magistraten. 
 
 Rekening houdende met het feit dat de pensioenen van de magistraten onder de 
organisatie van de Hoven en Rechtbanken vallen, aangelegenheid opgenomen in artikel 77 
van de Grondwet, moeten deze bepalingen het voorwerp uitmaken van een bicameraal 
onderzoek. 
 
 Het pensioen van de magistraten wordt momenteel berekend op basis van, naargelang het 
geval, de tantièmes 1/30 of 1/35. 
 
 De artikelen 2 en 3 vervangen deze preferentiële tantièmes door het tantième 1/48 voor 
de diensten gepresteerd vanaf 1 januari 2012. 
 
 Deze nieuwe berekeningswijze zal in ieder geval niet van toepassing zijn op magistraten 
die de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt op 1 januari 2012. 
 
 Er moet opgemerkt worden dat een andere maatregel genomen inzake pensioenen 
eveneens betrekking heeft op de magistraten, met name de vervanging van de berekening van 
het pensioen op basis van de gemiddelde wedde van de laatste vijf jaren door de wedde van 
de laatste tien jaren. Deze maatregel noodzaakt voor de magistraten evenwel geen bijzondere 
bepaling in de mate dat het Gerechtelijk Wetboek in zijn artikelen 391 en 392 verwijst naar 
artikel 8 van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, artikel dat 
zal gewijzigd worden in het kader van een ander project » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 
53–1953/003, pp. 2-3). 
 

 In de Senaatscommissie Justitie heeft de minister van Justitie betreffende de bestreden 

bepalingen het volgende uiteengezet : 

 

 « Hoofdstuk 2 heeft betrekking op wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek wat de 
pensioenen van de magistraten betreft. Deze bepalingen werden bij wijze van amendement 
ingediend in de Kamer van volksvertegenwoordigers. De voorgestelde wijzigingen kaderen in 
de globale hervorming van de pensioenen en worden enkel om wetgevingstechnische redenen 
in de commissie voor de Justitie behandeld. De pensioenen van de magistraten zijn immers 
opgenomen in het Gerechtelijk Wetboek. In de grote pensioenhervorming zal de berekening 
van alle pensioenen op basis van het tantième 1/30 of 1/35 worden gewijzigd. Voor de 
berekening van het pensioen baseert men zich op een referentiewedde vermenigvuldigd met 
het aantal dienstjaren, wat vermenigvuldigd wordt met de tantième 1/30 of 1/35 naargelang de 
magistraten minder of meer dan 20 jaar hebben gewerkt en naargelang het al dan niet gaat om 
de eerste 5 jaar van hun loopbaan. Voor de diensten gepresteerd vanaf 1 januari 2012 wordt 
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het tantième 1/30 vervangen door het tantième 1/48. Dit geldt niet enkel voor de magistraten, 
maar voor alle beroepen waarvan de berekening van het pensioen gebeurt op basis van 
tantièmes minder dan 1/48, bijvoorbeeld voor de professoren. De gevolgen hiervan zijn dat 
ook de magistraten, om tot een volledig pensioen te komen, langer zullen moeten werken. Het 
is de bedoeling om met deze globale hervorming te komen tot een systeem van pensioenen 
dat betaalbaar blijft voor de komende generaties » (Parl. St., Senaat, 2011-2012, nr. 5-1409/2, 
pp. 2-3). 
 

 

 Wat het eerste middel betreft  

 

 B.3.  In het eerste middel wordt een schending aangevoerd van de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 151 tot 155 ervan en met het 

rechtszekerheidsbeginsel. Door het pensioenstelsel van de magistraten af te stemmen op dat 

van het overheidspersoneel, zouden de bestreden bepalingen twee categorieën van personen 

die zich, vanwege het grondwettelijk verankerde statuut van de magistraten, in onderscheiden 

situaties bevinden, zonder redelijke verantwoording identiek behandelen. Het toepasselijke 

tantième van 1/48 zou het voor veel magistraten niet langer mogelijk maken een volwaardig 

pensioen op te bouwen. Ook zou de leeftijdsgrens van 55 jaar voor de toepasselijkheid van het 

nieuwe stelsel niet kunnen worden verantwoord.  

 

 B.4.  De bestreden bepalingen maken deel uit van een meerjarenplan tot sanering van de 

overheidsfinanciën en tot instandhouding van de welvaart (Parl. St., Kamer, 2011-2012, 

DOC 53-1952/003, p. 17). De bevoegde minister heeft verklaard : 

 

 « […] de voorgestane maatregelen [zijn] verstrekkend […], maar maatschappelijk 
verantwoord. Die maatregelen zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat men de pensioenen 
kan blijven uitbetalen. Het idee achter de maatregelen is dat men de mensen moet overtuigen 
om langer te werken » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-1952/011, p. 20). 
 

 De hervorming van het pensioen van de magistraten, dat grotendeels wordt afgestemd op 

dat van het overheidspersoneel (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53–1953/003, pp. 2-3), 

past aldus in het kader van de doelstelling van de wetgever om een geheel van maatregelen te 

nemen die erop zijn gericht structurele pensioenhervormingen door te voeren met het oog op 

het op lange termijn beheersen van de budgettaire kosten van de vergrijzing. 
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 B.5.  Het komt de wetgever toe te oordelen in hoeverre het opportuun is maatregelen te 

nemen met het oog op besparingen inzake rust- en overlevingspensioenen. 

 

 Aangezien die pensioenen met overheidsfondsen worden gefinancierd, moet de last die 

op de Staat weegt, kunnen worden gewijzigd wanneer de sanering van de openbare financiën 

of het tekort in de sociale zekerheid zulks vereisen. 

 

 B.6.  Indien evenwel bij wettelijke bepalingen bepaalde categorieën van personen zijn 

beoogd en andere, vergelijkbare categorieën niet, of indien eenzelfde regeling van toepassing 

wordt gemaakt op categorieën van personen die zich niet in een vergelijkbare situatie 

bevinden, dient het Hof te onderzoeken of de bestreden bepalingen evenredig zijn met het 

nagestreefde doel en of zij geen onevenredige gevolgen hebben ten aanzien van de situatie 

van de ene of de andere van die categorieën van personen. 

 

 B.7.1.  De artikelen 151, 152, 154 en 155 van de Grondwet verankeren de 

wezenskenmerken van het statuut van de rechterlijke macht in de Grondwet. Die 

grondwettelijke verankering beoogt vooral de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te 

waarborgen, aangezien die onafhankelijkheid essentieel is in een stelsel van scheiding der 

machten.  

 

 Artikel 151 van de Grondwet regelt daartoe de benoeming en de aanwijzing van 

magistraten. Artikel 152 van de Grondwet waarborgt dat rechters voor het leven worden 

benoemd, dat zij slechts door een vonnis uit hun ambt kunnen worden ontzet en dat zij slechts 

met hun eigen toestemming kunnen worden overgeplaatst. Hun wedden worden krachtens 

artikel 154 van de Grondwet door de wet vastgesteld. Krachtens artikel 155 van de Grondwet 

mag een rechter van een regering in beginsel geen bezoldigde mandaten aanvaarden. 

 

 B.7.2.  Hoewel de beginselen van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en van 

de scheiding der machten fundamentele kenmerken van de rechtsstaat zijn, brengen zij niet 

met zich mee dat de loon- en pensioenvoorwaarden van de magistraten niet door de ten 

aanzien van de wedde en het pensioen van de magistraten bevoegde wetgever zouden mogen 

worden afgestemd op de regeling die geldt voor het overheidspersoneel.  
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 Artikel 152 van de Grondwet, dat werd herzien door de grondwetsbepaling van 23 januari 

1981, vereist dat de wedden en de pensioenen van de rechters door de wet worden bepaald; 

die bepaling vereist niet dat het pensioen, zoals vóór de wet van 5 augustus 1978 het geval 

was met het emeritaatspensioen, op een voortgezette wedde neerkomt. Die herziening werd 

tijdens de parlementaire voorbereiding als volgt verantwoord : 

 

 « Evenzo wordt voorgesteld in de tekst zelf van de Grondwet aan de wetgever expliciet 
de zorg toe te bedelen het pensioen van de magistraten van de zetel te bepalen. Dergelijke 
bepaling doet in niets afbreuk aan het principe van de onafhankelijkheid van de rechters en 
ligt volledig in de lijn van de uitdrukkelijke toekenning van bevoegdheid die de wetgever 
krachtens artikel [154] van de Grondwet nu reeds geniet om de wedde van de leden van de 
rechterlijke orde te bepalen » (Parl. St. Kamer, B.Z. 1979, nr. 10-11/1, p. 2). 
 

 B.8.  Hoewel het nadeliger is dan de vroeger toepasselijke preferentiële tantièmes van 

1/30 en 1/35, is het tantième van 1/48 nog steeds gunstiger dan datgene dat van toepassing is 

op het overheidspersoneel.  

 

 Krachtens artikel 8, § 1, van de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en 

kerkelijke pensioenen wordt het rustpensioen immers in beginsel berekend « op de grondslag 

van, voor elk jaar dienst, 1/60 van de referentiewedde ». Artikel 95 van de wet van 

28 december 2011 houdende diverse bepalingen heeft, voor het overheidspersoneel, bepaald 

dat voor de diensten gepresteerd na 31 december 2011 geen voordeliger tantième van 

toepassing mag zijn dan 1/48. De bestreden bepalingen verklaren datzelfde principe van 

toepassing op de magistraten, die zich derhalve nog steeds in een gunstigere positie bevinden 

dan de meerderheid van de overheidsambtenaren, alsook in een gunstigere positie dan die 

categorieën van het overheidspersoneel die, reeds bij wijze van uitzondering, een tantième 

van 1/50 genieten. 

 

 Uit de omstandigheid dat een zeer beperkt aantal categorieën van personen gunstigere 

tantièmes dan 1/48 genieten, kan niet worden afgeleid dat het op de magistraten toepasselijke 

tantième zonder redelijke verantwoording is. 

 

 B.9.1.  Het pensioen van het overheidspersoneel, met inbegrip van dat van de 

magistraten, wordt berekend overeenkomstig de volgende formule : tantième x 

referentiewedde x aantal aanneembare dienstjaren. Aangezien de referentiewedde van de 

magistraten doorgaans hoger ligt dan die van de overige overheidsambtenaren met eenzelfde 
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anciënniteit, zal het bedrag van hun pensioen derhalve ook hoger liggen voor een identiek 

aantal aanneembare dienstjaren. 

 

 B.9.2.  De bestreden bepalingen hebben overigens alleen uitwerking voor diensten 

gepresteerd na 31 december 2011. Voor de eerder gepresteerde diensten blijven de 

magistraten, ongeacht hun leeftijd op 1 januari 2012 en ongeacht de leeftijd waarop zij zijn 

toegetreden tot de magistratuur, de tantièmes 1/30 en 1/35 genieten.  

 

 B.10.1.  Als overgangsregeling heeft de wetgever bepaald dat de pensioenen van de 

magistraten die op 1 januari 2012 de leeftijd van 55 jaar reeds hadden bereikt, nog volgens de 

artikelen 391 en 392 van het Gerechtelijk Wetboek zouden worden berekend. Die maatregel 

komt overeen met de overgangsregeling waarin artikel 97 van de wet van 28 december 2011 

houdende diverse bepalingen voorziet voor de aanpassing van de tantièmes voor de 

berekening van het pensioen van het overheidspersoneel.    

 

 B.10.2.  Een overgangsregeling kan slechts als discriminerend worden beschouwd 

wanneer die tot een verschil in behandeling leidt waarvoor geen redelijke verantwoording 

bestaat of indien aan het vertrouwensbeginsel op buitensporige wijze afbreuk wordt gedaan. 

 

 B.10.3.  Het door de wetgever gemaakte onderscheid berust op een objectief criterium, 

namelijk de omstandigheid dat de magistraat al dan niet op 1 januari 2012 de leeftijd van 

55 jaar heeft bereikt. 

 

 B.10.4.  Bovendien is het door de wetgever gemaakte onderscheid pertinent en in 

redelijkheid te verantwoorden : enerzijds, blijft de impact van de wijziging van de tantièmes 

binnen redelijke grenzen; anderzijds, oordeelde de wetgever dat het weinig billijk zou zijn om 

oudere magistraten die reeds dicht bij hun pensioen staan, onmiddellijk aan de nieuwe regels 

te onderwerpen.  

 

 In de parlementaire voorbereiding is daaromtrent, met betrekking tot de wijzigingen in 

het pensioenstatuut van het overheidspersoneel, gesteld : 

 

 « Bij de totstandkoming van het regeerakkoord zijn dan ook talrijke progressieve 
maatregelen overwogen die een verdere modernisering van de pensioenwetgeving in de 



 15 

overheidssector beogen, zonder te raken aan de verworven rechten en de verwachtingen van 
de generaties die de huidige pensioenleeftijd naderen. Het is dan ook om deze redenen van 
geleidelijkheid dat overgangsmaatregelen op basis van verschillende leeftijden zijn 
vastgesteld » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-1952/016, p. 11). 
 

 B.11.  De bestreden bepalingen zijn evenmin zonder redelijke verantwoording ten 

aanzien van magistraten die op latere leeftijd - doorgaans via de tweede of de derde 

toegangsweg - toetreden tot de magistratuur. Zij verliezen daardoor niet de pensioenrechten 

die zij in een eerder statuut, al dan niet in een ander pensioenstelsel, hebben opgebouwd, 

zodat het totale bedrag van hun pensioen hoger zal liggen dan het bedrag waarop zij krachtens 

de bestreden bepalingen recht hebben. 

 

 Doordat de pensioenleeftijd van magistraten krachtens artikel 383 van het Gerechtelijk 

Wetboek twee, respectievelijk vijf jaar hoger ligt dan de pensioenleeftijd van het 

overheidspersoneel, kunnen magistraten die op latere leeftijd tot de magistratuur zijn 

toegetreden, overigens meer aanneembare dienstjaren opbouwen dan ambtenaren die op 

dezelfde leeftijd tot het overheidspersoneel zijn toegetreden. 

 

 B.12.  Het eerste middel is niet gegrond. 

 

 

 Wat het tweede middel betreft 

 

 B.13.  In het tweede middel wordt een schending aangevoerd van de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 77, 152 en 154 ervan. Hoewel de 

bestreden bepalingen - in overeenstemming met artikel 77 van de Grondwet - na een 

bicamerale wetgevende procedure tot stand zijn gekomen, zou de gelijkschakeling van het 

pensioenstelsel van de magistraten met dat van het overheidspersoneel de facto als gevolg 

hebben dat de Senaat in de toekomst niet meer kan meebeslissen over verdere wijzigingen in 

het pensioenstelsel van de magistraten. 

 

 B.14.  Het Hof is niet bevoegd om een wetsbepaling te toetsen aan de regels die de 

bevoegdheidsverdeling tussen de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat bepalen, 

aangezien het in de regel de grondwettigheid van wettelijke bepalingen slechts vermag te 

toetsen wat hun inhoud betreft, maar niet wat hun wijze van totstandkoming betreft. 
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Krachtens artikel 82 van de Grondwet worden bevoegdheidsconflicten tussen de twee 

wetgevende Kamers geregeld door een parlementaire overlegcommissie. De 

bevoegdheidsverdeling tussen de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat maakt 

geen deel uit van « de regels die door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het 

bepalen van de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, de Gemeenschappen en de 

Gewesten », zoals bedoeld in artikel 1, 1°, en artikel 26, § 1, 1°, van de bijzondere wet van 

6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof. 

 

 Het tweede middel is onontvankelijk. 
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 Om die redenen, 
 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 16 mei 2013. 

 

 

 

De griffier,  De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5451 

 
 

Arrest nr. 68/2013 
van 16 mei 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 61 tot 69 van de wet van 28 december 

2011 houdende diverse bepalingen (betreffende titel IV van boek II en de artikelen 167 tot 173 

van het Wetboek diverse rechten en taksen inzake de taks op de effecten aan toonder en de 

inwerkingtreding ervan), ingesteld door Isabelle Gielen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en F. Daoût, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 2 juli 2012 ter post aangetekende 
brief en ter griffie is ingekomen op 4 juli 2012, heeft Isabelle Gielen, wonende te 
9850 Nevele, Kerrebroek 90A, beroep tot vernietiging ingesteld van de artikelen 61 tot 69 van 
de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen (betreffende titel IV van boek II 
en de artikelen 167 tot 173 van het Wetboek diverse rechten en taksen inzake de taks op de 
effecten aan toonder en de inwerkingtreding ervan), bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad van 30 december 2011, vierde editie. 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend, de verzoekende partij heeft een memorie 
van antwoord ingediend en de Ministerraad heeft ook een memorie van wederantwoord 
ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 13 maart 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. P. Malherbe, advocaat bij de balie te Brussel, voor de verzoekende partij; 
 
 .  J. De Vleeschouwer, adviseur bij de FOD Financiën, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. De Groot en P. Nihoul verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde partijen gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van het beroep 
 
 A.1.  De verzoekende partij doet gelden dat zij samen met haar twee zonen eigenaar is van meerdere 
aandelen aan toonder van twee vennootschappen met maatschappelijke zetel te Melle en dat zij op 21 december 
2011 de omzetting van die aandelen in aandelen op naam heeft gevraagd. Zij wijst erop dat de gedelegeerde 
bestuurder heeft geantwoord dat die omzetting diende te gebeuren in het kader van een algemene vergadering 
voor de notaris die op 10 januari 2012 zou plaatsvinden en dat door die verdaging de bestreden belasting 
verschuldigd werd. Zij oordeelt dat daaruit haar belang blijkt om in rechte op te treden. 
 
 A.2.  De Ministerraad betwist het belang van de verzoekende partij, omdat artikel 170 van het Wetboek 
diverse rechten en taksen, zoals ingevoegd bij het bestreden artikel 65 van de wet van 28 december 2011 
houdende diverse bepalingen, bepaalt dat de belasting dient te worden betaald door de uitgevende 
vennootschappen wanneer de titels zijn neergelegd met het oog op een omzetting in effecten op naam. Hij meent 
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dat daaruit volgt dat de verzoekende partij geen belasting is verschuldigd, zodat zij niet rechtstreeks en ongunstig 
wordt geraakt door de bestreden bepalingen. Het nadeel dat de verzoekende partij zou ondergaan doordat de 
gedelegeerde bestuurder niet tijdig de nodige maatregelen heeft genomen om de omzetting van de aandelen aan 
toonder in aandelen op naam te realiseren vóór de inwerkingtreding van de bestreden bepalingen, vloeit volgens 
de Ministerraad niet voort uit die bepalingen, maar uit de verhouding tussen de verzoekende partij en de 
betrokken vennootschappen. 
 
 A.3.1.  De verzoekende partij antwoordt dat uit het feit dat de vennootschap de belasting op de omzetting 
van effecten aan toonder dient te betalen, niet kan worden afgeleid dat zij ook de drager van de belasting is. Zij 
doet gelden dat de Ministerraad de belastingplichtige verwart met de belastingbetaler. Zij wijst erop dat 
artikel 462 van het Wetboek van vennootschappen, zoals gewijzigd bij de wet van 14 december 2005 houdende 
afschaffing van de effecten aan toonder, bepaalt dat de eigenaars van effecten aan toonder of gedematerialiseerde 
effecten kunnen vragen dat deze « op hun kosten » worden omgezet in effecten op naam. Zij meent dat een 
belasting op de omzetting van effecten een kost is die gepaard gaat met die omzetting. De belasting op de 
omzetting van effecten aan toonder wordt volgens haar dus wel betaald door de vennootschap, maar gevestigd in 
hoofde van de bezitter van de effecten aan toonder, die om de omzetting ervan verzoekt. Zij meent dat die 
interpretatie ook blijkt uit het feit dat artikel 170 van het Wetboek diverse rechten en taksen erin voorziet dat de 
uitgevende vennootschap de belasting « betaalt » en die vennootschap aldus omschrijft als belastingschuldige en 
dus niet als belastingplichtige. Zij doet ten slotte gelden dat in de parlementaire voorbereiding is vermeld dat de 
uitgevende vennootschappen ertoe zijn gehouden de belasting « te innen » voor de omzettingen die met hun 
tussenkomst worden uitgevoerd. 
 
 A.3.2.  De verzoekende partij meent dat de regeling aldus analoog is met die betreffende de 
registratierechten, waarbij de koper die rechten dient te betalen aangezien artikel 1593 van het Burgerlijk 
Wetboek bepaalt dat de kosten van de akten en andere bijkomende kosten van de koop ten laste komen van de 
koper. Zij verwijst eveneens naar de roerende voorheffing, waarbij een vennootschap die een dividend uitbetaalt 
of een bank die interesten op spaartegoeden uitbetaalt, die voorheffing dient te betalen aan de Schatkist, 
ofschoon de houder van de aandelen en de begunstigde van het spaartegoed als « belastingplichtigen » worden 
beschouwd. Zij verwijst ten slotte ook naar de belasting over de toegevoegde waarde, waarbij die belasting dient 
te worden betaald door de verkoper, maar wordt gedragen door de koper. 
 
 A.3.3.  In ondergeschikte orde, en in de veronderstelling dat de vennootschap de belasting zou dragen, 
meent de verzoekende partij dat zij als aandeelhouder in ieder geval belang erbij heeft dat de vennootschap 
waarvan zij aandeelhouder is geen ongrondwettige belasting betaalt, aangezien die betaling de waarde van haar 
aandelen vermindert en dus een ongunstige weerslag heeft op haar situatie. 
 
 A.3.4.  De Ministerraad meent dat de vergelijking die de verzoekende partij maakt tussen de bestreden 
belasting en de belasting over de toegevoegde waarde niet kan overtuigen, omdat beide belastingen een 
verschillend karakter hebben. Hij doet gelden dat de belasting over de toegevoegde waarde een omzetbelasting is 
die weliswaar wordt geïnd door de leverancier van goederen en diensten, maar voor hem neutraal is omdat hij de 
voorbelasting die is geheven op de aan hem verleende goederen en diensten in aftrek kan brengen. Hij meent dat 
de te dezen bestreden belasting een tijdelijke en eenmalige heffing is die moet worden betaald door de 
tussenpersonen van beroep, wanneer de titels aan toonder zijn ingeschreven op een effectenrekening ten gevolge 
van een neerlegging door de houder ervan, of door de uitgevende vennootschappen, wanneer de titels zijn 
neergelegd met het oog op een omzetting in effecten op naam. Hij wijst erop dat de bestreden bepalingen niet 
voorschrijven dat de tussenpersoon of de vennootschap de belasting dient aan te rekenen aan de aandeelhouder. 
 
 A.3.5.  De Ministerraad meent ook dat de verzoekende partij ten onrechte stelt dat zij een belang heeft als 
aandeelhouder. Hij doet daarbij gelden dat vennootschappen een eigen rechtspersoonlijkheid hebben en 
bekwaam zijn om voor hun rechten op te komen. Hij wijst bovendien erop dat er geen enkele wettelijke of 
reglementaire bepaling bestaat naar luid waarvan de aandeelhouders kunnen optreden tegen een belasting die 
door de vennootschap dient te worden betaald. 
 
 A.4.  De Ministerraad voert nog aan dat het beroep kennelijk niet is gericht tegen artikel 69, eerste lid, van 
de wet van 28 december 2011, aangezien die bepaling geen betrekking heeft op de belasting op de omzetting van 
effecten aan toonder en aangezien er in het verzoekschrift geen grieven tegen worden aangevoerd. 
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 Ten gronde 
 
 Wat het eerste middel betreft 
 
 A.5.  De verzoekende partij voert een eerste middel aan, afgeleid uit de schending door de artikelen 167 en 
168 van het Wetboek diverse rechten en taksen, zoals ingevoegd bij de artikelen 62 en 63 van de wet van 
28 december 2011 houdende diverse bepalingen, van de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, al dan niet in 
samenhang gelezen met de richtlijn 2008/7/EG van de Raad van 12 februari 2008 betreffende de indirecte 
belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal. 
 
 A.6.  De verzoekende partij is van oordeel dat de bestreden bepalingen een niet te verantwoorden verschil 
in behandeling in het leven roepen tussen, enerzijds, de personen die hebben ingeschreven op effecten op naam 
of op gedematerialiseerde effecten, die het voordeel genieten van het verbod om indirecte belastingen te heffen 
op het bijeenbrengen van kapitaal zoals voorzien in artikel 5, lid 2, van de richtlijn 2008/7/EG en, anderzijds, de 
personen die hebben ingeschreven op effecten aan toonder, die niet het voordeel genieten van het voormelde 
verbod. Zij meent bovendien dat de bestreden bepalingen een tweede niet te verantwoorden verschil in 
behandeling in het leven roept, namelijk tussen de personen die hun effecten aan toonder vóór 1 januari 2012 
hebben omgezet, die genieten van het voordeel van het voormelde verbod, enerzijds, en de personen die hun 
effecten aan toonder niet vóór die datum hebben omgezet, die niet genieten van het voordeel van dat verbod, 
anderzijds. 
 
 A.7.1.  De verzoekende partij zet uiteen dat de richtlijn 2008/7/EG de richtlijn 69/335/EEG van de Raad 
van 17 juli 1969 heeft vervangen en dat die laatste richtlijn in haar artikel 11 een aan artikel 5, lid 2, van de 
eerste richtlijn identieke bepaling bevatte. Zij doet gelden dat de richtlijn 69/335/EEG een harmonisatie beoogde 
van de indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal, omdat het recht op de inbreng in 
vennootschappen en het zegelrecht op effecten leidden tot discriminaties en dubbele belastingheffingen die het 
vrije kapitaalverkeer hinderden. De Europese wetgever wenste volgens haar alle indirecte belastingen op het 
bijeenbrengen van kapitaal af te schaffen, behoudens het inbrengrecht. Zij wijst erop dat in 2008 vervolgens 
werd beslist om ook het inbrengrecht af te schaffen - weliswaar op een genuanceerde wijze - omdat dit recht een 
ongunstige economische weerslag zou hebben op de hergroepering en ontwikkeling van ondernemingen. 
 
 A.7.2.  De verzoekende partij verwijst naar de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie 
betreffende artikel 11 van de richtlijn 69/335/EEG. Zij haalt een arrest van 15 juli 2004 aan, waarmee dat Hof 
zich heeft uitgesproken over de bestaanbaarheid van de Belgische belasting op de materiële overhandiging van 
effecten aan toonder, wanneer het gaat om nieuwe effecten die zijn uitgegeven hetzij bij de oprichting van een 
vennootschap of een beleggingsfonds, hetzij na een kapitaalverhoging, hetzij bij de uitgifte van een lening. Zij 
wijst erop dat het Hof van Justitie van oordeel was dat, ofschoon in artikel 11 van de richtlijn 69/335/EEG 
slechts sprake is van de « uitgifte » van effecten, het ogenblik van de belastingheffing, in het licht van de 
doelstelling van het voorkomen van dubbele belasting, niet relevant is, en dat de « globale verrichting » voor het 
bijeenbrengen van kapitaal niet aan belasting mag worden onderworpen, dus ook niet de afgifte of aflevering van 
nieuwe effecten aan toonder. Zij haalt ook een arrest van 27 oktober 1998 aan, waarmee het Hof van Justitie met 
betrekking tot een Spaanse belasting heeft geoordeeld dat het terugbetalen van een obligatielening niet aan een 
belasting mag worden onderworpen, en dit op grond van een argumentatie die gelijklopend is met die vervat in 
het arrest van 15 juli 2004. 
 
 A.7.3.  De verzoekende partij is van oordeel dat de omzetting van de effecten aan toonder, sinds de wet van 
14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, deel uitmaakt van de « globale 
verrichting » voor het bijeenbrengen van kapitaal, omdat die omzetting door de wet wordt verplicht en aldus 
onlosmakelijk is verbonden met de verrichting van de uitgifte van effecten aan toonder. Zij oordeelt dan ook dat 
het heffen van een belasting op die omzetting strijdig is met de richtlijn 2008/7/EG. Aangezien het in die richtlijn 
vervatte verbod op het heffen van belastingen voor bepaalde personen wordt nageleefd maar voor anderen niet, 
meent zij ook dat de bestreden bepalingen niet bestaanbaar zijn met de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, 
in samenhang gelezen met de richtlijn 2008/7/EG. 
 
 A.8.1.  De Ministerraad doet gelden dat de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de 
effecten aan toonder werd aangenomen om tegemoet te komen aan het pleidooi van de OESO (Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling) om maatregelen te nemen die de aanwending van deze aandelen 
ernstig beperken of de ermee verbonden anonimiteit opheffen. Hij zet uiteen dat de voormelde wet van 
14 december 2005 bepaalt dat alle effecten aan toonder die niet op 1 januari 2008 van rechtswege zijn omgezet 
in gedematerialiseerde effecten, in de periode tussen 1 januari 2008 en 31 december 2013 dienen te worden 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0007:NL:NOT
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omgezet in gedematerialiseerde effecten of in effecten op naam. Uit de parlementaire voorbereiding van de 
bestreden bepalingen leidt hij af dat de wetgever met de bestreden tijdelijke belasting de vennootschappen wou 
aanzetten om niet te wachten tot de in de wet van 14 december 2005 voorziene datum van 31 december 2013 om 
over te gaan tot de omzetting van de effecten aan toonder en dat hij aldus wou voorkomen dat de overgrote 
meerderheid van de vennootschappen daartoe zou overgaan eind 2013. 
 
 A.8.2.  De Ministerraad is van oordeel dat de bestreden bepalingen niet tot doel hebben om vrijwillige 
economische of financiële transacties waarbij aandelen of leningen zijn betrokken, te raken, doch wel om de 
vennootschappen ertoe aan te zetten tegemoet te komen aan een vroegere antimisbruikbepaling. Hij meent dan 
ook dat de bestreden bepalingen niet vallen onder het toepassingsgebied van artikel 5, lid 2, van de 
richtlijn 2008/7/EG, dat volgens hem de verrichtingen op de primaire markt beoogt. Hij meent dat die richtlijn 
betrekking heeft op de uitgifte of het in omloop brengen van nieuwe effecten, en dus niet op een omzetting 
ervan. Volgens hem vindt de verrichting die naar aanleiding van de wet van 14 december 2005 wordt aangegaan 
noch op de primaire markt, noch op de secundaire markt plaats, en heeft ze bijgevolg niets te maken met het feit 
van het bijeenbrengen van kapitaal. 
 
 A.9.  De verzoekende partij antwoordt dat artikel 5, lid 2, van de richtlijn 2008/7/EG letterlijk het heffen 
van eender welke indirecte belasting, van welke aard ook, op het bijeenbrengen van kapitaal verbiedt. De 
zogenaamde « antimisbruik »-functie van de bestreden belasting, die zou passen in de strijd tegen de anonimiteit 
van de aandelen aan toonder en het misbruik dat ervan wordt gemaakt, is volgens haar van weinig belang en kan 
het invoeren van een belasting op het bijeenbrengen van kapitaal niet verantwoorden. Dat doel zou volgens haar 
immers kunnen worden bereikt met andere middelen die te verzoenen zijn met de bepalingen van de 
richtlijn 2008/7/EG, onder meer met een verbod tot uitgifte van effecten aan toonder en een verplichte omzetting 
ervan, met in voorkomend geval een redelijke vervroeging van de eindtermijn voorzien in de wet van 
14 december 2005. Zij doet ten slotte gelden dat de voormelde richtlijn geen enkele bepaling bevat volgens 
welke een in beginsel verboden belasting toelaatbaar zou worden omwille van doelstellingen die te maken 
hebben met de zogenaamde « antimisbruik »-functie ervan. 
 
 
 Wat het tweede middel betreft 
 
 A.10.  Het tweede middel is afgeleid uit de schending, door de artikelen 167 en 168 van het Wetboek 
diverse rechten en taksen, zoals ingevoegd bij de artikelen 62 en 63 van de wet van 28 december 2011 houdende 
diverse bepalingen, van de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met het 
rechtszekerheids- en met het vertrouwensbeginsel. 
 
 A.11.1.  In een eerste onderdeel voert de verzoekende partij aan dat de bestreden bepalingen een niet te 
verantwoorden verschil in behandeling in het leven roepen tussen, enerzijds, de personen die hun effecten aan 
toonder vóór 1 januari 2012 hebben omgezet in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten en, 
anderzijds, de personen die hun effecten aan toonder niet vóór die datum hebben omgezet. 
 
 A.11.2.  De verzoekende partij herinnert aan de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de 
effecten aan toonder en verwijst naar de parlementaire voorbereiding van de bestreden bepalingen, waaruit zij 
afleidt dat de wetgever de omzetting van de effecten aan toonder zou hebben willen bespoedigen. Zij meent dat 
die motivering niet kan volstaan om het voormelde verschil in behandeling te verantwoorden. Zij verwijst 
daarbij naar het advies van de Raad van State over de amendementen die hebben geleid tot de bestreden 
bepalingen, waarbij de Raad heeft geoordeeld dat met de voorgestelde bepalingen wordt teruggekomen op de 
door de wetgever bij de rechtsonderhorigen gewekte verwachting dat zij nog tot 31 december 2013 de tijd 
hadden om hun effecten aan toonder om te zetten en dat zij dat konden doen zonder dat naar aanleiding daarvan 
een belasting zou worden geheven, alsmede dat de in de parlementaire voorbereiding vervatte motivering niet 
kan worden beschouwd als een redelijke verantwoording. 
 
 A.11.3.  De verzoekende partij wijst bovendien erop dat de bestreden bepalingen bekend zijn gemaakt in 
het Belgisch Staatsblad van 30 december 2011, en in werking zijn getreden, in afwijking van de normale termijn 
van tien dagen, op 1 januari 2012. Zij is van oordeel dat er, ten aanzien van de door de wetgever aangegeven 
doelstelling, geen reden was om die bepalingen zo vlug in werking te laten treden : indien de bestreden 
bepalingen in werking waren getreden na een redelijke termijn, zou dit volgens haar op geen enkele wijze 
afbreuk hebben kunnen doen aan het door de wetgever nagestreefde doel dat erin bestaat dat dient te worden 
voorkomen dat eind 2013 de overgrote meerderheid van de vennootschappen overgaat tot omzetting van de 
effecten aan toonder. Bovendien meent zij dat, indien het doel van de wetgever werkelijk erin bestond het proces 
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van de omzetting van de effecten aan toonder te versnellen, een vervroeging van de uiterste datum van omzetting 
zou hebben volstaan. 
 
 Zij meent dat de uiterst korte termijn van inwerkingtreding disproportioneel is ten aanzien van het 
nagestreefde doel en in werkelijkheid een feitelijke retroactiviteit van de bestreden bepalingen in het leven roept. 
Een vraag tot omzetting van effecten aan toonder in effecten op naam is immers slechts ontvankelijk indien de 
effecten worden neergelegd op de zetel van de emittent en geschiedt door de inschrijving van de effecten in het 
daartoe bestemde register, wat onmogelijk kon gebeuren op zondag 31 december 2011. Wanneer de statuten van 
de emittent al in gedematerialiseerde effecten voorzien, veronderstelt de omzetting in dergelijke effecten ook een 
neerlegging bij de rekeninghouder of een vereffeningsinstelling, wat evenmin onmogelijk kon gebeuren op 
zondag 31 december 2011. 
 
 A.11.4.  Uit het voorgaande leidt de verzoekende partij af dat het werkelijk doel van de bestreden 
bepalingen budgettair van aard is en dat er geen redelijke verantwoording bestaat voor het betwiste verschil in 
behandeling. 
 
 A.12.1.  In een tweede onderdeel van het middel voert de verzoekende partij aan dat de bestreden 
bepalingen een niet te verantwoorden dubbel verschil in behandeling in het leven roepen, namelijk, ten eerste, 
tussen de personen die effecten op naam of gedematerialiseerde effecten bezitten, die niet aan een belasting op 
het vermogen zijn onderworpen, enerzijds, en de personen die effecten aan toonder bezitten, die wel aan zulk een 
belasting zijn onderworpen, anderzijds, en ten tweede, tussen de personen die effecten aan toonder bezitten die 
niet vóór 1 januari 2012 werden omgezet en die aan een belasting op het vermogen zijn onderworpen, enerzijds, 
en de personen die andere vermogensbestanddelen bezitten en die niet aan zulk een belasting zijn onderworpen, 
anderzijds. 
 
 A.12.2.  De verzoekende partij meent dat de bestreden belasting als een belasting op het vermogen moet 
worden beschouwd, vermits de omzetting van effecten aan toonder verplicht is. Volgens haar gaat het om die 
reden dus niet om een belasting op een verrichting. Zij meent dat de wetgever weliswaar een vermogensbelasting 
vermag in te voeren, maar dat zulks moet gebeuren met inachtneming van het beginsel van gelijkheid en niet-
discriminatie. Volgens haar werd dat beginsel te dezen niet in acht genomen, aangezien niet alle houders van 
vermogensbestanddelen aan de belasting zijn onderworpen. 
 
 A.13.1.  Wat het eerste onderdeel van het middel betreft, is de Ministerraad van oordeel, met verwijzing 
naar de parlementaire voorbereiding, dat het vertrouwensbeginsel niet werd geschonden, omdat, enerzijds, geen 
afbreuk wordt gedaan aan de door de wet van 14 december 2005 geboden mogelijkheid om tot 31 december 
2013 de effecten aan toonder om te zetten in effecten op naam en, anderzijds, de wet van 14 december 2005 niet 
bepaalt dat die omzetting belastingvrij zal zijn. Bij die laatste wet werd aldus volgens hem geen vertrouwen 
gecreëerd dat de verrichting in elke geval belastingvrij zou verlopen. Hij wijst erop dat, ofschoon artikel 5 van 
die wet bepaalt dat geen enkele kost ten laste kan worden gelegd van de rekeninghouder voor de omzetting van 
rechtswege, een onderscheid dient te worden gemaakt tussen « kosteloos » en « belastingvrij ». Hij meent, met 
verwijzing naar de parlementaire voorbereiding, dat de wetgever zich vermocht te kanten tegen het verrekenen 
van transactiekosten, zonder zich uit te spreken over het feit of hij al dan niet belastingen wil heffen, en dat het 
invoeren of verhogen van een belasting voor iedereen die zich in een bepaalde situatie bevindt niet als 
contractbreuk kan worden beschouwd. 
 
 A.13.2.  De Ministerraad wijst daarbij op een aan België gerichte aanbeveling van de OESO om, rekening 
houdend met het feit dat de omzetting van effecten aan toonder pas op 31 december 2013 zal zijn voltooid, die 
omzetting aan te moedigen opdat de informatie betreffende de houders van effecten aan toonder zo vlug 
mogelijk ter beschikking zou zijn. Hij wijst erop dat de bestreden bepalingen het proces van de omzetting wel 
degelijk hebben versneld, en dit zonder te raken aan de datum van 31 december 2013. Hij doet ten slotte gelden 
dat de bestreden belasting reeds werd aangekondigd in het regeerakkoord. 
 
 A.14.1.  Wat het tweede onderdeel van het middel betreft, wijst de Ministerraad nogmaals erop dat het niet 
de houders van effecten aan toonder zijn die worden belast, doch wel de uitgevende vennootschappen wanneer 
de titels zijn neergelegd met het oog op een omzetting in effecten op naam. Hij meent dat de bestreden 
bepalingen aldus geen vermogensbelasting invoeren in hoofde van de houders van effecten aan toonder. 
 
 A.14.2.  De verzoekende partij antwoordt dat de aandeelhouders wel degelijk de last van de belasting 
dragen en verwijst daarbij naar haar argumentatie betreffende haar belang bij het beroep. 
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 Wat het derde middel betreft 
 
 A.15.  Het derde middel is afgeleid uit de schending, door artikel 169 van het Wetboek diverse rechten en 
taksen, zoals ingevoegd bij artikel 64 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, van de 
artikelen 10, 11, 170 en 172 van de Grondwet. 
 
 A.16.1.  De verzoekende partij doet gelden dat de belastbare basis een essentieel element van een belasting 
vormt en, overeenkomstig het door artikel 170, § 1, van de Grondwet gewaarborgde wettigheidsbeginsel in 
fiscale zaken, het voorwerp moet uitmaken van een stemming door de wetgever. Zij is van oordeel dat het 
bestreden artikel 169 van het Wetboek diverse rechten en taksen niet voldoet aan het voormelde 
wettigheidsbeginsel. Zij wijst erop dat die bepaling, die betrekking heeft op de berekeningswijze van de 
bestreden belasting, een onderscheid maakt naar gelang van de aard van de effecten aan toonder. Voor de 
residuaire categorie wordt de belasting volgens die bepaling berekend « op de boekwaarde van de effecten, de 
interesten daarin niet begrepen, te ramen op de dag van de neerlegging, door degene die de omzetting heeft 
bewerkt ». Volgens de verzoekende partij kan de waarde van de desbetreffende effecten aan toonder niet worden 
bepaald op basis van de tekst van de wet, vermits niet erin wordt gepreciseerd wat onder « boekwaarde » moet 
worden verstaan. Het is volgens haar niet duidelijk of daaronder de boekwaarde bij de emittent, dan wel bij de 
persoon die de effecten aanhoudt, moet worden begrepen. Ze ziet ook niet in hoe die boekwaarde veeleer zou 
moeten worden « geraamd », dan berekend. 
 
 A.16.2.  Aangezien de bestreden bepaling ook een verschil in behandeling in het leven roept tussen 
belastingplichtigen, naargelang zij al dan niet de waarborg van het wettigheidsbeginsel genieten, is die bepaling 
volgens de verzoekende partij niet alleen onbestaanbaar met artikel 170, § 1, van de Grondwet, maar ook met de 
artikelen 10, 11 en 172 ervan, die het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie betreffen. 
 
 A.17.  De Ministerraad herinnert er nogmaals aan dat de belasting op de omzetting van effecten aan toonder 
in effecten op naam door de uitgevende vennootschappen dient te worden betaald, zodat de houder van de 
effecten niet diegene is die de belasting dient te betalen, noch diegene die aangifte ervan dient te doen. Hij 
verwijst daarbij ook naar het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 tot wijziging van de uitvoeringsbesluiten 
van het Wetboek diverse rechten en taksen. Hij doet bovendien gelden dat er voor de houders van effecten, in 
tegenstelling tot de vennootschappen die deze effecten hebben uitgegeven, op zich geen plicht bestaat om een 
boekhouding te voeren. Hij meent dat uit de desbetreffende bepalingen duidelijk blijkt dat de wetgever met de 
« boekwaarde » de waarde van de effecten heeft bedoeld zoals die blijkt uit de boeken van de vennootschap. 
 
 A.18.1.  De verzoekende partij meent dat de Ministerraad voorbij gaat aan het feit dat indien de effecten 
aan toonder zijn ingeschreven op een rekening, de taks wordt betaald door de erkende rekeninghouder, en meent 
dat van zulk een rekeninghouder niet kan worden verwacht dat hij de « boekwaarde » op eigen initiatief 
berekent. Zij blijft bovendien erbij dat de term « boekwaarde » dubieus is, bijvoorbeeld in het geval waarin de 
effecten aan toonder toebehoren aan een aandeelhouder-vennootschap van de uitgevende vennootschap. Indien 
onder « boekwaarde » zou dienen te worden verstaan de netto-actiefwaarde zoals die blijkt uit de jaarrekening 
van de uitgevende vennootschap gedeeld door het aantal aandelen, dan staat de werkelijke inhoud van de wet 
volgens haar zo ver van de tekst ervan dat aan het wettigheidsbeginsel niet is voldaan. Bovendien zou het 
beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie zijn geschonden doordat de nominale waarde of de netto-
actiefwaarde, bedoeld in artikel 169, b) en d), van het Wetboek diverse rechten en taksen, naargelang het geval 
veel hoger of veel lager kan zijn dan de marktwaarde, bedoeld in artikel 169, a), van dat Wetboek. Indien 
bijvoorbeeld bepaalde activa van een vennootschap overgewaardeerd zijn, zal de netto-actiefwaarde van de 
aandelen van die vennootschap volgens haar niet overeenstemmen met de marktwaarde. 
 
 A.18.2.  De Ministerraad antwoordt dat de boekwaarde moet worden vastgesteld door diegene die de 
effecten laat omzetten, wanneer de neerlegging van effecten gebeurt bij een tussenpersoon van beroep. In dat 
geval moet de boekwaarde volgens hem worden bevestigd door een document van de emittent dat tegelijk met de 
effecten wordt neergelegd. Hij zet uiteen dat de boekwaarde de boekhoudkundige waarde van een onderneming 
is, meer bepaald de waarde waartegen de activa en de passiva op de balans zijn opgenomen. Hij vervolgt dat de 
waarde van het eigen vermogen wordt berekend door de activa op de balans te verminderen met de schulden van 
het bedrijf en dat de boekwaarde wordt bekomen door het eigen vermogen te delen door het aantal uitstaande 
aandelen. Hij doet gelden dat de boekwaarde opgenomen in het laatste jaarverslag als heffingsbasis in 
aanmerking wordt genomen. 
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- B - 

 

 Ten aanzien van de situering van de bestreden bepalingen 

 

 B.1.  De bestreden bepalingen vestigen een belasting op de omzetting van effecten aan 

toonder in gedematerialiseerde effecten of in effecten op naam overeenkomstig de wet van 

14 december 2005 houdende de afschaffing van de effecten aan toonder. Het tarief van de 

belasting wordt vastgesteld op 1 pct. voor de omzetting gerealiseerd in de loop van het jaar 

2012 en op 2 pct. voor de omzetting gerealiseerd in de loop van het jaar 2013. 

 

 B.2.1.  Met de voormelde wet van 14 december 2005 beoogde de wetgever de 

geleidelijke afschaffing van de effecten aan toonder. 

 

 In de parlementaire voorbereiding van die wet werd die doelstelling toegelicht als volgt : 

 

 « Het wetsontwerp is in eerste instantie gericht op de modernisering van het Belgisch 
recht inzake effecten en in hoofdzaak de effecten die door ondernemingen zijn uitgegeven. 
Aangezien de effecten aan toonder achterhaald zijn en deze vorm veel nadelen vertoont, licht 
[lees : ligt] de oplossing, bestaande uit de afschaffing ervan, voor de hand. 
 
 De anonimiteit die - in beginsel - het kenmerk is van de effecten aan toonder, alsook de 
materiële aard van deze effecten, openen in ruime mate de weg voor misbruiken. Uit de 
aanbevelingen van meerdere internationale instanties blijkt dat deze effecten de financiële 
criminaliteit en de financiering van het terrorisme in de hand kunnen werken. 
 
 De bij de OESO opgerichte financiële werkgroep tegen het witwassen van geld (GAFI 
(groupe d’action financière sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme) 
heeft herhaaldelijk gewezen op het gevaar dat volgt uit deze vorm van effecten en heeft er 
sterk voor gepleit dat de lidstaten maatregelen zouden aannemen die de aanwending ervan 
ernstig beperken of de ermee verbonden anonimiteit afschaffen. 
 
 Ook al werd nooit aangetoond dat de effecten aan toonder die uitgegeven worden door 
juridische instrumenten van Belgisch recht, gebruikt werden door terroristische en/of 
criminele organisaties, blijft de bezorgdheid om zich te houden aan de aanbevelingen van het 
GAFI een maatregel die de internationale geloofwaardigheid van België zal versterken. 
 
 De effecten aan toonder kunnen tevens leiden tot fiscale fraude. De anonimiteit die ermee 
gepaard gaat biedt de mogelijkheid tot onwettige verrichtingen teneinde belastingen te 
ontduiken. 
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 Er moet bovendien ook nog worden onderstreept dat de effecten aan toonder doorgaans 
één van de middelen zijn waardoor nadeel wordt toegebracht aan de erfrechtelijke reserve en 
sommige kinderen onwettig worden begunstigd ten nadele van de andere. 
 
 De effecten aan toonder zijn weinig aangepast aan de moderne vereisten gesteld aan 
effecten. Naast het risico van verlies en diefstal zijn de vereisten inzake de bewaring van 
effecten aan toonder en de inning van coupons zwaar en duur. De fysieke handelingen die 
vereist zijn voor de eigendomsoverdracht van een dergelijk effect zijn evenmin te 
verwaarlozen, vooral bij grootschalige uitwisselingen. 
 
 Sedert 1991 werd een grondige hervorming doorgevoerd inzake de vorm van leningen 
van de openbare schuld, die zich vertaalt in een steeds volledigere dematerialisatie. 
 
 De voornoemde argumenten vormen een pleidooi voor een hervorming van het Belgisch 
recht inzake effecten. 
 
 […] 
 
 De eerste doelstelling van de hervorming bestaat in de geleidelijke afschaffing van de 
effecten aan toonder, en bijgevolg van de daaraan verbonden anonimiteit, zulks door middel 
van de omzetting ervan in gedematerialiseerde effecten of effecten op naam. 
 
 In het kader van de geleidelijke verdwijning van de effecten aan toonder heeft de regering 
in een relatief lange omzettingsperiode voorzien. Die periode loopt tot 2014 voor de effecten 
uitgegeven vóór de bekendmaking van de ontworpen wet in het Belgisch Staatsblad, zodat de 
huidige rechthebbenden van effecten aan toonder niet overdreven worden benadeeld en de 
betrokken emittenten tevens zonder overhaasting tot de nodige aanpassingen kunnen 
overgaan. 
 
 Het is eveneens de bedoeling de investeerders moderne en aantrekkelijke alternatieven 
aan te bieden voor de effecten aan toonder: door de invoering en modernisering van de 
gedematerialiseerde effecten, door de creatie van een vereenvoudigd stelsel van 
gedematerialiseerde effecten, door de modernisering van het stelsel van effecten op naam, en 
door de aanneming van verschillende maatregelen om hun circulatie te vergemakkelijken » 
(Parl. St., Kamer, 2005-2006, DOC 51-1974/003, pp. 3-5). 
 

 B.2.2.  In grote lijnen voorziet de wet van 14 december 2005, zoals gewijzigd bij de 

wetten van 25 april 2007 en 20 december 2010, in een vanaf 1 januari 2008 geldend verbod 

tot het uitgeven en het feitelijk afleveren van nieuwe effecten aan toonder (artikelen 3 en 4), 

in een omzetting van rechtswege van bepaalde effecten aan toonder in gedematerialiseerde 

effecten (artikel 5), en in een verplichting om de andere effecten aan toonder uiterlijk op 

31 december 2013 om te zetten, naar keuze van de betrokkene, in effecten op naam of in 

gedematerialiseerde effecten (artikel 7). 
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 Ten aanzien van de bestreden bepalingen 

 

 B.3.1.  De verzoekende partij vordert de vernietiging van de artikelen 61 tot en met 69 

van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen. 

 

 Krachtens artikel 61 van die wet wordt titel IV van boek II van het Wetboek diverse 

rechten en taksen, titel die was opgeheven bij de wet van 19 juni 1959 en werd vernummerd bij 

de wet van 19 december 2006, hersteld met als opschrift : « Taks op de effecten aan toonder ». 

 

 De artikelen 62 tot en met 68 van die wet voegen in die titel de artikelen 167 tot en met 

173 in. 

 

 Bij de wet van 13 december 2012 houdende fiscale en financiële bepalingen werden de 

aldus in het Wetboek diverse rechten en taksen ingevoegde artikelen 172 en 173, om 

technische redenen, respectievelijk vernummerd tot de artikelen 172/1 en 172/2. 

 

 B.3.2.  De artikelen 167 tot en met 172/2 van het Wetboek diverse rechten en taksen, 

zoals ingevoegd bij de wet van 28 december 2011 en vernummerd bij de wet van 

13 december 2012, bepalen : 

 

 « Art. 167.  Er wordt een taks gevestigd op de omzetting van effecten aan toonder in 
gedematerialiseerde effecten of in effecten op naam overeenkomstig de wet van 14 december 
2005 houdende de afschaffing van de effecten aan toonder, met uitzondering van de effecten 
bedoeld in artikel 2, eerste lid, 1°, van de voormelde wet van 14 december 2005, die op 
vervaldag komen vóór 1 januari 2014 ». 
 

 « Art. 168.  Het tarief van de taks wordt vastgesteld op : 
 
 -  1 pct. voor de omzetting gerealiseerd in de loop van het jaar 2012; 
 
 -  2 pct. voor de omzetting gerealiseerd in de loop van het jaar 2013 ». 
 

 « Art. 169.  De vorderbare taks wordt berekend op de datum van neerlegging : 
 
 a)  voor de roerende waarden opgenomen in de gereglementeerde markt of in een 
multilaterale handelsfaciliteit, volgens de laatste koers vastgesteld voor de datum van 
neerlegging; 
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 b)  voor de effecten van schuldvorderingen die niet zijn toegelaten tot een 
gereglementeerde markt, op het nominale bedrag van het kapitaal van de schuldvordering; 
 
 c)  voor de rechten van deelneming in beleggingsinstellingen met een veranderlijk aantal 
rechten, volgens de laatst berekende inventariswaarde vóór de datum van neerlegging; 
 
 d)  in alle andere gevallen, op de boekwaarde van de effecten, de interesten daarin niet 
begrepen, te ramen op de dag van de neerlegging, door degene die de omzetting heeft 
bewerkt. 
 
 Wanneer de waarde van de om te zetten effecten uitgedrukt wordt in vreemde munt, 
wordt zij omgezet in euro op basis van de verkoopkoers op de datum van neerlegging ». 
 

 « Art. 170.  De taks wordt betaald : 
 
 1°  door de tussenpersonen van beroep wanneer de titels aan toonder zijn ingeschreven op 
een effectenrekening ten gevolge van een neerlegging door de houder; 
 
 2°  door de uitgevende vennootschappen wanneer de titels zijn neergelegd met het oog op 
een omzetting in effecten op naam ». 
 

 « Art. 171. § 1.  De taks is betaalbaar uiterlijk de laatste werkdag van de maand die volgt 
op deze waarop de neerlegging plaatsvindt. 
 
 De taks wordt betaald door storting of overschrijving op de postrekening van het 
bevoegde kantoor. 
 
 Op de dag van de betaling wordt door de belastingschuldige op dat kantoor een opgave 
ingediend die de maatstaf van heffing opgeeft alsmede alle elementen noodzakelijk ter 
bepaling ervan. 
 
 § 2.  Wanneer de taks niet binnen de in § 1 bepaalde termijn werd betaald, is de interest 
van rechtswege verschuldigd te rekenen van de dag waarop de betaling had moeten 
geschieden. 
 
 Wanneer de opgave niet binnen de bepaalde termijn werd ingediend, wordt een boete 
verbeurd van 12,50 euro per week vertraging. Iedere begonnen week wordt voor een gehele 
week aangerekend. 
 
 Iedere onjuistheid of onvolledigheid in de opgave bedoeld in § 1, wordt gestraft met een 
boete gelijk aan vijfmaal de ontdoken taks zonder dat ze minder dan 250 euro kan bedragen. 
 
 § 3.  De elementen die in de in § 1 bedoelde opgave moeten meegedeeld worden, elk stuk 
waarvan het overleggen nodig is voor de controle van de heffing van de taks evenals het 
bevoegde kantoor worden door de Koning bepaald ». 
 

 « Art. 172/1.  Op straf van een boete van 250 euro tot 2.500 euro, zijn de tussenpersonen 
en de uitgevende vennootschappen gehouden op elke vordering der aangestelden van de 
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administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen die ten 
minste de graad van adjunct-verificateur hebben, zonder verplaatsing inzage te verlenen, van 
hun boeken, contracten en van alle andere bescheiden in verband met de verrichtingen die 
over openbare fondsen gaan ». 
 

 « Art. 172/2.  De taks wordt terugbetaald : 
 
 1°  wanneer de betaalde taks meer bedraagt dan de belasting die naar aanleiding van de 
omzetting opvorderbaar was; 
 
 2°  wanneer de intrekking, de wijziging of de verbetering van de beurskoersen de 
nietigverklaring of de wijziging van de belastbare basis heeft teweeggebracht waarop de taks 
oorspronkelijk werd gekweten. 
 
 De Koning bepaalt de wijze en de voorwaarden voor de terugbetaling. 
 
 Er wordt geen gevolg gegeven aan de verzoeken tot terugbetaling van minder dan 5 euro 
per aangifte ». 
 

 B.3.3.  Artikel 69 van de wet van 28 december 2011 bepaalt : 

 

 « De artikelen 58 tot 60 zijn van toepassing op de beursverrichtingen die vanaf 1 januari 
2012 worden gedaan. 
 
 De artikelen 61 tot 68 treden in werking op 1 januari 2012 ». 
 

 B.4.  In de parlementaire voorbereiding worden de bestreden bepalingen toegelicht als 

volgt : 

 

 « In het Wetboek diverse rechten en taksen wordt een Titel IV ingevoegd houdende de 
invoering van een taks op de omzetting van titels aan toonder in gedematerialiseerde effecten 
of effecten op naam. 
 
 De wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder bepaalt 
dat in de periode tussen 1 januari 2008 en 31 december 2013 alle effecten die nog niet op 
1 januari 2008 van rechtswege zijn omgezet in gedematerialiseerde effecten, omgezet dienen 
te worden in gedematerialiseerde effecten of in effecten op naam. 
 
 Gezien op dit ogenblik vele vennootschappen de omzetting nog niet gerealiseerd hebben 
en gevreesd wordt dat zij het allerlaatste ogenblik afwachten om ze uit te voeren heeft de 
wetgever maatregelen genomen om te vermijden dat eind 2013 de overgrote meerderheid van 
de vennootschappen overgaat tot de omzetting. 
 
 Hiertoe wordt een taks ingevoerd die hoger wordt naarmate de uiterste datum om de 
omzetting te realiseren bereikt of overschreden wordt. 
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 De taks beoog[t] de omzetting van titels aan toonder in ge[de]materialiseerde effecten of 
effecten op naam door inschrijving op een effectenrekening (dematerialisatie) of neerlegging 
bij de uitgever (omzetting in effecten op naam). 
 
 Het belastbaar feit van de taks is de omzetting van de titels. Worden dus beoogd de 
omzettingen die gebeuren vanaf 1 januari 2012. 
 
 Het tarief van de taks is vastgelegd op 1 % van de waarde van de om te zetten effecten, 
voor de omzettingen die gerealiseerd worden in 2012. De taks bedraagt 2 % voor de 
omzettingen die gerealiseerd worden in 2013. 
 
 Zij wordt geïnd op het ogenblik van de inschrijving van de effecten op een 
effectenrekening of van de neerlegging bij de uitgever. 
 
 De taks wordt berekend op de waarde van de effecten op de dag van hun inschrijving op 
een effectenrekening of de neerlegging bij de uitgever met het oog op hun omzetting. Om de 
schatting in bepaalde van de meest voorkomende gevallen (ter beurs genoteerde effecten, 
rechten van deelneming in beleggingsinstellingen met een veranderlijk aantal rechten) te 
vergemakkelijken wordt de belastbare basis forfaitair vastgesteld. In de andere gevallen wordt 
de belastbare basis bepaald door de venale waarde. 
 
 De tussenpersonen van beroep of de uitgevers zijn ertoe gehouden de taks te innen voor 
de omzettingen die met hun tussenkomst worden uitgevoerd. 
 
 De bepalingen betreffende de verplichtingen tot mededeling en de gevallen van teruggave 
zijn vergelijkbaar met deze die van toepassing zijn inzake [de] taks op de beursverrichtingen 
en de taks op de aflevering van effecten aan toonder » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, 
DOC 53-1952/004, pp. 46-47). 
 

 

 Ten aanzien van het belang van de verzoekende partij 

 

 B.5.  Ter motivering van haar belang, voert de verzoekende partij aan dat zij, samen met 

haar zonen, eigenaar is van meerdere effecten aan toonder, uitgegeven door twee naamloze 

vennootschappen met maatschappelijke zetel te Melle, en dat zij op 21 december 2011 het 

initiatief heeft genomen om die effecten, overeenkomstig de wet van 14 december 2005 

houdende de afschaffing van de effecten aan toonder, om te zetten in effecten op naam, maar 

dat die omzetting niet vóór de inwerkingtreding van de bestreden bepalingen kon worden 

gerealiseerd. 
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 B.6.  De Ministerraad betwist het belang van de verzoekende partij, omdat de bestreden 

belasting zou moeten worden betaald door de uitgevende vennootschappen wanneer de 

effecten zijn neergelegd met het oog op een omzetting in effecten op naam, en dus niet door 

de houders van die effecten. 

 

 B.7.  De Grondwet en de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 

vereisen dat elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een beroep tot vernietiging instelt, 

doet blijken van een belang. Van het vereiste belang doen slechts blijken de personen wier 

situatie door de bestreden norm rechtstreeks en ongunstig zou kunnen worden geraakt. 

 

 B.8.1.  Volgens artikel 170, 2°, van het Wetboek diverse rechten en taksen, zoals 

ingevoegd bij artikel 65 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, wordt 

de bestreden belasting, wanneer de titels zijn neergelegd met het oog op een omzetting in 

effecten op naam, betaald door de uitgevende vennootschappen. 

 

 B.8.2.  De omstandigheid dat een vennootschap de kosten van een belasting die zij dient te 

betalen, zou kunnen doorrekenen aan derden, zoals klanten of aandeelhouders, verleent die 

laatsten in beginsel niet het vereiste belang om in rechte op te treden tegen de wetskrachtige 

norm die die belasting invoert, omdat het doorrekenen van die kosten in beginsel niet 

rechtstreeks voortvloeit uit de wet, maar uit de verhoudingen tussen de vennootschap en de 

betrokken derden. 

 

 B.8.3.  Te dezen dient echter rekening te worden gehouden met artikel 462 van het 

Wetboek van vennootschappen, dat bepaalt : 

 

 « De eigenaars van effecten aan toonder of gedematerialiseerde effecten kunnen te allen 
tijde vragen dat deze op hun kosten worden omgezet in effecten op naam ». 
 

 Uit die bepaling vloeit voort dat de kosten die zijn verbonden aan de omzetting van 

effecten aan toonder, op initiatief van de eigenaars ervan, in effecten op naam, worden 

gedragen door de eigenaars van de effecten aan toonder. 
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 B.8.4.  Vermits de bestreden belasting wordt gevestigd op, onder meer, de omzetting van 

de effecten aan toonder in effecten op naam (artikel 167 van het Wetboek diverse rechten en 

taksen, zoals ingevoegd bij artikel 62 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse 

bepalingen), vormt zij kosten die inherent zijn verbonden aan die omzetting en die, op grond 

van artikel 462 van het Wetboek van vennootschappen, door de uitgevende vennootschappen 

kunnen worden doorgerekend aan de houders van de effecten aan toonder. 

 

 Ofschoon in de parlementaire voorbereiding van de bestreden bepalingen geen melding 

wordt gemaakt van artikel 462 van het Wetboek van vennootschappen, blijkt niettemin eruit 

dat de wetgever zich bewust was van het gegeven dat de uitgevende vennootschappen de 

belasting op grond van die bepaling kunnen doorrekenen. De toelichting bij het amendement 

dat heeft geleid tot de bestreden bepalingen vermeldt immers dat de uitgevende 

vennootschappen « ertoe gehouden [zijn] de taks te innen voor de omzettingen die met hun 

tussenkomst worden uitgevoerd » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-1952/004, p. 47), en 

dit ofschoon de belasting, volgens het in dat amendement vervatte voorstel van artikel 170 

van het Wetboek diverse rechten en taksen « wordt betaald […] door de uitgevende 

vennootschappen » (ibid., p. 44). Bovendien heeft de bevoegde minister in de Commissie 

voor de Financiën en de Begroting van de Kamer van volksvertegenwoordigers verklaard : 

 

 « Wat de vraag […] betreft over wie de taks zal betalen, luidt het antwoord dat de 
tussenpersonen van beroep, zoals artikel 170 aangeeft, die verschuldigd zijn. Wanneer het 
gaat om een uitgevende vennootschap, zal zij dat vermoedelijk ook doorrekenen » (Parl. St., 
Kamer, 2011-2012, DOC 53-1952/010, pp. 39-40). 
 

 B.9.  Aangezien de bestreden belasting kan worden beschouwd als een kost verbonden 

aan de omzetting van de effecten aan toonder in effecten op naam die op grond van 

artikel 462 van het Wetboek van vennootschappen door de uitgevende vennootschappen kan 

worden doorgerekend aan de houders van effecten aan toonder, wordt de verzoekende partij 

rechtstreeks en ongunstig geraakt door de bestreden bepalingen en doet zij blijken van het 

rechtens vereiste belang. 

 

 De exceptie van de Ministerraad wordt verworpen. 
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 Ten aanzien van het onderwerp van het beroep 

 

 B.10.1.  Volgens artikel 69, eerste lid, van de wet van 28 december 2011 zijn « de 

artikelen 58 tot 60 […] van toepassing op de beursverrichtingen die vanaf 1 januari 2012 

worden gedaan ». 

 

 Zoals de Ministerraad aanvoert, heeft die bepaling geen betrekking op de belasting op de 

omzetting van effecten aan toonder in gedematerialiseerde effecten of in effecten op naam, 

die immers wordt geregeld in de artikelen 62 tot en met 68 van de wet van 28 december 2011. 

 

 B.10.2.  In zoverre het beroep is gericht tegen artikel 69, eerste lid, van de wet van 

28 december 2011, is het niet ontvankelijk. 

 

 

 Ten gronde 

 

 B.11.  Het eerste middel is afgeleid uit de schending door de artikelen 167 en 168 van het 

Wetboek diverse rechten en taksen, zoals ingevoegd bij de artikelen 62 en 63 van de wet van 

28 december 2011 houdende diverse bepalingen, van de artikelen 10, 11 en 172 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de richtlijn 2008/7/EG van de Raad van 

12 februari 2008 betreffende de indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal. 

 

 De verzoekende partij voert aan dat de bestreden bepalingen een niet te verantwoorden 

verschil in behandeling in het leven roepen tussen, enerzijds, de personen die hebben 

ingeschreven op effecten op naam of op gedematerialiseerde effecten, die het voordeel 

genieten van het verbod tot het heffen van indirecte belastingen op het bijeenbrengen van 

kapitaal, zoals voorzien in artikel 5, lid 2, van de richtlijn 2008/7/EG en, anderzijds, de 

personen die hebben ingeschreven op effecten aan toonder, die niet het voordeel van het 

voormelde verbod genieten. Zij meent bovendien dat de bestreden bepalingen een tweede niet 

te verantwoorden verschil in behandeling in het leven roepen, namelijk tussen de personen die 

hun effecten aan toonder vóór 1 januari 2012 hebben omgezet, die het voordeel van het 

voormelde verbod genieten, enerzijds, en de personen die hun effecten aan toonder niet voor 

die datum hebben omgezet, die niet het voordeel van dat verbod genieten, anderzijds. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0007:NL:NOT
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 B.12.  De artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet bepalen : 

 

 « Art. 10.  Er is in de Staat geen onderscheid van standen. 
 
 De Belgen zijn gelijk voor de wet; zij alleen zijn tot de burgerlijke en militaire 
bedieningen benoembaar, behoudens de uitzonderingen die voor bijzondere gevallen door een 
wet kunnen worden gesteld. 
 
 De gelijkheid van vrouwen en mannen is gewaarborgd ». 
 

 « Art. 11.  Het genot van de rechten en vrijheden aan de Belgen toegekend moet zonder 
discriminatie verzekerd worden. Te dien einde waarborgen de wet en het decreet inzonderheid 
de rechten en vrijheden van de ideologische en filosofische minderheden ». 
 

 « Art. 172.  Inzake belastingen kunnen geen voorrechten worden ingevoerd. 
 
 Geen vrijstelling of vermindering van belasting kan worden ingevoerd dan door een 
wet ». 
 

 B.13.  De artikelen 10 en 11 van de Grondwet hebben een algemene draagwijdte. Zij 

verbieden elke discriminatie, ongeacht de oorsprong ervan : het grondwettelijk beginsel van 

gelijkheid en niet-discriminatie is toepasselijk ten aanzien van alle rechten en alle vrijheden, 

met inbegrip van die welke voortvloeien uit internationale verdragen die België binden. 

 

 Artikel 172, eerste lid, van de Grondwet vormt, in fiscale aangelegenheden, een 

bijzondere toepassing van het in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet vervatte beginsel van 

gelijkheid en niet-discriminatie. 

 

 B.14.1.  Artikel 5, lid 2, van de richtlijn 2008/7/EG van de Raad van 12 februari 2008 

betreffende de indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal bepaalt : 

 

 « De lidstaten heffen geen enkele indirecte belasting, in welke vorm ook, ter zake van : 
 
 a)  het opmaken, de uitgifte, de toelating ter beurze, het in omloop brengen of het 
verhandelen van aandelen, deelbewijzen of andere soortgelijke effecten, alsmede van 
certificaten van deze stukken, onverschillig door wie zij worden uitgegeven; 
 
 b)  leningen, met inbegrip van staatsleningen, afgesloten tegen uitgifte van obligaties of 
andere verhandelbare effecten, onverschillig door wie deze worden uitgegeven, en alle 
daarmee verband houdende formaliteiten, alsmede het opmaken, de uitgifte, de toelating ter 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0007:NL:NOT
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beurze, het in omloop brengen of het verhandelen van deze obligaties of andere verhandelbare 
effecten ». 
 

 B.14.2.  Het in artikel 5, lid 2, van de richtlijn 2008/7/EG vermelde verbod dient 

enigszins te worden genuanceerd, vermits artikel 6 van diezelfde richtlijn bepaalt : 

 

 « 1.  Niettegenstaande artikel 5 kunnen de lidstaten de volgende rechten en belastingen 
heffen : 
 
 a)  al dan niet forfaitaire rechten op de overdrachten van effecten; 
 
 b)  overdrachtsrechten, daaronder begrepen kadastrale rechten, wegens inbreng van op 
hun grondgebied gelegen onroerende goederen of handelseigendommen in een 
kapitaalvennootschap; 
 
 c)  overdrachtsrechten wegens inbreng van zaken van welke aard ook in een 
kapitaalvennootschap, voor zover de overdracht van deze zaken geschiedt tegen toekenning 
van andere waarden dan aandelen; 
 
 d)  rechten op de vestiging, inschrijving of doorhaling van voorrechten en hypotheken; 
 
 e)  rechten in de vorm van een vergoeding; 
 
 f)  btw. 
 
 2.  De heffing in de vorm van de in lid 1, onder b) tot en met e), genoemde rechten en 
belastingen verschilt niet naargelang de zetel van de werkelijke leiding of de statutaire zetel 
van de kapitaalvennootschap zich al dan niet op het grondgebied bevindt van de lidstaat die 
deze heffing oplegt. Deze rechten en belastingen mogen niet hoger zijn dan die welke wegens 
andere soortgelijke verrichtingen worden geheven in de lidstaat die de heffing oplegt ». 
 

 B.15.1.  De voormelde artikelen 5, lid 2, en 6 van de richtlijn 2008/7/EG zijn analoog aan 

de artikelen 11 en 12 van de inmiddels opgeheven richtlijn 69/335/EEG van 17 juli 1969 

betreffende de indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal. 

 

 B.15.2.  Omtrent die laatste bepalingen heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie 

bij zijn arrest van 27 oktober 1998, betreffende een Spaanse belasting op notariële akten 

waarbij de terugbetaling van een obligatielening wordt vastgesteld, geoordeeld als volgt : 

 

 « 15.  Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen, of artikel 11, 
sub b, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat het verbod om obligatieleningen aan 
belasting te onderwerpen, ook geldt voor de belasting op notariële akten waarbij de 
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terugbetaling van een lening wordt vastgesteld, en zo ja, of een dergelijke belasting onder de 
met name in artikel 12, lid 1, sub d, van de richtlijn bepaalde afwijking kan vallen. 
 
 16.  Het Koninkrijk Spanje en de belastingadministratie betogen allereerst, dat artikel 11, 
sub b, van de richtlijn de terugbetaling van leningen niet vermeldt onder de verrichtingen die 
niet aan belasting kunnen worden onderworpen. 
 
 17.  Dienaangaande zij eraan herinnerd, dat volgens artikel 11, sub b, van de richtlijn aan 
geen enkele belasting, in welke vorm ook, mogen worden onderworpen leningen afgesloten 
tegen uitgifte van obligaties of andere verhandelbare effecten, onverschillig door wie deze 
worden uitgegeven, en alle daarmede verband houdende formaliteiten, alsmede het opmaken, 
de uitgifte, de toelating ter beurze, het in omloop brengen of het verhandelen van deze 
obligaties of andere verhandelbare effecten. 
 
 18.  Al wordt in artikel 11, sub b, van de richtlijn dus niet uitdrukkelijk melding gemaakt 
van de terugbetaling van een obligatielening, het toestaan van het heffen van belasting bij de 
terugbetaling van een obligatielening terwijl het heffen van belasting bij de uitgifte van een 
dergelijke lening is verboden, zou tot gevolg hebben, dat in strijd met het door de richtlijn 
nagestreefde doel de lening als globale verrichting voor het bijeenbrengen van kapitaal aan 
belasting wordt onderworpen. 
 
 19.  Bijgevolg moet artikel 11, sub b, van de richtlijn aldus worden uitgelegd, dat het 
verbod om een obligatielening aan belasting te onderwerpen, ook geldt voor het aan belasting 
onderwerpen van de terugbetaling van een dergelijke lening. 
 
 20.  Verder voert de belastingadministratie aan, dat de richtlijn geenszins doelt op de bij 
de terugbetaling van leningen opgestelde notariële akten die een wezenlijke vormvoorwaarde 
zijn voor andere rechtshandelingen dan de uitgifte of de terugbetaling van de lening, zoals de 
inschrijving in het eigendoms- of het handelsregister van de aflossingen van in die registers 
ingeschreven leningen. 
 
 21.  Dienaangaande zij eraan herinnerd, dat volgens artikel 11, sub b, van de richtlijn niet 
alleen obligatieleningen, maar ook alle daarmede verband houdende formaliteiten aan geen 
enkele belasting mogen worden onderworpen. 
 
 22.  Derhalve kan worden volstaan met de vaststelling, dat ook al treft de in het 
hoofdgeding aan de orde zijnde belasting niet de terugbetaling van de lening als zodanig, zij 
niettemin wordt geheven over de notariële akte die moet worden opgesteld om de 
terugbetaling te laten inschrijven, met andere woorden over een daarmede verband houdende 
formaliteit. 
 
 23.  Ten slotte betoogt de belastingadministratie, dat de in het hoofdgeding aan de orde 
zijnde belasting kan worden geheven, althans wanneer het gaat om een hypothecaire lening. 
 
 24.  Dienaangaande moet worden erkend, dat de lidstaten volgens artikel 12, lid 1, sub d, 
van de richtlijn de vrijheid behouden om rechten te heffen op de doorhaling van voorrechten 
of hypotheken. De terugbetaling van een obligatielening is evenwel een specifieke financiële 
verrichting, die verschilt van de doorhaling van een hypotheek gevestigd om de nakoming van 
de uit de lening voortvloeiende verbintenissen te waarborgen. 
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 25.  Hieruit volgt, dat ook wanneer een obligatielening door een hypotheek is 
gewaarborgd, de terugbetaling ervan niet aan belasting mag worden onderworpen. 
 
 26.  Gelet op een [en] ander moet op de vraag worden geantwoord, dat artikel 11, sub b, 
van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat het verbod om obligatieleningen aan 
belasting te onderwerpen, ook geldt voor de belasting op notariële akten waarbij de 
terugbetaling van een lening wordt vastgesteld. Een dergelijke belasting kan niet onder de in 
artikel 12, lid 1, sub d, van de richtlijn bedoelde afwijking vallen » (HvJ, 27 oktober 1998, 
gevoegde zaken C-31/97 en C-32/97, Fuerzas Eléctricas de Cataluña SA e.a., punten 15-26). 
 

 B.15.3.  Bij zijn arrest van 15 juli 2004, betreffende een Belgische belasting op de 

beursverrichtingen en op de aflevering van effecten aan toonder, heeft het Hof van Justitie van 

de Europese Unie geoordeeld als volgt : 

 

 « De grief betreffende de taks op de beursverrichtingen 
 
 […] 
 
 31.  Om de eerste grief van de Commissie te beoordelen, zij eraan herinnerd dat 
artikel 11, sub a, van richtlijn 69/335 verbiedt, het opmaken, de uitgifte, de toelating ter 
beurze, het in omloop brengen of het verhandelen van aandelen, deelbewijzen of andere 
soortgelijke effecten, alsmede van certificaten van deze stukken, onverschillig door wie zij 
worden uitgegeven, aan een belasting, in welke vorm ook, te onderwerpen. 
 
 32.  Ook al maakt deze bepaling, zoals de Belgische regering aanvoert, niet uitdrukkelijk 
melding van de eerste verkrijging van aandelen, deelbewijzen of andere soortgelijke effecten, 
toch zou, gelijk de advocaat-generaal in punt 14 van zijn conclusie heeft opgemerkt, het 
toestaan van de heffing van een belasting of een recht op de eerste verkrijging van een nieuw 
uitgegeven effect, in werkelijkheid neerkomen op het belasten van de uitgifte zelf van dit 
effect, voorzover deze integrerend deel uitmaakt van een globale verrichting ter zake van het 
bijeenbrengen van kapitaal. De uitgifte van effecten an sich volstaat immers niet, maar heeft 
slechts zin vanaf het ogenblik dat deze effecten een afnemer vinden. 
 
 33.  Derhalve impliceert het nuttig effect van artikel 11, sub a, van richtlijn 69/335 dat de 
‘ uitgifte ’ in de zin van deze bepaling de eerste verkrijging van de effecten in het kader van 
de uitgifte ervan omvat. 
 
 34.  Deze vaststelling wordt niet op losse schroeven gezet door de argumenten die het 
Koninkrijk België aanvoert. 
 
 35.  Wat ten eerste het argument betreft dat, aangezien artikel 11, sub a, van 
richtlijn 69/335 niet uitdrukkelijk melding maakt van de eerste verkrijging van effecten na de 
uitgifte ervan, deze verrichting niet onder het verbod van deze bepaling valt, moet worden 
opgemerkt dat enerzijds de in artikel 4, lid 1, sub a, van het voorstel voor een richtlijn van 
1976 gebruikte termen eerste verkrijging van effecten ‘ in het kader van de uitgifte ’ 
aangeven dat de eerste verkrijging van effecten integrerend deel uitmaakt van en 
onlosmakelijk verbonden is met de meer algemene verrichting van de uitgifte van effecten. 
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Anderzijds kan de omstandigheid dat de Commissie, in voorkomend geval rekening houdend 
met verschillen in uitlegging of toepassing van het genoemde artikel 11, sub a, de uniforme 
toepassing van de richtlijnen betreffende deze verrichtingen heeft willen waarborgen door 
een nauwkeuriger definitie van ‘ uitgifte van effecten ’ te geven, geen invloed hebben op de 
vaststelling dat uit economisch oogpunt de eerste verkrijging van effecten in het kader van de 
uitgifte ervan als een integrerend deel van deze uitgifte moet worden beschouwd. 
 
 36.  Met betrekking tot, ten tweede, het argument dat de taks op de beursverrichtingen 
niet binnen de werkingssfeer van richtlijn 69/335 valt, omdat de schuldenaars van deze taks 
niet de door deze richtlijn bedoelde kapitaalvennootschappen, maar wel de beleggers zijn, 
volstaat het erop te wijzen dat het verbod om een andere belasting dan het kapitaalrecht en de 
in artikel 12 van deze richtlijn genoemde rechten en belastingen te heffen, slechts naar de 
uitdrukkelijk genoemde kapitaalverrichtingen verwijst, zonder dat voor de karakterisering 
ervan de identiteit van de schuldenaar van de belasting dient te worden gepreciseerd. 
 
 37.  Wat ten derde het argument betreft dat de taks op de beursverrichtingen een taks op 
de overdracht van effecten in de zin van artikel 12, lid 1, sub a, van richtlijn 69/335 vormt, en 
derhalve voor de in deze bepaling geformuleerde afwijking in aanmerking moet komen, dient 
erop te worden gewezen dat deze afwijking, zoals alle uitzonderingen, restrictief moet 
worden uitgelegd en niet tot gevolg mag hebben dat het beginsel waarvan wordt afgeweken, 
elk nuttig effect verliest. 
 
 38.  De door de Belgische regering bepleite uitlegging van de term ‘ overdrachten ’ in 
artikel 12, lid 1, sub a, van richtlijn 69/335 zou er evenwel op neerkomen dat artikel 11, 
sub a, elk nuttig effect wordt ontnomen, aangezien op de uitgifte, die overeenkomstig deze 
bepaling aan geen andere belasting dan het kapitaalrecht mag worden onderworpen, op die 
manier toch een belasting of een recht zou worden geheven, omdat de nieuw uitgegeven 
effecten noodzakelijkerwijs, in het kader van de uitgifte ervan, aan verkrijgers worden 
‘ overgedragen ’. 
 
 39.  De eerste verkrijging van effecten in het kader van de uitgifte ervan kan derhalve 
niet als een ‘ overdracht ’ in de zin van artikel 12, lid 1, sub a, van richtlijn 69/335 worden 
aangemerkt, en een taks op deze eerste verkrijging kan bijgevolg niet onder de afwijking van 
deze bepaling vallen. 
 
 40.  Gelet op deze overwegingen moet worden vastgesteld dat de taks op de 
beursverrichtingen, voorzover zij wordt geheven op nieuwe effecten die zijn uitgegeven 
hetzij bij de oprichting van een vennootschap of een beleggingsfonds, hetzij na een 
kapitaalverhoging, hetzij bij de uitgifte van een lening, een belasting in de zin van artikel 11, 
sub a, van richtlijn 69/335 vormt, waarvan de invoering door deze bepaling wordt verboden. 
 
 41.  Hieruit volgt dat de eerste grief van de Commissie gegrond is. 
 
 
 De grief betreffende de taks op de aflevering van effecten aan toonder 
 
 […] 
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 46.  Opgemerkt zij dat de grief van de Commissie alleen betrekking heeft op de heffing 
van de taks op de aflevering van effecten aan toonder op de materiële overhandiging van 
dergelijke effecten in het kader van de uitgifte ervan. 
 
 47.  Ook al leidt de uitgifte van effecten aan toonder, gelijk de Belgische regering 
aanvoert, op zich niet tot de heffing van deze taks, toch moet de materiële overhandiging van 
dit soort effecten aan de eerste verkrijgers ervan, om dezelfde redenen als die welke in 
punt 35 van het onderhavige arrest zijn uiteengezet, als een integrerend deel van de uitgifte in 
de zin van artikel 11, sub a, van richtlijn 69/335 worden beschouwd. 
 
 48.  Hieraan moet worden toegevoegd dat de materiële overhandiging van effecten aan 
toonder aan de eerste verkrijgers evenmin onder de afwijking van artikel 12, lid 1, sub a, van 
richtlijn 69/335 valt, aangezien, zoals in punt 37 van het onderhavige arrest is uiteengezet, de 
term ‘ overdracht ’ restrictief moet worden uitgelegd en, om dezelfde redenen als die welke 
in punt 38 van dit arrest zijn gegeven, niet op de materiële overhandiging van nieuw 
uitgegeven effecten kan zien. 
 
 49.  Anders dan de Belgische regering stelt, is deze vaststelling niet in strijd met de 
uitlegging die het Hof in het reeds aangehaalde arrest Codan van artikel 12, lid 1, sub a, van 
richtlijn 69/335 heeft gegeven. 
 
 50.  Gelijk de advocaat-generaal in punt 38 van zijn conclusie heeft opgemerkt, heeft het 
Hof in dat arrest namelijk geen ruime uitlegging van het begrip ‘ overdracht van effecten ’ 
gegeven, doch zich ertoe beperkt, de verschillende taalversies van richtlijn 69/335, waar deze 
uiteenlopen, op uniforme wijze uit te leggen, waarbij het heeft geoordeeld dat artikel 12, 
lid 1, sub a, van deze richtlijn niet aldus kan worden uitgelegd dat het de mogelijkheid van de 
lidstaten om rechten te heffen beperkt tot beursverrichtingen, zoals uit de Duitse en de 
Deense taalversies van deze richtlijn blijkt. 
 
 51.  Gelet op deze overwegingen moet worden vastgesteld dat de taks op de aflevering 
van effecten aan toonder, voorzover zij wordt geheven op de eerste materiële overhandiging 
van nieuw uitgegeven effecten aan toonder, een krachtens artikel 11, sub a, van 
richtlijn 69/335 verboden belasting vormt. 
 
 52.  Hieruit volgt dat de tweede grief van de Commissie eveneens gegrond is » (HvJ, 
15 juli 2004, C-415/02, Commissie t. België, punten 31-52). 
 

 B.16.  In het licht van de voormelde rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese 

Unie rijst de vraag of de te dezen bestreden belasting, rekening houdend met de bij de wet van 

14 december 2005 ingevoerde verplichting om de effecten aan toonder uiterlijk op 

31 december 2013 om te zetten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten, al dan 

niet dient te worden gekwalificeerd als een « indirecte belasting […] ter zake van […] het 

opmaken, de uitgifte, de toelating ter beurze, het in omloop brengen of het verhandelen van 

aandelen, deelbewijzen of andere soortgelijke effecten, alsmede van certificaten van deze 
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stukken, onverschillig door wie zij worden uitgegeven », in de zin van artikel 5, lid 2, van de 

richtlijn 2008/7/EG van de Raad van 12 februari 2008. 

 

 B.17.  Artikel 267 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie verleent 

het Hof van Justitie bevoegdheid om bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak te doen 

over zowel de uitlegging van de handelingen van de instellingen van de Unie als de 

geldigheid van die handelingen. Volgens de derde alinea ervan is een nationale rechterlijke 

instantie gehouden zich tot het Hof van Justitie te wenden, indien haar beslissingen - zoals 

deze van het Grondwettelijk Hof - volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger 

beroep. Wanneer er twijfel is over de interpretatie of de geldigheid van een bepaling van het 

Unierecht die van belang is voor de oplossing van een voor dergelijk rechtscollege hangend 

geschil, dient dit rechtscollege, zelfs ambtshalve zonder dat één van de partijen daarom heeft 

gevraagd, het Hof van Justitie prejudicieel te ondervragen. 

 

 B.18.  Gelet op het voorgaande dient, alvorens ten gronde uitspraak te doen over de in het 

verzoekschrift aangevoerde middelen, de in het beschikkende gedeelte vermelde prejudiciële 

vraag te worden gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof, 

 

 alvorens ten gronde uitspraak te doen, stelt aan het Hof van Justitie van de Europese Unie 

de volgende prejudiciële vraag : 

 

 Dient artikel 5, lid 2, van de richtlijn 2008/7/EG van de Raad van 12 februari 2008 

betreffende de indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal aldus te worden 

uitgelegd dat het zich verzet tegen het heffen van een belasting op een bij wet verplichte 

omzetting van effecten aan toonder in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten, en 

zo ja, kan zulk een belasting worden verantwoord op grond van artikel 6 van de voormelde 

richtlijn ? 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 16 mei 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5295 

 
 

Arrest nr. 69/2013 
van 22 mei 2013 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 36 van de wetten op de Raad van State, 

gecoördineerd op 12 januari 1973, gesteld door de Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters A. Alen, 

J.-P. Snappe, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey en F. Daoût, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest nr. 217.402 van 20 januari 2012 in zake de bvba « Pharmacie de la Buissière » 
tegen de Belgische Staat, tussenkomende partij : de nv « Universal Pharma », waarvan de 
expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 24 januari 2012, heeft de Raad van State de 
volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 36 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, door aan de 
Raad van State de bevoegdheid te verlenen zijn arresten, onder bepaalde voorwaarden, 
vergezeld te doen gaan van een dwangsom en zodoende zich uit te spreken over subjectieve 
rechten, niet de artikelen 144 en 145 van de Grondwet, 6 en 13 van het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens, in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, in zoverre het een verschil in behandeling instelt dat niet objectief en redelijk kan 
worden verantwoord en dat onevenredige gevolgen met zich meebrengt op het vlak van 
daadwerkelijke jurisdictionele bescherming tussen de rechtzoekenden die over hun 
subjectieve rechten uitspraak kunnen laten doen door rechtscolleges van de rechterlijke orde 
die een bevoegdheid van volle rechtsmacht bezitten en in beginsel aan de dubbele aanleg zijn 
onderworpen (artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek) en de rechtzoekenden die 
onderworpen zijn aan de dwangsommen uitgesproken door de Raad van State in het kader van 
een in eerste en laatste aanleg uitgeoefende strikte wettigheidstoetsing ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de bvba « Pharmacie de la Buissière », woonplaats kiezend te 1060 Brussel, 
Zwitserlandstraat 24; 
 
 -  de nv « Universal Pharma », waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 
7080 Frameries, rue Montavaux 155; 
 
 -  de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De bvba « Pharmacie de la Buissière », de nv « Universal Pharma » en de Ministerraad 
hebben memories van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 16 april 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. J. Bourtembourg, advocaat bij de balie te Brussel, voor de bvba « Pharmacie de la 
Buissière »; 
 
 .  Mr. S. Bredael, tevens loco Mr. L. Misson, advocaten bij de balie te Luik, voor de 
nv « Universal Pharma »; 
 
 .  Mr. J. Sohier, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Belgische Staat, 
vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid; 
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 .  Mr. G. Pijcke, advocaat bij de balie te Brussel, tevens loco Mr. M. Mahieu, advocaat bij 
het Hof van Cassatie, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers F. Daoût en A. Alen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Op 16 april 2007 stelt de bvba « Pharmacie de la Buissière » bij de Raad van State een beroep tot 
nietigverklaring in tegen een beslissing van 30 januari 2007 waarbij de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid aan de nv « Universal Pharma » de toelating verleent om haar apotheek over te brengen. 
 
 Bij een arrest nr. 213.198 van 11 mei 2011 vernietigt de Raad van State de bestreden beslissing. Op 
29 augustus 2011 neemt de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid een nieuwe beslissing waarbij aan 
de nv « Universal Pharma » de toelating wordt verleend haar apotheek over te brengen. 
 
 De bvba « Pharmacie du Beffroi » stelt bij de Raad van State een beroep tot nietigverklaring in tegen die 
tweede beslissing. De bvba « Pharmacie de la Buissière » verzoekt de Raad van State, bij een verzoekschrift van 
8 november 2011, aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid de betaling op te leggen van een 
dwangsom van 2 000 euro per dag bij ontstentenis van intrekking, binnen acht dagen na de kennisgeving van het 
te wijzen arrest, van die tweede beslissing. In dat kader stelt de Raad van State aan het Hof de voormelde 
prejudiciële vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  In zijn memorie zet de Ministerraad eerst de voorgeschiedenis van de in het geding zijnde bepaling 
uiteen. Vervolgens onderzoekt hij de bestaanbaarheid van die norm met de referentienormen. 
 
 Uit artikel 144 van de Grondwet zou blijken dat de kennisneming van een geschil dat een burgerlijk recht 
betreft, niet kan worden toevertrouwd aan een rechtscollege dat niet tot de rechterlijke orde behoort. Indien dat 
het geval zou zijn, zou daaruit een discriminatie volgen ten aanzien van de betrokken personen. 
 
 Uit artikel 145 van de Grondwet zou eveneens volgen dat de wetgever geschillen over een politiek recht 
kan toevertrouwen aan een administratief rechtscollege dat in het leven is geroepen met toepassing van 
artikel 146 van de Grondwet. 
 
 Opdat de artikelen 144 en 145 van de Grondwet kunnen worden toegepast, dient, volgens de Ministerraad, 
het bestaan te worden aangetoond van een geschil over een burgerlijk of een politiek recht. Die rechten worden 
vervolgens omschreven. 
 
 A.1.2.  Volgens de Ministerraad zou de vraag berusten op het verkeerde uitgangspunt dat wanneer de Raad 
van State, overeenkomstig het in het geding zijnde artikel 36, zijn arresten vergezeld doet gaan van een 
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dwangsom, hij zich uitspreekt over subjectieve rechten. De bevoegdheid om dwangsommen uit te spreken zou 
echter niet impliceren dat het bestaan van dergelijke subjectieve rechten wordt erkend. Die aan de Raad van 
State geboden mogelijkheid wijzigt immers niet de aard van het aan het hoge administratieve rechtscollege 
toevertrouwde annulatiecontentieux, dat een wettigheidscontentieux blijft naar aanleiding waarvan de Raad van 
State zich niet over subjectieve rechten uitspreekt. 
 
 De dwangsom bij de Raad van State is een publiekrechtelijk mechanisme dat ertoe strekt aan de 
annulatiearresten een grotere effectiviteit te verlenen. Het vormt dus een accessorium van de door het hoge 
administratieve rechtscollege uitgeoefende wettigheidstoetsing. 
 
 A.1.3.  De Ministerraad legt de nadruk op het feit dat het mechanisme van de dwangsom, zoals opgevat 
door de wetgever, niet de uitdrukking is van een burgerlijk of een politiek recht op de vergoeding van schade ten 
aanzien van de adressaat van de nietig verklaarde handeling. De Raad van State, die beslist zijn arrest van 
nietigverklaring vergezeld te doen gaan van een dwangsom, kan dat slechts in dat arrest doen en niet in een 
daaropvolgend arrest. De opbrengst van de dwangsom komt niet ten goede aan de verzoeker, maar wordt gestort 
aan een fonds dat ijvert voor de modernisering van de organisatie van de administratieve rechtspraak en het 
verzoekschrift moet, op straffe van onontvankelijkheid, worden voorafgegaan door een ingebrekestelling van de 
overheid, terwijl een termijn van drie maanden moet zijn verlopen vanaf de kennisgeving van het 
vernietigingsarrest. De dwangsom bepaald in het in het geding zijnde artikel 36 zou derhalve geen enkel 
vergoedend karakter hebben. 
 
 Het mechanisme van de dwangsom bij de Raad van State zou gelijktijdig bestaan met het subjectieve recht 
voor elke bestuurde om, in voorkomend geval op straffe van dwangsom, vergoeding te verkrijgen voor de 
machtsoverschrijding die hij vanwege de administratie heeft ondergaan. Er zou derhalve geen afbreuk zijn 
gedaan aan de artikelen 144 en 145 van de Grondwet. 
 
 A.1.4.  Ten aanzien van de toetsing van de in het geding zijnde bepaling aan de artikelen 6 en 13 van het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens zou het onbetwistbaar zijn dat de beroepen die ter kennis van de 
Raad van State zijn gebracht, binnen de werkingssfeer van dat artikel 6 vallen. 
 
 De Ministerraad haalt de rechtspraak van het Hof aan om te besluiten dat de afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State wel degelijk voldoet aan de vereisten van artikel 6. Er zou in dat opzicht geen enkele 
discriminatie bestaan onder de rechtzoekenden naargelang zij zich dienen te schikken naar het oordeel van dat 
rechtscollege of naar het oordeel van de rechtscolleges van de rechterlijke orde. Eenzelfde conclusie zou om 
dezelfde redenen geboden zijn wanneer de Raad van State bevoegd is om dwangsommen uit te spreken ten laste 
van een overheid die nalaat gevolg te geven aan een vernietigingsarrest. 
 
 De Ministerraad wijst vervolgens erop dat noch artikel 6 noch artikel 13 van het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens de rechtzoekenden een dubbele aanleg waarborgen. Uit die overwegingen zou volgen dat in 
zoverre zij de artikelen 6 en 13 van het Verdrag beoogt, de prejudiciële vraag ontkennend dient te worden 
beantwoord. 
 
 A.1.5.  Ten aanzien van de toetsing van de in het geding zijnde bepaling aan de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet zou uit talrijke door het Hof gewezen arresten blijken dat het verschil in behandeling onder 
categorieën van rechtzoekenden naargelang hun geschil tot de bevoegdheid van de rechtscolleges van de 
rechterlijke orde of van de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, behoort, niet discriminerend is. 
Eveneens zou herhaaldelijk zijn geoordeeld dat een normatieve bepaling die niet in een dubbele aanleg voorziet, 
niet discriminerend is ten aanzien van andere categorieën van rechtzoekenden die het voordeel van die 
mogelijkheid genieten. 
 
 A.1.6.  De Ministerraad legt voorts de nadruk op het feit dat de schuldenaar van dwangsommen steeds een 
beroep kan instellen en kan vorderen de dwangsom op te heffen, de looptijd ervan op te schorten gedurende een 
te bepalen termijn of de dwangsom te verminderen in geval van blijvende, tijdelijke of gedeeltelijke 
onmogelijkheid voor de veroordeelde overheid om aan de hoofdveroordeling te voldoen. Daaruit zou volgen dat 
artikel 36 van de wetten op de Raad van State niet discriminerend is.  
 
 A.2.1.  De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 
verwerende partij voor de verwijzende rechter, dient bij het Hof een memorie in waarin hij eerst de feiten van het 
aan de verwijzende rechter voorgelegde geschil en de oorsprong van de in het geding zijnde bepaling in 
herinnering brengt.  
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 A.2.2.  Hij onderzoekt vervolgens het verschil in behandeling dat aan de toetsing van het Hof is 
voorgelegd. Wat de vergeleken categorieën betreft, stelt hij vast dat in het geval dat een vordering tot 
veroordeling van een administratieve overheid tot betaling van een dwangsom voor de rechtscolleges van de 
rechterlijke orde wordt geformuleerd, de partijen bij het geschil normaal gezien het voordeel van een dubbele 
aanleg genieten, wat niet het geval is wanneer de vordering bij de Raad van State wordt ingesteld. 
 
 Volgens de Belgische Staat zouden de situaties waarin het mogelijk is dat een administratieve overheid zich 
dient te verantwoorden ingevolge een vordering tot veroordeling van een dwangsom voor de rechtbanken van de 
rechtelijke orde, enerzijds, en voor de Raad van State, anderzijds, voldoende vergelijkbaar zijn. 
 
 Ten aanzien van de door de wetgever nagestreefde doelstelling zou uit de memorie van toelichting van de 
wet die artikel 36 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State invoegt, blijken dat die doelstelling erin 
bestond de doeltreffendheid van de arresten van de Raad van State te verhogen. De dwangsom zou dus een 
middel blijven dat het mogelijk maakt te dezen bij een administratieve overheid de uitvoering van een rechterlijk 
bevel te verkrijgen. 
 
 A.2.3.  De Belgische Staat ziet niet in in welk opzicht het streven naar een toegenomen doeltreffendheid 
van de door de Raad van State uitgesproken arresten het vastgestelde verschil in behandeling zou 
verantwoorden, met name het feit dat partijen zich niet kunnen verdedigen in een contentieux van volle 
rechtsmacht en niet het voordeel van een dubbele aanleg kunnen genieten. Hoewel de dubbele aanleg geen 
algemeen rechtsbeginsel is, zou uit het arrest van het Hof nr. 82/93 van 1 december 1993 blijken dat wanneer de 
wetgever in het rechtsmiddel van het hoger beroep voorziet, hij geen discriminerende voorwaarden mag 
opleggen. Te dezen zou tot het bestaan van een discriminatie dienen te worden besloten, aangezien in de 
aangeklaagde situatie zowel de Raad van State als de rechtscolleges van de rechterlijke orde uitspraak doen over 
de subjectieve rechten.  
 
 A.3.1.  Na de feiten van de zaak in herinnering te hebben gebracht, zet ook de verzoekende partij voor de 
Raad van State de oorsprong van artikel 36 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State uiteen. Zij 
antwoordt vervolgens ten gronde, waarbij zij eerst het arrest van het Hof nr. 14/97 van 18 maart 1997 aanhaalt, 
dat een verband zou leggen tussen het begrip politiek recht en het feit dat een overheid optreedt in de uitoefening 
van een functie die inherent is aan de prerogatieven van het openbaar gezag van de Staat. Verscheidene andere 
arresten van het Hof worden aangehaald waarin het Hof het politieke karakter van de in het geding zijnde 
rechten zou hebben erkend. 
 
 A.3.2.  De verzoekende partij voor de verwijzende rechter wijst vervolgens erop dat de Raad van State ten 
aanzien van de artikelen 144 en 145 van de Grondwet bevoegd is om het bestaan vast te stellen van een 
objectieve juridische verplichting ten laste van de administratie. Krachtens dezelfde bepalingen kan hem bij de 
wet de bevoegdheid worden toegewezen een dwangsom uit te spreken om de goede uitvoering van de 
vastgestelde juridische verplichting te verzekeren. 
 
 Naar de mening van de verzoekende partij zou het subjectieve recht op het herstel van de wettigheid van 
politieke aard zijn. Uit het arrest van het Hof nr. 14/97 zou blijken dat de wetgever dat soort van contentieux 
vermag toe te vertrouwen aan een administratief rechtscollege dat ter zake over volle rechtsmacht beschikt. In 
verscheidene arresten van het Hof zou in dat opzicht worden vastgesteld dat de Raad van State een toetsing van 
volle rechtsmacht uitvoert wanneer een beroep bij hem aanhangig wordt gemaakt. 
 
 A.3.3.  De verzoekende partij voor de verwijzende rechter besluit met erop te wijzen dat er geen algemeen 
beginsel bestaat dat het voorhanden zijn van een dubbele aanleg oplegt en dat te dezen er geen onevenredig 
gevolg zou zijn op het vlak van daadwerkelijke jurisdictionele bescherming door het mechanisme dat is ingesteld 
door de in het geding zijnde bepaling. 
 
 A.4.1.  De nv « Universal Pharma », tussenkomende partij voor de verwijzende rechter, betoogt dat uit de 
rechtspraak van het Hof van Cassatie blijkt dat de dwangsom het erkennen van subjectieve rechten die werden 
geschonden impliceert en dat de bevoegdheid daarvoor uitsluitend aan de rechterlijke macht toebehoort. 
Wanneer hij de administratie aanmaant de wettigheid te herstellen ten voordele van de verzoeker, spreekt de 
Raad van State zich bijgevolg in werkelijkheid uit over subjectieve rechten van burgerlijke aard en overschrijdt 
hij zijn bevoegdheden. Dat zou de lering zijn van het op 23 maart 1984 door het Hof van Cassatie gewezen arrest 
waarin uitspraak wordt gedaan in het kader van een conflict van attributie. 
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 A.4.2.  Het Benelux-Gerechtshof, dat werd ondervraagd over de interpretatie van artikel 1 van de 
eenvormige wet, zou de onbevoegdheid van de Raad van State om zijn beslissingen vergezeld te doen gaan van 
een dwangsom, hebben bevestigd. 
 
 Alleen de justitiële rechter zou bevoegd zijn om de vergoeding te gelasten van onrechtmatig door de 
administratie veroorzaakte schade. Aangezien dat recht op vergoeding van burgerlijke aard is, zou het tot de 
uitsluitende bevoegdheid van de rechterlijke macht behoren en zou het niet aan de Raad van State kunnen 
worden toegewezen. 
 
 Door het in het geding zijnde artikel 36 aan te nemen, zou de wetgever dus op het vlak van de 
jurisdictionele bescherming van de burgerlijke subjectieve rechten een onverantwoord verschil in behandeling 
hebben ingesteld, dat ipso facto onevenredig zou lijken. De rechtzoekenden die over hun subjectieve rechten 
uitspraak kunnen laten doen door de justitiële rechtscolleges zouden het voordeel van rechtscolleges met volle 
rechtsmacht genieten en zouden over door het Gerechtelijk Wetboek georganiseerde gewone en buitengewone 
rechtsmiddelen beschikken, terwijl de rechtzoekenden wier rechten in eerste en laatste aanleg zouden worden 
beoordeeld door de rechter inzake machtsoverschrijding over geen enkel beroep tegen de arresten van de Raad 
van State zouden beschikken. 
 
 Evenzo, terwijl de justitiële rechter, op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, het bestaan kan 
beoordelen van schuld, schade en een oorzakelijk verband en bijgevolg een vordering tot vergoeding in natura 
kan verwerpen om reden dat er geen schuld is of dat er rechtsmisbruik zou zijn, is dat niet het geval voor de 
Raad van State, die beperkt is tot een rol van authentieke interpretatie van het arrest dat hij heeft gewezen en die 
hoogstens het bedrag van de dwangsom kan beoordelen, haar kan opheffen, opschorten of verminderen in de 
gevallen waarin de administratie zich in de onmogelijkheid bevindt het arrest uit te voeren. 
 
 A.4.3.  De tussenkomende partij betoogt voorts dat haar voor de Raad van State elk middel van verdediging 
wordt ontzegd, terwijl zij zich voor de justitiële rechter zou kunnen verzetten tegen het absolute gezag van 
gewijsde van het vernietigingsarrest of een misbruik van recht zou kunnen aanvoeren ten aanzien van de 
vergoeding in natura. 
 
 A.4.4.  De tussenkomende partij haalt het arrest van de Raad van State nr. 216.632 van 1 december 2011 
aan, waarin is geoordeeld dat een vergunning voor de overbrenging van een apotheek verleend na het verstrijken 
van de beslissing tot behoud van de vergunning geoorloofd is. Dat arrest zou des te meer doen blijken dat de in 
het verwijzingsarrest van 20 januari 2012 vermelde onthoudingsverplichting ten zeerste betwistbaar is. 
 
 A.4.5.  Voorts wordt eraan toegevoegd dat aangezien hij rechter en partij is, de Raad van State, behoudens 
verwijzing van de zaak naar de algemene vergadering van zijn afdeling bestuursrechtspraak, geen onafhankelijk 
en onpartijdig rechtscollege in de zin van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens kan 
zijn, terwijl het erom gaat uitspraak te doen over rechten en verplichtingen van burgerlijke aard wanneer hij zich 
uitspreekt over een dwangsom. 
 
 A.5.  In zijn memorie van antwoord verwijst de Ministerraad integraal naar de inhoud van zijn vorige 
memorie en verzoekt hij het Hof ontkennend te antwoorden op de prejudiciële vraag die aan het Hof is gesteld. 
 
 A.6.  De verzoekende partij voor de Raad van State verwijst eveneens integraal naar haar eerste memorie. 
 
 Zij voegt eraan toe dat het te dezen niet betwistbaar zou zijn dat het geschil met betrekking tot de 
overbrenging van een apotheek een politieke aard vertoont ten opzichte van ondergeschikte aspecten die 
onderworpen zijn aan privaatrechtelijke normen. Het zou in dat opzicht geen zin hebben te verwijzen naar het 
begrip burgerlijk recht in de zin van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Dat begrip is immers 
« ruimer dan het begrip burgerlijke rechten in de zin van artikel 144 van de Grondwet, dat sommige politieke 
rechten in de zin van artikel 145 ervan omvat ». Er zou reeds zijn opgemerkt dat het grondwettelijke onderscheid 
tussen de burgerlijke en politieke rechten aan belang heeft verloren tegenover het essentiële begrip burgerlijk 
recht in de zin van artikel 6 van het Verdrag. 
 
 A.7.  De tussenkomende partij voor de verwijzende rechter herhaalt in haar memorie van antwoord 
eveneens de argumenten die werden uiteengezet ter gelegenheid van de indiening van haar memorie bij het Hof.   
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- B – 

 

 B.1.1.  De prejudiciële vraag betreft de bestaanbaarheid van artikel 36 van de wetten op de 

Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 

in samenhang gelezen met de artikelen 144 en 145 ervan alsook met de artikelen 6 en 13 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 B.1.2.  Dat artikel 36 bepaalt : 

 

 « § 1.  Wanneer het herstel van de wettigheid inhoudt dat de vernietiging van een 
rechtshandeling als bedoeld in artikel 14 gevolgd moet worden door een nieuwe 
overheidsbeslissing of overheidshandeling kan, bij ingebreke blijven van de overheid, de 
persoon op wiens verzoek de nietigverklaring is uitgesproken, de Raad van State verzoeken 
aan de betrokken overheid een dwangsom op te leggen. Wanneer uit een vernietigingsarrest 
voor de administratieve overheid een onthoudingsplicht ten aanzien van bepaalde beslissingen 
volgt, kan de persoon op wiens verzoek de vernietiging is uitgesproken, de Raad van State 
vragen de overheid het bevel te geven, op verbeurte van een dwangsom, de beslissingen in te 
trekken die ze zou hebben genomen met schending van de uit het annulatiearrest volgende 
onthoudingsverplichting. 
 
 Het verzoek is slechts ontvankelijk wanneer verzoeker de overheid bij een ter post 
aangetekende brief tot het nemen van een nieuwe beslissing heeft aangemaand en ten minste 
drie maanden vanaf de kennisgeving van het vernietigingsarrest verlopen zijn. De dwangsom 
kan niet worden verbeurd alvorens het arrest waarbij zij is vastgesteld, wordt betekend. 
 
 § 2.  De Raad kan de dwangsom hetzij op een bedrag ineens, hetzij op een bedrag per 
tijdseenheid of per overtreding vaststellen. In de laatste twee gevallen kan de Raad eveneens 
een bedrag bepalen waarboven geen dwangsom meer verbeurd wordt. 
 
 § 3.  De kamer die de dwangsom heeft opgelegd kan op vordering van de veroordeelde 
overheid de dwangsom opheffen, de looptijd ervan opschorten gedurende een door haar te 
bepalen termijn of de dwangsom verminderen in geval van blijvende of tijdelijke of 
gedeeltelijke onmogelijkheid voor de veroordeelde overheid om aan de hoofdveroordeling te 
voldoen. Voor zover de dwangsom verbeurd was voordat de onmogelijkheid intrad, kan de 
kamer haar niet opheffen of verminderen. 
 
 § 4.  De bepalingen van het vijfde deel van het Gerechtelijk Wetboek die op het beslag en 
de tenuitvoerlegging betrekking hebben, zijn van overeenkomstige toepassing op de 
tenuitvoerlegging van het arrest waarbij een dwangsom is opgelegd. 
 
 § 5.  De dwangsom bedoeld in § 1 wordt ten uitvoer gelegd op vraag van de verzoeker en 
met tussenkomst van de Minister van Binnenlandse Zaken. Zij wordt toegewezen aan een 
begrotingsfonds in de zin van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting 
van begrotingsfondsen. Dit fonds wordt genoemd ‘ Fonds voor het beheer van de 
dwangsommen ’. 
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 De middelen die aan dit fonds worden toegewezen, worden gebruikt voor de 
modernisering van de organisatie van de administratieve rechtspraak en worden aangewend 
bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit ». 
 

 B.2.  Zoals blijkt uit de bewoordingen van de prejudiciële vraag alsook uit de motivering 

van het arrest waarin zij wordt gesteld, wordt het Hof ondervraagd over het bestaan van twee 

verschillen in behandeling ten aanzien van de rechtzoekenden die met toepassing van artikel 36 

van de gecoördineerde wetten zijn onderworpen aan een door de Raad van State uitgesproken 

dwangsom. Een eerste verschil in behandeling zou het gevolg zijn van het feit dat die 

rechtzoekenden geen gelijkwaardige jurisdictionele bescherming van hun subjectieve rechten 

zouden genieten als diegenen die zijn onderworpen aan een dwangsom uitgesproken door de 

rechtscolleges van de rechterlijke orde, die over volle rechtsmacht beschikken en in beginsel aan 

de dubbele aanleg zijn onderworpen. Een tweede verschil in behandeling zou het gevolg zijn van 

het feit dat de aan de dwangsommen van de Raad van State onderworpen rechtzoekenden 

zouden worden gediscrimineerd doordat de Raad van State een bevoegdheid toegewezen krijgt 

die in beginsel, krachtens de artikelen 144 en 145 van de Grondwet, alleen aan de rechtscolleges 

van de rechterlijke orde zou toekomen. 

 

 B.3.  Bij brief van 14 november 2012 heeft de Belgische Staat, vertegenwoordigd door zijn 

minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, tegenpartij voor de verwijzende rechter, het 

Hof ervan in kennis gesteld dat de beslissing tot overbrenging van een apotheek, die het 

voorwerp uitmaakte van het beroep voor de verwijzende rechter, bij ministeriële beslissing van 

20 juli 2012 is ingetrokken. In zoverre het beroep voor de verwijzende rechter zijn voorwerp zou 

hebben verloren, zou hetzelfde gelden voor de prejudiciële vraag die in het kader van dat beroep 

is gesteld. 

 

 De verzoekende partij voor de verwijzende rechter betoogt daarentegen dat de vraag nuttig 

zou blijven voor de oplossing van het geschil in zoverre de verwijzende rechter, bij arrest 

nr. 221.413 van 20 november 2012, geen uitspraak heeft gedaan over het beroep, maar de zaak 

sine die heeft verdaagd.  

 

 B.4.  Gelet op dat nieuwe element dient de zaak naar de verwijzende rechter te worden 

teruggezonden, teneinde te bepalen welke weerslag die ministeriële beslissing op het aan hem 

voorgelegde geschil heeft, en te bepalen welk nut het heeft een vraag te stellen aan het Hof. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zendt de zaak terug naar de verwijzende rechter. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 

22 mei 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux R. Henneuse 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 5304, 5305, 5306, 5307, 

5310 en 5311 
 
 

Arrest nr. 70/2013 
van 22 mei 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 6 juli 2011 

tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek en tot regeling 

van de informatie over dergelijke ingrepen, ingesteld door de bvba « Total Beauty Clinic », 

Lucas Vrambout en anderen, de vzw « Belgian Society for Private Clinics » en anderen, Malte 

Villnow en anderen, de Vlaamse Regering en Jozef Hoeyberghs. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey en 

P. Nihoul, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter 

M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de beroepen en rechtspleging 
 
 a.  Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 2 en 6 februari 2012 ter 
post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 3, 6 en 8 februari 2012, zijn vijf 
beroepen tot vernietiging ingesteld van de wet van 6 juli 2011 tot instelling van een verbod op 
reclame voor ingrepen van medische esthetiek en tot regeling van de informatie over 
dergelijke ingrepen (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 5 augustus 2011, tweede 
editie) respectievelijk door de bvba « Total Beauty Clinic », met maatschappelijke zetel te 
8500 Kortrijk, Hendrik Consciencelaan 18, bus 11, door Lucas Vrambout, wonende te 
1830 Machelen, Peutiesesteenweg 111, de nv « Arics », met maatschappelijke zetel te 
1830 Machelen, Peutiesesteenweg 111, en Dirk Van Zele, wonende te 1150 Brussel, Joseph 
Van Genegenlaan 1, bus 2, door de vzw « Belgian Society for Private Clinics », met 
maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Casinoplein 19, Bart Decoopman, wonende te 
8000 Brugge, Sint-Claradreef 77, Wim De Maerteleire, wonende te 3050 Oud-Heverlee, 
Bogaardenstraat 49c, Patrick Tonnard, wonende te 9850 Hansbeke, Warandestraat 9a, Robin 
Van Look, wonende te 2650 Edegem, Drie Eikenstraat 626, de nv « Clara Invest », met 
maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Sint-Claradreef 77, de bvba « Dokter B. Heykants », 
met maatschappelijke zetel te 2350 Vosselaar, Antwerpsesteenweg 235, de bvba « Level 4 », 
met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische Kaai 7, bus 4, de bvba « Stellaris », 
met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, John F. Kennedylaan 26, en de 
bvba « Mediclinic », met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Jan 
Van Rijswijcklaan 228, door Malte Villnow, de bvba « Laser Aesthetic » en de vennootschap 
naar Duits recht « Swiss Aesthetic Group GmbH & Co. KG », die alle drie keuze van 
woonplaats doen te 3000 Leuven, Mechelsestraat 107-109, en door Jozef Hoeyberghs, 
wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Kasteeldreef 8. 
 
 b.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 6 februari 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 7 februari 2012, heeft de Vlaamse Regering 
beroep tot vernietiging ingesteld van de artikelen 2, 1° en 6°, en 3 van de voormelde wet van 
6 juli 2011. 
 
 De zaken vermeld onder a, ingeschreven onder de nummers 5304, 5305, 5306, 5307 en 
5311, en de zaak vermeld onder b, ingeschreven onder nummer 5310 van de rol van het Hof, 
werden samengevoegd. 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Lucas Vrambout, de nv « Arics » en Dirk Van Zele, in de zaken nrs. 5304, 5306, 5310 
en 5311; 
 
 -  de vzw « Belgian Society for Private Clinics », Bart Decoopman, Wim De Maerteleire 
en de nv « Clara Invest », in de zaken nrs. 5304, 5305, 5307 en 5310; 
 
 -  de Ministerraad, in alle zaken; 
 
 -  de Vlaamse Regering, in de zaken nrs. 5304, 5305, 5306, 5307 en 5311. 
 
 De verzoekende partijen hebben memories van antwoord ingediend.  
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 De Ministerraad heeft een memorie van wederantwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 5 december 2012 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. S. Tack, advocaat bij de balie te Brugge, voor de verzoekende partijen in de zaken 
nrs. 5304 en 5306, en voor de vzw « Belgian Society for Private Clinics », Bart Decoopman, 
Wim De Maerteleire en de nv « Clara Invest », tussenkomende partijen in de zaken nrs. 5305, 
5307 en 5310; 
 
 .  Mr. A. Dierickx, tevens loco Mr. A. Vijverman, advocaten bij de balie te Leuven, voor 
de verzoekende partijen in de zaken nrs. 5305 en 5307, en voor Lucas Vrambout, de 
nv « Arics » en Dirk Van Zele, tussenkomende partijen in de zaken nrs. 5304, 5306, 5310 en 
5311; 
 
 .  Mr. P. Van Orshoven, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Vlaamse Regering; 
 
 .  Jozef Hoeyberghs, verzoekende partij in de zaak nr. 5311, in eigen persoon; 
 
 .  Mr. E. Jacubowitz en Mr. A. Poppe, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en J. Spreutels verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn Mr. S. Tack, Mr. A. Dierickx en Jozef Hoeyberghs gehoord; 
 
 -  heeft Jozef Hoeyberghs de wraking van rechter A. Alen gevraagd. 
 
 Bij arrest nr. 10/2013 van 14 februari 2013 heeft het Hof de vordering tot wraking van 
rechter A. Alen, ingesteld door Jozef Hoeyberghs, verworpen. 
 
 Bij beschikking van 19 februari 2013 heeft het Hof beslist de pleidooien voort te zetten 
op de terechtzitting van 13 maart 2013. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 13 maart 2013 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. S. Tack, advocaat bij de balie te Brugge, voor de verzoekende partijen in de zaken 
nrs. 5304 en 5306, en voor de vzw « Belgian Society for Private Clinics », Bart Decoopman, 
Wim De Maerteleire en de nv « Clara Invest », tussenkomende partijen in de zaken nrs. 5305, 
5307 en 5310; 
 
 .  Mr. A. Dierickx, tevens loco Mr. A. Vijverman, advocaten bij de balie te Leuven, voor 
de verzoekende partijen in de zaken nrs. 5305 en 5307, en voor Luc Vrambout, de 
nv « Arics » en Dirk Van Zele, tussenkomende partijen in de zaken nrs. 5304, 5306, 5310 en 
5311; 
 
 .  Mr. P. Van Orshoven, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Vlaamse Regering; 
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 .  Mr. E. Jacubowitz en Mr. A. Poppe, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en J. Spreutels verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn Mr. P. Van Orshoven en Mr. E. Jacubowitz gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van het wettigheidsbeginsel 
 
 A.1.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5305 en 5307 voeren in hun eerste middel een schending aan 
van het wettigheidsbeginsel, van het algemeen beginsel van grondwettelijk recht van de lopende zaken en van de 
artikelen 88, 101, 105, 106 en 109 van de Grondwet. Die beginselen en bepalingen zouden zijn geschonden 
doordat de bestreden wet werd bekrachtigd en afgekondigd op een ogenblik dat de Kamers ontbonden waren en 
de bevoegdheden van de Regering tot de lopende zaken waren beperkt. De bekrachtiging en de afkondiging van 
de bestreden wet zouden niet kunnen worden beschouwd als handelingen die onder de lopende zaken vallen. 
Wanneer het algemeen beginsel van de lopende zaken is geschonden, dient de rechter de betreffende 
ongrondwettige regelgeving buiten toepassing te laten of te vernietigen. 
 
 A.2.  De Ministerraad erkent dat de bekrachtiging en de afkondiging niet onder de lopende zaken vallen. 
Het doel van de lopende zaken bestaat evenwel erin de parlementaire prerogatieven te vrijwaren. In casu kon de 
Koning aan die prerogatieven geen afbreuk doen omdat de bestreden wet reeds werd gestemd door de 
wetgevende kamers. Hij zou daarentegen afbreuk hebben gedaan aan de parlementaire prerogatieven door de wet 
niet te bekrachtigen en af te kondigen. 
 
 
 Ten aanzien van de bevoegdheidverdelende regels 
 
 A.3.  De Vlaamse Regering, verzoekende partij in de zaak nr. 5310, vordert de vernietiging van artikel 2, 1° 
en 6°, en artikel 3 van de bestreden wet. Als enig middel voert zij aan dat de bestreden bepalingen, die ertoe 
strekken onder meer bepaalde reality-tv-uitzendingen te verbieden, een schending inhouden van de artikelen 38 
en 127 van de Grondwet en van artikel 4, 6°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen. Uit die bepalingen volgt dat in beginsel de gemeenschappen bevoegd zijn inzake de culturele 
aangelegenheden, met inbegrip van de radio-omroep en televisie, doch met uitzondering van het uitzenden van 
mededelingen van de federale Regering. Uit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof blijkt dat de 
gemeenschapsbevoegdheden ruim moeten worden uitgelegd. In de eerste plaats kunnen de gemeenschappen het 
statuut van de omroepdiensten bepalen en de regels uitvaardigen inzake de programmatie en verdeling van de 
uitzendingen, hetgeen zowel voor de « openbare » als voor de « particuliere » omroep geldt. Daarnaast mogen de 
gemeenschappen bepalen wat wel of niet mag of kan worden uitgezonden bij wijze van « omroep ». Dat geldt in 
beginsel eveneens op het vlak van reclame, a fortiori nu het in 1980 nog gemaakte bevoegdheidsvoorbehoud 
voor de « handelspubliciteit », bij artikel 1 van de bijzondere wet van 8 augustus 1988 werd opgeheven. 
Derhalve zouden uitsluitend de gemeenschappen bevoegd zijn om de « omroep » van reality-tv-uitzendingen te 
regelen en desgevallend te verbieden. 
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 A.4.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5305 en 5307 voeren in hun tweede middel een schending 
aan van artikel 128, § 1, van de Grondwet en van artikel 5, § 1, I, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming der instellingen. Het gezondheidsbeleid en met name de gezondheidsopvoeding en de 
gezondheidspreventie behoren op grond van die bepalingen tot de gemeenschapsbevoegdheden. Het preventieve 
gezondheidsbeleid moet ruim worden opgevat : het heeft betrekking op de vrijwaring van de volksgezondheid, 
met name door het voorkomen van tuberculose en kanker, de vrijwaring van de gezondheid van moeder en kind, 
het medisch schooltoezicht, de medische sportcontrole en de verbetering van de gezondheidstoestand van de 
bevolking, zowel in het kader van de gezondheidsopvoeding als door passende maatregelen zoals de opsporing 
en de strijd tegen besmettelijke en sociale ziekten. Enkel de regelgeving inzake de verplichte vaccinaties en de 
dringende geneeskundige hulpverlening zouden nog tot de bevoegdheid van de federale overheid behoren. De 
bestreden wet, die de gezondheidstoestand van de bevolking beoogt te verbeteren door de patiënt te beschermen 
tegen de uitwassen die voorkomen in de sector van de medische esthetiek, zou derhalve een 
gemeenschapsaangelegenheid regelen. 
 
 A.5.  Volgens de Ministerraad strekt de wet ertoe de volksgezondheid te beschermen. Zij regelt daartoe de 
uitoefening van de geneeskunde die, zoals blijkt uit de parlementaire voorbereiding van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980, tot de bevoegdheid van de federale overheid behoort. De uitoefening van de geneeskunde zou 
ook, zoals uit adviezen van de Raad van State wordt afgeleid, de informatieverstrekking omvatten die betrekking 
heeft op medische zorgen en dienstverlening. De Ministerraad erkent weliswaar dat de reclame, als onderdeel 
van de aangelegenheid radio-omroep en televisie, principieel tot de bevoegdheid van de gemeenschappen 
behoort, maar uit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, meer bepaald uit het arrest nr. 109/2000, blijkt dat 
de federale overheid bevoegd is gebleven voor de reclame voor geneesmiddelen en medische behandelingen 
omdat die reclame nauw verbonden is met de aangelegenheid van de uitoefening van de geneeskunde. 
Bovendien zou de federale wetgever tevens bevoegd zijn om de reclame te regelen in het kader van zijn 
bevoegdheid inzake marktpraktijken en consumentenbescherming. 
 
 A.6.  Volgens de Vlaamse Regering wordt met de bestreden wet niet de uitoefening van de geneeskunde 
geregeld, evenmin als het recht op medische informatie, zodat het met de bestreden bepalingen ingevoerde 
verbod op reclame niet tot de bevoegdheid van de federale wetgever behoort, te meer nu dat verbod ook een 
verbod op bepaalde televisieprogramma’s omvat. Wat de invulling van het begrip « uitoefening van de 
geneeskunde » betreft, verwijst de Vlaamse Regering naar het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 
betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, 
waaruit blijkt dat het enkel gaat om handelingen die tot doel hebben de gezondheidstoestand te onderzoeken, 
ziekten en gebreken op te sporen, een diagnose te stellen of een behandeling uit te voeren van een fysieke of 
psychische, werkelijke of vermeende pathologische toestand. Als uitzondering op de ruim te interpreteren 
gemeenschapsbevoegdheid inzake het gezondheidsbeleid, zou dat begrip strikt moeten worden geïnterpreteerd. 
De afwezigheid van een therapeutisch of reconstructief doel zou bijgevolg elk verband met de uitoefening van de 
geneeskunde uitsluiten. 
 
 Wat de regeling van de medische informatie betreft, merkt de Vlaamse Regering in de eerste plaats op dat 
de bestreden wet ook toepasselijk is op handelingen waarop de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten 
van de patiënt geen betrekking heeft, aangezien de medische esthetiek buiten het kader van de 
« gezondheidszorg » valt zoals bedoeld in die wet. Het verbod op het « omroepen » van reality-tv-uitzendingen 
beoogt bovendien de kijker te beschermen, terwijl het recht op medische informatie enkel toepasselijk is op de 
verhouding tussen de beoefenaar van een medisch beroep en zijn patiënt. Overigens is de bestreden wet niet 
enkel toepasselijk op de beoefenaars van gezondheidsberoepen. Zij geldt voor elke natuurlijke of rechtspersoon 
die reclame maakt voor ingrepen van medische esthetiek. Het arrest nr. 109/2000 kan volgens de Vlaamse 
Regering niet naar analogie worden toegepast. Er valt immers niet in te zien met welke van de aangelegenheden 
die luidens (de parlementaire voorbereiding van) de bijzondere wet van 8 augustus 1980 op het vlak van het 
gezondheidsbeleid aan de federale wetgever werden voorbehouden, de bestreden regeling « nauw verbonden » 
zou zijn. In elk geval zou niet kunnen worden aangenomen dat het bevoegdheidsvoorbehoud inzake de 
uitoefening van de geneeskunde, zo het te dezen al relevant zou zijn, dermate ruim moet worden geïnterpreteerd 
dat het zich tevens uitstrekt tot de reglementering van het omroepen van televisieprogramma’s over ingrepen van 
medische esthetiek. Televisieprogramma’s kunnen niet met reclame worden vereenzelvigd, hetgeen door een 
Europese richtlijn (2010/13/EU) zou worden bevestigd. 
 
 De Vlaamse Regering betwist niet de aan de federale wetgever voorbehouden bevoegdheid inzake 
handelspraktijken en consumentenbescherming, maar meent dat die voorbehouden bevoegdheid geen afbreuk 
mag doen aan de bevoegdheden die aan de gemeenschappen werden toegewezen. Het begrip reclame zou 
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derhalve niet zo ruim mogen worden ingevuld dat daarmee een gemeenschapsbevoegdheid wordt uitgeoefend of 
de uitoefening van die bevoegdheid door de gemeenschap zelf moeilijk of onmogelijk wordt gemaakt. 
 
 A.7.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5305 en 5307 benadrukken dat de wetgever, door reclame 
voor ingrepen van medische esthetiek te verbieden en het verstrekken van persoonlijke informatie over 
dergelijke ingrepen te reguleren, preventief tracht op te treden ter bescherming van de belangen van 
(toekomstige) patiënten en meer in het algemeen ter bescherming van de volksgezondheid. De bestreden wet zou 
derhalve deel uitmaken van het preventieve gezondheidsbeleid en mede gericht zijn op de 
gezondheidsopvoeding. In elk geval leunt de bestreden wet naar hun oordeel meer aan bij die materies dan bij de 
federale bevoegdheid inzake het uitoefenen van de geneeskunde. 
 
 A.8.  De Ministerraad betwist de stelling van de Vlaamse Regering dat de bestreden wet niet de uitoefening 
van de geneeskunde zou regelen in de zin van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de 
uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Onder die uitoefening zouden ook niet-heelkundige ingrepen 
vallen, waarvan in de bestreden wet wordt gezegd dat zij geen therapeutisch karakter hebben. Om alle 
onduidelijkheid weg te nemen inzake de bevoegdheid om de door de wet geviseerde ingrepen uit te voeren, 
werden twee wetsvoorstellen ingediend : een wetsvoorstel tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen 
van invasieve medische cosmetiek uit te voeren en een wetsvoorstel tot regeling van de instellingen buiten het 
ziekenhuis waar invasieve esthetische ingrepen worden uitgevoerd. Samen met die wetsvoorstellen beoogt de 
bestreden wet een wettelijk kader te bieden voor de esthetische geneeskunde, om de misbruiken in dat vakgebied 
te doen ophouden. 
 
 De Ministerraad benadrukt vervolgens de band tussen reclame en reality-tv-uitzendingen. Reclame is 
immers erop gericht om rechtstreeks of onrechtstreeks de afzet van goederen of diensten te bevorderen, terwijl 
reality-tv-uitzendingen minstens tot gevolg hebben dat plastische chirurgie wordt verheerlijkt en zijn zij 
(minstens onrechtstreeks) erop gericht om de afzet van behandelingen van esthetische chirurgie te vergroten. De 
verwijzing naar de richtlijn 2010/13/EU zou niet pertinent zijn omdat daaruit niet volgt dat reality-tv niet als een 
vorm van reclame zou kunnen worden beschouwd. 
 
 
 Ten aanzien van het gelijkheidsbeginsel 
 
 A.9.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5304 en 5306 voeren in hun eerste middel een schending aan 
van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat de bestreden wet enkel van toepassing is op artsen die 
ingrepen van medische esthetiek uitvoeren en personen die daarvoor reclame maken en niet op andere personen 
die ingrepen van medische esthetiek uitvoeren en personen die daarvoor reclame maken. De wet viseert immers 
enkel de ingrepen van medische esthetiek die worden uitgevoerd door een beoefenaar van de geneeskunde als 
bedoeld in artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van 
de gezondheidszorgberoepen. Die bepaling omschrijft de voorwaarden om het beroep van arts uit te oefenen en 
de omstandigheden waaronder sprake is van een onwettige uitoefening van de geneeskunde. Andere personen 
die ingrepen van medische esthetiek uitvoeren (waaronder permanente make-up, laserbehandelingen, botox-
injecties en rimpelinspuitingen), zoals schoonheidsspecialistes, voet- en nagelverzorgsters, kappers en dergelijke, 
ontsnappen aldus aan het reclameverbod. Dat verschil in behandeling zou niet redelijk verantwoord zijn : artsen 
worden geacht een hogere zorgkwaliteit te leveren dan niet-artsen en toch wordt hun rechtspositie door de 
bestreden wet meer beperkt en geschaad dan die van de niet-artsen. De wet zou daardoor haar doel 
voorbijschieten en zelfs een averechts effect hebben. Door de ernstige strafsancties en administratieve geldboetes 
zou er bovendien sprake zijn van een onevenredige maatregel. 
 
 A.10.  Dezelfde verzoekende partijen voeren in hun tweede middel een schending aan van de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet, doordat de bestreden wet enkel van toepassing is op artsen die ingrepen van medische 
esthetiek uitvoeren en personen die daarvoor reclame maken en niet op artsen die geen (zuiver) esthetische 
ingrepen uitvoeren en personen die daarvoor reclame maken. Tot de laatste categorie behoren artsen die ingrepen 
uitvoeren met zowel een esthetisch als een therapeutisch doel, zoals dermatologen of oogartsen die een 
laserbehandeling toepassen. Ook borstverkleiningen kunnen zowel een esthetisch als een therapeutisch doel 
dienen. Eenzelfde arts kan bijgevolg zowel zuiver therapeutische, zuiver esthetische als gemengd esthetisch-
therapeutische ingrepen uitvoeren. Door zonder enige motivering uitsluitend de artsen te viseren die zuiver 
esthetische ingrepen uitvoeren (en de personen die daarvoor reclame maken), zou de bestreden wet een 
ongerechtvaardigd verschil in behandeling doen ontstaan. Alle artsen dienen de deontologische regels inzake 
reclamevoering te eerbiedigen, zodat het niet zou opgaan een bepaalde categorie van artsen aan veel strengere 
sancties bloot te stellen. 
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 A.11.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5305 en 5307 voeren in hun vierde middel een schending 
aan van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, wegens dezelfde verschillen in behandeling die de verzoekende 
partijen in de zaken nrs. 5304 en 5306 aanvechten (A.7-A.8). In de eerste plaats is dat het verschil in behandeling 
tussen artsen die een zuiver esthetische ingreep verrichten en de artsen die een esthetische ingreep met 
therapeutisch doel of een andere dan esthetische medische ingreep verrichten. Wat de vergelijking met de 
laatstgenoemde categorie betreft, wijzen de verzoekende partijen op de specifieke aard van de esthetische 
ingrepen, die vereist dat een patiënt op een zeer visuele wijze kan worden geïnformeerd omtrent de aard en de 
mogelijke resultaten, gevolgen en nevenwerkingen van de ingreep, hetgeen voor niet-esthetische ingrepen 
doorgaans irrelevant is. Daarnaast vechten zij het verschil in behandeling aan tussen artsen die esthetische 
ingrepen verrichten en niet-artsen die esthetische ingrepen verrichten. Een persoon met een hogere universitaire 
opleiding is daardoor voor dezelfde of soortgelijke ingrepen aan strengere normen onderworpen dan een persoon 
die geen doorgedreven medische opleiding heeft gevolgd. 
 
 A.12.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5311 voert in haar eerste middel een schending aan van de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat de bestreden wet een verschil in behandeling creëert tussen 
verschillende beoefenaars van de geneeskunde. Zij werpt op dat elke medische ingreep een therapeutisch doel 
heeft, bij gebreke waarvan er van de beoefening van de geneeskunde geen sprake zou kunnen zijn. Het 
gehanteerde criterium van onderscheid zou bijgevolg (zowel medisch als juridisch) niet verantwoord zijn en de 
economische mededinging tussen de artsen verstoren. De aangewende middelen zouden bovendien onevenredig 
zijn. 
 
 A.13.  Wat het verschil in behandeling tussen artsen en niet-artsen betreft, merkt de Ministerraad op dat 
schoonheidsspecialisten en andere niet-artsen niet bevoegd zijn om de geneeskunde te beoefenen en dus geen 
medische handelingen mogen stellen. Er bestaan evenwel, in het domein van de esthetische geneeskunde, 
ingrepen die bij gebrek aan een wettelijke regeling worden uitgevoerd door personen die geen geneesheer zijn. 
Met name inspuitingen met botox en laserbehandelingen worden ook door schoonheidsspecialisten uitgevoerd. 
Met het oog op de bescherming van de volksgezondheid werden daarom drie wetsvoorstellen ingediend, waarin 
onder meer wordt bepaald dat de in de bestreden wet bedoelde ingrepen uitsluitend door artsen mogen worden 
uitgevoerd. Niet-artsen zouden niet bevoegd zijn om laserbehandelingen of inspuitingen met botox te verrichten. 
Indien zij dat toch doen, kunnen zij worden gestraft op grond van artikel 38 van het koninklijk besluit nr. 78 van 
10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Het opgeworpen verschil in 
behandeling zou derhalve binnen afzienbare tijd ophouden te bestaan. 
 
 Wat het verschil in behandeling tussen de verschillende categorieën van artsen betreft, merkt de 
Ministerraad op dat het alle artsen in beginsel verboden is om reclame te maken. Hij wijst in dat verband op 
artikel 127 van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen. Uit die bepaling vloeit voort dat geen informatie mag worden verstrekt ter bevordering van 
medische ingrepen of van de zorgverstrekkers die ervoor zorgen. Die laatsten mogen enkel hun persoonlijke 
gegevens kenbaar maken. Uit de Code van de geneeskundige plichtenleer blijkt bovendien dat het geneesheren 
in het algemeen verboden is, onder meer, om informatie te verstrekken die niet waarheidsgetrouw, objectief, 
relevant, verifieerbaar, discreet en duidelijk is, om vergelijkende informatie te verstrekken en om publiciteit te 
maken die overbodige behandelingen veroorzaakt. Uit de in dezelfde Code vervatte discretieplicht vloeit verder 
voort dat artsen niet mogen deelnemen aan reality-tv-uitzendingen aangezien zij daardoor op een indiscrete wijze 
informatie verstrekken over hun beroepspraktijk. Overtredingen van de Code kunnen tuchtrechtelijk worden 
gesanctioneerd. De invoering van een strafrechtelijke sanctionering wordt volgens de Ministerraad verantwoord 
door de commerciële ontsporing van de sector van de esthetische geneeskunde en de vaststelling dat er inzake 
die ingrepen een ongebreidelde reclame plaatsvindt die een gevaar betekent voor de bevolking. Hij verwijst in 
dat verband naar hetgeen in de parlementaire voorbereiding is uiteengezet. 
 
 A.14.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5304 en 5306 zijn het niet eens met de redenering van de 
Ministerraad. Allereerst is het naar hun oordeel niet relevant of het voor niet-artsen al dan niet verboden is om 
ingrepen van medische esthetiek uit te voeren, vermits het verschil in behandeling de reclamevoering voor die 
activiteiten betreft (en niet de strafbaarstelling voor de uitoefening ervan). Vervolgens betwisten zij dat alle 
« ingrepen van medische esthetiek » exclusief aan artsen zijn voorbehouden. Dat geldt wel voor esthetische 
chirurgie, maar niet voor inspuitingen, definitieve ontharing (IPL-behandeling) en bepaalde lasertechnieken. Uit 
artikel 7, § 1, van het koninklijk besluit van 21 december 2006, waarin de bevoegdheid van 
schoonheidsspecialisten wordt omschreven, kan overigens worden afgeleid dat zij de voornoemde behandelingen 
mogen uitvoeren, hetgeen ook op grote schaal zou plaatsvinden en wanpraktijken zou teweegbrengen. De 
wetsvoorstellen waaraan de Ministerraad refereert, kunnen volgens de verzoekende partijen in de huidige 
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procedure niet worden aangewend aangezien zij tot op heden geen kracht van wet hebben. Bovendien heeft de 
Raad van State zich kritisch uitgelaten over de wijze waarop de uitvoering van invasieve ingrepen van medische 
esthetiek aan artsen zou worden voorbehouden. 
 
 A.15.  Wat hun tweede middel betreft, merken de verzoekende partijen in de zaken nrs. 5304 en 5306 op 
dat de algemene reclameverboden waarnaar de Ministerraad verwijst ofwel niet van toepassing zijn op ingrepen 
van medische esthetiek, ofwel duidelijk minder ver gaan dan het reclameverbod in de bestreden wet. Indien er 
geen verschil zou zijn tussen de bestreden wet en reeds bestaande wettelijke en deontologische reclameverboden, 
zoals de Ministerraad beweert, zou de bestreden wet overigens niet nodig zijn. De verzoekende partijen in de 
zaken nrs. 5305 en 5307 maken in hun memorie van antwoord dezelfde bedenking. Zij voegen daaraan toe dat 
het deontologisch normatief kader moet worden onderscheiden van het wettelijk en strafrechtelijk normatief 
kader. Het feit dat de Code van de geneeskundige plichtenleer ook tuchtrechtelijk reclame aan banden legt, 
betekent niet dat het door de bestreden wet ingevoerde onderscheid gerechtvaardigd zou zijn. 
 
 A.16.  Volgens de Ministerraad kan uit het koninklijk besluit van 21 december 2006 niet worden afgeleid 
dat schoonheidsspecialisten inspuitingen en permanente ontharingen met medische apparaten mogen uitvoeren. 
Omdat er evenwel misbruiken voorkomen, heeft de wetgever besloten om een wettelijk verbod in te voeren. In 
tegenstelling tot de bestreden wet, zijn de wetten die de uitoefening van de esthetische geneeskunde uitdrukkelijk 
regelen nog niet afgekondigd. Dat zou evenwel geen afbreuk doen aan de vaststelling dat ingrepen van medische 
esthetiek ook nu reeds verboden zijn voor schoonheidsspecialisten. Volgens de Ministerraad zullen zij, alsook de 
instellingen die hen tewerkstellen, geen reclame maken voor ingrepen die zij niet mogen uitvoeren. Ten slotte 
merkt de Ministerraad op dat aan de kritische opmerkingen van de Raad van State reeds werd tegemoetgekomen, 
zodat een duidelijker beeld bestaat van wat onder een heelkundige en een niet-heelkundige ingreep van 
esthetische geneeskunde moet worden verstaan. 
 
 
 Ten aanzien van de overige middelen 
 
 A.17.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5305 en 5307 voeren in hun derde middel een schending 
aan van het wettigheidsbeginsel, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 10, 11, 12 en 14 van de 
Grondwet, met artikel 7 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 15 van het 
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. De bestreden wet zou voorbijgaan aan het feit 
dat medische ingrepen zonder therapeutisch (en zonder reconstructief) doel strafrechtelijk verboden zijn, zodat 
de wet die reclame voor dergelijke ingrepen verbiedt onduidelijkheid schept omtrent het gedrag dat 
strafrechtelijk verboden is (eerste onderdeel). De bestreden wet zou niet verduidelijken welke ingrepen van 
medische esthetiek moeten worden geacht een therapeutisch doel te hebben - wettelijk gezien zou elke ingreep 
van medische esthetiek een dergelijk doel hebben, anders is zij verboden - en zou evenmin verduidelijken waar 
de grens ligt tussen verboden reclame en verboden persoonlijke informatie, enerzijds, en toegelaten persoonlijke 
informatie, anderzijds, hetgeen van belang is om de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de 
patiënt te kunnen naleven (tweede onderdeel). De bestreden wet zou ten slotte, wegens de voormelde 
onduidelijkheden, een niet te verantwoorden verschil in behandeling creëren tussen de personen die onder het 
toepassingsgebied ervan vallen en de personen die voor andere - wel duidelijk omschreven - misdrijven worden 
vervolgd (derde onderdeel). 
 
 A.18.  Volgens de Ministerraad moet een onderscheid worden gemaakt tussen de term « therapeutisch » in 
de zin van de bestreden wet en dezelfde term zoals hij wordt gebruikt in de interpretatie van het koninklijk 
besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. De bestreden 
wet hanteert de term uitsluitend in het licht van het welbepaald, namelijk esthetisch, doel van de handeling in 
kwestie, waarmee aan het strafrechtelijk wettigheidsbeginsel zou zijn voldaan. De Ministerraad merkt ook op dat 
de bestreden wet geen afbreuk doet aan de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, die 
inhoudt dat de patiënt het recht heeft om op een volledige wijze te worden geïnformeerd over de implicaties van 
een mogelijke ingreep. 
 
 A.19.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5304 en 5306 voeren in hun derde middel een schending 
aan van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 49 en 56 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie, doordat de bestreden wet een niet-gerechtvaardigde beperking 
inhoudt van de vrijheid van vestiging en dienstverlening van artsen die ingrepen van medische esthetiek 
uitvoeren, alsook van de private instellingen die op hen een beroep doen. De bestreden wet zou die vrijheid 
belemmeren of minder aantrekkelijk maken ten opzichte van soortgelijke ondernemingen die in andere EU-
lidstaten zijn gevestigd en daar niet aan een reclameverbod zijn onderworpen. De bestreden wet zou tevens de 
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vrijheid van de laatstgenoemden belemmeren wanneer zij in België reclame wensen te maken voor hun 
activiteiten. De verzoekende partijen wijzen ook op een richtlijn (2006/123/EG) die zich verzet tegen een 
algemeen verbod op commerciële communicatie van gereglementeerde beroepen, en op een arrest van het Hof 
van Justitie van 17 juli 2008, waarin een soortgelijk reclameverbod strijdig is bevonden met de in dit middel 
aangehaalde unierechtelijke bepalingen. Zij menen ten slotte dat de bestreden norm niet kan worden 
gerechtvaardigd door de uitzonderingsregeling waarin die unierechtelijke bepalingen voorzien, aangezien de 
voorwaarden daartoe niet zijn vervuld. 
 
 De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5305 en 5307 voeren in hun vijfde middel een soortgelijke 
schending aan. Indien zou worden getwijfeld aan de interpretatie van de artikelen 49 en 56 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie, vragen zij in ondergeschikte orde om daarover prejudiciële 
vragen te stellen aan het Hof van Justitie. 
 
 A.20.  De Ministerraad werpt in de eerste plaats op dat artikel 2 van de aangevoerde richtlijn niet van 
toepassing is op diensten van de gezondheidszorg en dat een andere richtlijn (2007/65/EG) een expliciet verbod 
oplegt inzake commerciële communicatie voor medische behandelingen die alleen op doktersvoorschrift 
verkrijgbaar zijn. Voor het overige is de Ministerraad van mening dat voldaan is aan de voorwaarden op grond 
waarvan het vrije verkeer van diensten en het recht op vrije vestiging kunnen worden beperkt. Hij verwijst in dat 
verband naar verschillende arresten van het Hof van Justitie. Daaruit zou blijken dat het Unierecht zich niet 
verzet tegen een algemeen reclameverbod voor ingrepen van medische esthetiek. 
 
 A.21.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5304 en 5306 voeren in hun vierde middel een schending 
aan van artikel 19 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, doordat de bestreden wet een niet-gerechtvaardigde beperking inhoudt van het recht op vrije 
meningsuiting van artsen die ingrepen van medische esthetiek uitvoeren, alsook van personen die op hen een 
beroep doen, en die categorieën daardoor gediscrimineerd worden ten opzichte van soortgelijke categorieën van 
personen die ter zake aan geen enkele beperking zijn onderworpen. De beperking van de vrijheid van 
meningsuiting dient te worden geïnterpreteerd in het licht van de voorwaarden en rechtspraak inzake artikel 10 
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Volgens de verzoekende partijen zou evenwel aan geen 
enkele van die voorwaarden zijn voldaan. 
 
 De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5305 en 5307 en de verzoekende partij in de zaak nr. 5311 voeren 
in hun zesde respectievelijk vierde middel een soortgelijke schending aan. De laatstgenoemde partij wijst erop 
dat de bestreden wet ook een beperking inhoudt van het fundamenteel recht op informatiegaring. In zijn derde 
middel voert dezelfde verzoekende partij bovendien een schending aan van artikel 25 van de Grondwet, dat het 
verbod op censuur instelt, doordat de bestreden wet reality-tv-uitzendingen over ingrepen van medische esthetiek 
als verboden reclame beschouwt. 
 
 A.22.  Volgens de Ministerraad is de bestreden wet voldoende duidelijk geformuleerd, streeft zij een 
wettige doelstelling na en voldoet zij aan het evenredigheidsbeginsel. De Ministerraad herhaalt ook dat de 
bestreden wet de toepassing van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt onverlet laat. 
Die wet regelt de persoonlijke, individuele betrekking tussen arts en patiënt. De persoonlijke informatie in de zin 
van de bestreden wet zou niet onder het toepassingsgebied van de wet van 22 augustus 2002 vallen. Wat de 
aangevoerde schending van artikel 25 van de Grondwet betreft, merkt de Ministerraad op dat uitzendingen via 
radio of televisie niet onder het toepassingsgebied van die grondwetsbepaling vallen. Hij verwijst daarvoor naar 
een arrest van het Hof van Cassatie van 7 december 2004. 
 
 A.23.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5304 en 5306 voeren in hun vijfde middel een schending 
aan van artikel 22 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, doordat de bestreden wet een niet-gerechtvaardigde beperking inhoudt van het privéleven van 
patiënten die een ingreep van medische esthetiek (willen) ondergaan. Hun recht op informatie zou door de 
bestreden wet immers ernstig worden beperkt en zij zouden derhalve worden gediscrimineerd ten opzichte van 
patiënten die een andere medische ingreep overwegen. Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens blijkt dat het recht op bescherming van de fysieke en psychische integriteit, alsook het recht op 
geïnformeerde toestemming, aspecten vormen die inherent zijn aan het recht op bescherming van het privéleven. 
 
 A.24.  De Ministerraad brengt daartegen in dat de patiënt nog steeds alle mogelijke informatie met 
betrekking tot een operatie zal kunnen inwinnen bij een arts, in het kader van een consultatie. Het zal de arts 
echter wettelijk verboden zijn reclame te maken voor dergelijke ingrepen. Er zou geen sprake zijn van 
discriminatie, aangezien alle patiënten, in het kader van een persoonlijke consultatie dezelfde vorm van 
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informatie zullen kunnen krijgen. Daarenboven is het ook alle andere geneesheren op grond van de Code van de 
geneeskundige plichtenleer verboden om reclame te maken in de zin van de bestreden wet. 
 
 A.25.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5311 voert ten slotte in zijn tweede middel een schending aan 
van artikel 23, derde lid, 2°, van de Grondwet, dat het recht op bescherming van de gezondheid waarborgt. De 
gezondheid zou niet worden beschermd wanneer patiënten die een esthetische ingreep overwegen elke publieke 
informatie omtrent de kwaliteit van de beroepspraktijk wordt onthouden. 
 
 A.26.  De Ministerraad brengt in herinnering dat het reclameverbod niet eraan in de weg staat dat een arts 
een patiënt informeert, in het kader van een persoonlijke consultatie, over de voor- en nadelen en de gevolgen 
van een esthetische ingreep. Bovendien zou de bestreden wet het recht op bescherming van de gezondheid enkel 
ten goede komen, zodat artikel 23, derde lid, 2°, van de Grondwet niet is geschonden. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden wet 

 

 B.1.  De bestreden wet verbiedt reclame voor ingrepen van medische esthetiek (artikel 3, 

eerste lid, eerste zin). 

 

 Als reclame wordt beschouwd « iedere vorm van mededeling of handeling die 

rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel heeft ingrepen van medische esthetiek te bevorderen, 

zulks ongeacht de daartoe aangewende plaats, drager of technieken, reality-tv-uitzendingen 

inbegrepen » (artikel 2, 1°). 

 

 Tot de ingrepen van medische esthetiek behoort « elke ingreep van een beoefenaar van de 

geneeskunde als bedoeld in artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 

1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, om iemands uiterlijk op 

diens vraag te veranderen om esthetische redenen, zonder therapeutisch of reconstructief doel. 

Dit behelst ook de inspuitingen, evenals laser klasse IV- en IPL-behandelingen » (artikel 2, 

5°). 

 

 Persoonlijke informatie met betrekking tot ingrepen van medische esthetiek is onder 

bepaalde voorwaarden toegelaten. Onder persoonlijke informatie wordt verstaan elke vorm 

van mededeling of handeling die er rechtstreeks of onrechtstreeks op is gericht, ongeacht de 

daartoe aangewende plaats, drager of technieken, de beoefenaar bekend te maken, dan wel 

informatie te verstrekken over de aard van zijn beroepspraktijk. De persoonlijke informatie 

dient waarheidsgetrouw, objectief, relevant, verifieerbaar, discreet en duidelijk te zijn. Die 
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informatie mag niet misleidend of vergelijkend zijn en mag evenmin financiële argumenten 

aanwenden (artikel 3, eerste lid, tweede zin, tweede lid en derde lid, en artikel 2, 2°). 

 

 De resultaten van onderzoeken en behandelingen, zoals onder meer foto’s die werden 

genomen vóór en na een ingreep van medische esthetiek of de getuigenis van een patiënt, 

mogen niet worden aangewend in het kader van persoonlijke informatie. De namen en 

beroepstitels van de beroepsbeoefenaars moeten daarentegen steeds worden vermeld 

(artikel 3, vierde en vijfde lid). 

 

 De overtreder van het reclameverbod wordt gestraft met een gevangenisstraf van acht 

dagen tot een maand en met een geldboete van 250 euro tot 10 000 euro of met een van die 

straffen alleen. Bovendien kan de rechtbank bevelen dat het vonnis of de samenvatting ervan 

op kosten van de overtreder in drie kranten en op enige andere wijze wordt bekendgemaakt 

(artikel 4). 

 

 Aan de overtreder van het reclameverbod kan tevens een administratieve geldboete van 

125 euro worden opgelegd. Wanneer hij binnen de termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de 

datum waarop hem een administratieve geldboete is opgelegd, een overtreding begaat van 

dezelfde aard als die welke tot de toepassing van een administratieve geldboete heeft geleid, 

bedraagt de geldboete het dubbele van de voorheen opgelegde geldboete (artikel 5). 

 

 

 Ten aanzien van de bevoegdheid van het Hof 

 

 B.2.  In het eerste middel in de zaken nrs. 5305 en 5307 voeren de verzoekende partijen 

aan dat de bestreden wet door de Koning werd bekrachtigd en afgekondigd op een ogenblik 

waarop de Kamers ontbonden waren, terwijl de bekrachtiging en de afkondiging van wetten 

niet zouden kunnen worden beschouwd als lopende zaken, hetgeen een schending zou 

inhouden van het wettigheidsbeginsel, van het algemeen beginsel van grondwettelijk recht 

van de lopende zaken en van de artikelen 88, 101, 105, 106 en 109 van de Grondwet. 

 

 B.3.  Het Hof is niet bevoegd om rechtstreeks te toetsen aan de algemene 

rechtsbeginselen of aan andere grondwetsbepalingen dan de bepalingen van titel II en de 

artikelen 170, 172 en 191 van de Grondwet. Bovendien is het Hof in de regel slechts bevoegd, 
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onder voorbehoud van artikel 30bis van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof, om de grondwettigheid te toetsen van wettelijke bepalingen wat de 

inhoud ervan betreft, maar niet wat de wijze van totstandkoming ervan betreft. 

 

 Het middel, dat enkel de wijze van totstandkoming van de bestreden bepalingen betreft, is 

vreemd aan de bevoegdheid van het Hof. 

 

 

 Ten aanzien van de bevoegdheidverdelende regels 

 

 B.4.  In het tweede middel in de zaken nrs. 5305 en 5307 voeren de verzoekende partijen 

aan dat de bestreden wet, doordat zij de gezondheidstoestand van de bevolking beoogt te 

verbeteren, een aangelegenheid regelt die krachtens artikel 5, § 1, I, van de bijzondere wet van 

8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen aan de gemeenschappen toekomt. 

 

 In het enige middel in de zaak nr. 5310 voert de Vlaamse Regering aan dat artikel 2, 1° 

en 6°, en artikel 3 van de bestreden wet, doordat zij bepaalde reality-tv-uitzendingen 

verbieden, een aangelegenheid regelen die krachtens artikel 4, 6°, van dezelfde bijzondere wet 

aan de gemeenschappen toekomt. 

 

 B.5.  Artikel 5, § 1, I, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 

instellingen wijst de bevoegdheid inzake het gezondheidsbeleid toe aan de gemeenschappen, 

onder voorbehoud van de uitzonderingen die het bepaalt. 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding van voormeld artikel blijkt duidelijk dat het regelen 

van de uitoefening van de geneeskunst en van de paramedische beroepen niet behoort tot de 

materies die, wat het gezondheidsbeleid betreft, als persoonsgebonden aangelegenheden aan 

de gemeenschappen zijn overgedragen (Parl. St., Senaat, 1979-1980, nr. 434/1, p. 7). 

 

 Hoewel het gemaakte voorbehoud wat de uitoefening van de geneeskunde betreft niet zo 

ruim kan worden begrepen dat het elk aspect van de verhouding tussen artsen en patiënten zou 

omvatten (zie arrest nr. 15/2008 van 14 februari 2008), is de reclame voor geneesmiddelen en 

medische behandelingen, zoals het Hof reeds in zijn arrest nr. 109/2000 van 31 oktober 2000 

heeft geoordeeld, dermate nauw verbonden met de aangelegenheid van de uitoefening van de 
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geneeskunde dat de regeling ervan aan de federale wetgever toekomt. Tot de voormelde 

medische behandelingen behoren tevens de ingrepen van medische esthetiek. 

 

 B.6.  Uit artikel 2, 1° en 6°, van de bestreden wet blijkt dat het verbod op reclame voor 

ingrepen van medische esthetiek tevens slaat op reality-tv-uitzendingen, waarmee het 

televisiegenre wordt bedoeld « waarbij meestal in de vorm van een soap het dagelijkse leven 

van onbekende of bekende personen wordt gevolgd ». 

 

 Weliswaar behoort de reclame, als onderdeel van de aangelegenheid radio-omroep en 

televisie (artikel 4, 6°, van de voormelde bijzondere wet), principieel tot de bevoegdheid van 

de gemeenschappen, maar de federale wetgever vermocht redelijkerwijze te oordelen dat de 

uitbreiding van het toepassingsgebied van het reclameverbod te dezen noodzakelijk was om 

de doelstelling van de bestreden wet te bereiken. Gelet op de wervende kracht van de reality-

tv-uitzendingen, is het verbod op reclame in dergelijke uitzendingen over ingrepen van 

medische esthetiek onlosmakelijk verbonden met het verbod op reclame voor dergelijke 

ingrepen. Rekening houdend met de zeer beperkte draagwijdte van het verbod, doet de 

maatregel niet op onevenredige wijze afbreuk aan de bevoegdheid van de gemeenschappen 

om de radio-omroep en televisie te regelen. 

 

 B.7.  De middelen zijn niet gegrond. 

 

 

 Ten aanzien van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie 

 

 B.8.  In het eerste middel in de zaken nrs. 5305 en 5307 voeren de verzoekende partijen 

aan dat de bestreden wet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, doordat zij enkel 

van toepassing is op artsen die ingrepen van medische esthetiek uitvoeren en personen die 

daarvoor reclame maken en niet op andere personen die ingrepen van medische esthetiek 

uitvoeren en personen die daarvoor reclame maken. De verzoekende partijen in de zaken 

nrs. 5305 en 5307 formuleren in hun vierde middel een soortgelijke grief. 

 

 B.9.  Het door de bestreden wet ingevoerde reclameverbod geldt enkel voor ingrepen van 

medische esthetiek die door een beoefenaar van de geneeskunde, als bedoeld in artikel 2, § 1, 

van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de 
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gezondheidszorgberoepen, worden uitgevoerd. Het reclameverbod geldt derhalve niet voor 

personen die niet over een wettelijk diploma van « doctor in de genees-, heel- en 

verloskunde » beschikken en die soortgelijke esthetische ingrepen uitvoeren. 

 

 B.10.  Het reclameverbod geldt voor ingrepen van medische esthetiek om iemands 

uiterlijk op diens vraag te veranderen om esthetische redenen, zonder therapeutisch of 

reconstructief doel. De bestreden wet vermeldt uitdrukkelijk dat dit « ook de inspuitingen, 

evenals laser klasse IV- en IPL-behandelingen » omvat. 

 

 B.11.  De verzoekende partijen tonen aan dat ook andere beroepsbeoefenaars, met name 

schoonheidsspecialisten, soortgelijke ingrepen uitvoeren, waaronder inspuitingen en 

laserbehandelingen. De Ministerraad erkent dat het reclameverbod in dat geval niet van 

toepassing is, maar voert aan dat dergelijke ingrepen verboden zijn, of op zijn minst in de 

nabije toekomst verboden zullen worden. 

 

 B.12.  Allereerst wijst de Ministerraad op het koninklijk besluit van 21 december 2006 

betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten op het 

gebied van lichaamsverzorging, van opticien, dentaaltechnicus en begrafenisondernemer, 

waarin onder meer de activiteiten en beroepsbekwaamheden van de schoonheidsspecialist 

worden vermeld. 

 

 Artikel 7, § 1, van dat koninklijk besluit bepaalt : 

 

 « Onder activiteiten van schoonheidsspecialist(e) moet voor de toepassing van dit besluit 
het verzorgen van het menselijk lichaam worden verstaan, alleen om het uiterlijk van de mens 
in stand te houden of mooier te maken. Deze zorgen omvatten ook het epileren en de semi-
permanente make-up ». 
 

 De beroepsbekwaamheid voor het uitoefenen van de activiteiten van 

schoonheidsspecialist bestaat onder meer uit het kunnen « toepassen van alle gebruikelijke 

schoonheidstechnieken en de nodige niet-medische apparaten, voor dames en heren » 

(artikel 8, 4°, b). 

 

 Uit die bepalingen kan evenwel niet worden afgeleid dat het schoonheidsspecialisten zou 

zijn verboden om elk van de esthetische behandelingen uit te voeren, waaronder inspuitingen 
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en laserbehandelingen, die onder het door de bestreden wet ingevoerde reclameverbod vallen 

wanneer zij door artsen worden uitgevoerd. 

 

 B.13.  Vervolgens wijst de Ministerraad op een wetsvoorstel tot regeling van de vereiste 

kwalificaties om ingrepen van invasieve medische cosmetiek uit te voeren (Parl. St., Senaat, 

2010, nr. 5-62/1). Zodra dat wetsvoorstel is goedgekeurd, zou elke twijfel worden 

weggenomen over het verbod voor andere personen dan artsen om bepaalde esthetische 

behandelingen uit te voeren, waaronder inspuitingen en laserbehandelingen, die onder het 

door de bestreden wet ingevoerde reclameverbod vallen wanneer zij door artsen worden 

uitgevoerd. 

 

 Weliswaar kan het Hof, wanneer het wettelijke bepalingen toetst aan de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet, rekening houden met ontwikkelingen die zich na de totstandkoming van 

die wettelijke bepalingen voordoen, maar het dient het normatieve kader in aanmerking te 

nemen zoals dat op het ogenblik van de toetsing van kracht is. Het Hof kan derhalve, om uit te 

maken of er al dan niet sprake is van een verschil in behandeling, geen rekening houden met 

een wetsvoorstel. 

 

 Inmiddels heeft de wetgever het voormelde wetsvoorstel evenwel aangenomen dat 

bepaalt dat enkel de houders van een bijzondere beroepstitel van « geneesheer specialist in de 

plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde » of van « geneesheer specialist in de 

heelkunde » bevoegd zijn om het geheel van de niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige en 

esthetisch-heelkundige ingrepen uit te voeren (artikel 9). 

 

 Onder de niet-heelkundige esthetische geneeskunde wordt verstaan « elke niet-

heelkundige technische medische ingreep door middel van om het even welk instrument, 

chemische stof of hulpmiddel met om het even welke energievorm doorheen de huid of de 

slijmvliezen waarbij, zonder enig therapeutisch of reconstructief doel, vooral beoogd wordt 

het lichaamsuiterlijk van een patiënt om esthetische redenen te veranderen. De hulpmiddelen 

die om het even welke energievorm gebruiken omvatten de hulpmiddelen die een laser van 

klasse 4 en hoger of fel pulserend licht gebruiken » (artikel 2, 1°). 

 

 De wetgever heeft de ingrepen van medische esthetiek in beginsel voorbehouden aan 

bepaalde beoefenaars van de geneeskunde, maar hij heeft tegelijkertijd in de volgende 
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uitzondering voorzien : de schoonheidsspecialisten die over de door de Koning bepaalde 

beroepsbekwaamheden beschikken zijn bevoegd om de epilatietechnieken met een laser van 

klasse 4 of met fel pulserend licht aan te wenden, indien zij een door de Koning bepaalde 

opleiding hebben gevolgd (artikel 15). 

 

 Daaruit volgt dat het schoonheidsspecialisten niet principieel verboden is om bepaalde 

van de esthetische behandelingen uit te voeren, waaronder laserbehandelingen, die onder het 

door de bestreden wet ingevoerde reclameverbod vallen wanneer zij door artsen worden 

uitgevoerd. 

 

 B.14.  Uit hetgeen voorafgaat vloeit voort dat de bestreden wet een verschil in 

behandeling doet ontstaan inzake de mogelijkheid om reclame te voeren voor bepaalde 

esthetische ingrepen. Wanneer die ingrepen door een arts worden uitgevoerd, mag daarvoor 

geen reclame worden gemaakt. Wanneer die ingrepen door een andere bevoegde persoon 

worden uitgevoerd, mag daarvoor wel reclame worden gemaakt. 

 

 B.15.  Zoals de Ministerraad erkent en zoals in de parlementaire voorbereiding wordt 

bevestigd, is de wet ingegeven door de bekommernis om de volksgezondheid te beschermen. 

Meer bepaald beoogt zij de vastgestelde uitwassen en misbruiken op het vlak van de medische 

esthetiek te bestrijden (Parl. St., Senaat, 2010, nr. 5-61/1, pp. 1-2), inzonderheid door 

« agressief wervende reclame of ronselreclame te verbieden » (ibid., p. 5). 

 

 B.16.  In het licht van de voormelde doelstelling is het niet pertinent om voor dezelfde of 

soortgelijke ingrepen een reclameverbod in te voeren, naar gelang van de persoon die de 

ingreep uitvoert. Dat is des te meer het geval, nu de artsen gelet op hun doorgedreven 

opleiding redelijkerwijze mogen worden geacht de gevolgen van een behandeling voor de 

gezondheid beter te kunnen inschatten dan andere personen die dezelfde of een soortgelijke 

behandeling uitvoeren. 

 

 B.17.  Het middel is gegrond. 

 

 Aangezien de andere middelen niet tot een ruimere vernietiging kunnen leiden, dienen zij 

niet te worden onderzocht. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 vernietigt de wet van 6 juli 2011 tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen 

van medische esthetiek en tot regeling van de informatie over dergelijke ingrepen. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 22 mei 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 5391, 5392, 5393, 5394, 

5396 en 5397 
 
 

Arrest nr. 71/2013 
van 22 mei 2013 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de beroepen tot vernietiging van de wet van 24 oktober 2011 « tot vrijwaring 
van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van 
de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging 
van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de 
geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en 
houdende diverse wijzigingsbepalingen », ingesteld door de cvba « Intercommunale pour la 
Gestion et la Réalisation d’Etudes Techniques et Economiques » en anderen. 
 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en F. Daoût, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de beroepen en rechtspleging 
 
 1.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 26 april 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 30 april 2012, is beroep tot vernietiging 
ingesteld van de wet van 24 oktober 2011 « tot vrijwaring van een duurzame financiering van 
de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke 
overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot 
oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende 
bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen » 
(bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 november 2011) door de 
cvba « Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d’Etudes Techniques et 
Economiques » (IGRETEC), met zetel te 6000 Charleroi, boulevard Mayence 1. 
 
 2.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 april 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 2 mei 2012, is beroep tot vernietiging 
ingesteld van dezelfde wet door de cvba « Association intercommunale Bureau Economique 
de la Province de Namur », met zetel te 5000 Namen, avenue Sergent Vrithoff 2. 
 
 3.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 2 mei 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 3 mei 2012, is beroep tot vernietiging 
ingesteld van  dezelfde wet door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van 
Turnhout, waarvan de kantoren gevestigd zijn te 2300 Turnhout, Albert Van Dyckstraat 20, 
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Bree, waarvan de kantoren gevestigd 
zijn te 3960 Bree, Peerderbaan 37, het « A.Z. Sint-Dimpna, Autonome Verzorgingsinstelling 
(AV) », met zetel te 2440 Geel, J.B. Stessenstraat 2, het « Ziekenhuis Oost-Limburg, 
Autonome Verzorgingsinstelling (AV) », met zetel te 3600 Genk, Schiepse Bos 6, het 
« Algemeen Stedelijk Ziekenhuis, Autonome Verzorgingsinstelling (AV) », met zetel te 
9300 Aalst, Merestraat 80, de vzw « Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen », met zetel te 
2060 Antwerpen, Lange Beeldekensstraat 267, de vzw « A.Z. Turnhout », met zetel te 
2300 Turnhout, Steenweg op Merksplas 44, de vzw « A.Z. Sint-Elisabeth », met zetel te 
2200 Herentals, Nederrij 133, de vzw « Jessa Ziekenhuis », met zetel te 3500 Hasselt, 
Salvatorstraat 20, de « Autonome Verzorgingsinstelling Virga Jesseziekenhuis (AV) », met 
zetel te 3500 Hasselt, Stadsomvaart 11, en de vzw « Icuro », met zetel te 1040 Brussel, 
Handelsstraat 82. 
 
 4.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 2 mei 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 3 mei 2012, is beroep tot vernietiging 
ingesteld van dezelfde wet, minstens van artikel 5, § 3, ervan, door de stad Beringen. 
 
 5.  Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 3 mei 2012 ter post 
aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 4 mei 2012, zijn beroepen tot 
vernietiging ingesteld van dezelfde wet door de stad Andenne en door de politiezone « des 
Arches », met kantoren te 5300 Andenne, avenue Reine Elisabeth 29. 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5391, 5392, 5393, 5394, 5396 en 5397 van de 
rol van het Hof, werden samengevoegd. 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
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 -  de cvba « SPI », waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 4000 Luik, rue du 
Vertbois 11; 
 
 -  de Waalse Regering, in de zaak nr. 5391; 
 
 -  de Ministerraad, in elke van de zaken. 
 
 De verzoekende partijen hebben memories van antwoord ingediend, en de cvba « SPI » 
en de Ministerraad hebben ook memories van wederantwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 16 april 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. J. Bourtembourg, advocaat bij de balie te Brussel, voor de verzoekende partijen in 
de zaken nrs. 5391, 5392, 5396 en 5397; 
 
 .  Mr. K. Salomez, advocaat bij de balie te Gent, loco Mr. W. van Eeckhoutte, advocaat 
bij het Hof van Cassatie, voor de verzoekende partij in de zaak nr. 5393; 
 
 .  Mr. D. De Keuster, advocaat bij de balie te Antwerpen, voor de verzoekende partij in 
de zaak nr. 5394; 
 
 .  Mr. M. Strongylos en Mr. G. Massart, advocaten bij de balie te Luik, voor de 
cvba « SPI »; 
 
 .  Mr. B. Lombaert en Me A. Carton, tevens loco Me D. D’Hooghe en 
Mr. L. Schellekens, advocaten bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers P. Nihoul en E. De Groot verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de beroepen 
 
 A.1.1.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5391 en 5392 zijn intercommunale verenigingen die bij het 
gemeenschappelijk pensioenstelsel van de plaatselijke overheden waren aangesloten. Zij preciseren dat zij 
allebei hebben geopteerd voor een indienstneming van hun personeel bij arbeidsovereenkomst. De verzoekende 
partijen in de zaak nr. 5393 zijn openbare centra voor maatschappelijk welzijn en ziekenhuizen, die statutair 
personeel in dienst hebben waarvoor de pensioenbijdrageregeling geldt die werd ingevoerd bij de wet van 
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24 oktober 2011 « tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde 
personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging 
van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en 
houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen » (hierna : 
de wet van 24 oktober 2011). De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5394 en 5396 zijn steden, en de 
verzoekende partij in de zaak nr. 5397 is een politiezone. 
 
 A.1.2.1.  De Ministerraad werpt een eerste exceptie op van onontvankelijkheid van de beroepen in de zaken 
nrs. 5391, 5392, 5393, 5396 en 5397, die is afgeleid uit de schending van artikel 6 van de bijzondere wet van 
6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof. Hij doet gelden dat de middelen onduidelijk en onvolledig zijn en 
enkel algemene kritiek formuleren op de wet in haar geheel, zonder precies aan te geven welke artikelen ervan 
ongrondwettig zouden zijn. 
 
 A.1.2.2.  De verzoekende partijen antwoorden dat de middelen gericht zijn tegen een wet, voeren de 
schending aan van uitdrukkelijk vermelde rechtsregels en geven de manier aan waarop de bestreden bepalingen 
de aangevoerde vormen schenden. Zij voegen eraan toe dat de Ministerraad met zijn memorie aantoont dat hij 
volkomen in staat is geweest om erop te antwoorden. 
 
 A.1.2.3.  In antwoord daarop doet de Ministerraad gelden dat louter de omstandigheid dat hij een memorie 
heeft ingediend, de verzoekende partijen niet kan ontslaan van de verplichting om artikel 6 van de bijzondere 
wet op het Grondwettelijk Hof in acht te nemen. 
 
 A.1.3.1.  De Ministerraad werpt een tweede exceptie van onontvankelijkheid op van de beroepen in de 
zaken nrs. 5391, 5392, 5396 en 5397, afgeleid uit het feit dat de verzoekende partijen hun belang om in rechte te 
treden niet aantonen. Hij doet gelden dat, ook al tonen zij goed aan dat de bestreden wet op hen van toepassing 
is, zij daarentegen niet bewijzen welk rechtstreeks en ongunstig effect zij op hun situatie zou kunnen hebben. Hij 
is daarentegen van mening dat de toepassing van de wet een gunstig effect heeft op de situatie van de 
verzoekende partijen in de zaken nrs. 5391, 5392 en 5396. 
 
 A.1.3.2.  De verzoekende partijen antwoorden dat de vaststelling dat hun bij de bestreden wetgeving 
nieuwe verplichtingen worden opgelegd, volstaat om hun belang om de vernietiging ervan te vorderen aan te 
tonen, en onderstrepen dat, indien het onontbeerlijk zou zijn het systeem van de pensioenen te herzien, men 
andere hervormingen had kunnen overwegen. 
 
 A.1.4.1.  De Ministerraad werpt een derde exceptie van onontvankelijkheid op van het beroep in de zaak 
nr. 5393, die is afgeleid uit het feit dat de verzoekende partijen hun belang om in rechte te treden niet aantonen. 
Wat de vzw « Icuro » betreft, doet de Ministerraad gelden dat het niet gaat om een lokaal of provinciaal bestuur 
of om een politiezone, zodat de bestreden wet niet van toepassing is op haar situatie. Hij voegt eraan toe dat die 
partij niet aantoont dat zij een collectief belang behartigt namens haar leden. De Ministerraad doet overigens 
gelden dat de zesde tot negende verzoekende partij ziekenhuizen zijn, georganiseerd in de vorm van 
verenigingen of privaatrechtelijke vennootschappen, die geen benoemd personeel in dienst kunnen hebben en die 
als privéwerkgevers zijn aangesloten bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Hij stelt vast dat de bestreden 
wet niet op hen van toepassing is en dat zij dus geen belang hebben om de vernietiging ervan te vorderen. Ten 
slotte wijst de Ministerraad erop, wat de eerste tot vijfde en de tiende verzoekende partij betreft, dat zij niet 
aantonen in welk opzicht de bestreden wet een ongunstig effect heeft op hun situatie. 
 
 A.1.4.2.  De eerste tot vijfde en de tiende verzoekende partij antwoorden dat zij binnen het 
toepassingsgebied van de bestreden wet vallen en in dat opzicht een belang hebben om de vernietiging ervan te 
vorderen. De zesde tot negende verzoekende partij erkennen dat zij niet binnen het toepassingsgebied van de wet 
vallen, maar doen gelden dat deze niettemin een invloed heeft op hun situatie omdat zij verenigingen zijn die 
personeel tewerkstellen dat hun door de OCMW’s ter beschikking wordt gesteld en waarvoor zij aan die laatsten 
de last van de sociale bijdragen moeten terugbetalen. Zij doen gelden dat de simulaties aantonen dat de bestreden 
wet een ongunstig effect heeft op hun financiële situatie. 
 
 De vzw « Icuro » antwoordt dat zij over een collectief belang beschikt om in rechte te treden. 
 
 A.1.4.3.  In antwoord daarop betwist de Ministerraad het feit dat de privéziekenhuizen moeten bijdragen in 
de lasten die de responsabiliseringsbijdragen voor de OCMW’s inhouden, omdat deze niet kunnen worden 
beschouwd als kosten met betrekking tot de personeelsleden die door het OCMW worden gedetacheerd ten 
gunste van het ziekenhuis. 
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 A.1.5.1.  De Ministerraad werpt een vierde exceptie van onontvankelijkheid op van het beroep in de zaak 
nr. 5394, die is afgeleid uit de ontstentenis, voor de verzoekende partij, van een belang om in rechte te treden. 
Hij doet gelden dat zij, in tegenstelling tot hetgeen zij beweert, geen enkel nadeel lijdt van de toepassing van de 
bestreden wet, en dat zij daarentegen zelfs erdoor wordt bevoordeeld omdat zij slechts het basispercentage 
verschuldigd is en geen responsabiliseringsbijdrage moet betalen. 
 
 A.1.5.2.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5394 antwoordt dat zij door de bestreden wet rechtstreeks en 
ongunstig wordt geraakt, en beijvert zich om dat aan te tonen met een simulatie van de gevolgen van de wet voor 
haar financiële situatie. Zij voegt eraan toe dat het mogelijk was geweest om het probleem van de pensioenen op 
te lossen via een andere hervorming, die voor haar situatie minder nadelig zou zijn geweest. 
 
 A.2.  De cvba « SPI Agence de développement pour la province de Liège » (afgekort SPI), tussenkomende 
partij, zet uiteen dat zij een intercommunale is die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en dat zij deel uitmaakt van « pool 1 ». Zij doet gelden dat de bij 
de bestreden wet doorgevoerde hervorming bepaalde categorieën van besturen die, zoals zij, slechts zeer weinig, 
of zelfs helemaal geen statutair personeel meer tewerkstellen, op een ernstige, ongewone en onevenredige wijze 
in gevaar brengt. Zij vordert de vernietiging van de artikelen 11 tot 14, 18 tot 20 en 26 van de wet van 24 oktober 
2011. 
 
 
 Ten aanzien van de middelen 
 
 A.3.1.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5391, 5392 en 5396 leiden een eerste middel af uit de 
schending, door de wet van 24 oktober 2011, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Zij doen gelden dat de 
wet van 24 oktober 2011 de lokale besturen die reeds vóór 1 januari 1994 bijdroegen aan de solidariteitsregeling 
inzake pensioenen van de lokale besturen, de lokale besturen die zich na 1 januari 1994 bij het gesolidariseerd 
stelsel hebben aangesloten wanneer zij daar een belang bij hadden, en die welke hebben beslist zich niet te 
verzetten tegen de vanaf 1 januari 2012 ambtshalve aansluiting bij het nieuwe stelsel omdat zij er hun voordeel 
mee deden, op dezelfde manier behandelt, zowel wat betreft de basispensioenbijdragen vanaf 2016, als wat 
betreft de aanvullende pensioenbijdragen voor individuele responsabilisering en de regularisatiebijdragen in 
geval van vaste benoeming van een contractueel personeelslid. Zij zijn van mening dat het strijdig is met het 
beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie de lokale besturen die jarenlang hebben bijgedragen aan een 
solidariteitsstelsel door, in voorkomend geval, bijdragen te betalen waarvan het bedrag hoger was dan de kosten 
die door het gemeenschappelijk stelsel werden gedragen voor het pensioen van hun personeelsleden en hun 
rechthebbenden, te verplichten opnieuw aanzienlijke inspanningen te doen om solidair te zijn met diegenen die 
pas in het gemeenschappelijk stelsel stappen wanneer hetgeen zij als bijdrage moeten betalen, lager is dan de 
kosten die zij zouden moeten dragen wanneer zij niet voor het gemeenschappelijk stelsel zouden kiezen. 
 
 Het eerste middel in de zaak nr. 5397 is identiek aan die middelen, onder voorbehoud dat de verzoekende 
partij de lokale besturen die reeds vóór de wet van 24 oktober 2011 bijdroegen aan de solidariteitsregeling inzake 
pensioenen van de lokale besturen, en de lokale besturen die hebben beslist zich niet te verzetten tegen de vanaf 
1 januari 2012 ambtshalve aansluiting bij het nieuwe stelsel, omdat zij er hun voordeel mee deden, vergelijkt. 
 
 A.3.2.  De cvba « SPI », tussenkomende partij, is eveneens van mening dat de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet zijn geschonden doordat de provinciale en lokale besturen op identieke wijze worden behandeld wat 
de toepassing van het basisbijdragepercentage betreft, terwijl zij zich in fundamenteel verschillende situaties 
bevinden naargelang zij zich bij het gesolidariseerd pensioenstelsel hebben aangesloten vóór 1 januari 1994 
(« pool 1 »), na die datum (« pool 2 »), of niet hun weigering te kennen hebben gegeven voor een ambtshalve 
aansluiting bij het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO vanaf 1 januari 2012, wegens hun eigen 
belang (« pools 3 en 4 »). Zij oordeelt dat er geen enkele reden is die kan verantwoorden dat de besturen die deel 
uitmaakten van « pool 1 », verplicht worden de pensioenlasten van de besturen van « pool 2 » te dragen. 
 
 A.3.3.1.  De Ministerraad wijst voorafgaandelijk erop dat het Hof in de middelen in werkelijkheid wordt 
verzocht de grondwettigheid te onderzoeken van de gelijke behandeling van, ten eerste, de lokale besturen die 
voorheen bij « pool 1 » waren aangesloten, ten tweede, de lokale besturen die voorheen bij « pool 2 » waren 
aangesloten en, ten derde, de lokale besturen die vanaf 1 januari 2012 bij het gesolidariseerd pensioenfonds van 
de RSZPPO zijn aangesloten. Hij merkt op dat de verzoekende partijen niet preciseren tot welke categorie zij 
behoren en niet uitleggen in welk opzicht de situatie van de aldus onderscheiden categorieën van personen 
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wezenlijk zou verschillen. Hij besluit eruit dat de middelen onontvankelijk zijn omdat zij op een volkomen 
onduidelijke manier zijn geformuleerd. 
 
 A.3.3.2.  De verzoekende partijen antwoorden dat de middelen de te vergelijken categorieën duidelijk 
beschrijven en dat zij in dat opzicht ontvankelijk zijn. Zij voegen eraan toe dat de argumentatie van de 
Ministerraad duidelijk aantoont dat hij de middelen goed heeft begrepen. 
 
 A.3.4.1.  In ondergeschikte orde zet de Ministerraad uiteen dat de gelijke behandeling van de voormalige en 
de nieuwe aangeslotenen op het gebied van het basisbijdragepercentage, de responsabiliseringsbijdrage en de 
regularisatiebijdrage, op een objectieve en redelijke manier wordt verantwoord. Hij doet gelden dat de keuze van 
de wetgever voor eenzelfde basisbijdragepercentage past binnen de logica van solidariteit die ten grondslag ligt 
aan het nieuwe financieringssysteem voor de pensioenen van de lokale besturen. Hij voegt eraan toe dat de 
wetgever, door ervoor te zorgen dat de leefbaarheid en de duurzaamheid van het financieringssysteem voor de 
pensioenen van de benoemde personeelsleden van de lokale en provinciale besturen worden gewaarborgd, een 
doel van algemeen belang nastreeft waarvan het Hof reeds de rechtmatigheid heeft erkend bij een arrest van 
9 november 2005, en dat de inhoud van de hervorming gebaseerd is op gedetailleerde studies die in overleg met 
de voornaamste belanghebbenden zijn uitgevoerd. 
 
 De Ministerraad zet uiteen dat men met de invoering van de responsabiliseringsbijdrage een concrete 
oplossing wil aanbrengen voor de specifieke problematiek van de besturen die « onvoldoende solidair » zijn, die 
hoofdzakelijk te wijten is aan de vervanging van gepensioneerde statutaire personeelsleden door contractuele 
personeelsleden, en dat die invoering evenredig is met het nagestreefde doel. Hij zet vervolgens uiteen dat de 
regularisatiebijdrage ertoe strekt een antwoord te bieden op de problematiek van de niet tijdige benoemingen, en 
eveneens evenredig is met het nagestreefde doel van solidariteit. Ten slotte preciseert hij dat uit de individuele 
situatie van de verzoekende partijen in de zaken nrs. 5391 en 5392 blijkt dat zij ruimschoots hun voordeel doen 
met de solidariteit die zij nochtans lijken te betwisten. 
 
 A.3.4.2.  De verzoekende partijen en tussenkomende partij antwoorden dat het niet volstaat aan te voeren 
dat het erom ging de toekomstige leefbaarheid te waarborgen van het pensioenstelsel van het personeel van de 
lokale besturen in zijn geheel, om de bekritiseerde identieke behandeling te verantwoorden. Zij zijn van mening 
dat niets verantwoordt dat zij in de toekomst op dezelfde manier worden behandeld als de lokale besturen die 
voor de solidariteitsregeling hebben gekozen op het ogenblik dat zij er hun voordeel mee konden doen, en die 
een groot gedeelte van hun lopende pensioenen laten overnemen, ten laste van het gemeenschappelijk stelsel. 
 
 A.3.5.  Wat meer in het bijzonder de politiezones betreft, zet de Ministerraad uiteen dat de bestreden wet 
eveneens tot doel heeft de nefaste gevolgen van de politiehervorming voor het pensioenstelsel weg te werken, en 
dat zij meer transparantie creëert in het pensioenstelsel van de leden van de politie. Hij legt uit dat de overdracht 
van de pensioenlasten van de voormalige gemeentelijke politieagenten naar het gesolidariseerd pensioenstelsel 
van de RSZPPO logischerwijs samenging met een ambtshalve aansluiting van de politiezones bij het nieuwe 
gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO, omdat de lokale politiezones op budgettair vlak nauw verbonden 
zijn met de gemeenten. 
 
 A.4.1.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5391 en 5392 leiden een tweede middel af uit de schending 
van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Zij zetten uiteen dat, wat de individuele responsabiliseringsbijdragen 
betreft, de bestreden wet de lokale besturen die vrij zijn om, voor hun personeel, te kiezen tussen de statutaire 
regeling en de contractuele regeling, en de lokale besturen waarvoor de gewone regeling van het personeel de 
statutaire regeling is, zoals de gemeenten en de OCMW’s, op dezelfde manier behandelt. Zij zijn van mening dat 
er geen enkele objectieve en redelijke verantwoording bestaat voor een identieke behandeling van diegenen die, 
door gebruik te maken van de keuzemogelijkheid die hun wordt geboden, hebben beslist geen personeelsleden 
meer te benoemen in het kader van een statutaire regeling en van diegenen die onderworpen zijn aan een 
regeling waarin de statutaire benoeming de regel is. 
 
 A.4.2.  De cvba « SPI » is eveneens van mening dat de artikelen 19 en 20 van de wet van 24 oktober 2011 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden doordat de provinciale en lokale besturen verschillend worden 
behandeld wat betreft de toepassing van het percentage van de responsabiliseringsbijdrage, terwijl die besturen 
zich in soortgelijke situaties bevinden. Zij legt uit dat een entiteit die één enkel statutair personeelslid in dienst 
heeft, zich op grond van artikel 19, § 1, tweede lid, van de wet, kan beroepen op de 
responsabiliseringscoëfficiënt die geldt voor alle provinciale en lokale besturen en toch niet haar pensioenlast 
integraal draagt, terwijl eenzelfde entiteit die geen enkel actief statutair personeelslid meer in dienst heeft, 
overeenkomstig artikel 20, vijfde lid, van de wet, haar pensioenlast integraal moet dragen. 
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 A.4.3.  De Ministerraad wijst voorafgaandelijk erop dat de bestreden wet niet van toepassing is op de 
intercommunales die, sedert hun oprichting, ervoor hebben gekozen personeel uitsluitend bij 
arbeidsovereenkomst in dienst te nemen. Zij is daarentegen wel van toepassing op de intercommunales die in het 
verleden statutair personeel hebben benoemd en die op een later tijdstip hebben beslist geen personeel meer te 
benoemen, maar het bij arbeidsovereenkomst in dienst te nemen. Hij bevestigt dat die categorie van lokale 
besturen op dezelfde manier wordt behandeld als de lokale besturen die benoemd personeel in dienst hebben, en 
hij is van mening dat die gelijke behandeling volkomen verantwoord is. Hij doet gelden dat de rechtsvorm 
(gemeente, intercommunale, politiezone, enz.) van de lokale overheidswerkgever geen enkele weerslag heeft op 
de pensioenlast die die werkgever heeft gecreëerd door benoemd statutair personeel in dienst te hebben. Hij is 
dus van mening dat de wetgever vermocht te oordelen dat alle provinciale en lokale besturen die deelnamen aan 
de solidariteit op 31 december 2011, dat ingevolge hun onherroepelijke keuze om zich bij de RSZPPO aan te 
sluiten, moesten blijven doen, en zulks op dezelfde manier en zonder onderscheid onder hen volgens een 
dermate weinig relevant criterium als hun rechtsvorm. Hij voegt eraan toe dat de omstandigheid dat de Waalse 
intercommunales, krachtens artikel L1523-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie, 
over de keuzemogelijkheid beschikken om hun personeel te onderwerpen aan een statutaire of contractuele 
regeling, die vaststelling niet kan verzwakken, omdat het enkel pertinent is een bijdrage aan het systeem van 
solidariteit op te leggen op basis van de last die door de werkgever is gecreëerd en rekening houdend met de aan 
de pensioenbijdragen onderworpen loonmassa van die werkgever. 
 
 Wat de argumentatie van de cvba « SPI » betreft, doet de Ministerraad gelden dat het om een nieuw middel 
gaat, omdat die argumentatie niet is uiteengezet in de door de verzoekende partijen ingediende verzoekschriften 
tot vernietiging. In zeer ondergeschikte orde doet de Ministerraad gelden dat het aangeklaagde verschil in 
behandeling volkomen verantwoord is omdat het coherent is om aan diegenen die een pensioenlast hebben 
zonder dat zij over enige loonmassa beschikken, te vragen om hun eigen pensioenlast zelf te financieren. 
 
 A.4.4.  De verzoekende partijen antwoorden dat de lokale besturen waarvan de personeelsleden in principe 
statutair zijn, en die welke kunnen beslissen om personeel bij arbeidsovereenkomst in dienst te nemen zich in 
verschillende situaties bevinden omdat de laatstgenoemden niet langer, op welke manier ook, de lasten van het 
gemeenschappelijk pensioenstelsel verergeren, en dat ofschoon zij voordien hebben deelgenomen aan de 
financiering van dat stelsel. 
 
 A.5.1.  Het derde middel in de zaken nrs. 5391 en 5392 en het tweede middel in de zaak nr. 5396 zijn 
afgeleid uit de schending, door de bestreden wet, van de bevoegdheidverdelende regels, en meer bepaald van 
artikel 6, § 1, VIII, 1°, 4°, 8° en 9°, en van artikel 5, § 1, II, 2°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming der instellingen. De verzoekende partijen zetten uiteen dat, door een responsabiliseringsbijdrage op 
te leggen, de wet van 24 oktober 2011 de lokale besturen verplicht om, voor hun personeelsleden, te kiezen voor 
een statutaire positie. Zij doen gelden dat het de gewestwetgever toekomt, voor de provincies, de gemeenten en 
de verenigingen van gemeenten, en de gemeenschapswetgever, voor de OCMW’s, om de rechtspositie van de 
personeelsleden van de lokale besturen te bepalen. Zij zijn van mening dat, door een bijdrageregeling in te 
voeren die de lokale besturen verplicht om te kiezen voor de statutaire regeling, de federale wetgever de 
gewest- en gemeenschapsbevoegdheden illusoir maakt. 
 
 De cvba « SPI » sluit zich aan bij die verzoekende partijen en is eveneens van mening dat de wet van 
24 oktober 2011 de bevoegdheidverdelende regels schendt, op grond van een identieke argumentatie. 
 
 A.5.2.1.  De Ministerraad oordeelt in de eerste plaats dat de verzoekende partijen geen belang hebben om 
zich te beroepen op een schending van artikel 5, § 1, II, 2°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming der instellingen, omdat zij geen OCMW’s zijn. Hij is dan ook van mening dat de middelen in die 
mate onontvankelijk zijn. 
 
 Hij doet overigens gelden dat de middelen onwerkzaam zijn in zoverre zij de schending van artikel 6, § 1, 
VIII, 4°, van de voormelde bijzondere wet van 8 augustus 1980 beogen, omdat de grieven niets te maken hebben 
met die bepaling, die betrekking heeft op de gewestbevoegdheid inzake verkiezing van lokale organen. 
 
 A.5.2.2.  De verzoekende partijen antwoorden dat zij, aangezien de bestreden wet op hen van toepassing is, 
doen blijken van het vereiste belang om een schending van de bevoegdheidverdelende regels aan te voeren. 
 
 A.5.3.  Ten gronde zet de Ministerraad uiteen dat bij artikel 6, § 1, VIII, 1° en 8°, van de voormelde 
bijzondere wet van 8 augustus 1980, de bevoegdheid om het pensioenstelsel van het personeel en de 
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mandatarissen van de lokale besturen vast te stellen, uitdrukkelijk wordt uitgesloten van de bevoegdheid van de 
gewesten inzake lokale besturen. Hij besluit eruit dat het hele pensioenbeleid voor het statutair personeel van de 
lokale overheidsbesturen federaal blijft. Hij is van oordeel dat de keuze van de federale wetgever om, in het 
kader van zijn bevoegdheid, de lokale entiteiten die hebben beslist om de loonmassa te verminderen, meer 
bepaald door contractueel personeel - in plaats van statutair personeel - in dienst te nemen of door niet tijdige 
benoemingen, te responsabiliseren, geenszins afbreuk doet aan de gewestbevoegdheid om de rechtspositie van de 
personeelsleden van de lokale besturen te bepalen. Hij oordeelt immers dat, zodoende, de federale wetgever op 
geen enkele manier de rechtspositie van het personeel van die besturen bepaalt, die vrij blijven om contractueel 
personeel in dienst te nemen, waarbij de federale wetgeving hen enkel verplicht om die keuze op zich te nemen 
op het vlak van de overheidspensioenen, aangezien die keuze negatieve gevolgen heeft voor het financiële 
evenwicht van het pensioenfonds van de RSZPPO. Hij voegt eraan toe dat de bekritiseerde maatregel 
noodzakelijk is om het financieringssysteem voor de pensioenen van de lokale besturen duurzaam te maken. 
 
 A.5.4.  De verzoekende partijen antwoorden dat, in de praktijk, de lokale besturen niet in staat zijn om, 
binnen hun personeelsbestand, het percentage van benoemde personeelsleden te verhogen, tenzij zij afstand doen 
van - wat niet mogelijk is - de subsidiëring van bijna één personeelslid op drie. Zij zetten uiteen dat de financiële 
middelen van de lokale besturen hen immers niet toelaten om het te stellen zonder de subsidies die hun worden 
uitbetaald voor de gesubsidieerde contractuele personeelsleden, en hen dus niet toelaten om contractuele 
personeelsleden in vast verband te benoemen. Zij leiden eruit af dat, in die mate, de zeggenschap van de 
gewestelijke overheden inzake personeel van de lokale besturen werkelijk illusoir wordt. 
 
 A.6.1.  Het vierde middel in de zaken nrs. 5391 en 5392, het derde middel in de zaak nr. 5396 en het 
tweede middel in de zaak nr. 5397 zijn afgeleid uit de schending, door de wet van 24 oktober 2011, van de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet. De verzoekende partijen zetten uiteen dat artikel 10, 4), van de wet van 
24 oktober 2011 bepaalt dat de ontvangsten van het gesolidariseerd pensioenfonds van de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (hierna : de RSZPPO) onder meer 
bestaan in de overdrachten van bijdragen waarvoor de aanvraag tot overheveling naar dat fonds vanaf 1 januari 
2012 wordt ingediend, en dat de artikelen 26 en 27 van die wet bepalen dat, indien een provinciaal of lokaal 
bestuur een contractueel personeelslid dat meer dan vijf jaar contractuele diensten heeft gepresteerd, in vast 
verband benoemt, het een regularisatiebijdrage verschuldigd is die overeenkomt met het verschil tussen de 
persoonlijke en werkgeversbijdragen bestemd voor de financiering van het rustpensioen in de wettelijke 
pensioenregeling die van toepassing wordt op de benoemde ambtenaar, en de persoonlijke en 
werkgeversbijdragen bedoeld in artikel 38, § 2, 1°, en § 3, 1°, van de wet van 29 juni 1981 houdende de 
algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. 
 
 Zij doen gelden dat, op die manier, de bestreden wet het betrokken lokaal bestuur een overdracht oplegt van 
lasten van de privésector naar de overheidssector omdat het pensioenstelsel van de privésector aldus wordt 
vrijgesteld van de verplichting om een pensioen te betalen voor het contractueel personeelslid dat wordt 
benoemd, en slechts gehouden is tot terugbetaling van de persoonlijke en werkgeversbijdragen die vóór de 
benoeming van het personeelslid werden betaald, terwijl het bestuur een regularisatiebijdrage moet betalen om 
het pensioen van het personeelslid te financieren. Zij zetten uiteen dat sommige werkgevers van de 
overheidssector op die manier worden verplicht om met aanvullende bijdragen de dienstjaren van hun 
contractuele personeelsleden die statutair worden te financieren, terwijl de privéwerkgevers, voor de betrokken 
periode, voor elk contractueel personeelslid dat statutair wordt, worden vrijgesteld van de verplichting om bij te 
dragen tot de financiering van een pensioenstelsel aangezien de uitgaven die in het kader van dat stelsel zouden 
moeten worden gedaan, veel hoger zijn dan de ontvangen bijdragen. Zij zijn verder nog van oordeel dat de 
bestreden wet een onverantwoorde discriminatie creëert tussen de werkgevers van de overheidssector op wie zij 
van toepassing is en de andere werkgevers van de overheidssector van wie het statutair personeel onderworpen is 
aan een openbaar pensioenstelsel en voor wie, in het kader van een solidariteitsregeling, de financiering van het 
gedeelte van het pensioen van hun vastbenoemde personeelsleden, dat betrekking heeft op de contractuele 
diensten die vóór de vaste benoeming zijn gepresteerd, wordt verdeeld. 
 
 A.6.2.  De Ministerraad doet gelden dat het argument dat is afgeleid uit een zogenaamde discriminatie 
tussen de werkgevers van de overheidssector en die van de privésector, moet worden verworpen omdat die 
categorieën van werkgevers niet vergelijkbaar zijn in het licht van de bestreden maatregelen, die ertoe strekken 
de leefbaarheid en de duurzaamheid van de financiering van de pensioenen van de RSZPPO te vrijwaren. Hij 
voegt in dat verband eraan toe dat de financieringswijzen van het pensioenstelsel van de privésector en van dat 
van de provinciale en lokale besturen tot geheel verschillende systemen behoren, die elk aan een eigen logica 
beantwoorden die elke vergelijking inopportuun maakt. 
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 In ondergeschikte orde doet hij gelden dat, in de veronderstelling dat de situaties kunnen worden 
vergeleken, zou moeten worden vastgesteld dat het verschil in behandeling op een objectief criterium berust en 
dat het gerechtvaardigd is door de omstandigheid dat het pensioenstelsel van de overheidssector de periodes 
gepresteerd door een contractueel personeelslid van een lokaal bestuur dat statutair wordt, overneemt - wat 
impliceert dat voor die periodes een overheidspensioen wordt gefinancierd en uitbetaald -, terwijl zulk een 
overname niet bestaat voor de werknemers van de privésector die door een bestuur in dienst zijn genomen en 
vervolgens werden benoemd. 
 
 De Ministerraad doet gelden dat de tweede grief niet duidelijk de beoogde categorieën aanwijst, waardoor 
hij niet in staat is erop te antwoorden. In zijn memorie van wederantwoord voegt hij eraan toe dat, in zoverre het 
gericht is tegen artikel 10, 4), van de bestreden wet, het middel zonder belang is en onontvankelijk is omdat die 
bepaling geen betrekking heeft op het overdrachtsmechanisme zelf. 
 
 A.6.3.  De verzoekende partijen antwoorden dat de bestreden bepalingen tot gevolg hebben dat het 
pensioenstelsel van de privésector wordt vrijgesteld van de betaling van een bijdrage voor het contractueel 
personeelslid dat is benoemd, omdat dat stelsel enkel gehouden is tot terugbetaling van de persoonlijke en 
werkgeversbijdragen die werden betaald vóór de benoeming van het personeelslid, waarbij die bedragen lager 
zijn dan zowel het gedeelte van het privépensioen dat het personeelslid voor die jaren zou hebben ontvangen 
indien het contractueel was gebleven, als het overheidspensioen dat het benoemde personeelslid zal ontvangen 
voor de jaren gedurende welke hij contractueel werknemer was. Zij zijn van mening dat het duidelijk gaat om 
een bezuiniging, in het voordeel van diegenen die de financiering van de pensioenen van het stelsel van de 
werknemers moeten dragen, en ten nadele van de sector van de lokale besturen. Zij stellen vast dat de memorie 
van de Ministerraad in dat verband geen enkele toelichting of verantwoording bevat. 
 
 A.7.1.  Het derde middel in de zaak nr. 5397 is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de algemene beginselen van rechtszekerheid en gewettigd 
vertrouwen. De verzoekende partij verwijt de wet van 24 oktober 2011 dat zij, wat betreft de financiering van de 
pensioenen van hun personeelsleden en hun rechthebbenden, de politiezones waaraan een tegemoetkoming 
vanwege de federale Staat in de pensioenkosten was gegarandeerd, enerzijds, en de andere lokale besturen, 
anderzijds, op dezelfde manier behandelt. Zij doet gelden dat de politiezones waarnaar de voormalige 
rijkswachters werden overgeheveld en waaraan een federale financiering was gegarandeerd, niet op dezelfde 
manier konden worden behandeld als de andere lokale besturen, die steeds hebben geweten dat zij zouden 
moeten instaan voor de financiering van het pensioenstelsel van hun vastbenoemde personeelsleden. 
 
 A.7.2.  De Ministerraad doet in hoofdorde gelden dat het middel onontvankelijk is omdat het niet duidelijk 
genoeg is geformuleerd om hem in staat te stellen het verwijt dat de verzoekende partij formuleert ten aanzien 
van de bestreden wet, beschouwd in haar geheel, met zekerheid te ontwaren. 
 
 A.7.3.  In ondergeschikte orde veronderstelt de Ministerraad dat de verzoekende partij klaagt over de 
gelijke behandeling van, enerzijds, de politiezones, die geen recht meer zouden hebben op de federale 
financiering die werd ingevoerd wegens de last die de overname van de voormalige rijkswachters voor hen 
impliceert, en, anderzijds, de andere lokale besturen. De Ministerraad doet gelden dat de bestreden wet in geen 
enkel opzicht artikel 13bis van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de 
geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid wijzigt, zodat de door die 
bepaling gecreëerde toelage ter compensatie van de last die voor de politiezones voortvloeit uit de toepassing, op 
de naar de lokale politiezones overgehevelde rijkswachters en militairen, van de verplichting om de 
werkgeversbijdrage te betalen, wordt gehandhaafd en nog steeds zal worden uitbetaald ten gunste van de 
betrokken politiezones. 
 
 A.7.4.  De verzoekende partij antwoordt dat, indien het Hof vaststelt dat de oorspronkelijk beloofde 
financiering gewaarborgd blijft, in toenemende mate rekening houdend met de verhoging van het 
bijdragepercentage, die vaststelling voor haar volstaat. Indien dat daarentegen niet het geval is, meent zij dat het 
middel gegrond is. 
 
 A.8.1.  Het vijfde middel in de zaken nrs. 5391 en 5392 en het vierde middel in de zaken nrs. 5396 en 5397 
zijn afgeleid uit de schending door artikel 26, §§ 3 tot 5, van de wet van 24 oktober 2011, van de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 16 van de Grondwet, met artikel 1 van het 
Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met het beginsel van 
rechtszekerheid. De verzoekende partijen zetten uiteen dat de bestreden wet afbreuk doet aan de eigendom van 
reserves, zelfs wanneer die zijn opgebouwd met toepassing van overeenkomsten die vóór de inwerkingtreding 



10 

van de wet zijn gesloten. Zij doen gelden dat niets verantwoordt dat alleen de personeelsleden van de door de 
bestreden wet beoogde lokale besturen, wanneer zij contractueel zijn geweest en vervolgens statutair 
personeelslid zijn geworden, het voordeel wordt ontnomen van de aanvullende prestatie die is opgebouwd 
gedurende de periode van contractuele dienst, terwijl alle andere gerechtigden van een pensioen van de eerste 
pijler, voor de jaren die in aanmerking worden genomen voor de berekening en de toekenning van dat pensioen, 
een aanvullend pensioen kunnen genieten. 
 
 Zij zijn van mening dat de wet aanleiding geeft tot discriminatie onder de gerechtigden van een 
overheidspensioen die een pensioenstelsel van de tweede pijler genieten, doordat alleen de personeelsleden van 
de aan de bestreden wet onderworpen werkgevers die tweede pijler wordt ontzegd, alsook tot een discriminatie 
tussen contractuele personeelsleden en statutaire personeelsleden. Zij voegen in ondergeschikte orde eraan toe 
dat niets kan verklaren dat alle aan de bestreden wet onderworpen lokale besturen, in geval van vaste benoeming 
van een contractueel personeelslid, een regularisatie moeten betalen die op dezelfde manier wordt berekend en 
zonder rekening te houden met het feit dat, voor sommigen van hen, bovendien reserves worden bestemd voor 
het wettelijk pensioenstelsel, waarvan het bedrag niet in mindering wordt gebracht van de te betalen 
regularisatiebijdrage. 
 
 A.8.2.1.  De Ministerraad betwist niet het feit dat de aangeslotenen van een aanvullende 
pensioentoezegging over een recht beschikken op de verworven reserves en prestaties evenals op de bedragen 
gewaarborgd met toepassing van artikel 24, § 2, van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende 
pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale 
zekerheid. Hij ziet echter niet in welk opzicht de verzoekende partijen zich kunnen beroepen op een 
eigendomsrecht, noch in welke mate dat recht te hunnen aanzien zou zijn geschonden, omdat het recht op de 
verworven reserves en prestaties wordt toegekend aan de aangeslotenen van een aanvullende 
pensioentoezegging, en niet aan de werkgevers die weliswaar hebben bijgedragen aan de opbouw van de 
aanvullende pensioenen, maar die niet over enig recht op de opgebouwde reserves beschikken. Hij voegt eraan 
toe dat, zonder de wijzigingen die bij de bestreden bepalingen zijn aangebracht, de voor de contractuele 
personeelsleden als aanvullend pensioen opgebouwde reserves voor de werkgever hoe dan ook verloren zouden 
zijn geweest, ongeacht of het personeelslid zijn loopbaan als contractueel beëindigt dan wel of hij werd 
benoemd, terwijl de bestreden bepalingen tot gevolg hebben dat de regularisatiebijdrage die ingevolge de niet 
tijdige benoeming van contractuele personeelsleden verschuldigd is door de werkgever, wordt verminderd. Hij 
leidt eruit af dat er geen sprake kan zijn van schending van het eigendomsrecht van de verzoekende partij, die 
bijgevolg niet beschikt over het vereiste belang bij het middel. 
 
 A.8.2.2.  De verzoekende partijen antwoorden dat, van alle werknemers die over een aanvullend pensioen 
beschikken, alleen diegenen die meer dan vijf jaar in contractueel dienstverband hebben gewerkt alvorens in vast 
verband te worden benoemd door een lokaal bestuur, het eigendomsrecht verliezen met betrekking tot de 
verworven reserves en prestaties en met betrekking tot het gewaarborgd aanvullend pensioenbedrag, omdat die 
reserves worden verbeurdverklaard en overgeheveld om het wettelijk pensioenstelsel dat voor het benoemde 
personeelslid toepasselijk wordt, te financieren. 
 
 A.8.3.1.  In hoofdorde is de Ministerraad van mening dat de bestreden bepalingen geen afbreuk doen aan 
het eigendomsrecht van de aangeslotenen van een aanvullende pensioentoezegging, met betrekking tot de 
reserves. Hij zet uiteen dat de wet van 24 oktober 2011 geen betrekking heeft op de reserves die werden 
opgebouwd vóór de inwerkingtreding ervan, omdat de wetgever ernaar heeft gestreefd de verworven rechten van 
de aangeslotenen van een aanvullende pensioentoezegging te vrijwaren. Hij voegt eraan toe dat de 
vervallenverklaring van de reserves alleen betrekking heeft op de reserves die zijn opgebouwd op basis van 
werkgeversbijdragen, waarbij de reserves die zijn opgebouwd met de persoonlijke bijdragen van de 
personeelsleden op termijn voor die laatsten beschikbaar blijven, zodat de door de personeelsleden verworven 
rechten worden gevrijwaard. 
 
 Wat betreft de reserves die na de inwerkingtreding van de wet zijn opgebouwd, legt de Ministerraad uit dat 
zij nog steeds het voorwerp uitmaken van een recht van de betrokken contractuele personeelsleden, maar dat dit 
recht, ingevolge de wet, wordt aangetast door een ontbindende voorwaarde, namelijk de benoeming van het 
personeelslid. Zo zal een contractueel personeelslid voor wie een aanvullend pensioen wordt opgebouwd, op 
voorwaarde dat het nooit wordt benoemd en indien het aan het einde van zijn loopbaan in leven is, een 
werknemerspensioen genieten, aangevuld met een aanvullend pensioen. Hij is van mening dat dit mechanisme, 
dat identiek is aan bepaalde mechanismen die reeds bestaan in de pensioenwetgeving, geen afbreuk doet aan het 
eigendomsrecht van de betrokken personeelsleden. 
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 A.8.3.2.  De verzoekende partijen antwoorden dat de wet nergens preciseert dat niet wordt geraakt aan de 
vóór 1 januari 2012 opgebouwde reserves. Zij voegen eraan toe dat, in elk geval, de wet, geïnterpreteerd in die 
zin dat zij betrekking heeft op de vóór 1 januari 2012 opgebouwde reserves, de door het middel aangevoerde 
regels schendt. 
 
 Zij voegen ook eraan toe dat het onjuist is te beweren dat de pensioenwetgeving reeds mechanismen bevat 
die kunnen leiden tot het verlies van verworven reserves voor benoemde of contractuele personeelsleden in 
overheidsdienst. Zij herinneren eraan dat op dit ogenblik, de lokale besturen een aanvullende 
pensioenverzekering kunnen aangaan, zelfs voor hun vastbenoemde personeelsleden. Zij zijn dan ook van 
mening dat het niet ernstig is uiteen te zetten dat het beginsel van rechtszekerheid niet zou zijn geschonden 
doordat een wettelijke bepaling nu al het cumuleren van pensioenbedragen en aanvullende pensioenen zou 
beperken - wat onjuist is -, en te beweren dat toekomstige ontwerpen een zogenaamde wil om ter zake 
wetgevend op te treden, zouden kunnen concretiseren. 
 
 A.8.4.  Wat het beginsel van rechtszekerheid betreft, onderstreept de Ministerraad dat de bestreden wet de 
vroegere situatie van de betrokken personeelsleden niet ter discussie stelt en dat zij enkel voor de toekomst 
voorwaarden koppelt aan de toekenning van een aanvullend pensioen aan contractuele personeelsleden, wat hen 
in staat stelt de gevolgen van de ontwikkeling van hun loopbaan te voorzien. Hij voegt eraan toe dat, gezien de 
regerings- en financiële context, een contractueel personeelslid van een lokaal overheidsbestuur dat vóór de 
inwerkingtreding van de wet bij een aanvullend pensioenstelsel was aangesloten, niet rechtmatig kon 
veronderstellen dat het dubbele pensioenvoordeel dat het had kunnen genieten, zou worden gehandhaafd, noch 
dat de wetgever niet snel maatregelen zou nemen om een einde te maken aan die ongeoorloofde situatie. 
 
 Wat betreft de overdracht van de reserves die wordt geregeld bij artikel 26, § 4, van de bestreden wet, is de 
Ministerraad van mening dat de wetgever ervoor heeft gezorgd het beginsel van rechtszekerheid niet ter 
discussie te stellen door te bepalen dat alleen de reserves die zijn opgebouwd vanaf 1 januari 2012 en die 
betrekking hebben op contractuele diensten die aanleiding geven tot de betaling van een regularisatiebijdrage 
worden overgedragen aan het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO, dat wil zeggen alleen in geval van 
een niet tijdige benoeming van een contractueel personeelslid en alleen voor de diensten die worden verricht na 
de eerste vijf jaar van tewerkstelling als contractueel personeelslid. De Ministerraad zet uiteen dat de benoeming 
dus een alternatief wordt voor de regularisatie en, indien er reserves zijn, voor de overdracht ervan. Ten slotte 
oordeelt de Ministerraad dat, zelfs indien men van mening zou zijn dat de bestreden maatregelen afbreuk doen 
aan het beginsel van rechtszekerheid, de verantwoordingen die verband houden met de noodzaak om de 
contractuele personeelsleden de mogelijkheid te bieden een pensioen van de tweede pijler te genieten en om, wat 
hen betreft, de toekenning van onredelijke pensioenvoordelen te vermijden, ten aanzien van de bestreden 
maatregel volstaan. 
 
 A.8.5.1.  Wat de beweerde discriminatie betreft, is de Ministerraad van mening dat de bestreden bepalingen 
volkomen verantwoord zijn. Hij zet uiteen dat de verantwoording van artikel 26, §§ 3 en 4, van de bestreden wet 
teruggaat op artikel 160 van de Nieuwe Gemeentewet, op grond waarvan, in geval van een vaste benoeming, de 
diensten bewezen als contractueel personeelslid in aanmerking worden genomen om de rechten op een 
overheidspensioen vast te stellen voor het betrokken personeelslid, dat aldus een overheidspensioen geniet voor 
het geheel van de bewezen diensten. Hij legt uit dat bijgevolg, vóór de inwerkingtreding van de wet van 
24 oktober 2011, het contractueel personeelslid van een lokaal bestuur dat een pensioen van de tweede pijler had 
opgebouwd, bij zijn pensionering een dubbel pensioenvoordeel genoot dat hoger kon zijn dan wat het als 
wettelijk pensioen van de overheidssector zou hebben ontvangen indien het vanaf het begin van zijn 
indienstneming benoemd was geweest. Hij doet opmerken dat de vervallenverklaring van de reserves alleen voor 
de toekomst geldt en dat zij bovendien van toepassing is op de personeelsleden van alle provinciale en lokale 
besturen, zowel op die welke zijn aangesloten bij het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO als op die 
welke die aansluiting hebben geweigerd. Ten slotte onderstreept hij dat de vervallenverklaring van de reserves 
geen betrekking heeft op de reserves die met de persoonlijke bijdragen van het personeelslid zijn opgebouwd. 
 
 Wat de door de verzoekende partijen aangevoerde vergelijkingen betreft, doet de Ministerraad gelden dat 
de pensioensituatie van de personeelsleden van de overheidsbesturen niet op geldige wijze kan worden 
vergeleken met die van de werknemers uit de privésector. Hij merkt overigens op dat de praktijk van toekenning 
van een aanvullend pensioen aan contractuele personeelsleden zich vrijwel uitsluitend op lokaal niveau heeft 
ontwikkeld, wat een algemene vergelijking met andere personeelsleden van de overheidssector onwerkzaam 
maakt. Ten slotte zet hij uiteen dat, in tegenstelling tot hetgeen de verzoekende partijen beweren, de 
regularisatiebijdrage niet steeds verschuldigd is voor alle vaste benoemingen omdat zij enkel verschuldigd is 
wanneer de benoeming niet tijdig plaatsvindt. Hij voegt eraan toe dat, in zoverre de benoeming van een 
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contractueel personeelslid niet tijdig plaatsvindt en er reserves zijn, een gedeelte van die laatste worden 
overgedragen aan de RSZPPO die ze in de eerste plaats gebruikt voor de regularisatie van dat personeelslid, en 
vervolgens voor de betaling van de pensioenbijdragen die verschuldigd zijn aan het gesolidariseerd 
pensioenfonds van de RSZPPO. 
 
 A.8.5.2.  De verzoekende partijen antwoorden dat, van al diegenen die over een aanvullend pensioen 
beschikken, alleen de contractuelen van de lokale besturen die zijn benoemd na meer dan vijf jaar contractuele 
diensten, door de wetgeving worden beoogd zonder dat daarvoor een coherente uitleg kan worden gegeven. 
 
 A.8.5.3.  De Ministerraad repliceert dat het personeelslid dat wordt benoemd, zijn recht op de reserves 
verliest krachtens artikel 26, § 3, van de bestreden wet, en dat zowel wanneer het zou beschikken over vijf jaar 
van contractuele diensten bij de overheidswerkgever die het heeft benoemd, als wanneer het een contractuele 
anciënniteit van minder dan vijf jaar zou hebben. 
 
 A.9.1.  Het eerste middel in de zaak nr. 5393 is afgeleid uit de schending, door de wet van 24 oktober 2011, 
van de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend 
Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. De verzoekende partijen doen gelden dat de 
nieuwe door de bestreden wet gecreëerde bijdrageregeling hun een buitensporige last oplegt en niet evenredig is 
met het inkomensniveau van de betrokken werknemers, zodat zij leidt tot een aantasting van het eigendomsrecht 
die niet in overeenstemming is met artikel 1 van het voormelde Eerste Protocol. Zij zetten uiteen dat de 
stijgingspercentages van de bijdrage bestemd voor de financiering van de pensioenen een bijzonder hoog niveau 
kunnen bereiken, dat onevenredig is ten opzichte van de loonmassa van het betrokken ziekenhuis. Zij voegen 
eraan toe dat, voor de ziekenhuizen waarvan het personeelsbestand substantieel vermindert, de pensioenlast een 
veelvoud van de loonmassa kan bereiken, wat de financiële gezondheid van de openbare ziekenhuizen, die zich 
reeds in een moeilijke financiële situatie bevinden, ernstig bedreigt. 
 
 De verzoekende partijen doen gelden dat die aantasting van het eigendomsrecht van de betrokken 
ziekenhuizen strijdig is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat, enerzijds, de openbare ziekenhuizen 
anders worden behandeld dan de privéziekenhuizen die zich in een vergelijkbare situatie bevinden en, 
anderzijds, de openbare ziekenhuizen op dezelfde manier worden behandeld als de andere besturen, terwijl zij 
zich in een verschillende situatie bevinden. 
 
 A.9.2.1.  Wat de beweerde schending van het eigendomsrecht betreft, merkt de Ministerraad in hoofdorde 
op dat de verzoekende partijen geen enkel eigendomsrecht bezitten met betrekking tot de pensioenen van hun 
werknemers of de bijdragen voor de financiering van het socialezekerheidsstelsel, zodat zij voor zichzelf geen 
schending van artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol kunnen aanvoeren. 
 
 In ondergeschikte orde doet de Ministerraad gelden dat de bestreden reglementering redelijk verantwoord is 
ten opzichte van het nagestreefde doel. 
 
 A.9.2.2.  De verzoekende partijen antwoorden dat dit standpunt van de Ministerraad het begrip zelf van 
betaling van een bijdrage miskent. Zij doen gelden dat, tot de betaling, het bedrag van de verschuldigde bijdrage 
niet kan worden onderscheiden van de rest van het vermogen van de schuldenaar, waarop hij een eigendomsrecht 
uitoefent. Zij voegen eraan toe dat, indien men de Ministerraad volgt, geen enkele belasting of bijdrage strijdig 
zou kunnen worden geacht met het eigendomsrecht, wat kennelijk strijdig is met de rechtspraak van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens. 
 
 De verzoekende partijen herhalen nog dat de bedragen van de bijdragen in bepaalde gevallen onevenredig 
zijn ten opzichte van de loonmassa, wat volgens hen kennelijk onredelijk is. Zij voegen eraan toe dat, ook al kan 
de responsabiliseringsbijdrage worden verantwoord ten aanzien van de lokale besturen die hun benoemd 
personeel systematisch vervangen door contractueel personeel, zij niet kan worden verantwoord ten aanzien van 
de werkgevers die hun benoemd personeel verminderen zonder het te vervangen, om besparingen door te voeren 
die in voorkomend geval door een andere overheid zijn opgelegd, omdat in dat geval de werkgever in geen enkel 
opzicht verantwoordelijk is voor de vermindering van het benoemd personeel. 
 
 A.9.2.3.  De Ministerraad repliceert dat bijdragen die verschuldigd zijn op grond van een wettelijke 
verplichting, niet overeenstemmen met het begrip « eigendom » in de zin van artikel 1 van het Eerste Aanvullend 
Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
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 A.9.3.  Wat de beweerde schending van artikel 172 van de Grondwet betreft, wijst de Ministerraad 
voorafgaandelijk erop dat die bepaling niet van toepassing is op de socialezekerheidsbijdragen. 
 
 A.9.4.1.  In verband met de verschillende behandeling van de ziekenhuizen van de privésector en van de 
ziekenhuizen beheerd door OCMW’s of verenigingen van OCMW’s, doet de Ministerraad in hoofdorde gelden 
dat die categorieën niet vergelijkbaar zijn omdat de eerstgenoemden loontrekkend personeel in dienst nemen en 
onderworpen zijn aan de reglementering betreffende de sociale zekerheid van de werknemers, terwijl de 
laatstgenoemden publiekrechtelijke entiteiten zijn en in die hoedanigheid onderworpen zijn aan de 
reglementering betreffende het statutair personeel. Hij voegt eraan toe dat de twee systemen elk hun eigen 
logica, hun financieringssysteem, hun werkingsvoorwaarden en hun doelstellingen hebben, wat de twee 
categorieën van personeel niet vergelijkbaar maakt. 
 
 In ondergeschikte orde doet de Ministerraad gelden dat het verschil in behandeling verantwoord is. Hij is 
van mening dat het berust op de objectieve grond van het fundamenteel verschil in socialezekerheidsstelsel voor 
de loontrekkenden en voor de statutaire werknemers, doordat het eerstgenoemde is opgenomen in een geheel 
waarvan de pensioenen slechts een onderdeel vormen, terwijl het laatstgenoemde een pensioensysteem omvat 
dat onderscheiden is van de andere takken van de sociale zekerheid. Hij oordeelt dat het verschil in behandeling 
pertinent is en dat het redelijk verantwoord is ten opzichte van het nagestreefde doel, namelijk een duurzame 
financiering van de pensioenen van het statutair personeel van de lokale besturen vrijwaren. Hij legt uit dat het 
nieuwe systeem gebaseerd is op twee grote principes, namelijk de solidariteit en de verantwoordelijkheid, en 
oordeelt dat de bestreden reglementering redelijk verantwoord is door het nastreven van die doelstellingen. Hij 
voegt bovendien eraan toe dat de door de wetgever gekozen formule tot gevolg heeft dat de responsabilisering 
nooit 100 pct. bedraagt, zodat zij niet onevenredig kan worden geacht. Hij oordeelt dat de bewering van de 
verzoekende partijen volgens welke het verband tussen de bijdragen en de huidige loonmassa zou zijn 
verbroken, verkeerd is. Hij voegt eraan toe dat het redelijke karakter van de bestreden reglementering nog 
voortvloeit uit het feit dat de solidariteit geleidelijk zal worden toegepast. De Ministerraad preciseert verder nog 
dat de federale Regering in de begroting een bedrag heeft ingeschreven ten gunste van de openbare 
ziekenhuizen, teneinde de bijdragen voor het pensioenfonds voor de jaren 2012 tot 2014 te compenseren, zodat 
wel degelijk rekening wordt gehouden met het specifieke karakter van de situatie van de openbare ziekenhuizen. 
 
 A.9.4.2.  De verzoekende partijen antwoorden dat, op het vlak van financiering van hun personeelslasten, 
de OCMW-ziekenhuizen en de privéziekenhuizen zich in een identieke situatie bevinden omdat zij volgens 
dezelfde beginselen, die zijn vastgesteld bij de Ziekenhuiswet van 10 juli 2008, worden gefinancierd. Zij 
oordelen dat de omstandigheid dat, met toepassing van de bestreden wet, de eerstgenoemden een kennelijk 
onevenredige pensioenlast zullen moeten dragen, duidelijk strijdig is met het beginsel van gelijkheid en niet-
discriminatie omdat er geen enkele redelijke verantwoording is voor dat verschil in behandeling. Zij voegen 
eraan toe dat, door te voorzien in een speciale compensatie voor de openbare ziekenhuizen, die slechts tijdelijk 
is, de Ministerraad erkent dat de toepassing van die nieuwe reglementering op de ziekenhuizen niet redelijk 
verantwoord is. 
 
 A.9.5.1.  Met betrekking tot de gelijke behandeling van de aan de wet van 24 oktober 2011 onderworpen 
ziekenhuizen en de andere aan dezelfde wet onderworpen lokale besturen, doet de Ministerraad opmerken dat de 
wetgever, inzake pensioenreglementering, over een ruime beoordelingsbevoegdheid beschikt die hem in staat 
moet stellen om de financiële voorwaarden te wijzigen wanneer het tekort van de sociale zekerheid dat vereist. 
Hij is van mening dat de wetgever vermocht te oordelen dat de grootte of de rechtsvorm van de lokale besturen 
geen pertinent criterium was om ze te onderscheiden wat betreft het pensioenstelsel van hun personeel, net zoals 
hij vermocht te oordelen dat het criterium van de financiële moeilijkheden waarin de openbare ziekenhuizen zich 
bevonden, evenmin een pertinent criterium was om ze verschillend te behandelen. 
 
 A.9.5.2.  De verzoekende partijen doen gelden dat de Ministerraad de door hen betwiste identieke 
behandeling niet verantwoordt door alleen maar te verwijzen naar het solidariteitsbeginsel, omdat de bestreden 
wetgeving eveneens een doel van responsabilisering nastreeft dat zij niet gerechtvaardigd achten in het geval van 
de ziekenhuizen. 
 
 A.10.1.  Het tweede middel in de zaak nr. 5393 is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet. De verzoekende partijen bekritiseren de bestreden wet in die zin dat zij de ziekenhuizen op 
dezelfde manier als de andere lokale besturen behandelt, terwijl de wetgever zich bewust was van de specifieke 
situatie van de ziekenhuizen, ten opzichte van die besturen. 
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 A.10.2.  De Ministerraad is van mening dat dit middel identiek is aan het tweede onderdeel van het eerste 
middel in dezelfde zaak, en verwijst bijgevolg naar zijn antwoord in dat verband (A.9.5.1). 
 
 A.11.1.  Het derde middel in de zaak nr. 5393 is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 172 
van de Grondwet, in samenhang gelezen met de beginselen van rechtszekerheid, redelijkheid, zorgvuldigheid en 
motivering. De verzoekende partijen zetten uiteen dat, toen de openbare ziekenhuizen in het verleden de 
beslissing namen om, enerzijds, personeelsleden aan te werven en, anderzijds, het aantal statutair benoemde 
personeelsleden te verminderen, zij niet konden voorzien dat die beslissing tot gevolg zou hebben dat de 
verschuldigde pensioenbijdragen een veelvoud zouden bereiken van de bijdragen die destijds verschuldigd 
waren, en zelfs van de totale loonmassa. 
 
 A.11.2.1.  In hoofdorde is de Ministerraad van mening dat het middel onontvankelijk moet worden 
verklaard omdat het onduidelijk is, doordat het bestaat uit een samenraapsel van bepalingen en beginselen die 
geschonden zouden zijn zonder dat duidelijk wordt aangegeven waarin die schending zou bestaan. 
 
 In ondergeschikte orde merkt de Ministerraad op dat de argumentatie van de verzoekende partijen geen 
betrekking heeft op de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, en doet hij opmerken dat het Hof 
niet bevoegd is om de inachtneming van de in het middel aangevoerde algemene rechtsbeginselen rechtstreeks te 
toetsen. 
 
 A.11.2.2.  De verzoekende partijen verwijzen naar de rechtspraak van het Hof die zijn bevoegdheid erkent 
om de inachtneming van de beginselen van behoorlijke wetgeving, in samenhang gelezen met het beginsel van 
gelijkheid en niet-discriminatie, te toetsen. 
 
 A.11.3.  In meer ondergeschikte orde is de Ministerraad van mening dat het middel niet gegrond is, en 
verwijst hij naar de argumentatie die hij heeft uiteengezet in antwoord op het eerste middel in die zaak. 
 
 A.12.1.  Het eerste middel in de zaak nr. 5394 is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet. De verzoekende partij is van mening, in het eerste onderdeel van dat middel, dat de gemeenten die tot 
de voormalige binnen de RSZPPO opgerichte « pool 1 » behoren, worden gediscrimineerd ten opzichte van die 
welke deel uitmaken van de voormalige « pool 2 » en, in het tweede onderdeel van dat middel, dat men in elk 
geval een verschillende regeling had moeten behouden voor « pool 1 » en « pool 2 ». 
 
 De verzoekende partij doet gelden dat de verschillende « pools » een verschillende uitgangspositie hebben, 
dat zij op verschillende tijdstippen zijn gecreëerd en dat zij verschillende voordelen bieden, meer bepaald wat de 
overname van de bestaande ambtenaren en de lopende pensioenverplichtingen betreft. Zij besluit eruit dat het 
argument volgens welk een samenvoeging van de pools de grootst mogelijke solidariteitsbasis biedt, slechts juist 
is uit een theoretisch oogpunt, maar geenszins rekening houdt met de bestaande verschillen. Zij zet uiteen dat het 
niet logisch is dat elke werkgever in gelijke mate bijdraagt, omdat de premisse volgens welke elk lokaal bestuur 
zijn eigen pensioenlast draagt, werd behouden. Zij oordeelt dat het veel logischer zou zijn geweest om elke 
lokale overheid individueel verantwoordelijk te maken voor haar eigen tekort. 
 
 A.12.2.  De Ministerraad herinnert aan de doelstellingen van de wet en aan het feit dat deze ruimschoots 
geïnspireerd is op de aanbevelingen van het Technisch comité voor de pensioenen van de RSZPPO, dat 
verschillende mogelijkheden heeft onderzocht en het door de wetgever aangenomen systeem als beste heeft 
aangemerkt. Hij nuanceert sterk de bewering van de verzoekende partij volgens welke de financiële risico’s zich 
hoofdzakelijk in « pool 2 » bevonden, en stelt daarentegen vast dat zowel « pool 1 » als « pool 2 » de laatste 
jaren werden geconfronteerd met aanzienlijke financiële moeilijkheden. Hij oordeelt dat uit verschillende 
vaststellingen blijkt dat de bestreden reglementering redelijk verantwoord is door het doel dat erin bestaat de 
grootst mogelijke solidariteitsbasis te creëren, en ziet daarvoor als bewijs het feit dat op termijn de bijdragen 
minder hoog zullen zijn dan wat ze zouden zijn geweest, zowel voor « pool 1 » als voor « pool 2 », indien de wet 
niet was aangenomen. 
 
 Hij doet opmerken dat, vóór de inwerkingtreding van de bestreden wet, de « pools 1 en 2 » volledig 
gesolidariseerd waren en dat beide systemen grote overeenkomsten vertoonden. Hij wijst eveneens erop dat het 
niet correct is te stellen dat elke werkgever op dezelfde wijze bijdraagt aan het nieuwe systeem, omdat de 
wetgever heeft voorzien in een responsabiliseringsmechanisme dat de verschillen tussen bijdragers corrigeert. 
Hij voegt eraan toe dat, in tegenstelling tot hetgeen de verzoekende partij beweert, de reserves van de voormalige 
« pool 1 » uitsluitend zullen dienen om de bijdrage verschuldigd door de lokale besturen die deel uitmaakten van 
die « pool » te verminderen, en dat het dus onjuist is te stellen dat zij hun plots zouden worden ontnomen, of nog 
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dat de wetgever geen rekening zou hebben gehouden met de verschillen tussen de twee « pools ». Hij verwijst in 
dat verband naar het koninklijk besluit van 13 november 2011 dat uitvoering geeft aan de bestreden wet. 
 
 A.12.3.  De verzoekende partij antwoordt dat de financiële problemen van « pool 2 » duidelijk veel groter 
zijn dan die van « pool 1 », zodat het onjuist zou zijn ervan uit te gaan dat de twee « pools » dezelfde 
moeilijkheden hebben. Zij is van mening dat het grootste tekort van de bestreden wet is dat zij geen rekening 
houdt met het feit dat de leden van « pool 2 » in het verleden een veel te voordelig systeem hebben genoten dat 
tot het huidige tekort heeft geleid. 
 
 A.13.1.  Het tweede middel in de zaak nr. 5394 is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 27 
van de Grondwet, in samenhang gelezen, wat het derde onderdeel van dat middel betreft, met artikel 1 van het 
Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. De verzoekende partij doet 
gelden, in het eerste onderdeel van dat middel, dat de bestreden wet een discriminatie creëert tussen de lokale 
overheden die tot de « pools 3 en 4 » behoorden en die welke tot de « pools 1 en 2 » behoorden, doordat de 
eerstgenoemden de mogelijkheid hadden, krachtens artikel 5, § 3, van de bestreden wet, om niet toe te treden tot 
het gesolidariseerd pensioenfonds, terwijl de laatstgenoemden niet konden verzoeken om eruit te stappen. In het 
tweede onderdeel van dat middel doet de verzoekende partij gelden dat de verplichte toetreding tot het 
gesolidariseerd pensioenfonds haar recht op vrijheid van vereniging, dat het recht impliceert om zich niet te 
verenigen, schendt. In het derde onderdeel van het middel doet de verzoekende partij gelden dat de 
onmogelijkheid om niet toe te treden tot het gesolidariseerd pensioenfonds voor haar tot aanzienlijke financiële 
verliezen leidt, hetgeen haar eigendomsrecht schendt. 
 
 De verzoekende partij is van mening dat het argument dat is afgeleid uit het feit dat de aansluiting bij de 
« pools 1 en 2 » onherroepelijk was terwijl de aansluiting bij de « pools 3 en 4 » dat niet was, niet overtuigend is 
in zoverre een nieuw gesolidariseerd pensioenfonds wordt opgericht, waartoe geen enkele lokale overheid is 
toegetreden. Zij voegt eraan toe dat de lokale overheden van alle « pools » zich in dezelfde situatie bevinden ten 
opzichte van het nieuwe pensioenfonds, en dat er geen enkele objectieve reden is om ze verschillend te 
behandelen. 
 
 A.13.2.1.  De Ministerraad is in hoofdorde van mening dat de categorieën van lokale besturen die 
respectievelijk tot de voormalige « pools 1 en 2 » en tot de « pools 3 en 4 » behoorden, niet voldoende 
vergelijkbaar zijn. De eerstgenoemden waren immers reeds lid van een gesolidariseerd stelsel waaruit zij zich 
niet konden terugtrekken, terwijl dat niet het geval was voor de laatstgenoemden. 
 
 In ondergeschikte orde doet de Ministerraad gelden dat het verschil in behandeling op een objectief 
criterium berust en redelijk verantwoord is. Hij zet uiteen dat het noodzakelijk was de aansluiting bij het nieuwe 
systeem verplicht te maken voor de lokale besturen die reeds deel uitmaakten van een gesolidariseerde « pool » 
omdat, in het tegenovergestelde geval, bepaalde werkgevers hadden kunnen ontsnappen aan de pensioenlast van 
hun voormalig personeel en die last hadden kunnen doen wegen op de lokale besturen die in het systeem zouden 
zijn gebleven. Hij doet gelden dat de situatie van de lokale besturen die in het verleden niet gesolidariseerd 
waren, in dat opzicht radicaal verschillend is. 
 
 A.13.2.2.  De verzoekende partij antwoordt dat de nieuwe door de bestreden wet gecreëerde situatie 
radicaal verschilt van de situatie die voordien bestond, en dat daaruit volgt dat het feit dat de bij de « pools 1 en 
2 » aangesloten lokale besturen niet eruit konden stappen, dus niet pertinent is omdat dit feit de wetgever niet 
ertoe machtigt ze te verplichten zich bij een nieuw stelsel aan te sluiten. 
 
 A.13.3.1.  Wat het tweede onderdeel van dat middel betreft, doet de Ministerraad in hoofdorde gelden dat 
de publiekrechtelijke instellingen geen « verenigingen » zijn in de zin van artikel 27 van de Grondwet, zodat die 
bepaling in geen geval kan zijn geschonden. 
 
 In ondergeschikte orde is de Ministerraad van mening dat de verplichting tot aansluiting waarin de wet van 
24 oktober 2011 voorziet, aan een doel van algemeen belang beantwoordt en redelijk evenredig is ten opzichte 
van dat doel. Hij verwijst in dat verband naar de argumentatie die hij reeds heeft uiteengezet in antwoord op het 
eerste middel. 
 
 A.13.3.2.  De verzoekende partij antwoordt dat artikel 27 van de Grondwet een algemene draagwijdte heeft 
en dat de publiekrechtelijke rechtspersonen eveneens het voordeel ervan genieten. 
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 A.13.4.  In antwoord op het derde onderdeel van dat middel doet de Ministerraad in hoofdorde gelden dat, 
aangezien hij meent te hebben aangetoond dat de bestreden wet geen schending inhield van de artikelen 10, 11 
en 27 van de Grondwet, daaruit wordt afgeleid dat zij evenmin artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij 
het Europees Verdrag voor de rechten van de mens schendt. In ondergeschikte orde doet de Ministerraad gelden 
dat de verzoekende partij over geen enkel eigendomsrecht beschikt met betrekking tot de bijdragen die bestemd 
zijn voor de financiering van een socialezekerheidsstelsel. In nog meer ondergeschikte orde oordeelt hij dat de 
verplichte aansluiting beantwoordt aan een doel van algemeen belang en redelijk evenredig is met dat doel. 
 
 A.14.1.  In uiterst ondergeschikte orde verzoekt de Ministerraad het Hof, indien het van mening zou zijn 
dat de wet van 24 oktober 2011 geheel of gedeeltelijk ongrondwettig is, om de vaststelling van 
ongrondwettigheid in de tijd te moduleren door ze vast te leggen vanaf een toekomstige datum, minstens enkele 
maanden na die van het arrest. 
 
 A.14.2.  De verzoekende partijen antwoorden dat de Ministerraad de financiële impact van een vernietiging 
van de wet niet lijkt te kennen, en oordelen dat, in die omstandigheden, het niet ernstig is te beweren dat een 
vernietiging de financiering van het pensioenstelsel van de lokale besturen in gevaar zou kunnen brengen. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden wet 

 

 B.1.1.  De verzoekende partijen vorderen de vernietiging van de wet van 24 oktober 2011 

« tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde 

personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale 

politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de 

pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale 

zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen » (hierna : de wet van 24 oktober 2011). 

 

 B.1.2.  Die wet brengt een hervorming tot stand van de financiering van de pensioenen 

voor het vastbenoemd personeel van de betrokken besturen, hervorming die, volgens de 

memorie van toelichting, sedert meerdere jaren noodzakelijk was. Zij voert enkel een 

hervorming van de financiering door, en heeft geen betrekking op de inhoud van de 

pensioenstelsels. De voorwaarden om het recht op pensioen te openen en de berekening van 

de pensioenen van het betrokken personeel worden dus niet gewijzigd bij de bestreden wet 

(Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1770/001, p. 7). 

 

 B.1.3.  In tegenstelling tot de werkgevers in de privésector of tot de federale 

overheidsdiensten en de ministeries van de gemeenschappen en de gewesten, dragen de 

provinciale en lokale besturen integraal de pensioenlasten van hun benoemde personeelsleden 

en hun rechthebbenden, dus zonder tegemoetkoming van de federale Staat (ibid., p. 5). 
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 B.1.4.  Vóór de inwerkingtreding van de bestreden wet vielen de provinciale en lokale 

besturen onder verschillende systemen, om de wettelijke pensioenen van hun vastbenoemde 

personeelsleden en hun rechthebbenden te financieren. De overgrote meerderheid van de 

provinciale en lokale besturen was aangesloten bij één van de twee gesolidariseerde 

pensioenstelsels binnen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en 

plaatselijke overheidsdiensten (hierna : RSZPPO). Die twee stelsels waren bekend onder de 

benamingen « pool 1 » en « pool 2 ». Pool 1 bestond hoofdzakelijk uit de lokale besturen die 

vóór 1 januari 1987 waren aangesloten bij de voormalige Omslagkas van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken. Pool 2 werd in 1993 opgericht en bestond hoofdzakelijk uit grote 

werkgevers (grote steden en hun OCMW’s). Hij was ook samengesteld uit een aantal 

provincies, van wie de toetreding werd toegestaan vanaf 2005. Die twee stelsels waren elk op 

zich gesolidariseerd. Zij werden apart beheerd. Het bijdragepercentage voor elk van beide 

pools werd jaarlijks vastgesteld door het beheerscomité van de RSZPPO op basis van de 

veronderstelde ontvangsten en uitgaven per pool (ibid., p. 4). 

 

 B.1.5.  Enkele lokale besturen beschikten overigens over een eigen pensioenstelsel en 

namen hun pensioenlast individueel op zich. Sommigen van hen vertrouwden het beheer van 

hun pensioenen bij overeenkomst toe aan een voorzorgsinstelling. Die besturen werden 

samengebracht in « pool 3 ». Andere lokale besturen stonden zelf in voor het beheer van de 

pensioenen van hun benoemd personeel, zonder een beroep te doen op de dienstverlening van 

een voorzorgsinstelling (« pool 4 »). De pools 3 en 4 waren eigenlijk geen pools zoals de 

pools 1 en 2, omdat de betrokken lokale besturen individueel en apart hun eigen 

pensioenlasten droegen (ibid., p. 5). 

 

 B.1.6.  Ten slotte waren alle lokale politiezones en de federale politie, sinds 1 april 2001, 

verplicht aangesloten bij het « Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie », dat 

ook een gesolidariseerd pensioenstelsel was, bekend onder de benaming « pool 5 » (ibid.). 

 

 B.1.7.  Bij de bestreden wet worden de pools 1 tot 5 samengevoegd in één enkel Fonds, 

het « gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO », waarin de uitgaven en de ontvangsten 

solidair worden verdeeld tussen alle deelnemers. Op termijn zal één identiek 

« basispensioenbijdragepercentage » van toepassing zijn voor alle provinciale en lokale 

besturen en voor de lokale politiezones die lid zijn van dat Fonds. Een gelijke behandeling 
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met betrekking tot dat percentage zal geheel verwezenlijkt zijn vanaf 2016. Als correctief 

mechanisme wordt een bijkomende responsabiliseringsbijdrage ten laste gelegd van sommige 

provinciale en lokale besturen, namelijk die waarvan het eigen bijdragepercentage hoger is 

dan het basisbijdragepercentage doordat hun personeel weinig actieve statutaire 

personeelsleden telt. De memorie van toelichting bevat de volgende formule : « totale 

pensioenbijdrage = basisbijdragepercentage x loonmassa van de vastbenoemde 

personeelsleden + responsabiliseringscoëfficiënt x (pensioenlast – [basisbijdragepercentage x 

loonmassa van de vastbenoemde personeelsleden]) » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, 

DOC 53-1770/001, p. 19). 

 

 Wat de vroegere pool 5 betreft, zijn alleen de lokale politiezones ambtshalve aangesloten 

bij het nieuwe Fonds; de pensioenen van de leden van de federale politie en hun 

rechthebbenden worden apart gefinancierd. 

 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de beroepen en van de tussenkomst 

 

 B.2.1.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5391 en 5392 zijn intercommunales. De 

verzoekende partijen in de zaak nr. 5393 zijn OCMW’s, ziekenhuizen en een vzw. De 

verzoekende partijen in de zaken nrs. 5394 en 5396 zijn steden. De verzoekende partij in de 

zaak nr. 5397 is een lokale politiezone. 

 

 De tussenkomende partij is een intercommunale. 

 

 B.2.2.  De Ministerraad werpt verschillende excepties van onontvankelijkheid op. Wat, in 

alle zaken, het belang betreft van de verzoekende partijen en van de tussenkomende partij om 

in rechte te treden, zet de Ministerraad uiteen dat zij niet aantonen dat de bestreden wet een 

ongunstige weerslag heeft op hun situatie. Omgekeerd is hij van mening dat, bij ontstentenis 

van wetgeving, hun financiële situatie duidelijk minder gunstig zou zijn geweest, aangezien 

de toepassing van de vroegere regelingen voor financiering van de pensioenen, zonder 

wetgevend optreden, snel ertoe zou hebben geleid dat de betrokken besturen steeds hogere 

pensioenlasten zouden moeten dragen, die beduidend hoger zouden zijn dan de last die zij met 

toepassing van de bestreden wet moeten dragen. 
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 B.2.3.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5391, 5392, 5394, 5396 en 5397, de 

tussenkomende partij alsook de eerste tot de vijfde en de tiende verzoekende partij in de zaak 

nr. 5393 zijn lokale besturen waarop de bestreden wet van toepassing is. Het is niet vereist dat 

een eventuele vernietiging hun een onmiddellijk voordeel oplevert. De omstandigheid dat de 

verzoekende partijen, als gevolg van de vernietiging van de bestreden bepalingen een kans 

zouden krijgen dat hun situatie in een gunstigere zin wordt geregeld, volstaat om hun belang bij 

het bestrijden van die bepalingen te verantwoorden. 

 

 Aangezien de eerste tot de vijfde en de tiende verzoekende partij in de zaak nr. 5393 doen 

blijken van een belang bij het beroep, is het niet noodzakelijk te onderzoeken of de andere 

verzoekende partijen in dezelfde zaak eveneens doen blijken van een belang om de 

vernietiging van de bestreden bepalingen te vorderen. 

 

 B.3.  De verzoekende partijen hebben de griffie van het Hof, naar gelang van het geval, 

een kopie bezorgd van hun statuten, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, en de 

bewijzen van de beslissingen om het beroep in te stellen, zodat is voldaan aan artikel 7, derde 

lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof. 

 

 B.4.1.  De Ministerraad werpt nog een exceptie van onontvankelijkheid op met 

betrekking tot de beroepen in de zaken nrs. 5391, 5392, 5393, 5396 en 5397, afgeleid uit de 

schending van artikel 6 van de bijzondere wet van 6 januari 1989. Hij doet gelden dat de 

middelen onduidelijk en onvolledig zijn, en dat zij niet precies aangeven welke artikelen van 

de wet ongrondwettig zouden zijn. 

 

 B.4.2.  Om te voldoen aan de vereisten van artikel 6 van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 moeten de middelen van het verzoekschrift aangeven welke regels waarvan de naleving 

door het Hof wordt gewaarborgd, zouden zijn geschonden, alsook welke bepalingen die regels 

zouden schenden, en uiteenzetten hoe die regels door die bepalingen zouden zijn geschonden. 

 

 B.4.3.  Uit de verzoekschriften blijkt voldoende dat de verzoekende partijen de bestreden 

wet bekritiseren in die zin dat zij de besturen die lid waren van de vroegere pools 1 en 2, 

ambtshalve verplicht tot deelname aan de nieuwe gefusioneerde pool, dat zij voorziet in een 

responsabiliseringsmechanisme voor de werkgevers die een onevenwicht veroorzaken tussen 

de lasten die zij door het gesolidariseerd fonds laten dragen en de ontvangsten die zij voor dat 
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fonds aanbrengen, en dat zij heeft voorzien in maatregelen die de gevolgen van de 

zogenoemde niet tijdige benoemingen voor het pensioenstelsel corrigeren. De Ministerraad 

heeft overigens in zijn memories op die grieven geantwoord. 

 

 B.5.  De excepties worden verworpen. 

 

 

 Ten gronde 

 

 B.6.  Het Hof onderzoekt achtereenvolgens : 

 

 -  de middelen afgeleid uit de schending van de regels inzake de bevoegdheidsverdeling 

tussen de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten; 

 

 -  de middelen betreffende de ambtshalve aansluiting van de besturen die deel uitmaakten 

van de vroegere pools 1 en 2 bij het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO; 

 

 -  de middelen betreffende de responsabiliseringsbijdrage; 

 

 -  de middelen betreffende de regularisatiebijdrage; 

 

 -  de middelen betreffende de overdracht van de reserves die zijn opgebouwd in het kader 

van de aanvullende pensioenstelsels; 

 

 -  het middel betreffende de specifieke situatie van de politiezones; 

 

 -  de middelen betreffende de specifieke situatie van de ziekenhuizen. 

 

 

 Wat betreft de middelen die zijn afgeleid uit de schending van de bevoegdheidverdelende 

regels 

 

 B.7.  Het derde middel in de zaken nrs. 5391 en 5392 en het tweede middel in de zaak 

nr. 5396 zijn afgeleid uit de schending van artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 1°, 4°, 8° en 9°, en 
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van artikel 5, § 1, II, 2°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 

instellingen. Door een responsabiliseringsbijdrage in te voeren zou de bestreden wet de 

betrokken lokale besturen verplichten om te kiezen voor een statutaire positie voor hun 

personeelsleden, wat afbreuk zou doen aan de bevoegdheid van de gewest- en 

gemeenschapswetgevers om de rechtspositie van de personeelsleden van de lokale besturen te 

bepalen. 

 

 B.8.1.  De Ministerraad werpt een exceptie van onontvankelijkheid van die middelen op 

in zoverre zij zijn afgeleid uit de schending van artikel 5, § 1, II, 2°, van de bijzondere wet 

van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, omdat de verzoekende partijen, die geen 

OCMW’s zijn, geen belang zouden hebben om de schending aan te klagen van een regel 

waarbij bevoegdheden inzake maatschappelijk welzijn aan de gemeenschappen worden 

toegekend. 

 

 B.8.2.  Aangezien de verzoekende partijen hebben doen blijken van het vereiste belang 

om de vernietiging te vorderen van de bestreden wet, is het niet noodzakelijk dat zij 

daarenboven doen blijken van een belang bij het middel. 

 

 B.9.1.  De artikelen 19 en 20 van de wet van 24 oktober 2011 leggen aan bepaalde 

besturen die lid zijn van het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO een 

responsabiliseringsbijdrage op die een aanvulling is op de werkgeversbijdragen inzake 

pensioenen. Die aanvulling is door het provinciale of lokale bestuur of door de lokale 

politiezone verschuldigd wanneer de eigen pensioenbijdragevoet van die werkgever groter is 

dan de basispensioenbijdragevoet die is vastgesteld met toepassing van artikel 16 van de wet 

van 24 oktober 2011. De eigen pensioenbijdragevoet is de verhouding tussen, enerzijds, de 

uitgaven inzake pensioenen die het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO gedurende 

het beschouwde jaar heeft gedragen voor de gewezen personeelsleden van de betrokken 

werkgever en hun rechthebbenden, en, anderzijds, de loonmassa die overeenstemt met het aan 

pensioenbijdragen onderworpen loon dat voor datzelfde jaar door deze werkgever werd 

uitbetaald aan zijn vastbenoemd personeel dat bij het fonds is aangesloten. 

 

 B.9.2.  Zoals gepreciseerd in de parlementaire voorbereiding van de bestreden wet, « zijn 

[het] inderdaad slechts de geresponsabiliseerde werkgevers die in een rechtvaardiger mate 

moeten bijdragen tot de solidariteit vermits ze er momenteel niet voldoende aan deelnemen en 
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zulks een deficit doet ontstaan » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1770/001, p. 38). De 

geresponsabiliseerde werkgevers zijn die van wie de loonmassa van de aan het benoemde 

personeel uitbetaalde lonen te laag is ten opzichte van de last van de pensioenen verschuldigd 

aan hun voormalige benoemde personeelsleden en hun rechthebbenden. 

 

 B.10.  Krachtens artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 1°, vijfde streepje, van de bijzondere wet 

van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zijn de gewesten bevoegd voor de 

ondergeschikte besturen, met uitzondering van « de pensioenstelsels van het personeel en de 

mandatarissen ». Daaruit volgt dat de federale overheid exclusief bevoegd is gebleven om de 

aangelegenheid van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale 

en lokale besturen te regelen. 

 

 In dat opzicht komt het de federale wetgever toe de vereiste maatregelen te nemen om de 

financiering van de pensioenen van het betrokken personeel te waarborgen. 

 

 B.11.  In tegenstelling tot hetgeen de verzoekende partijen beweren, maakt de federale 

wetgever de uitoefening van de gewestbevoegdheden, in casu die welke de gewesten bezitten 

met betrekking tot de ondergeschikte besturen, niet overdreven moeilijk door bepalingen aan 

te nemen die noodzakelijk zijn om de financiering van de pensioenen van het personeel van 

die besturen te waarborgen. De uitoefening, door de federale wetgever, van zijn bevoegdheid 

inzake pensioenen van het vastbenoemd personeel van de lokale besturen kan een weerslag 

hebben op de financiën van de betrokken werkgevers en kan eveneens gevolgen hebben voor 

de beleidskeuzen van de lokale besturen met betrekking tot hun personeel. Toch blijkt niet dat 

de weerslag van de bestreden wet strijdig zou zijn met het evenredigheidsbeginsel dat inherent 

is aan elke bevoegdheidsuitoefening en afbreuk zou doen aan de bevoegdheid van de 

gewesten om de lokale besturen te reglementeren. 

 

 B.12.  De middelen zijn niet gegrond. 
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 Wat betreft de middelen die betrekking hebben op de ambtshalve aansluiting van de 

besturen die deel uitmaakten van de voormalige pools 1 en 2 bij het gesolidariseerd 

pensioenfonds van de RSZPPO 

 

 B.13.1.  Het eerste middel in de zaken nrs. 5391, 5392, 5394, 5396 en 5397 is afgeleid uit 

de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. De verzoekende partijen 

bekritiseren, enerzijds, de gelijke behandeling van de lokale besturen die voorheen waren 

aangesloten bij pool 1 en van de lokale besturen die voorheen waren aangesloten bij pool 2 

en, anderzijds, de gelijke behandeling van de lokale besturen die voorheen waren aangesloten 

bij de pools 1 en 2 en van de lokale besturen die, vóór de toepassing van de bestreden wet, 

deel uitmaakten van de pools 3 en 4 en die zich niet hebben verzet tegen hun ambtshalve 

aansluiting bij het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO. 

 

 B.13.2.  In tegenstelling tot hetgeen de Ministerraad beweert, blijkt uit de 

verzoekschriften duidelijk dat de verzoekende partijen van mening zijn dat de wetgever, 

zowel wat de basispensioenbijdragen betreft als de aanvullende pensioenbijdragen voor 

individuele responsabilisering en de regularisatiebijdragen in geval van vaste benoeming van 

een contractueel personeelslid, had moeten voorzien in verschillende regelingen voor de 

lokale besturen die voorheen tot verschillende pools behoorden, omdat zij zich daardoor in 

een wezenlijk verschillende situatie zouden hebben bevonden in het licht van het doel van de 

bestreden wet. 

 

 B.14.1.  Artikel 5 van de wet van 24 oktober 2011 bepaalt : 

 

 « § 1.  Onder voorbehoud van paragraaf 3 zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van 
deze wet ambtshalve, van rechtswege en onherroepelijk aangesloten bij het gesolidariseerd 
pensioenfonds van de RSZPPO : 
 
 1)  de provinciale en plaatselijke besturen die de dag vóór de inwerkingtreding van deze 
wet bij het gemeenschappelijk pensioenstelsel van de plaatselijke overheden zijn aangesloten; 
 
 2)  de provinciale en plaatselijke besturen die de dag vóór de inwerkingtreding van deze 
wet bij het stelsel van de nieuwe bij de Rijksdienst aangesloten zijn; 
 
 3)  de provinciale en plaatselijke besturen die de dag vóór de inwerkingtreding van deze 
wet voor hun actief vastbenoemd personeel over een eigen pensioenstelsel beschikken en het 
financieel en/of administratief beheer van de pensioenen aan een voorzorgsinstelling 
toevertrouwen; 
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 4)  de provinciale en plaatselijke besturen die de dag vóór de inwerkingtreding van deze 
wet voor hun actief vastbenoemd personeel over een eigen pensioenstelsel beschikken en zelf 
voor het beheer van de pensioenen instaan. Dit is tevens het geval wanneer het bestuur het 
administratief beheer van de pensioenen conventioneel aan de PDOS heeft toevertrouwd; 
 
 5)  de lokale politiezones bedoeld in titel II van de wet van 7 december 1998 tot 
organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; 
 
 6)  de gewestelijke overheden voor de gewestelijke ontvangers die de dag vóór de 
inwerkingtreding van deze wet bij het in 1) bedoelde pensioenstelsel zijn aangesloten; 
 
 7)  de provincies voor de verbindingsambtenaren en de brigadecommissarissen die de dag 
vóór de inwerkingtreding van deze wet bij het in 1) bedoelde pensioenstelsel zijn aangesloten. 
 
 § 2.  Elk provinciaal of plaatselijk bestuur of iedere lokale politiezone die zal worden 
opgericht vanaf de datum van inwerkingtreding van deze wet, zal, vanaf het ogenblik waarop 
deze de werkgever wordt van vastbenoemd personeel, ambtshalve, van rechtswege en 
onherroepelijk bij het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO worden aangesloten. 
 
 § 3.  Voor de in [paragraaf] 1, 3) of 4) bedoelde provinciale en plaatselijke besturen, 
wordt de ambtshalve aansluiting op 1 januari 2012 niet effectief indien het provinciaal of 
plaatselijk bestuur vóór 15 december 2011 zijn weigering per aangetekende brief aan de 
Minister van Pensioenen te kennen geeft. 
 
 § 4.  Indien de aansluiting geweigerd wordt, wordt het deel van de reserves van het 
betrokken plaatselijk bestuur hem ter beschikking gesteld op een lopende rekening op zijn 
naam. Op vraag van het plaatselijk bestuur, zal het deel van de reserves hem worden 
terugbetaald over een periode van vijf jaar. Intussen zal die door de RSZPPO gebruikt kunnen 
worden voor zijn thesaurie. 
 
 § 5.  Een provinciaal of plaatselijk bestuur dat heeft geweigerd zich ambtshalve aan te 
sluiten volgens de in paragraaf 3 voorziene modaliteiten, blijft nadien vrij om zijn aansluiting 
bij het gesolidariseerde pensioenfonds van de RSZPPO alsnog aan te vragen. In dat geval zal 
de bijdragevoet gelijk zijn aan deze die in werking treedt op 1 januari van het jaar van de 
aansluiting, en zal deze worden aangewend voor de overname van de lopende pensioenen ». 
 

 B.14.2.  Artikel 6 van de wet van 24 oktober 2011 bepaalt : 

 

 « De in artikel 5 voorziene ambtshalve aansluiting betreft : 
 
 -  alle vastbenoemde personeelsleden die in dienst zijn en die de dag vóór de 
inwerkingtreding van deze wet bij de in artikel 5, § 1, 1) tot 7) bedoelde pensioenstelsels zijn 
aangesloten, ongeacht de situatie of de administratieve toestand van het personeelslid op die 
datum; 
 
 -  alle personeelsleden die zullen worden benoemd in een provinciaal of plaatselijk 
bestuur of een lokale politiezone aangesloten bij het gesolidariseerd pensioenfonds van de 
RSZPPO vanaf de datum van inwerkingtreding van deze wet; 
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 -  alle personen die door aanwerving, overplaatsing of om het even welke andere reden 
vanaf de datum van inwerkingtreding van deze wet de hoedanigheid verkrijgen van 
vastbenoemd personeelslid van een provinciaal of plaatselijk bestuur of van een lokale 
politiezone aangesloten bij het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO ». 
 

 B.14.3.  Uit die bepalingen volgt dat de lokale besturen die voorheen waren aangesloten 

bij pool 1 of 2, ambtshalve werden aangesloten bij het bij artikel 4 van de bestreden wet 

opgerichte gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO, zonder de mogelijkheid om zich 

daartegen te verzetten. De lokale besturen die de pensioenen van hun vastbenoemd personeel 

hetzij zelf, hetzij via een voorzorgsinstelling beheerden, werden eveneens ambtshalve bij het 

nieuwe fonds aangesloten, behalve wanneer zij gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid 

die hun tot 15 december 2011 werd geboden om zich tegen die ambtshalve aansluiting te 

verzetten. 

 

 B.15.1.  De afdeling wetgeving van de Raad van State heeft, wat het nieuwe 

gesolidariseerd pensioenfonds betreft, op het volgende gewezen : 

 

 « Er valt niet a priori uit te sluiten dat de pensioenregeling, zoals daarin bij het 
voorliggende voorontwerp van wet wordt ingegrepen, in de praktijk kan leiden tot een 
ongelijke behandeling van de bijdragebetalende overheidsdiensten. Zulke verschillen in 
behandeling hoeven evenwel niet noodzakelijk veroordeeld te worden, voor zover ze 
verantwoord zouden kunnen worden in het licht van het algemene financiële evenwicht van 
de regeling en op voorwaarde dat het evenredigheidsbeginsel in acht wordt genomen » (Parl. 
St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1770/001, p. 87). 
 

 B.15.2.  Uit de memorie van toelichting van de bestreden wet blijkt dat de overheden 

belast met het beheer van de pensioenen van het vastbenoemd personeel van de lokale 

besturen « sedert meerdere jaren [wisten] dat een hervorming zich [opdrong] en 

onvermijdelijk [was] om tot een langetermijnfinanciering te komen ter vrijwaring van de 

leefbaarheid en de duurzaamheid van de pensioenstelsels voor de vastbenoemde ambtenaren 

van de provinciale en lokale besturen (en hun rechthebbenden) » (ibid., p. 6). 

 

 Gelet op de financiële situatie van de verschillende pools oordeelde de wetgever dat de 

oplossing van het gesolidariseerd pensioenfonds de beste was : 

 

 « De keuze van een gefusioneerde pool valt te verklaren door het feit dat deze oplossing 
de grootst mogelijke solidariteitsbasis biedt (en dus de beste risicoverdeling). Het biedt de 
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mogelijkheid om een basispensioenbijdragepercentage vast te stellen dat lager is dan de 
andere alternatieven en sluit dus aan op het algemeen belang. 
 
 In deze gefusioneerde pool worden de uitgaven en de ontvangsten gemeenschappelijk 
verdeeld tussen diegenen die deelnemen aan de solidariteit en het is dus gerechtvaardigd dat 
een identiek basispensioenbijdragepercentage op termijn voor iedereen van toepassing is. De 
volledige gelijke behandeling tussen alle besturen die bijdragen zal in 2016 tot stand gebracht 
zijn » (ibid., p. 8). 
 

 B.16.  De lokale besturen die tot de pools 1 en 2 behoorden vóór de inwerkingtreding van 

de bestreden wet, maakten reeds onherroepelijk deel uit van een gesolidariseerd 

pensioenfonds en waren in dat opzicht verplicht om deel te nemen aan de solidariteit binnen 

de pool waartoe zij behoorden. Zij bevonden zich dus niet in wezenlijk verschillende situaties 

op het ogenblik dat de wet van 24 oktober 2011 in werking trad. 

 

 Vanuit de noodzaak om het systeem voor financiering van de pensioenen van het 

vastbenoemd personeel van de lokale besturen te reorganiseren, vermocht de wetgever te 

oordelen dat de solidariteitsbasis moest worden verbreed door alle lokale besturen aan 

hetzelfde fonds te laten deelnemen, teneinde de financiering ervan op termijn te waarborgen. 

 

 B.17.1.  Het is weliswaar juist dat de financiële situatie van de pools 1 en 2 verschillend 

was, vlak vóór de inwerkingtreding van dat nieuwe systeem. Bijgevolg waren de geldende 

pensioenbijdragepercentages in elk van beide pools niet equivalent. De uitgevoerde prognoses 

tonen niettemin aan dat de situatie, bij het uitblijven van een wetgevend optreden, zou 

verergeren, zowel voor pool 1 als voor pool 2, zodat de lokale besturen heel snel het hoofd 

zouden hebben moeten bieden aan een zeer aanzienlijke stijging van het bijdragepercentage 

(ibid., p. 10). 

 

 B.17.2.  Het is precies om rekening te houden met de verschillen in financiële situatie van 

de bestaande pools vlak vóór de inwerkingtreding van de wet van 24 oktober 2011 dat de 

wetgever, in artikel 18 van die wet, heeft voorzien in een geleidelijke en verschillende stijging 

van de basispensioenbijdragen naar gelang van de oorspronkelijke pool van de betrokken 

lokale besturen, teneinde de werkgevers van wie het bijdragepercentage het meest zal stijgen, 

in staat te stellen zich aan de nieuwe situatie aan te passen. 
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 B.17.3.  Bovendien heeft de wetgever bepaald dat de reserves die nog voorhanden zijn 

binnen pool 1 uitsluitend bestemd zouden blijven voor de voormalige leden van die pool 

(ibid., p. 14). Zo formuleert het beheerscomité van de RSZPPO, krachtens artikel 15 van de 

wet van 24 oktober 2011, aanvullend bij het voorstel over het 

basispensioenbijdragepercentage (of bij het tot 2016 in de wet vastgelegde basispercentage), 

een voorstel betreffende het deel van het basispensioenbijdragepercentage dat zou kunnen 

worden gedragen door het reservefonds van pool 1 en wel uitsluitend voor de besturen die bij 

pool 1 waren aangesloten op 31 december 2011 (ibid., p. 34). 

 

 B.17.4.  Uit die verschillende elementen volgt dat de bekritiseerde maatregel geen 

onevenredige gevolgen heeft voor de lokale besturen die voorheen bij pool 1 of 2 waren 

aangesloten en die ambtshalve bij het nieuwe gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO 

worden aangesloten. 

 

 B.18.  Om dezelfde redenen is de toepassing van identieke regels op alle lokale besturen 

die zijn aangesloten bij het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO, wat de 

responsabiliseringsbijdrage en de regularisatiebijdrage betreft, bestaanbaar met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, onder voorbehoud van hetgeen hierna zal worden 

onderzocht met betrekking tot die twee mechanismen. 

 

 B.19.  De middelen zijn niet gegrond. 

 

 B.20.  Het tweede middel in de zaak nr. 5394 is afgeleid uit de schending van de 

artikelen 10, 11 en 27 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste 

Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, wat het derde 

onderdeel ervan betreft. 

 

 B.21.1.  In het eerste onderdeel van dat middel klaagt de verzoekende partij een 

discriminatie aan tussen, enerzijds, de lokale besturen die, tot 31 december 2011, tot de 

pools 1 en 2 behoorden en die ambtshalve werden aangesloten bij het nieuwe gesolidariseerd 

pensioenfonds van de RSZPPO en, anderzijds, de lokale besturen die, tot diezelfde datum, 

deel uitmaakten van pool 3 of 4 en die wel de mogelijkheid hebben gehad om zich tegen hun 

ambtshalve aansluiting bij het nieuwe pensioenfonds te verzetten. 
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 B.21.2.  De lokale besturen die voorheen behoorden tot pool 3 of pool 4, namen apart hun 

pensioenlast op zich en waren nooit toegetreden tot welke solidariteitsregeling ook om de 

financiering ervan te waarborgen. De lokale besturen die deel uitmaakten van pool 1 of pool 2 

hadden daarentegen bewust gekozen om bij een gesolidariseerd fonds toe te treden, en wisten 

dat zij niet eruit zouden kunnen treden wanneer, in voorkomend geval, de solidariteit niet 

meer in hun voordeel zou spelen. Dat verschil in situatie, dat voortvloeit uit keuzes die de 

lokale besturen zelf hebben gemaakt, kan worden beschouwd als een kenmerk dat ze 

wezenlijk verschillend maakt in het licht van het doel van de bestreden wet. Het bekritiseerde 

verschil in behandeling berust dus op een objectief en pertinent criterium. Het is bijgevolg 

gerechtvaardigd dat de wetgever de autonomie van de lokale besturen die, vóór de 

inwerkingtreding van de bestreden wet, niet onherroepelijk deel uitmaakten van een 

gesolidariseerde pool, heeft willen respecteren door hun de mogelijkheid te bieden om zich te 

verzetten tegen hun ambtshalve aansluiting bij het nieuwe gesolidariseerd pensioenfonds van 

de RSZPPO. 

 

 B.22.1.  In het tweede onderdeel van dat middel klaagt de verzoekende partij een 

schending aan van haar recht op vrijheid van vereniging aangezien zij, omdat zij voorheen 

was aangesloten bij pool 1, haar ambtshalve aansluiting bij het nieuwe gesolidariseerd 

pensioenfonds van de RSZPPO niet heeft kunnen weigeren. 

 

 B.22.2.  Zonder dat het noodzakelijk is te onderzoeken of het gesolidariseerd 

pensioenfonds van de RSZPPO kan worden beschouwd als een vereniging die valt onder de 

vrijheid van vereniging die wordt gewaarborgd bij artikel 27 van de Grondwet, volstaat het 

vast te stellen dat de ambtshalve aansluiting van de lokale besturen die voordien 

onherroepelijk waren aangesloten bij een gesolidariseerde pool om hun pensioenlasten te 

financieren, gerechtvaardigd is door het doel dat erin bestaat de ruimst mogelijke solidariteit 

tot stand te brengen om de duurzaamheid van die financiering te waarborgen. Het behoort tot 

de beoordelingsbevoegdheid van de wetgever om de bestaande gesolidariseerde 

pensioenfondsen, die reeds voorzagen in een onherroepelijke aansluiting van de leden die 

vrijwillig hadden gekozen om toe te treden, om te vormen tot een nieuw gesolidariseerd 

pensioenfonds dat is onderworpen aan dezelfde regel van onherroepelijkheid van de 

aansluiting. 
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 B.23.1.  In het derde onderdeel van dat middel klaagt de verzoekende partij een 

schending aan van haar eigendomsrecht omdat zij door haar ambtshalve aansluiting bij het 

gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO aanzienlijke financiële verliezen lijdt. 

 

 B.23.2.  Vanuit de noodzaak een duurzame financiering van de pensioenen van het 

vastbenoemd personeel van de lokale besturen te waarborgen, vermocht de wetgever te 

oordelen dat die financiering moest worden gereorganiseerd op basis van de ruimst mogelijke 

solidariteit. Hij heeft bijgevolg een pertinente en verantwoorde maatregel genomen door te 

voorzien in een ambtshalve aansluiting, bij het nieuwe door hem opgerichte fonds, van alle 

besturen die voordien, op onherroepelijke wijze, deel uitmaakten van een gesolidariseerd 

financieringssysteem. Zonder dat het noodzakelijk is te onderzoeken of de verplichting tot 

deelname aan het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO voor de verzoekende partij 

een aantasting van haar eigendomsrecht vormt, volstaat het vast te stellen dat, indien dat het 

geval zou zijn, die aantasting redelijk zou zijn verantwoord door de doelstellingen van de 

bestreden maatregel. 

 

 B.24.  Het middel is niet gegrond. 

 

 

 Wat betreft de middelen die betrekking hebben op de responsabiliseringsbijdrage 

 

 B.25.1.  Het tweede middel in de zaken nrs. 5391 en 5392 is afgeleid uit de schending 

van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. De partijen verwijten de wetgever dat hij, wat de 

individuele responsabiliseringsbijdragen betreft, de overheidswerkgevers die, voor hun 

personeel, kunnen kiezen tussen de statutaire regeling en de contractuele regeling en die 

welke niet over die keuzemogelijkheid beschikken en in principe hun personeel binnen de 

statutaire regeling moeten benoemen, op identieke wijze heeft behandeld. 

 

 B.25.2.  Zoals de Ministerraad onderstreept, kan de bestreden wet niet worden toegepast 

op een overheidswerkgever, zoals een intercommunale, die nooit is overgegaan tot de 

benoeming van leden van zijn personeel en die dus zijn personeel steeds uitsluitend op 

contractuele basis heeft tewerkgesteld. Het middel moet dus in die zin worden begrepen dat 

het Hof wordt verzocht de situatie van de lokale besturen die hun personeel moeten 

benoemen, en die van de lokale besturen die, ook al hebben zij vastbenoemd statutair 
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personeel of hebben zij dat gehad, personeel ook kunnen tewerkstellen op contractuele basis, 

te vergelijken. 

 

 B.26.1.  Artikel 19 van de wet van 24 oktober 2011 bepaalt : 

 

 « § 1.  Het Beheerscomité van de RSZPPO stelt jaarlijks in de loop van het derde 
kwartaal van het jaar de responsabiliseringscoëfficiënt vast die voor het voorgaande jaar moet 
worden toegepast. 
 
 De responsabiliseringscoëfficiënt waarvan sprake in het eerste lid, is dezelfde voor alle 
provinciale en plaatselijke besturen en alle lokale politiezones die zijn aangesloten bij het 
gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO. 
 
 Deze coëfficiënt wordt zodanig vastgesteld dat de aanvullende werkgeversbijdragen 
inzake pensioenen die verschuldigd zijn voor de individuele responsabilisering in toepassing 
van artikel 20, het verschil voor het voorgaande kalenderjaar volledig dekken tussen : 
 
 a)  enerzijds de bijdragen geïnd door het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO 
op basis van de in toepassing van artikel 16 vastgestelde basispensioenbijdragevoet, en de in 
artikel 10 bedoelde andere financiële ontvangsten dan de bijdragen voor het beschouwde jaar; 
 
 b)  anderzijds de uitgaven die in toepassing van de artikelen 8 en 9 door het 
gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO werden gedragen voor het beschouwde 
kalenderjaar. 
 
 De bedragen van de in a) en b) bedoelde ontvangsten en uitgaven zijn deze die 
ingeschreven zijn in de rekeningen van het beschouwde jaar die definitief afgesloten en 
goedgekeurd zijn door het Beheerscomité van de RSZPPO en de minister bevoegd voor de 
Pensioenen van de openbare sector. 
 
 § 2.  Indien de basispensioenbijdragevoet vastgesteld in toepassing van de artikelen 16 en 
18 tot gevolg heeft dat de responsabiliseringscoëfficiënt die eruit voortvloeit in toepassing van 
§ 1 kleiner is dan 50 %, wordt de aanwending van de in artikel 13 bedoelde correctiefactoren 
beperkt zodat de coëfficiënt 50 % bedraagt. Het niet-aangewende deel wordt bestemd voor het 
in artikel 4, § 3 bedoelde fonds voor de amortisatie van de verhoging van de 
pensioenbijdragevoeten. Bovendien kan de responsabiliseringscoëfficiënt niet verlagen ten 
opzichte van het voorgaande jaar en geeft dit indien nodig aanleiding tot een verlaging van de 
basisbijdragevoet om dit te bereiken ». 
 

 B.26.2.  Artikel 20 van de wet van 24 oktober 2011 bepaalt : 

 

 « De pensioenbijdragen die een provinciaal of plaatselijk bestuur of een lokale 
politiezone verschuldigd is in toepassing van artikel 16, maken het voorwerp uit van een 
aanvulling van de werkgeversbijdrage inzake pensioenen wanneer de eigen 
pensioenbijdragevoet van deze werkgever groter is dan de basispensioenbijdragevoet 
vastgesteld in toepassing van artikel 16. 
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 De eigen pensioenbijdragevoet bedoeld in het eerste lid, is de verhouding tussen enerzijds 
de uitgaven inzake pensioenen die het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO 
gedurende het beschouwde jaar heeft gedragen voor de gewezen personeelsleden van 
desbetreffende werkgever en hun rechthebbenden, en anderzijds de loonmassa die 
overeenstemt met het aan pensioenbijdragen onderworpen loon dat voor ditzelfde jaar door 
deze werkgever werd uitbetaald aan zijn vastbenoemd personeel dat bij het fonds is 
aangesloten. 
 
 De in het eerste lid bedoelde aanvullende werkgeversbijdragen, stemmen overeen met het 
bedrag dat wordt bekomen door de in toepassing van artikel 19 vastgestelde 
responsabiliseringscoëfficiënt toe te passen op het verschil tussen enerzijds de uitgaven inzake 
pensioenen bedoeld in het tweede lid, en anderzijds de persoonlijke en de 
werkgeversbijdragen inzake pensioenen die door de betrokken werkgever in toepassing van 
artikel 16 verschuldigd zijn voor het desbetreffende jaar. 
 
 […] ». 
 

 B.27.  De aanvulling van de werkgeversbijdrage inzake pensioenen, verschuldigd als 

individuele responsabilisering en berekend met toepassing van de voormelde bepalingen, 

heeft tot doel een specifiek fenomeen te compenseren dat het probleem van de financiering 

verergert, of althans het bijdragepercentage verhoogt : 

 

 « In het bijzonder gaat het om de vermindering van het aantal vastbenoemde ambtenaren 
en daardoor om de daling van de pensioenbijdragen. In combinatie met de stijgende 
pensioenlasten en rekening houdend met de manier waarop het bijdragepercentage vastgesteld 
wordt op basis van ‘ ontvangsten en uitgaven in evenwicht ’, leidt dit tot een constante 
stijging van het bijdragepercentage dat nodig is om de uitgaven te dekken » (Parl. St., Kamer, 
2010-2011, DOC 53-1770/001, p. 6). 
 

 Om dat fenomeen in te dijken heeft de wetgever een gedeeltelijke responsabilisering van 

bepaalde werkgevers willen organiseren : 

 

 « Niet al de werkgevers zullen deze supplementaire bijdragen moeten betalen, maar 
uitsluitend zij bij wie de solidariteit momenteel een tekort vertoont omwille van het feit dat zij 
uitgaven moet dragen die aanzienlijker zijn dan de bijdragen die ze ontvangt. 
 
 […] 
 
 Een identieke ‘ responsabiliseringscoëfficiënt ’ wordt toegepast op alle 
geresponsabiliseerde besturen. Hij is van toepassing op de elementen die eigen zijn aan de 
individuele situatie bij elk van de betrokken besturen, met name op het verschil tussen de 
pensioenlast gedragen door de solidariteit voor het beschouwde bestuur en de 
pensioenbijdragen die dit bestuur betaalt aan het basispercentage in het kader van de 
solidariteit. […] 
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 […] 
 
 De bijkomende pensioenbijdragen zijn enkel patronaal, zonder aandeel van het 
personeelslid. Enerzijds, vloeien zij voort uit de houding van de werkgever en zijn niet ten 
laste van de personeelsleden » (ibid., pp. 18-19). 
 

 B.28.  De basispensioenbijdrage die door elke overheidswerkgever wordt betaald, wordt 

berekend op basis van de loonmassa die overeenstemt met de lonen die hij elk jaar aan zijn 

vastbenoemd personeel uitbetaalt. Het is bijgevolg niet onverantwoord dat de wetgever, 

vanuit de noodzaak de financiering van de pensioenen van de benoemde personeelsleden van 

de lokale besturen te waarborgen, de negatieve gevolgen, voor die financiering, van de 

vermindering, door bepaalde werkgevers, van hun aantal benoemde personeelsleden ten 

opzichte van het aantal voormalige statutaire personeelsleden en hun rechthebbenden die een 

pensioen ontvangen ten laste van het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO, tracht te 

corrigeren. 

 

 Een dergelijke handelwijze vanwege de overheidswerkgevers is weliswaar wettig en 

toelaatbaar, maar heeft gevolgen voor de financiering van de pensioenen die verschuldigd zijn 

aan hun voormalige benoemde personeelsleden. Het is niet onredelijk dat de wetgever de 

werkgevers die op die manier de moeilijkheden inzake financiering van de pensioenen van het 

vastbenoemd personeel van de lokale besturen mee verergeren, tracht te responsabiliseren 

door hun een gedeelte van de financiële gevolgen van hun keuzen inzake benoeming van hun 

personeel te laten dragen. 

 

 B.29.  Ten opzichte van dat doel van responsabilisering is er geen reden om de lokale 

besturen die kunnen kiezen om personeel hoofdzakelijk of uitsluitend op contractuele basis 

tewerk te stellen en de lokale besturen die onderworpen zijn aan een regeling waarin 

benoeming de regel is, verschillend te behandelen. Het door de wetgever nagestreefde doel 

van responsabilisering kan immers slechts worden bereikt door het opleggen van een 

aanvullende bijdrage voor het systeem van solidariteit, afhankelijk van de last die voor dat 

laatste door de betrokken overheidswerkgever wordt gecreëerd, en de omstandigheid dat die 

last al dan niet het gevolg is van een vrije keuze van de werkgever, is in dat verband geenszins 

pertinent. 
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 B.30.1.  De tussenkomende partij verwijt de bestreden bepalingen dat zij de lokale 

besturen die slechts één vastbenoemde ambtenaar tewerkstellen en die welke geen enkele 

vastbenoemde ambtenaar meer tewerkstellen hoewel zij dat in het verleden wel hebben 

gedaan, verschillend behandelen. Aangezien die grief niet door de verzoekende partijen wordt 

vermeld, gaat het om een nieuw middel, en dient zij niet te worden onderzocht. 

 

 B.30.2.  De middelen zijn niet gegrond. 

 

 

 Wat betreft de middelen die betrekking hebben op de regularisatiebijdrage 

 

 B.31.  Het vierde middel in de zaken nrs. 5391 en 5392, het derde middel in de zaak 

nr. 5396 en het tweede middel in de zaak nr. 5397 zijn afgeleid uit de schending van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet. De verzoekende partijen verwijten de wetgever een 

regularisatiebijdrage te hebben ingevoerd ten laste van de lokale besturen die overgaan tot de 

benoeming van personeelsleden die voordien op contractuele basis waren tewerkgesteld door 

hetzelfde bestuur. Zij zijn van mening dat de wetgever zodoende een discriminerend verschil 

in behandeling heeft gecreëerd, enerzijds, tussen de werkgevers van de overheidssector en de 

werkgevers van de privésector en, anderzijds, tussen de werkgevers van de overheidssector op 

wie de bestreden bepalingen van toepassing zijn en de andere werkgevers van de 

overheidssector. 

 

 B.32.1.  Artikel 10, 4), van de wet van 24 oktober 2011 bepaalt : 

 

 « De ontvangsten van het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO zijn de 
volgende : 
 
 […] 
 
 4)  de overdrachten van bijdragen waarvoor de aanvraag tot overheveling naar het 
gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO vanaf 1 januari 2012 wordt ingediend in 
toepassing van artikel 1 van voormelde wet van 5 augustus 1968 [tot vaststelling van een 
zeker verband tussen de pensioenstelsels van de openbare sector en die van de privésector]; 
 
 […] ». 
 

 B.32.2.  Artikel 26, §§ 1 en 6, van de wet van 24 oktober 2011 bepaalt : 
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 « § 1.  Indien een provinciaal of lokaal bestuur of een lokale politiezone een contractueel 
personeelslid dat meer dan vijf jaar daadwerkelijk onder arbeidsovereenkomst gepresteerde 
diensten bij deze werkgever telt, in vast verband benoemt, dan is hij een regularisatiebijdrage 
verschuldigd, volgens de modaliteiten voorzien in de §§ 2 tot 6. 
 
 Deze bijdrage is verschuldigd voor alle daadwerkelijk bij de in het eerste lid bedoelde 
werkgever gepresteerde diensten die meer dan vijf jaar na de datum liggen waarop de 
betrekking als contractueel personeelslid is aangevangen. 
 
 […] 
 
 § 6.  De regularisatiebijdrage voorzien in paragraaf 1 is verschuldigd voor de 
personeelsleden die in vast verband benoemd worden vanaf 1 januari 2012. De termijn van 
vijf jaar voorzien in paragraaf 1 vangt aan vanaf deze datum ». 
 

 B.33.1.  Zoals aangegeven in de memorie van toelichting van de bestreden wet, leidde, 

wanneer een contractueel personeelslid vast benoemd werd, de inaanmerkingneming, voor de 

berekening van het overheidspensioen, van de als contractueel personeelslid gepresteerde 

jaren, in het vroegere systeem tot financieringsproblemen in het openbaar pensioenstelsel 

(Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1770/001, p. 41). Krachtens artikel 160 van de 

Nieuwe Gemeentewet geniet immers een personeelslid dat op contractuele basis heeft gewerkt 

voor een lokale overheidswerkgever en dat vervolgens door diezelfde werkgever vast wordt 

benoemd, een overheidspensioen voor alle bij die werkgever gepresteerde diensten. In zulk 

een geval ontvangt het openbare pensioenstelsel dat de contractuele diensten in aanmerking 

neemt alleen de bijdragen die werden betaald in het stelsel voor werknemers en die worden 

overgedragen met toepassing van de wet van 5 augustus 1968 tot vaststelling van een zeker 

verband tussen de pensioenstelsels van de openbare sector en die van de privésector. Die 

bijdragen werden echter berekend op basis van de voor de contractuele diensten ontvangen 

wedde, en worden zonder interesten overgedragen, zodat die overdracht onvoldoende is om 

de uitgave te dekken die voor het openbaar pensioenfonds voortvloeit uit de 

inaanmerkingneming van de contractuele diensten. In zulk een systeem geldt dat, hoe later 

gedurende zijn loopbaan het personeelslid wordt benoemd, des te groter het 

financieringstekort dat moet worden gedragen door het openbaar pensioenstelsel zal zijn. 

 

 B.33.2.  Om de financiële gevolgen van niet tijdige benoemingen voor het gesolidariseerd 

pensioenfonds van de RSZPPO te verlichten, heeft de wetgever een regularisatiebijdrage 

ingevoerd die betrekking heeft op de loopbaan als contractueel personeelslid bij de werkgever 
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die dat personeelslid benoemt. De bijdrage is slechts verschuldigd indien de benoeming 

plaatsvindt na een termijn van vijf jaar vanaf het begin van de contractuele indienstneming 

van de betrokkene, en slaat enkel op de periode volgend op de eerste vijf dienstjaren. Zoals 

wordt onderstreept in de memorie van toelichting : 

 

 « Deze bijdrage vormt geen sanctie of oordeel met betrekking tot het human 
resourcesbeleid dat door de werkgever wordt gevoerd. Zij is gebaseerd op een objectief 
criterium, te weten minstens een periode van vijf jaar tewerkstelling. […] Deze deelname is 
erop gericht het openbaar pensioenstelsel dat de contractuele diensten in aanmerking zal 
nemen een deel van de bijdragen te verschaffen dat het zou hebben ontvangen als de 
ambtenaar vast was benoemd bij aanvang van zijn indienstneming als contractueel 
personeelslid » (ibid., p. 42). 
 

 B.34.1.  De bestreden bepalingen streven een rechtmatig doel na. De wetgever kan 

immers, vanuit de noodzaak om de financiering van de pensioenen van het vastbenoemd 

personeel van de lokale besturen te waarborgen, de nodige maatregelen nemen om de 

overheidswerkgevers aan te sporen handelwijzen, zoals niet tijdige benoemingen, die het 

tekort van het pensioenstelsel van de sector van de lokale besturen vergroten, te vermijden. 

Door een specifieke bijdrage ten laste te leggen van de lokale overheidswerkgevers die niet 

tijdig overgaan tot de benoeming van hun contractuele personeelsleden, heeft de wetgever een 

pertinente maatregel genomen om dat doel te bereiken, waarbij hij waarborgt dat het 

financieringstekort voor het pensioen van niet tijdig benoemde personeelsleden gedeeltelijk 

ten laste wordt genomen door de werkgever die dat tekort heeft veroorzaakt. 

 

 B.34.2.  De bestreden bepalingen hebben geen onevenredige gevolgen voor de 

overheidswerkgevers op wie zij worden toegepast. De regularisatiebijdrage wordt immers 

alleen toegepast indien het contractuele personeelslid meer dan vijf jaar na zijn 

indiensttreding wordt benoemd. Zulk een termijn moet de werkgever in staat stellen een 

beslissing te nemen over een eventuele benoeming van het personeelslid. De regularisatie 

slaat overigens enkel op de periode na de eerste vijf dienstjaren die door het betrokken 

personeelslid zijn gepresteerd. De regularisatiebijdrage geldt ten slotte enkel voor de 

benoemingen die plaatsvinden vanaf 1 januari 2012, en de termijn van vijf jaar vangt slechts 

vanaf die datum aan, zodat de betrokken overheidswerkgevers over die termijn beschikken 

om de nodige beslissingen te nemen. 
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 B.34.3.  In zoverre zij de overheidswerkgever die een contractuele ambtenaar niet tijdig 

benoemt, een regularisatiebijdrage opleggen, creëren de bestreden bepalingen geen 

onverantwoord verschil in behandeling tussen die werkgever en de overheidswerkgevers die 

dezelfde bijdrage niet zijn verschuldigd omdat zij geen contractuele personeelsleden hebben 

benoemd meer dan vijf jaar na hun indiensttreding. 

 

 B.35.  Voor het overige creëren de bestreden bepalingen evenmin een onverantwoord 

verschil in behandeling tussen de werkgevers van de overheidssector die pensioenbijdragen 

verschuldigd zijn in het pensioenstelsel van het vastbenoemde personeel van de lokale 

besturen en de werkgevers van de privésector die niet zulke bijdragen moeten betalen. De 

pensioenstelsels in de overheidssector en in de privésector zijn dermate uiteenlopend dat de 

werkgevers verschillend kunnen worden behandeld naargelang zij tot het ene of het andere 

stelsel bijdragen. 

 

 B.36.  De middelen zijn niet gegrond. 

 

 

 Wat betreft de middelen die betrekking hebben op de overdracht van de reserves die zijn 

opgebouwd in het kader van de aanvullende pensioenstelsels 

 

 B.37.1.  Het vijfde middel in de zaken nrs. 5391 en 5392 en het vierde middel in de zaken 

nrs. 5396 en 5397 zijn afgeleid uit de schending, door artikel 26, §§ 3 tot 5, van de wet van 

24 oktober 2011, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang 

gelezen met artikel 16 van de Grondwet, met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met het beginsel van rechtszekerheid. 

 

 B.37.2.  De verzoekende partijen bekritiseren de bestreden bepaling in die zin dat zij een 

nieuwe reglementering invoert die de betrokken pensioengerechtigden niet konden 

verwachten, dat zij een discriminatie invoert tussen de statutaire en de contractuele 

personeelsleden doordat de eerstgenoemden niet eenzelfde aanvullend pensioenplan kunnen 

genieten en, ten slotte, dat zij alle lokale besturen die, bij de vaste benoeming van een 

contractueel personeelslid, een regularisatie moeten betalen die op dezelfde manier wordt 

berekend, zonder dat er rekening wordt gehouden met de reserves die zullen worden bestemd 
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voor het wettelijk pensioenstelsel wat sommigen van hen betreft, op identieke wijze 

behandelt. 

 

 B.38.  Artikel 26, §§ 3 tot 5, van de wet van 24 oktober 2011 bepaalt : 

 

 « § 3.  In geval van een vaste benoeming vervallen de rechten van de aangeslotene op de 
verworven reserves en prestaties evenals de rechten op de bedragen gewaarborgd in 
toepassing van artikel 24, § 2, van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende 
pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen 
inzake sociale zekerheid, die betrekking hebben op de contractuele diensten in rekening 
genomen in het pensioen van de overheidssector. 
 
 § 4.  De vanaf de inwerkingtreding van deze wet door de werkgever opgebouwde 
reserves die betrekking hebben op diensten onder arbeidsovereenkomst die aanleiding geven 
tot de betaling van een regularisatiebijdrage, worden overgedragen aan de instelling die de 
bijdragen int die bestemd zijn voor de financiering van het wettelijk rustpensioenstelsel dat, 
ten gevolge van zijn benoeming, van toepassing wordt op de vast benoemde ambtenaar. 
 
 De overgedragen reserves worden bij voorrang bestemd voor deze regularisatie. Het 
eventuele surplus wordt in reserve gehouden en aangewend voor de betaling van de 
pensioenbijdragen verschuldigd aan het Gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO voor 
de periode volgend op de benoeming in vast verband. 
 
 § 5.  Het in paragraaf 2 bedoelde bedrag en de reserves bedoeld in paragraaf 4 moeten bij 
de RSZPPO toekomen uiterlijk op de laatste dag van de derde maand volgend op de datum 
van de beslissing tot vaste benoeming ». 
 

 B.39.  In de memorie van toelichting van de bestreden wet wordt aangegeven dat de 

wetgever tot doel had, met de voormelde bepaling, het probleem van het « dubbel voordeel » 

op te lossen dat zich voordeed wanneer een contractueel personeelslid vast werd benoemd en 

dat voortkwam « uit het feit dat als er aanvullende voordelen [waren] opgebouwd tijdens de 

periode van de contractuele diensten, [het benoemde personeelslid] recht [zou] hebben 

wanneer hij met pensioen gaat op : enerzijds het pensioen van de openbare sector voor de 

gehele loopbaan, met inbegrip van de contractuele diensten; anderzijds, krachtens de [wet op 

de aanvullende pensioenen], de verworven aanvullende prestatie opgebouwd tijdens de 

periode van de contractuele diensten » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1770/001, 

p. 43). 

 

 Enkel de reserves die betrekking hebben op diensten onder arbeidsovereenkomst die 

aanleiding geven tot het betalen van een regularisatiebijdrage, worden overgedragen. Het 

betrokken gedeelte van de reserves is bijgevolg het gedeelte dat betrekking heeft op de 
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contractuele diensten volgend op de eerste vijf jaren die als contractueel daadwerkelijk zijn 

gepresteerd. In de memorie van toelichting wordt verder nog gepreciseerd : 

 

 « Wanneer een regularisatiebijdrage verschuldigd is, worden de overgedragen reserves bij 
voorrang bestemd voor deze regularisatie verschuldigd door de werkgever. Het eventuele 
surplus wordt in reserve gehouden bij de RSZPPO op een virtuele rekening op naam van de 
betrokken administratie en vervolgens aangewend voor de betaling van de pensioenbijdragen 
verschuldigd aan het Gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO voor de periode volgend 
op de benoeming in vast verband. Het zal in mindering worden gebracht op de 
pensioenbijdragenfactuur voor deze [lokale overheidsadministratie]. Dit laat toe te vermijden 
dat de werkgever het gevoelen heeft een zuivere verliespost te financieren en bovenal een 
zeker ‘ individueel ’ karakter van de reserves te behouden ten gunste van de persoon voor wie 
ze zijn opgebouwd » (ibid.). 
 

 B.40.1.  De Ministerraad is van mening dat de verzoekende partijen zich niet kunnen 

beroepen op welk eigendomsrecht dan ook met betrekking tot de reserves waarop de 

bestreden bepaling betrekking heeft, en dat zij bijgevolg geen belang hebben bij het middel. 

 

 B.40.2.  Aangezien de verzoekende partijen belang hebben bij hun beroepen, dienen zij 

niet daarenboven te doen blijken van het belang bij het middel. 

 

 B.41.  De wetgever streeft een legitiem doel na door een anomalie te corrigeren van het 

vorige systeem, waarin de personeelsleden voor wie tijdens de periode van contractuele 

diensten een aanvullend pensioen was opgebouwd en die vervolgens werden benoemd, in fine 

zowel een pensioen genoten alsof zij gedurende die periode onder de statutaire regeling 

vielen, als een aanvullend pensioen dat werd opgebouwd omdat zij gedurende diezelfde 

periode contractueel waren. Door te bepalen dat de door de werkgever opgebouwde reserves 

vervallen in geval van benoeming van het betrokken contractueel personeelslid, stellen de 

bestreden bepalingen een pertinente maatregel vast om dat doel te bereiken. 

 

 B.42.1.  De in het geding zijnde bepalingen hebben, noch voor de betrokken 

personeelsleden, noch voor hun werkgevers, onevenredige gevolgen. 

 

 B.42.2.  Wat de benoemde contractuele personeelsleden betreft, heeft de wetgever ervoor 

gezorgd hun verworven rechten te vrijwaren omdat, enerzijds, de wet niet raakt aan de 

reserves die vóór 1 januari 2012 zijn opgebouwd en, anderzijds, de overdracht enkel 

betrekking heeft op de reserves die door de werkgever worden gefinancierd, en niet op die 
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welke voortvloeien uit de bijdrage van het personeelslid zelf. Het gedeelte van het aanvullend 

pensioen dat vóór de inwerkingtreding van de bestreden wet werd opgebouwd voor een 

contractueel personeelslid dat vast werd benoemd, blijft bijgevolg verworven voor dat 

personeelslid. Bovendien is de bestreden bepaling enkel van toepassing op de vaste 

benoemingen van contractuele personeelsleden die aanleiding geven tot de betaling van een 

regularisatiebijdrage, dus op de benoemingen die meer dan vijf jaar na de indiensttreding van 

het betrokken personeelslid plaatsvinden. 

 

 De bestreden bepaling heeft derhalve geen onevenredige gevolgen en doet geen afbreuk, 

om dezelfde redenen, aan het recht op rechtszekerheid van de betrokken personeelsleden, 

noch aan hun eigendomsrecht. 

 

 B.42.3.  De lokale overheidsbesturen die overgaan tot vaste benoemingen van 

contractuele personeelsleden die aanleiding geven tot de betaling van een 

regularisatiebijdrage, halen op hun beurt een voordeel uit de overdracht van de reserves die zij 

hadden opgebouwd voor het aanvullend pensioen van die personeelsleden omdat die reserves 

bij voorrang worden bestemd voor de regularisatie, en omdat het eventuele surplus wordt 

aangewend voor de betaling van de door die besturen verschuldigde pensioenbijdragen. 

Daaruit blijkt dat, in zoverre het een discriminatie onder lokale overheidsbesturen aanklaagt 

omdat geen rekening zou zijn gehouden met de overdracht van reserves bij de berekening van 

de regularisatiebijdrage, het middel uitgaat van een verkeerde lezing van de bestreden 

bepaling. 

 

 B.43.  Ten slotte creëert de bestreden bepaling geen onverantwoord verschil in 

behandeling tussen de contractuele personeelsleden die, wanneer zij nooit worden benoemd, 

een aanvullend pensioen kunnen genieten, en de benoemde personeelsleden die dat niet 

kunnen genieten. De situatie, wat de financiering van hun pensioen betreft, van de 

contractuele personeelsleden en van de personeelsleden die binnen de statutaire regeling zijn 

benoemd is immers zo uiteenlopend dat het verschil in behandeling niet zonder redelijke 

verantwoording is. 

 

 B.44.  De middelen zijn niet gegrond. 
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 Wat betreft het middel dat betrekking heeft op de specifieke situatie van de politiezones 

 

 B.45.  Het derde middel in de zaak nr. 5397 is afgeleid uit de schending van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de algemene 

beginselen van rechtszekerheid en gewettigd vertrouwen. De verzoekende partij verwijt de 

wetgever dat hij, zonder redelijke verantwoording, wat betreft de financiering van de 

pensioenen van hun personeelsleden en hun rechthebbenden, de lokale politiezones waaraan 

een tegemoetkoming vanwege de federale Staat in de pensioenkosten was gegarandeerd, en de 

andere lokale besturen identiek behandelt. 

 

 B.46.  Door de ambtshalve aansluiting van de lokale politiezones bij het gesolidariseerd 

pensioenfonds van de RSZPPO wilde de wetgever « sommige negatieve effecten van de 

politiehervorming op de pensioenstelsels [bijsturen] », als gevolg van een « vertekening 

tussen de pensioenlasten en de pensioenbijdragen van de actieve personeelsleden [die] het 

systeem uit evenwicht [heeft] gebracht » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1770/001, 

p. 10). 

 

 B.47.  Met de verwijzing naar « een gegarandeerde tegemoetkoming van de federale Staat 

in de pensioenkosten » beoogt de verzoekende partij waarschijnlijk de toelage ten laste van de 

Staatskas, die krachtens artikel 13bis van de wet van 6 mei 2002 « tot oprichting van het 

Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen 

inzake sociale zekerheid » wordt toegekend « aan de gemeenten of aan de 

meergemeentepolitiezones ter compensatie, wat de naar de politiezones overgehevelde 

rijkswachters en militairen betreft, van de last die voortvloeit uit de […] werkgeversbijdrage » 

voor het Fonds voor de pensioenen van de politie. 

 

 Met toepassing van artikel 190, § 1, van de programmawet (I) van 24 december 2002, 

wordt de toelage bedoeld in artikel 13bis van de voormelde wet van 6 mei 2002 uitgekeerd 

aan de RSZPPO, voor rekening van de politiezones. De RSZPPO brengt die toelage in 

mindering op het totaal aan socialezekerheidsbijdragen verschuldigd door elke politiezone. 

 

 B.48.  Zoals de Ministerraad erop wijst, zijn artikel 13bis van de voormelde wet van 

6 mei 2002 en artikel 190, § 1, van de programmawet (I) van 24 december 2002 niet 

opgeheven, zodat de in het geding zijnde toelage nog steeds wordt gestort ten bate van de 
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betrokken politiezones, zoals dat gebeurde vóór de inwerkingtreding van de wet van 

24 oktober 2011. 

 

 Daaruit volgt dat, in zoverre het middel de wetgever verwijt een einde te hebben gemaakt 

aan de tegemoetkoming die de lokale politiezones was « gegarandeerd », het uitgaat van een 

verkeerde lezing van de bestreden wet. 

 

 B.49.  Het middel is niet gegrond. 

 

 

 Wat betreft de middelen die betrekking hebben op de specifieke situatie van de 

ziekenhuizen 

 

 B.50.  Het eerste middel in de zaak nr. 5393 is afgeleid uit de schending van de 

artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste 

Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. De verzoekende 

partijen bekritiseren de bestreden wet in die zin dat zij afbreuk doet aan hun recht op het 

ongestoord genot van hun eigendom door hun een buitensporige last op te leggen die niet 

evenredig is met het inkomensniveau van de betrokken werknemers. Zij zijn van mening dat 

die aantasting discriminerend is, enerzijds, in zoverre zij enkel de openbare ziekenhuizen 

betreft, en niet de privéziekenhuizen die zich nochtans in een vergelijkbare situatie zouden 

bevinden en, anderzijds, in zoverre zij de openbare ziekenhuizen op dezelfde wijze behandelt 

als de andere lokale besturen, terwijl zij zich in een wezenlijk verschillende situatie zouden 

bevinden. 

 

 Het tweede middel in dezelfde zaak is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet. De verzoekende partijen verwijten in dat middel de wetgever eveneens de 

openbare ziekenhuizen en de andere lokale besturen op gelijke wijze te hebben behandeld, 

terwijl zij zich in een wezenlijk verschillende situatie zouden bevinden. 

 

 B.51.  Artikel 172 van de Grondwet is een bijzondere toepassing van het beginsel van 

gelijkheid in fiscale zaken. Die bepaling is niet van toepassing op de 

socialezekerheidsbijdragen. 
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 B.52.  De memorie van toelichting van de bestreden wet preciseert, wat betreft de 

deelname van de ziekenhuizen aan het nieuwe financieringssysteem en hun ambtshalve en 

onherroepelijke aansluiting bij het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO : 

 

 « Noch de grootte, noch de juridische vorm (gemeente, intercommunale, politiezone…), 
noch de sector waarin ze actief zijn laat toe sommige categorieën van werkgevers uit te sluiten 
uit het nieuwe financieringsmodel. 
 
 Wat in het bijzonder de sector van de ziekenhuizen betreft, vinden de financiële 
moeilijkheden van de ziekenhuizen hun oorsprong niet in de pensioenen. 
 
 De ziekenhuizen worden daarom benaderd zoals de andere provinciale en lokale besturen 
in het kader van de hervorming van de pensioenfinanciering van de vastbenoemde 
personeelsleden. Men heeft het meer gepast gevonden een oplossing te gaan zoeken in andere 
domeinen dan de pensioenen (begroting van de financiële middelen van de ziekenhuizen) » 
(Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1770/001, p. 22). 
 

 Tijdens de besprekingen in de Commissie is de minister van Pensioenen overigens 

teruggekomen op de kwestie van de openbare ziekenhuizen, « waarvan de financiering niets 

te maken heeft met de hervorming van de RSZPPO » : 

 

 « De Ministerraad van 29 september 2011 heeft herinnerd aan zijn beslissing van 20 juli 
2011, en stelde dat ‘ daarenboven (…) een werkgroep samengebracht [zal] worden om de 
meeste geschikte maatregelen te onderzoeken om de impact van de verhoging van de 
percentages ziekenhuisinstellingen te neutraliseren ’. Op de recentste Ministerraad is 
bovendien de afspraak gemaakt dat het resultaat van de werkzaamheden van die werkgroep 
zal worden onderzocht bij de begrotingsopmaak voor 2012, waarbij het beginsel dat de 
weerslag van de percentageverhogingen op de betrokken ziekenhuisinstellingen wordt 
geneutraliseerd niet wordt betwist; zulks zal eventueel gebeuren via een interne compensatie 
binnen de begrotingsdoelstelling voor de gezondheidszorg » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, 
DOC 53-1770/002, p. 17). 
 

 B.53.1.  Artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens bepaalt dat het recht op eigendom « op geen enkele wijze het recht [zal] 

aantasten dat een Staat heeft om die wetten toe te passen welke hij noodzakelijk oordeelt om 

toezicht uit te oefenen op het gebruik van eigendom in overeenstemming met het algemeen 

belang of om de betaling van belastingen of andere heffingen en boeten te verzekeren ». 

 

 Bij die bepaling wordt dus uitdrukkelijk aan de nationale overheden de bevoegdheid 

toegekend om bijdragen te heffen. Er zou pas sprake zijn van schending van het recht op het 
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ongestoord genot van zijn eigendom indien, met de door de overheid gevorderde bijdragen, 

geen wettig doel zou worden nagestreefd of indien zij onevenredig zouden zijn met dat doel. 

 

 B.53.2.  Te dezen beantwoordt de ambtshalve aansluiting van de openbare ziekenhuizen 

die reeds onherroepelijk waren aangesloten bij een systeem van solidaire financiering van de 

pensioenen van hun voormalige vastbenoemde personeelsleden en van de rechthebbenden van 

die laatsten, aan de legitieme doelstelling die erin bestaat een duurzame financiering van die 

pensioenen te waarborgen door de grootst mogelijke solidariteitsbasis te creëren. 

 

 Overigens heeft de maatregel geen onevenredige gevolgen voor de situatie van die 

ziekenhuizen omdat de financiële moeilijkheden van die laatste geen verband houden met de 

pensioenlast die zij op zich nemen, en omdat de federale overheden zich ertoe hebben 

verbonden die moeilijkheden met andere budgettaire middelen te helpen verlichten. 

 

 B.54.1.  Het Hof moet nog nagaan of de wetgever geen met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet strijdig verschil in behandeling heeft gecreëerd door de ziekenhuizen die worden 

beheerd door lokale overheidsbesturen, op te nemen in het gesolidariseerd pensioenfonds van 

de RSZPPO. 

 

 B.54.2.  Wat de eerste door de verzoekende partijen aangevoerde vergelijking betreft, 

tussen de ziekenhuizen van de overheidssector en de ziekenhuizen van de privésector, dient 

erop te worden gewezen dat die twee categorieën van werkgevers essentiële verschillen 

vertonen op het gebied van de financiering van de pensioenen die hun voormalige 

personeelsleden en de rechthebbenden van die laatste genieten, zodat het verschil in 

behandeling niet zonder redelijke verantwoording is. 

 

 B.54.3.  Wat de tweede door de verzoekende partijen aangevoerde vergelijking betreft, 

tussen de ziekenhuizen van de overheidssector en de andere lokale overheidsbesturen die zijn 

onderworpen aan hetzelfde stelsel van financiering van de pensioenen van hun vastbenoemde 

personeelsleden, bevinden die werkgevers zich niet, in het licht van het doel dat erin bestaat 

de financiering van de pensioenen te waarborgen, in situaties die dermate verschillen dat zij 

de wetgever zouden verplichten om ze op verschillende wijze te behandelen wat de toepassing 

van de bestreden wet betreft. Zowel de ene als de andere categorie namen immers reeds vóór 

de inwerkingtreding van de bestreden wet deel aan dezelfde financieringsstelsels binnen de 
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voormalige pools. Aangezien, zoals in B.52 wordt onderstreept, de financiële moeilijkheden 

van de ziekenhuizen van de overheidssector door de overheden in aanmerking moeten worden 

genomen via andere reglementeringen, vormen die moeilijkheden overigens, in de 

veronderstelling dat alleen de openbare ziekenhuizen en niet ook andere lokale 

overheidswerkgevers ze zouden ondervinden, geen kenmerk dat de wetgever zou verplichten 

die werkgevers anders te behandelen dan de andere lokale overheidsbesturen, wat de 

financiering van de pensioenen betreft. 

 

 B.55.  De middelen zijn niet gegrond. 

 

 B.56.1.  Het derde middel in de zaak nr. 5393 is afgeleid uit de schending van de 

artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de beginselen van 

rechtszekerheid, redelijkheid, zorgvuldigheid en motivering. De verzoekende partijen zijn van 

mening dat die beginselen worden geschonden in zoverre de lokale overheidswerkgevers niet 

konden voorzien, op het ogenblik dat zij personeel hebben tewerkgesteld hetzij op 

contractuele basis, hetzij op statutaire basis, dat die keuze aanzienlijke gevolgen zou hebben 

voor de pensioenbijdragen die zij met toepassing van de bestreden wet verschuldigd zijn, en 

in zoverre de wetgever niet de buitensporige financiële gevolgen die deze wet zou hebben 

voor de situatie van bepaalde lokale overheidswerkgevers heeft onderzocht. 

 

 B.56.2.  Om de in B.51 aangegeven reden onderzoekt het Hof het middel niet in zoverre 

het is afgeleid uit de schending van artikel 172 van de Grondwet. 

 

 B.57.  Vanuit de noodzaak om de financiering te waarborgen van de pensioenen van de 

benoemde personeelsleden van de lokale besturen, heeft de wetgever maatregelen moeten 

nemen die onvermijdelijk gevolgen zouden hebben voor de financiën van de betrokken 

overheidswerkgevers. Hij heeft niettemin erop toegezien te vermijden dat de nieuwe 

reglementering een al te plots en onverwacht effect heeft. Zo heeft hij, in artikel 18 van de 

bestreden wet, voorzien in een geleidelijke stijging van de basispensioenbijdragepercentages. 

Op dezelfde wijze is de reglementering betreffende de regularisatiebijdrage enkel van 

toepassing op de benoemingen die plaatsvinden vanaf 1 januari 2012, en begint de termijn van 

vijf jaar waarin artikel 26, § 1, voorziet, pas te lopen op diezelfde datum. De betrokken 

werkgevers beschikken aldus over een redelijke termijn om, in voorkomend geval, hun 

handelwijze aan te passen. 
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 B.58.  Het middel is niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt de beroepen. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 22 mei 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux R. Henneuse 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5405 

 
 

Arrest nr. 72/2013 
van 22 mei 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 9 van het decreet van het Vlaamse Gewest 

van 17 februari 2012 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het Wetboek van de 

met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen betreffende de belasting op de 

inverkeerstelling op grond van milieukenmerken, ingesteld door Alex De Wulf. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechters A. Alen, 

J.-P. Snappe, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey en F. Daoût, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 23 mei 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 24 mei 2012, heeft Alex De Wulf, wonende 
te 9041 Oostakker, Gentstraat 210, beroep tot vernietiging ingesteld van artikel 9 van het 
decreet van het Vlaamse Gewest van 17 februari 2012 houdende de wijziging van diverse 
bepalingen van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 
betreffende de belasting op de inverkeerstelling op grond van milieukenmerken (bekendgemaakt 
in het Belgisch Staatsblad van 23 februari 2012). 
 
 De vordering tot schorsing van dezelfde bepaling, ingesteld door dezelfde verzoekende 
partij, is verworpen bij het arrest nr. 107/2012 van 9 augustus 2012, bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad van 27 september 2012. 
 
 
 De Vlaamse Regering heeft een memorie ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 16 april 2013 :  
 
 -  is verschenen : Mr. T. Denayer, tevens loco Mr. F. Vandendriessche, advocaten bij de 
balie te Brussel, voor de Vlaamse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers A. Alen en F. Daoût verslag uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van het belang 
 
 A.1.  De Vlaamse Regering voert aan dat de verzoekende partij geen belang heeft bij de vernietiging van 
het bestreden artikel 9 van het decreet van 17 februari 2012 houdende de wijziging van diverse bepalingen van 
het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen betreffende de belasting op de 
inverkeerstelling op grond van milieukenmerken. Die bepaling bevat, volgens haar, enkel een overgangsregeling 
voor dieselwagens, en niet voor benzinewagens zoals de verzoekende partij er één heeft aangekocht. Zij is van 
oordeel dat de vernietiging van de bestreden bepaling voor de verzoekende partij geen enkel gunstig gevolg zal 
hebben : enerzijds zal de vernietiging die partij niet het recht geven op een gunstigere regeling, maar enkel de 
eigenaars van dieselwagens een gunstigere regeling ontnemen; anderzijds zou, indien de overgangsbepaling ook 
voor benzinewagens zou gelden, de definitieve nieuwe belastingberekening voor dat type van wagen steeds een 
lager resultaat geven dan de alternatieve belastingberekening waarin de bestreden bepaling voorziet.  
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 Ten gronde 
 
 A.2.  De verzoekende partij voert aan dat artikel 9 van het decreet van 17 februari 2012 een discriminatie 
inhoudt in zoverre het voor een beperkte periode (van 1 maart tot 30 april 2012) enkel voor nieuw ingeschreven 
dieselwagens een tabel invoert die ertoe leidt dat de koper van een personenwagen het goedkoopste tarief krijgt. 
Volgens haar is het verschil in behandeling met benzinewagens flagrant want met eenzelfde vermogen zullen zij 
in het nieuwe hoogste tarief terechtkomen en niet langer het oude tarief van de belasting op de inverkeerstelling 
kunnen genieten. Zij wijst erop dat benzinewagens minder schadelijke stoffen uitstoten dan dieselwagens. Zij 
beklaagt zich erover dat zij haar personenwagen heeft besteld en een voorschot heeft betaald vóór de 
inwerkingtreding van het decreet van 17 februari 2012. Volgens haar heeft de decreetgever laten doorschemeren 
dat er een overgangsregeling van twee maanden zou zijn tijdens welke de oude en de nieuwe regeling naast 
elkaar zouden blijven bestaan; uit het decreet van 17 februari 2012 zou evenwel blijken dat dat niet altijd het 
geval is. 
 
 A.3.1.  Na de totstandkoming van de bestreden bepaling te hebben uitgelegd, voert de Vlaamse Regering 
aan dat de verzoekende partij uitgaat van een verkeerde lezing van het decreet van 17 februari 2012 in zoverre zij 
aanneemt dat dieselwagens tijdens de overgangsperiode worden onderworpen hetzij aan de definitieve 
belastingberekening die wordt ingevoerd door het decreet van 17 februari 2012, hetzij aan de oude 
belastingberekening zoals die bestond vóór de inwerkingtreding van dat decreet. De Vlaamse Regering wijst 
erop dat uit de tekst van het bestreden artikel 9 blijkt dat de overgangsregeling toelaat de belasting op de 
inverkeerstelling te berekenen op basis van de voordeligste van volgende formules : enerzijds, de definitieve 
belastingberekening die wordt ingevoerd door het decreet van 17 februari 2012 en, anderzijds, de 
belastingberekening zoals die was opgenomen in het ontwerp van decreet dat tot het decreet van 17 februari 
2012 heeft geleid. De Vlaamse Regering beklemtoont dat de bestreden bepaling nooit, en voor geen enkele 
categorie van voertuigen, toelaat de belasting op de inverkeerstelling te berekenen op basis van de oude wettekst, 
zoals die bestond vóór de inwerkingtreding van het decreet van 17 februari 2012. 
 
 A.3.2.  Nog volgens de Vlaamse Regering houdt de bestreden bepaling geen discriminatie in jegens de 
belastingplichtigen die voertuigen die rijden op benzine, lpg of aardgas in het verkeer stellen. Zij wijst erop dat 
uit de bestreden bepaling blijkt dat de berekeningswijze vervat in het ontwerp van decreet slechts wordt 
toegepast voor zover die berekening in het voordeel is van de belastingplichtige. Volgens haar is dat in 
overeenstemming met het doel van de overgangsregeling, zoals dat blijkt uit de parlementaire voorbereiding, 
namelijk te voorkomen dat belastingplichtigen die een wagen hebben aangekocht met inachtneming van de in het 
ontwerp van decreet aangekondigde berekeningsregels van de belasting op de inverkeerstelling, uiteindelijk 
zwaarder zouden worden belast dan ze op basis van het ontwerp van decreet konden verwachten. Zij wijst erop 
dat de berekeningswijze vervat in het ontwerp van decreet enkel in het geval van dieselvoertuigen mogelijk 
voordeliger was dan de definitief aangenomen berekeningswijze. Zij leidt hieruit af dat de overgangsregeling, in 
zoverre ze werd ingevoerd met het oog op de consument die zijn auto aankocht op grond van dat ontwerp van 
decreet, enkel nut had met betrekking tot dieselvoertuigen.  
 
 A.3.3.  De Vlaamse Regering voert aan dat de overgangsregeling van het bestreden artikel 9 in beginsel ook 
openstaat voor benzinewagens, maar dat in de praktijk de alternatieve belastingberekening enkel wordt toegepast 
voor dieselwagens, vermits voor benzinewagens de belastingberekening op basis van het definitieve decreet 
steeds voordeliger, of hoogstens gelijk uitvalt dan de alternatieve berekening.  
 
 A.3.4.  De Vlaamse Regering wijst er nog op dat volgens de rechtspraak van het Hof het aan de 
decreetgever toekomt om, indien hij een beleidswijziging noodzakelijk acht, te oordelen of die beleidswijziging 
al dan niet met onmiddellijke ingang moet worden doorgevoerd.  
 

 

  



 4 

- B - 

 

 B.1.1.  Het decreet van 17 februari 2012 houdende de wijziging van diverse bepalingen 

van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen betreffende 

de belasting op de inverkeerstelling op grond van milieukenmerken beoogt de belasting op de 

inverkeerstelling van voertuigen (hierna : BIV) te hervormen op basis van milieu- en 

uitstootgerelateerde parameters teneinde de consument ertoe aan te zetten milieu- en 

klimaatvriendelijke wagens aan te kopen (Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1375/1, 

p. 3). 

 

 B.1.2.  De artikelen 2 en 3 van het decreet van 17 februari 2012 bepalen :  

 
 « Art. 2.  Aan artikel 97 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen 
gelijkgestelde belastingen, ingevoegd bij de wet van 1 juni 1992, waarvan de bestaande tekst 
paragraaf 1 zal vormen, wordt een paragraaf 2 toegevoegd, die luidt als volgt : 
 
 ‘ § 2.  De belasting op de voertuigen omschreven in artikel 97bis is verschuldigd op 
grond van milieukenmerken. 
 
 De milieukenmerken van het wegvoertuig worden uitgedrukt in functie van de 
CO2-uitstoot en de milieuklasse euronorm 0, 1, 2, 3, 4, 5 of 6. De aanwezigheid van een 
roetfilter wordt eveneens in rekening gebracht. 
 
 Euronormen zijn de maximumdrempels voor de concentratie van bepaalde vervuilende 
stoffen in de uitlaatgassen van de autovoertuigen, zoals bepaald in opeenvolgende Europese 
richtlijnen en verordeningen. 
 
 Het vermogen van de motor wordt uitgedrukt in hetzij fiscale paardenkracht, hetzij in 
kilowatt. ’ 
 
 Art. 3.  In titel V, hoofdstuk IV, van hetzelfde wetboek wordt een afdeling I, die bestaat 
uit de artikelen 97bis tot en met 97decies, ingevoegd, die luidt als volgt : 
 
 ‘ Afdeling I. —  Belasting op de personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en de 
minibussen vermeld in artikel 94, punt 1°, die worden geacht in het verkeer te zijn gesteld in 
het Vlaamse Gewest 
 
 Art. 97bis.  De belasting op personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en de minibussen 
vermeld in artikel 94, punt 1°, die worden geacht in het verkeer te zijn gesteld in het Vlaamse 
Gewest, met uitzondering van personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en de minibussen 
vermeld in artikel 94, punt 1°, die worden geacht in het verkeer te zijn gesteld door 
vennootschappen, autonome overheidsbedrijven en verenigingen zonder winstgevend doel, 
met leasingactiviteiten, wordt berekend op de wijze vermeld in de artikelen 97ter tot en met 
97decies. 
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 Art. 97ter.  De belasting op de voertuigen wordt berekend volgens de volgende formule : 
 

 
 

 
 Art. 97quater.  De variabelen, vermeld in artikel 97ter, worden als volgt gedefinieerd : 
 
 1°  CO2 = de CO2-uitstoot van het voertuig zoals gemeten tijden de homologatie van het 
voertuig volgens de geldende Europese regelgeving; 
 
 2°  f = 0,88 voor voertuigen aangedreven door lpg; 
 
 f = 0,93 voor voertuigen aangedreven door aardgas; 
 
 f = 0,744 voor voertuigen aangedreven door zowel aardgas als benzine en voor zover ze 
als benzinewagen gehomologeerd zijn; 
 
 f = 1 voor andere voertuigen; 
 
 3°  x = CO2-correctieterm in functie van de technologische evolutie; x is gelijk aan 
0 g CO2/km en wordt jaarlijks verhoogd met 4,5 g CO2/km vanaf het jaar 2013; 
 
 4°  LC (leeftijdscorrectie). De leeftijdscorrectie wordt bepaald op basis van de ouderdom 
van het voertuig. De ouderdom van het voertuig wordt vastgesteld op grond van de datum van 
de eerste inschrijving van het voertuig, in het binnenland of in het buitenland, en die is 
vermeld op het inschrijvingsbewijs. Het percentage in de onderstaande tabel wordt toegepast 
volgens de term LC in de formules vermeld in artikel 97quater; 
 

Ouderdom van het voertuig Waarde LC 

Minder dan 12 volle maanden 100 % 
Vanaf 12 volle maanden tot en met 23 volle maanden 90 % 
Vanaf 24 volle maanden tot en met 35 volle maanden 80 % 
Vanaf 36 volle maanden tot en met 47 volle maanden 70 % 
Vanaf 48 volle maanden tot en met 59 volle maanden 60 % 
Vanaf 60 volle maanden tot en met 71 volle maanden 50 % 
Vanaf 72 volle maanden tot en met 83 volle maanden 40 % 
Vanaf 84 volle maanden tot en met 95 volle maanden 30 % 
Vanaf 96 volle maanden tot en met 107 volle maanden 20 % 
Vanaf 108 volle maanden 10 % 
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 5°  c = constante (luchtcomponent) die functie is van de euronorm en brandstofsoort van 
de wagen zoals vermeld in de volgende tabel : 
 

Benzine, lpg en aardgas Euronorm Bedragen in euro 
 euro 0 847,31 
 euro 1 378,93 
 euro 2 113,31 
 euro 3 71,08 
 euro 4 17,06 
 euro 5 15,34 
 euro 6 15,34 
 
 Art. 97quinquies.  De belasting bedraagt nooit minder dan 40 euro en nooit meer dan 
10.000 euro. De belasting op voertuigen die een eerste maal in verkeer zijn gesteld 25 jaar 
geleden of eerder, wordt forfaitair bepaald en bedraagt 40 euro. 
 
 Art. 97sexies.  De bedragen opgenomen in artikel 97quater, punt 5°, en de bedragen 
opgenomen in artikel 97quinquies zijn gekoppeld aan de schommelingen van het algemeen 
indexcijfer van de consumptieprijzen van het rijk. De belastingbedragen worden aangepast op 
1 juli van elk jaar op grond van de schommelingen van het algemeen indexcijfer van de 
consumptieprijzen dat vastgesteld is tussen de maand mei van het vorig jaar en de maand mei 
van het lopende jaar. 
 
 Art. 97septies.  Als de euronorm van het voertuig niet gekend is wordt die bepaald aan de 
hand van de datum van de eerste inschrijving van het voertuig. De volgende data worden 
gebruikt om de normen te bepalen als die gegevens niet gekend zijn : 
 
 
Datum van eerste inschrijving van het voertuig in het 
binnenland of in het buitenland 

Euronorm 

tot en met 31 december 1993 euro 0 
Vanaf 1 januari 1994 t/m 31 december 1996 euro 1 
Vanaf 1 januari 1997 t/m 31 december 2000 euro 2 
Vanaf 1 januari 2001 t/m 31 december 2005 euro 3 
Vanaf 1 januari 2006 t/m 31 december 2010 euro 4 
Vanaf 1 januari 2011 t/m 31 december 2014 euro 5 
Vanaf 1 september 2015 euro 6 

Diesel Euronorm Bedragen in euro 
 euro 0 2.130,32 
 euro 1 625,00 
 euro 2 453,37 
 euro 3 357,23 
 euro 3 + roetfilter 337,66 
 euro 4 337,66 
 euro 4 + roetfilter 331,92 
 euro 5 331,92 
 euro 6 12,25 
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 Art. 97octies.  Als de gegevens inzake CO2-uitstoot van het voertuig niet gekend zijn 
worden de standaardwaarden genomen voor de CO2-uitstoot, vermeld in de onderstaande 
tabel : 
 
 

 
 
 Art. 97novies.  De aanwezigheid van een roetfilter zoals vermeld in artikel 97quater, 
punt 5°, wordt vastgesteld op basis van ofwel de PM-gegevens, ofwel op grond van de 
gegevens met betrekking tot de premie voor de aankoop en installatie van 
emissieverminderende voorzieningen in voertuigen met een dieselmotor. Onder PM wordt 
begrepen de uitstoot van deeltjes zoals gemeten tijdens de homologatie van het voertuig 
volgens de geldende Europese Regelgeving. 
 
 Een roetfilter zoals vermeld in artikel 97quater, punt 5°, is ofwel een halfopen ofwel een 
gesloten roetfilter. 
 
 Een gesloten roetfilter wordt geacht aanwezig te zijn bij voertuigen van euronorm 3 en 4 
met een uitstoot kleiner of gelijk aan 10 mg/km PM. Als in de waarden evenwel de 
combinatie van 0 mg/km PM en 0 g/km CO2 voorkomt, dan wordt er geacht geen gesloten 
roetfilter aanwezig te zijn. 
 
 Een halfopen roetfilter wordt geacht aanwezig te zijn bij voertuigen indien de 
premieaanvraag voor de aankoop en installatie van de roetfilter door de Vlaamse overheid 
werd goedgekeurd. 
 
 Art. 97decies.  Op voertuigen die uitsluitend aangedreven worden door een elektrische 
motor of waterstof en op plug-in hybride voertuigen wordt geen belasting geheven. Een plug-
in hybride voertuig is een voertuig aangedreven door een elektrische motor en een 
verbrandingsmotor waarvoor de energie geleverd wordt aan de elektrische motor door 
batterijen die volledig kunnen opgeladen worden via een aansluiting aan een externe 
energiebron buiten het voertuig. ’ ». 
 

  

Brandstof Cilinderinhoud Euronorm 
  6 5 4 3 2 1 0 
  CO2-emissies uitgedrukt in g/km 
Benzine en lpg 0 tot en met 1 399 cc 117 125 140 150 164 173 175 

1 400 tot en met 2 000 cc 150 159 172 185 200 211 213 
hoger dan 2 000 cc 228 238 247 259 279 295 297 

Diesel 0 tot en met 1 399 cc 98 103 120 116 125 132 133 
1 400 tot en met 2 000 cc 117 125 144 151 163 173 174 
hoger dan 2 000 cc 159 169 201 199 214 226 228 

Aardgas 0 tot en met 1 399 cc 94 100 112 120 131 139 140 
1 400 tot en met 2 000 cc 120 127 138 148 160 169 171 
hoger dan 2 000 cc 182 190 198 207 223 236 238 
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 B.1.3.  Het bestreden artikel 9 van hetzelfde decreet bepaalt :  

 

 « Art. 9.  Voor wegvoertuigen als bedoeld in titel V, hoofdstuk IV, afdeling I, van het 
Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, die ingeschreven 
zijn of moesten zijn in het repertorium van het Directoraat-generaal Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid vanaf 1 maart 2012 tot en met 30 april 2012, wordt de belasting 
vastgesteld op het laagste bedrag dat bekomen wordt enerzijds op basis van de artikelen 97ter 
tot en met 97decies, anderzijds op basis van dezelfde artikelen, waarbij evenwel in 
artikel 97ter de formule als volgt wordt gewijzigd : 
 

 
 
 En waarbij anderzijds de eerste tabel in artikel 97quater, 5°, vervangen wordt door : 
 

Diesel Euronorm Bedragen in euro 
 euro 0 8.521,2

  euro 1 2.500,0
  euro 2 1.813,4
  euro 3 731,42 

 euro 3 + roetfilter 190,89 
 euro 4 190,89 
 euro 4 + roetfilter 93,72 
 euro 5 93,72 
 euro 6 49,01 
 ». 
 

 B.2.  Volgens de Vlaamse Regering is het beroep tot vernietiging onontvankelijk bij 

gebrek aan belang.  

 

 B.3.  Artikel 142, derde lid, van de Grondwet en artikel 2, 2°, van de bijzondere wet van 

6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof vereisen dat elke natuurlijke persoon die een beroep 

tot vernietiging instelt, doet blijken van een belang. Van het vereiste belang doen slechts 

blijken de personen wier situatie door de bestreden norm rechtstreeks en ongunstig zou 

kunnen worden geraakt.  

 

 B.4.  Het decreet van 17 februari 2012 hervormt de belasting op de inverkeerstelling van 

voertuigen op basis van milieu- en uitstootgerelateerde parameters teneinde de consument 

ertoe aan te zetten milieu- en klimaatvriendelijke wagens aan te kopen. Het decreet neemt als 

relevante criteria de euronorm (lucht- of vervuilingcomponent) en de CO2-uitstoot 
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(klimaat- of uitstootcomponent) (Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1375/1, p. 3). In 

de parlementaire voorbereiding is hieromtrent het volgende uiteengezet :  

 

 « Voor de luchtcomponent geldt : hoe lager de Euronorm, hoe groter de milieuvervuiling, 
hoe hoger bijgevolg de BIV. Gezien de Euronormen technologieafhankelijk zijn (de 
maximale emissies voor dieselwagens en benzinewagens zijn binnen eenzelfde Euronorm 
verschillend), is de luchtcomponent verschillend voor dieselwagens en benzinewagens. 
Daarnaast wordt er ook een verschillend gewicht toegekend aan de verschillende 
componenten van de Euronorm in functie van hun belang in het kader van de NEC-plafonds 
(National Emission Ceiling – nationaal emissieplafond) en het halen van de normen in het 
kader van de richtlijn met betrekking tot de luchtkwaliteit (2008/50/EG). 
 
 De klimaatcomponent is onafhankelijk van het brandstoftype - met uitzondering van een 
correctie voor LPG, CNG, waterstof en elektrische wagens – en is een functie van het aantal 
uitgestoten gram CO2 per kilometer. Hoe minder brandstof de wagen verbruikt, hoe lager de 
CO2-uitstoot is en hoe lager dus de BIV zal zijn » (ibid.). 
 

 B.5.1.  In het bij het Vlaams Parlement ingediende ontwerp van decreet bepaalden de bij 

artikel 3 ingevoegde artikelen 97ter en 97quater van het Wetboek van de met de 

inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen :  

 

 « Art. 97ter.  De belasting op de voertuigen wordt berekend volgens de volgende 
formule : 

 

 
 
 Art. 97quater.  De variabelen, vermeld in artikel 97ter, worden als volgt gedefinieerd : 
 
 1°  CO2 = de CO2-uitstoot van het voertuig zoals gemeten tijden de homologatie van het 
voertuig volgens de geldende Europese regelgeving; 
 
 2°  f = 0,88 voor voertuigen aangedreven door LPG; 
 
 f = 0,93 voor voertuigen aangedreven door aardgas; 
 
 f = 0,744 voor voertuigen aangedreven door zowel aardgas als benzine en voor zover ze 
als benzinewagen gehomologeerd zijn; 
 
 f = 1 voor andere voertuigen; 
 
 3°  x = CO2-correctieterm in functie van de technologische evolutie; x is gelijk aan 
0 g CO2/km en wordt jaarlijks verhoogd met 4,5 g CO2/km vanaf het jaar 2013; 
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 4°  LC (leeftijdscorrectie). De leeftijdscorrectie wordt bepaald op basis van de ouderdom 
van het voertuig. De ouderdom van het voertuig wordt vastgesteld op grond van de datum van 
de eerste inschrijving van het voertuig, in het binnenland of in het buitenland, en die is 
vermeld op het inschrijvingsbewijs. Het percentage in de onderstaande tabel wordt toegepast 
volgens de term LC in de formules vermeld in artikel 97quater; 
 

Ouderdom van het voertuig Waarde LC 

Minder dan 12 volle maanden 100 % 
Vanaf 12 volle maanden tot en met 23 volle maanden 90 % 
Vanaf 24 volle maanden tot en met 35 volle maanden 80 % 
Vanaf 36 volle maanden tot en met 47 volle maanden 70 % 
Vanaf 48 volle maanden tot en met 59 volle maanden 60 % 
Vanaf 60 volle maanden tot en met 71 volle maanden 50 % 
Vanaf 72 volle maanden tot en met 83 volle maanden 40 % 
Vanaf 84 volle maanden tot en met 95 volle maanden 30 % 
Vanaf 96 volle maanden tot en met 107 volle maanden 20 % 
Vanaf 108 volle maanden 10 % 

 
 5°  c = constante (luchtcomponent) die functie is van de euronorm en brandstofsoort van 
de wagen zoals vermeld in de volgende tabel : 
 

Diesel Euronorm Bedragen in euro 
 euro 0 8521,27 
 euro 1 2500,00 
 euro 2 1813,47 
 euro 3 731,42 
 euro 3 + roetfilter 190,89 
 euro 4 190,89 
 euro 4 + roetfilter 93,72 
 euro 5 93,72 
 euro 6 49,01 

Benzine, LPG en aardgas Euronorm Bedragen in euro 
 euro 0 3389,22 
 euro 1 1515,70 
 euro 2 453,24 
 euro 3 284,31 
 euro 4 68,26 
 euro 5 61,35 
 euro 6 61,35 
 ». 
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 B.5.2.  In de parlementaire voorbereiding werd in verband met die formule het volgende 

uiteengezet :  

 

 « Art. 97ter.  De BIV bestaat uit twee termen. De eerste term is functie van de 
CO2-uitstoot en de tweede term is functie van de euronorm. De CO2-uitstoot en de euronorm 
staan vermeld op het inschrijvingsbewijs van het voertuig en zijn gekend in de databank van 
de DIV, die als basis voor de berekening van de BIV kan gebruikt worden. 
 
 De CO2-term in de formule wordt berekend als machtsfunctie van de CO2-uitstoot. Dit 
zorgt er voor dat het onderscheid tussen wagens met een verschillende CO2-uitstoot voldoende 
groot wordt. De exponent m wordt gelijkgesteld aan 6. Als referentieniveau wordt 250 g 
CO2/km (CO2,ref) gehanteerd waarvoor in 2012 voor nieuwe wagens 6000 EUR als 
referentiebedrag voor de CO2-component wordt vastgeklikt. De CO2-functie is onafhankelijk 
van het brandstoftype, met uitzondering van een correctie voor LPG, aardgaswagens en 
wagens die worden aangedreven door zowel aardgas als benzine, maar gehomologeerd zijn 
als benzinevoertuig (zie verder). 
 
 De luchtcomponent c in de formule voor de BIV wordt gerelateerd aan de euronorm van 
het voertuig. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen benzine- en dieselvoertuigen, en bij 
deze laatste de al dan niet aanwezigheid van een roetfilter. Benzinewagens stoten immers 
minder schadelijke stoffen uit dan dieselwagens binnen dezelfde Euronorm. Een roetfilter 
zorgt er voor dat de uitstoot van fijn stof door dieselwagens wordt verminderd. 
 
 Art. 97quater.  De variabelen gehanteerd in de machtsfunctie worden als volgt 
gedefinieerd.  
 
 De CO2-uitstoot is de CO2-uitstoot van het voertuig zoals gemeten tijden de homologatie 
van het voertuig volgens de geldende Europese regelgeving. Indien de CO2-uitstoot niet 
gekend is, dan wordt uitgegaan van de gemiddelden opgenomen in artikel 97novies.  
 
 De Europese regelgeving voor de CO2-uitstoot betreft richtlijn 70/220/EEG van de Raad 
van 20 maart 1970 ‘ inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten met 
betrekking tot maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen ’ en 
richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 ‘ tot 
vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens 
daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen 
zijn bestemd ’. 
 
 De variabele f wordt alleen toegepast op voertuigen aangedreven door LPG of aardgas. 
Indien het voertuig geen voertuig is aangedreven door LPG of aardgas dan wordt de CO2 
vermenigvuldigd met 1 zodat de CO2 ongewijzigd blijft. Het milieuvoordeel van LPG-wagens 
ten opzichte van benzinewagens is vooral toe te schrijven aan de directe CO2-emissies die 
lager liggen. LPG wagens worden echter meestal als benzinewagen gehomologeerd waardoor 
de CO2-uitstoot van de benzineversie in de DIV-databank is opgenomen. Na ombouw moet 
een LPG-wagen worden gekeurd. Indien bij DIV gekend is dat een wagen werd omgebouwd 
naar LPG, moet de CO2-emissie van dat voertuig verminderd worden met 12%. De factor f 
wordt daarom op 0,88 gezet voor LPG-wagens. Om het ‘ well-to-wheel ’-voordeel van 
aardgas (lagere emissies bij brandstofproductie) in rekening te brengen, wordt voor wagens 
aangedreven door aardgas de factor f op 0,93 gezet. Voor wagens waarvan de brandstof zowel 
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aardgas als benzine is, zijn de CO2-gegevens van de benzine versie gekend. Dit betekent dat 
de CO2-waarden gecorrigeerd moeten worden (factor 0,8) en daarnaast de factor voor aardgas 
(0,93) dient toegepast te worden. Dit brengt de factor f voor deze categorie op 0,744 
(0,8*0,93). 
 
 De variabele x is een correctiefactor voor de jaarlijkse gemiddelde daling van de 
CO2-uitstoot. Vanaf 2012 wordt verwacht dat de gemiddelde CO2-uitstoot van het Vlaamse 
wagenpark met 4,5 gram per kilometer per jaar afneemt. Dit wordt gecorrigeerd door deze 
factor. 
 
 Er wordt een leeftijdscorrectie (LC) ingevoerd per jaar na de eerste ingebruikname (of 
eerste inschrijving) van het voertuig. Deze correctie komt tegemoet aan de dalende waarde 
van de in het verkeer gestelde oudere voertuigen, en wil rekening houden met de stand van de 
technologie op het moment dat de wagen op de markt kwam. Voor een verkoop tijdens het 
eerste jaar van ingebruikname van het voertuig is er geen leeftijdscorrectie voorzien. Voor een 
verkoop in het tweede jaar na de ingebruikname moet 90 % van het resultaat van de functie in 
artikel 97quater worden betaald » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1375/1, 
pp. 6-7). 
 

 B.5.3.  In het Vlaams Parlement werd een amendement aangenomen dat de voorgestelde 

tekst van artikel 97ter en van artikel 97quater, 5°, verving. Dat amendement werd als volgt 

verantwoord :  

 

 « De aanpassing aan de tabel in artikel 97quater wordt voorgesteld naar aanleiding van 
de presentaties en de daarop aansluitende discussies tijdens de hoorzittingen in de Verenigde 
Commissies voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting en voor Leefmilieu, Natuur, 
Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed. Vastgesteld wordt dat in het ontwerp van 
decreet zoals dat werd ingediend door de Vlaamse Regering, te weinig rekening werd 
gehouden met de reële NOX-emissies van dieselwagens die voor euro 3 tot en met euro 5 
merkelijk hoger liggen dan op basis van de euronorm zou mogen verondersteld worden. 
Daarom wordt nu voorgesteld om de impact van de NOX-component voor euro 3 tot en met 
euro 5-wagens gelijk te stellen aan deze van euro 2-wagens. 
 
 De vervanging in artikel 97ter van de constante ‘ 6000 ’ in de formule door ‘ 4500 ’ moet 
ervoor zorgen, in combinatie met de aangepaste tabel voor de constanten zoals vermeld in het 
ingevoegde artikel 97quater, 5°, dat de opbrengsten van de belasting op de inverkeerstelling 
in lijn liggen met de opbrengsten zoals deze geraamd waren naar aanleiding van de opmaak 
van het ontwerp van decreet door de Vlaamse Regering, zoals dat ingediend werd in het 
Vlaams Parlement op 22 november 2011 » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, 
nr. 1375/4, pp. 3-4). 
 

 Tijdens de bespreking in de commissie merkte een lid hieromtrent het volgende op :  

 

 « Naast de NOX-component passen de amendementen van de meerderheidsfracties enkele 
andere aspecten aan, precies om voornoemd evenwicht te behouden. De NOX-waarde van 
euro 3 tot euro 5-wagens wordt gelijkgesteld aan die van euro 2-wagens. Om de budgettaire 
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neutraliteit te garanderen, wordt ook de constante 6000 gewijzigd, door een aanpassing van 
het referentiebedrag naar 4500 » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1375/6, p. 11).  
 

 Een ander lid voegde daar nog aan toe :  

 

 « De Vlaamse Regering baseerde zich voor haar sturing op de Europese uitstootnormen. 
Tijdens de hoorzittingen bleek evenwel dat er wetenschappelijke consensus bestaat over het 
feit dat de werkelijke NOX-uitstoot van dieselwagens vier keer hoger is dan de normuitstoot, 
waardoor de vergroening een louter papieren operatie dreigde te worden. Het zijn immers 
juist dieselwagens die worden bevoordeeld doordat CO2 voor 60 percent meetelt in de 
formule.  
 
 De spreker legt uit dat het amendement van de meerderheid dat verhelpt. De 
NOX-uitstoot van dieselwagens van euro 2 tot euro 5 wordt vastgeklikt op de parameter van 
euro 2, want sindsdien is de NOX-uitstoot in de praktijk niet meer gedaald. Dat gebeurde niet 
voor euro 6, omdat de eerste tests daarmee een NOX-uitstoot opleverden die wel de norm 
benadert. Als dat uiteindelijk toch niet het geval blijkt te zijn, kan de Vlaamse Regering nog 
altijd remediëren, en dat geldt trouwens ook voor de eventuele inkomstenvermindering.  
 
 Om te vermijden dat de aanpassing van de NOX-term voor dieselwagens tot een 
verhoging van de belastinginkomsten zou leiden, werden de referentiebedragen voor CO2 en 
de luchtterm aangepast in het amendement van de meerderheid. De spreker is voorstander van 
budgetneutraliteit en herhaalt zijn argument van het gevaar op uitstel van vernieuwing, die hij 
gelijkstelt met vergroening » (ibid., p. 12).  
 

 B.5.4.  Tegelijkertijd werd een amendement aangenomen dat tot de bestreden bepaling 

heeft geleid en dat als volgt werd verantwoord :  

 

 « Het nieuwe artikel 8/1 (zie amendement nr. 11) wordt ingevoerd om een 
overgangsregeling in te voeren. Gezien de wijziging aan de berekeningswijze van de belasting 
op de inverkeerstelling een gedragswijziging beoogt, is het niet onwaarschijnlijk dat nogal 
wat aankopen van nieuwe wagens gebeurd zijn mede in functie van de nieuwe regeling zoals 
aangekondigd in het ontwerp van decreet. Omdat de belastingplichtige moeilijk kon 
inschatten dat de uiteindelijke regelgeving hiervan zou afwijken, wordt in de aangegeven 
periode de belasting op de inverkeerstelling berekend als het laagste bedrag enerzijds 
bekomen door de berekening op basis van de berekeningswijze zoals opgenomen in het 
ontwerp van decreet zoals neergelegd door de Vlaamse Regering in het Vlaams Parlement en 
anderzijds de nieuwe berekeningswijze. 
 
 Gedurende een periode van twee maanden zal door de belastingadministratie ambtshalve 
het laagste tarief worden toegepast » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1375/4, 
pp. 5-6). 
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 Met betrekking tot de voorgestelde overgangsregeling verklaarde een lid :  

 

 « Over de overgangsmaatregel is lang overlegd binnen de meerderheid, omdat hij 
gedurende twee maanden voor een - beperkte - administratieve complicatie zorgt. Uiteindelijk 
werd er toch voor een amendement gekozen, ter wille van de consument die niet in de 
gelegenheid is zijn reeds aangekochte auto in verkeer te brengen voor de inwerkingtreding 
van de nieuwe regeling. […] Op de website van de Vlaamse overheid [was] duidelijk te lezen 
[…] dat de regeling nog niet definitief vastlag, maar men weet hoe de kopers reageren » 
(Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1375/6, p. 13).  
 

 B.6.  De bestreden bepaling beoogt te voorzien in een overgangsregeling voor de 

consument die een wagen had aangekocht na de indiening van het ontwerp van decreet en 

vóór de inwerkingtreding van het decreet en die daarbij ervan was uitgegaan dat de belasting 

op de inverkeerstelling op die wagen zou worden berekend aan de hand van de formule 

bepaald in dat ontwerp van decreet.  

 

 B.7.  Uit de bestreden bepaling blijkt dat voor dieselwagens die vanaf 1 maart 2012 tot en 

met 30 april 2012 zijn of moesten zijn ingeschreven in het repertorium van het Directoraat-

generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid, de belasting op de inverkeerstelling wordt 

vastgesteld op het laagste bedrag dat wordt verkregen op basis van, enerzijds, de formule en 

de variabelen bepaald in de door het Vlaams Parlement aangenomen tekst van de 

artikelen 97ter en 97quater en, anderzijds, de formule en de variabelen bepaald in de tekst van 

diezelfde artikelen in het ontwerp van decreet.  

 

 B.8.1.  De aanneming van het in B.5.3 vermelde amendement heeft ertoe geleid dat de 

formule bepaald voor de berekening van de belasting voor de inverkeerstelling voor 

benzinewagens gunstiger was dan de formule die in het ontwerp van decreet was bepaald, 

vermits de bedragen in euro voor de variabele c (luchtcomponent) lager zijn dan de 

oorspronkelijk bepaalde bedragen. Voor dieselwagens, daarentegen, was de in het ontwerp 

van decreet bepaalde formule in sommige gevallen voordeliger dan de formule bepaald in de 

uiteindelijk aangenomen tekst.  

 

 B.8.2.  In de parlementaire voorbereiding van het decreet van 17 februari 2012 werd 

bevestigd dat de door het decreet bepaalde formule voor de berekening van de belasting 

voordeliger zou zijn voor benzinewagens dan voor dieselwagens :  
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 « De nieuwe BIV zal er concreet toe leiden dat een modaal gezin voor een nieuwe 
middenklasse dieselwagen gemiddeld 200 euro meer betaalt ten opzichte van de formule van 
de Vlaamse Regering. Voor benzinewagens komt het neer op een gemiddelde daling van de 
BIV met een gelijkaardig bedrag » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1375/6, 
p. 15). 
 

 Hetzelfde lid verklaarde :  

 

 « Tot 30 april 2012 geldt echter het meest gunstige tarief voor diegenen die de voorbije 
weken een auto kochten : de regeling van het ontwerp van het decreet of die van het 
amendement van de meerderheid. Voor een dieselauto zal de regeling van de regering allicht 
voordeliger zijn, voor een benzineauto de berekening van het parlement » (ibid., p. 16). 
 

 B.9.  Uit het voorgaande blijkt dat de overgangsregeling in het bestreden artikel 9 enkel 

betrekking heeft op dieselwagens. Het was immers uitsluitend met betrekking tot sommige 

dieselwagens dat de aanneming van dat amendement tot gevolg had dat de belasting op de 

inverkeerstelling hoger uitviel dan hetgeen was bepaald in het ontwerp van decreet. 

 

 B.10.1.  De verzoeker is eigenaar van een benzinewagen die voor het eerst werd 

ingeschreven op 26 maart 2012 en waarvoor de BIV wordt berekend volgens de door de 

voormelde artikelen 2 en 3 van het decreet van 17 februari 2012 bepaalde regels. 

 

 B.10.2.  Aangezien hij een gunstigere regeling geniet als eigenaar van een benzinewagen, 

blijft de verzoeker in gebreke aan te tonen dat de aanneming van de bestreden bepaling zijn 

situatie ongunstig beïnvloedt. 

 

 Dat geldt des te meer omdat, zoals de Vlaamse Regering in haar memorie onderstreept, 

de belasting die uiteindelijk van de verzoeker wordt geïnd, is vastgesteld met een maximum 

van 10 000 euro, met toepassing van artikel 97quinquies van het Wetboek van de met de 

inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, ingevoegd bij artikel 3 van het bestreden 

decreet. Dat maximumbedrag was immers, wat de verzoeker betreft, overschreden, ongeacht 

de berekeningswijze die op grond van het voornoemde decreet werd toegepast. 

 

 B.11.  Aangezien de verzoeker geen belang heeft, is het beroep onontvankelijk.  
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 22 mei 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5409 

 
 

Arrest nr. 73/2013 
van 30 mei 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 2 en 3 van de wet van 17 januari 2003 

betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 

17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en 

telecommunicatiesector, gesteld door het Hof van Beroep te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters L. Lavrysen, 

J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 16 mei 2012 in zake de nv « KPN Group Belgium », de nv « Mobistar » en 
de nv « Belgacom » tegen het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, 
waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 29 mei 2012, heeft het Hof van 
Beroep te Brussel de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schenden de artikelen 2 en 3 van de wet van 17 januari 2003 betreffende de 
rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 
met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en 
telecommunicatiesector, in zoverre zij het Hof van Beroep te Brussel niet toestaan sommige 
gevolgen van beslissingen van het BIPT die het vernietigt, tijdelijk te handhaven, terwijl de 
rechtszekerheid een dergelijke handhaving zou vereisen en terwijl de Raad van State, indien 
het beroep tegen dezelfde administratieve beslissing voor dat rechtscollege zou worden 
ingesteld, die gevolgen van de vernietigde bepalingen zou kunnen aanwijzen welke als 
gehandhaafd moeten worden beschouwd of voorlopig gehandhaafd worden voor de termijn 
die dat rechtscollege vaststelt, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  de nv « Belgacom », waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1030 Brussel, 
Koning Albert II-laan 27; 
 
 -  het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, waarvan de kantoren zijn 
gevestigd te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 35; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 17 april 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. D. Van Liedekerke en Mr. A. Laes, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
nv « Belgacom »; 
 
 .  Mr. S. Depré, advocaat bij de balie te Brussel, voor het Belgisch Instituut voor 
postdiensten en telecommunicatie; 
 
 .  Mr. J.-F. De Bock en Mr. V. De Schepper, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J. Spreutels en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Op 29 juni 2010 neemt de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) 
een besluit « betreffende de definitie van de markten, de analyse van de concurrentievoorwaarden, de 
identificatie van de operatoren met een sterke machtspositie en de bepaling van de passende verplichtingen voor 
markt 7 van de lijst van de aanbeveling van de Europese Commissie van 17 december 2007 - Gespreksafgifte op 
afzonderlijke mobiele netwerken ». Dat besluit, genomen met toepassing van artikel 55, § 3, van de wet van 
13 juni 2005 « betreffende de elektronische communicatie », heeft betrekking op de periode tussen 1 augustus 
2010 en 31 december 2013. 
 
 Bij verzoekschriften neergelegd op 14 juli 2010 vorderen de naamloze vennootschap « KPN Group 
Belgium » (hierna : KPN) en de naamloze vennootschap « Mobistar » (hierna : Mobistar) voor het Hof van 
Beroep te Brussel de vernietiging en de volledige of gedeeltelijke schorsing van de tenuitvoerlegging van het 
voormelde besluit van 29 juni 2010. Kort daarna komt de naamloze vennootschap van publiek recht 
« Belgacom » (hierna : Belgacom) vrijwillig tussen in die zaken. Bij een arrest van 15 februari 2011 verklaart het 
Hof van Beroep te Brussel die tussenkomst ontvankelijk en verwerpt het de vorderingen tot schorsing van KPN 
en van Mobistar. 
 
 Bij een arrest van 16 mei 2012 oordeelt het Hof van Beroep te Brussel dat het besluit van het BIPT van 
29 juni 2010 dient te worden vernietigd, omdat het is genomen zonder voorafgaande raadpleging van de 
Vlaamse Regulator voor de Media, de « Conseil supérieur de l’audiovisuel » en de « Medienrat », hetgeen in 
strijd is met artikel 3, eerste lid, van het samenwerkingsakkoord « betreffende het wederzijds consulteren bij het 
opstellen van regelgeving inzake elektronische communicatienetwerken, het uitwisselen van informatie en de 
uitoefening van de bevoegdheden met betrekking tot elektronische communicatienetwerken door de regulerende 
instanties bevoegd voor telecommunicatie of radio-omroep en televisie » gesloten op 17 november 2006 door de 
federale overheid, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap. Bij 
hetzelfde arrest antwoordt het Hof van Beroep te Brussel niettemin op de talrijke andere middelen die de 
verzoekers hebben uiteengezet in verband met de inhoud van het besluit van het BIPT van 29 juni 2010 en 
verklaart het die ongegrond. 
 
 In het arrest van 16 mei 2012 verklaart het Hof van Beroep ook dat het wenselijk zou zijn de gevolgen van 
dat besluit tijdelijk te handhaven, niet alleen wegens de « doelstellingen van algemeen belang » die daarmee 
worden nagestreefd (daling van de prijzen van telefonische communicaties, ontwikkeling van aantrekkelijke 
commerciële aanbiedingen voor de consument en wegwerking van bepaalde vormen van 
concurrentieverstoring), maar ook wegens de gevolgen van de retroactiviteit van de vernietiging van dat besluit 
(« verstoord commercieel evenwicht » tussen de exploitanten van netwerken voor mobiele telefonie als gevolg 
van de onmogelijkheid of de grote moeilijkheid om hun klanten voor het verleden toeslagen aan te rekenen en 
het risico van een nadeel voor de consumenten doordat, als gevolg van de toepassing van het bestreden besluit, 
waarschijnlijk geen prijsdalingen meer zullen worden toegekend). Het Hof van Beroep laat ook verstaan dat een 
latere raadpleging van de gemeenschapsinstanties voor de regulering van de audiovisuele sector, de inhoud van 
het vernietigde besluit niet zou wijzigen, waarbij het het belang van het formele motief voor de vernietiging van 
dat besluit relativeert ten opzichte van het doel van algemeen belang ervan. 
 
 Na te hebben opgemerkt dat de wet van 17 januari 2003 « betreffende de rechtsmiddelen en de 
geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de 
regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector » geen enkele bepaling bevat die het ertoe machtigt 
de gevolgen van een besluit dat het vernietigt tijdelijk te handhaven, en dat de bevoegdheid om een vernietigd 
besluit te vervangen, die artikel 14, § 2, 6°, van de wet van 17 januari 2003 « met betrekking tot het statuut van 
de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector » aan het BIPT toekent, niet toelaat om tegemoet 
te komen aan de doelstellingen die met het vernietigde besluit worden nagestreefd en om de negatieve gevolgen 
van de vernietiging ervan te voorkomen, vraagt het Hof van Beroep te Brussel zich af of de eerste wet geen 
discriminatie zou teweegbrengen tussen, enerzijds, de « rechtzoekenden die zijn betrokken bij een procedure tot 
vernietiging ingesteld voor » dat Hof en, anderzijds, de « rechtzoekenden die zijn betrokken bij een procedure tot 
vernietiging ingesteld voor de Raad van State ». Het beslist dus, ambtshalve en zonder de gedingpartijen te 
raadplegen over de kwestie van de tijdelijke handhaving van de gevolgen van het besluit van het BIPT, aan het 
Hof de hiervoor weergegeven vraag te stellen. 
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  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de afdwingbaarheid van een antwoord op de prejudiciële vraag 
 
 A.1.  In hoofdorde is de Ministerraad van mening dat de prejudiciële vraag geen antwoord behoeft, omdat 
daarin wordt uitgegaan van een verkeerde veronderstelling en dus wordt verzocht om een vergelijking te maken 
die niet steekhoudend is. 
 
 Hij merkt op dat, in tegenstelling tot wat de auteurs van de verwijzingsbeslissing denken, de Raad van State 
niet bevoegd is om kennis te nemen van een beroep tegen een besluit van het Belgisch Instituut voor 
postdiensten en telecommunicatie (BIPT). Daarnaast wijst hij erop dat, zelfs indien een dergelijk beroep voor de 
Raad van State kon worden ingesteld, dat rechtscollege bepaalde gevolgen van een vernietigd besluit van het 
BIPT niet tijdelijk zou kunnen handhaven, vermits de besluiten van die instelling geen reglementaire 
handelingen zijn in de zin van artikel 14ter van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 
1973. 
 
 De Ministerraad voegt eraan toe dat het niet aan de partijen voor het Hof staat om de prejudiciële vraag te 
interpreteren. Hij onderstreept in dat verband dat de gestelde vraag niet rechtstreeks betrekking heeft op een 
vergelijking tussen, enerzijds, de rechtzoekenden die zijn betrokken bij een voor het Hof van Beroep te Brussel 
ingestelde vernietigingsprocedure en, anderzijds, de rechtzoekenden die zijn betrokken bij een voor de Raad van 
State ingestelde vernietigingsprocedure. 
 
 A.2.  Belgacom en het BIPT werpen tegen dat de prejudiciële vraag wel degelijk moet worden beantwoord. 
 
 Belgacom leidt uit de motieven van de verwijzingsbeslissing af dat in die vraag het Hof wordt verzocht de 
situatie van de rechtzoekenden die zijn betrokken bij een voor het Hof van Beroep te Brussel ingestelde 
vernietigingsprocedure te vergelijken met de situatie van de rechtzoekenden die zijn betrokken bij een voor de 
Raad van State ingestelde vernietigingsprocedure. 
 
 Het BIPT leidt van zijn kant uit de motieven van de verwijzingsbeslissing af dat het Hof in de prejudiciële 
vraag wordt verzocht de situatie van de rechtzoekende die voor het Hof van Beroep te Brussel een beroep tegen 
een administratieve beslissing instelt, te vergelijken met de situatie van de rechtzoekende die voor de Raad van 
State een beroep tegen een administratieve beslissing instelt. 
 
 
 Ten aanzien van het antwoord op de prejudiciële vraag 
 
 A.3.1.  Belgacom is van mening dat, indien zij in die zin worden geïnterpreteerd dat zij het Hof van Beroep 
te Brussel in geen geval toestaan bepaalde gevolgen van de door dat Hof vernietigde besluiten van het BIPT 
tijdelijk te handhaven, de artikelen 2 en 3 van de wet van 17 januari 2003 « betreffende de rechtsmiddelen en de 
geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de 
regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector » in strijd zijn met de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, zodat de prejudiciële vraag bevestigend dient te worden beantwoord. 
 
 A.3.2.  Belgacom zet in de eerste plaats uiteen dat de rechtzoekenden die zijn betrokken bij een 
vernietigingsprocedure die met toepassing van artikel 2 van de wet van 17 januari 2003 voor het Hof van Beroep 
te Brussel is ingesteld, en de rechtzoekenden die zijn betrokken bij een voor de Raad van State ingestelde 
vernietigingsprocedure, in beginsel vergelijkbare categorieën van personen zijn. 
 
 De naamloze vennootschap van publiek recht merkt op dat, vóór de inwerkingtreding van die bepaling, alle 
besluiten van het BIPT het voorwerp konden uitmaken van een beroep voor de Raad van State. Zij merkt ook op 
dat de besluiten van de gemeenschapsinstanties voor de regulering van de audiovisuele sector die zijn genomen 
in het kader van de reglementering van de elektronische communicatie nog steeds het voorwerp kunnen 
uitmaken van een beroep tot nietigverklaring voor de Raad van State. 
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 Belgacom voert daarnaast aan dat de vernietigingsprocedure voor het Hof van Beroep te Brussel met 
toepassing van artikel 2 van de wet van 17 januari 2003 beantwoordt aan doelstellingen die vergelijkbaar zijn 
met die van de voor de Raad van State ingestelde vernietigingsprocedure en dat het onderwerp ervan analoog is 
aan dat van die procedure. De naamloze vennootschap van publiek recht merkt op dat de twee procedures 
betrekking hebben op beroepen tegen handelingen van administratieve overheden en dat zij beide onder het 
objectieve contentieux ressorteren. 
 
 Belgacom voegt eraan toe dat, rekening houdend met de uitzonderlijke omstandigheden die kenmerkend 
zijn voor het geschil dat aan de oorsprong van de prejudiciële vraag ligt, de bij dat geschil betrokken 
rechtzoekenden, de personen op wie dat geschil betrekking heeft en de gebruikers van de bij dat geschil 
betrokken diensten zich bevinden in een situatie die vergelijkbaar is met die van de rechtzoekenden en de 
consumenten die, indien het geschil aan de Raad van State was voorgelegd, een beslissing zouden kunnen 
genieten waarbij de gevolgen worden gehandhaafd met toepassing van artikel 14ter van de op 12 januari 1973 
gecoördineerde wetten of van door dat laatste rechtscollege erkende beginselen. 
 
 A.3.3.  Belgacom zet vervolgens uiteen dat, in de meeste gevallen, het verschil in behandeling tussen de in 
A.3.2 omschreven vergelijkbare categorieën van personen redelijk verantwoord is. 
 
 De naamloze vennootschap van publiek recht is van mening dat de onmogelijkheid voor de rechtzoekenden 
die zijn betrokken bij een vernietigingsprocedure die met toepassing van artikel 2 van de wet van 17 januari 
2003 voor het Hof van Beroep te Brussel is ingesteld, om een beslissing tot handhaving van de gevolgen te 
genieten die soortgelijk is aan die welke de Raad van State vermag te nemen met toepassing van artikel 14ter 
van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten, ruimschoots wordt gecompenseerd door de bevoegdheid die 
artikel 14, § 2, 6°, van de wet van 17 januari 2003 « met betrekking tot het statuut van de regulator van de 
Belgische post- en telecommunicatiesector » aan het BIPT verleent. Het Instituut mag immers, op grond van die 
bepaling, overgaan tot de retroactieve vervanging van een door het Hof van Beroep te Brussel vernietigd besluit, 
hetgeen aan de eerste in A.3.2 omschreven categorie van personen een waarborg biedt die gelijkwaardig is aan 
die welke voortvloeit uit artikel 14ter van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten. Belgacom is van 
mening dat, in bijna alle gevallen, de gevolgen van de periode van onzekerheid tussen het ogenblik van de 
vernietiging van het besluit van het BIPT door het Hof van Beroep te Brussel en het ogenblik dat een besluit tot 
retroactieve vervanging wordt genomen, niet rampzalig zullen zijn. 
 
 Belgacom is daarentegen van mening dat de bevoegdheid tot hervorming van het vernietigde besluit 
waarover het Hof van Beroep te Brussel beschikt, geen waarborg biedt die gelijkwaardig is aan die welke 
voortvloeit uit de toepassing van artikel 14ter van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten. De naamloze 
vennootschap van publiek recht wijst in dat verband erop dat het Hof van Beroep te Brussel zich alleen geschikt 
acht om die bevoegdheid uit te oefenen wanneer het, in een geval van gebonden bevoegdheid van het BIPT, 
beschikt over toereikende feitelijke gegevens en wanneer het in staat is de perken van de bevoegdheden van het 
BIPT in acht te nemen en de formaliteiten te vervullen waaraan het besluit van het BIPT is onderworpen. Zij 
merkt op dat die voorwaarden in de praktijk zelden vervuld zijn, zodat het Hof van Beroep te Brussel niet altijd 
beschikt over de bevoegdheid om het door het Hof vernietigde besluit van het BIPT te vervangen door een 
retroactief besluit. 
 
 A.3.4.  Belgacom voegt evenwel eraan toe dat, in sommige gevallen die zij als « uitzonderlijk » bestempelt, 
het onderzochte verschil in behandeling niet redelijk verantwoord kan zijn, omdat artikel 14, § 2, 6°, van de wet 
van 17 januari 2003 mogelijk belet een waarborg te bieden die gelijkwaardig is aan die welke voortvloeit uit 
artikel 14ter van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten. De gevolgen van dat verschil in behandeling 
zouden niet evenredig zijn met de wil van de auteurs van de in het geding zijnde bepalingen om de 
rechtszekerheid te versterken door aan het Hof van Beroep te Brussel de zorg over te laten uitspraak te doen over 
de tegen de besluiten van het BIPT gerichte beroepen. 
 
 De naamloze vennootschap van publiek recht wijst erop dat er sprake is van « uitzonderlijke 
omstandigheden » wanneer de periode van onzekerheid tussen de vernietiging van het besluit van het BIPT door 
het Hof van Beroep te Brussel en de aanneming van een besluit tot retroactieve vervanging de belangen van de 
betrokken personen op zeer ernstige wijze kan aantasten, rekening houdend met de bijzonder schadelijke 
gevolgen van de vernietiging van het administratieve besluit, terwijl het BIPT, na de formele onregelmatigheid te 
hebben rechtgezet die tot de vernietiging van zijn eerste besluit heeft geleid, meer dan waarschijnlijk een besluit 
tot retroactieve vervanging zal nemen waarvan de inhoud volkomen identiek is aan die van het vernietigde 
besluit. 
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 Belgacom is van mening dat het geschil dat ten grondslag ligt aan de prejudiciële vraag, door dergelijke 
omstandigheden wordt gekenmerkt. De naamloze vennootschap van publiek recht merkt op dat de vernietiging 
zonder meer van het besluit van het BIPT van 29 juni 2010 door het Hof van Beroep te Brussel de drie betrokken 
operatoren voor mobiele telefonie ertoe zal verplichten hun commercieel beleid te herzien, hetgeen zal leiden tot 
de afschaffing van aantrekkelijke tarieven voor de consument. Zij merkt ook op dat de periode van onzekerheid 
tussen de vernietiging van het besluit van het BIPT en de aanneming door het BIPT van een besluit tot 
retroactieve vervanging de operatoren ertoe zal aanzetten aan de consumenten niet langer de prijsdalingen voor 
te stellen die het vernietigde besluit beoogde te bevorderen. Zij onderstreept ook dat het, gelet op het louter 
vormelijke karakter van het motief voor de vernietiging van het besluit van het BIPT van 29 juni 2010, meer dan 
waarschijnlijk is dat die instelling een nieuw en volkomen identiek besluit zal nemen. 
 
 A.4.  Belgacom voert aan dat de in het geding zijnde bepalingen van de wet van 17 januari 2003 
« betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 
met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector » zo kunnen 
worden geïnterpreteerd dat ze in overeenstemming zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
 
 De naamloze vennootschap van publiek recht is in dat opzicht van mening dat de prejudiciële vraag 
ontkennend dient te worden beantwoord indien die bepalingen in die zin worden geïnterpreteerd dat zij het Hof 
van Beroep te Brussel toestaan bepaalde gevolgen van de besluiten van het BIPT die het Hof vernietigt, tijdelijk 
te handhaven, wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan : (1) de rechtszekerheid vereist een 
dergelijke handhaving van de gevolgen; (2) de bevoegdheid tot retroactieve vervanging waarover het BIPT 
beschikt op grond van artikel 14, § 2, 6°, van de wet van 17 januari 2003 « met betrekking tot het statuut van de 
regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector » is ontoereikend om de vastgestelde 
rechtsonzekerheid op adequate wijze op te vangen; (3) het is « meer dan waarschijnlijk » dat het BIPT na die 
vernietiging een nieuw retroactief besluit zal nemen dat inhoudelijk volkomen identiek is aan het vernietigde 
besluit. 
 
 Mocht het Hof het nodig achten dat de wetgever de voorwaarden bepaalt waaronder het Hof van Beroep te 
Brussel in dergelijke omstandigheden de gevolgen van een vernietigd besluit van het BIPT zou kunnen 
handhaven, verzoekt Belgacom het Hof voor recht te zeggen dat het Hof van Beroep te Brussel reeds een 
dergelijke bevoegdheid vermag uit te oefenen rekening houdend met artikel 14ter van de op 12 januari 1973 
gecoördineerde wetten en de rechtspraak van de Raad van State in verband met die laatste bepaling. 
 
 Belgacom legt uit dat het verlenen van een dergelijke bevoegdheid aan het Hof van Beroep te Brussel niet 
onverenigbaar zou zijn met het verbod om « uitspraak [te] doen bij wege van algemene en als regel geldende 
beschikking » vervat in artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek. In zoverre zij de gevolgen beperkt van het 
relatieve gezag van gewijsde van de beslissingen van de rechterlijke macht, zou die laatste bepaling niet van 
toepassing zijn op de procedure bedoeld in artikel 2 van de wet van 17 januari 2003 « betreffende de 
rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot 
het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector » wegens het objectieve karakter 
van het contentieux in kwestie en het absolute gezag van gewijsde van de arresten die in dat kader worden 
uitgesproken door het Hof van Beroep te Brussel. De uitdrukking « bij wege van algemene beschikking » in 
artikel 14ter van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten zou daarnaast niet dezelfde draagwijdte hebben 
als dezelfde woorden in artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek, omdat zij alleen betrekking zou hebben op de 
aanpassing van de gevolgen van een vernietigingsarrest en niet op de motieven van het vernietigingsarrest. 
 
 De naamloze vennootschap van publiek recht zet ten slotte uiteen dat de strikte voorwaarden waaronder het 
mogelijk is het recht op een daadwerkelijk beroep in de zin van artikel 47 van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie - recht dat weerklank vindt in artikel 4, lid 1, van de richtlijn 2002/21/EG van 7 maart 
2002 van het Europees Parlement en de Raad « inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor 
elektronische-communicatienetwerken en -diensten », dat aan de oorsprong ligt van artikel 2 van de wet van 
17 januari 2003 - te beperken, het Hof verbieden aan het Hof van Beroep te Brussel een algemene bevoegdheid 
toe te kennen om de gevolgen van een vernietigd besluit van het BIPT te handhaven, en dat de afweging van de 
aanwezige belangen die elke beperking van het recht op een daadwerkelijk beroep veronderstelt, impliceert dat 
aan dat rechtscollege de zorg wordt overgelaten om concreet te oordelen of het opportuun is gebruik te maken 
van een dergelijke bevoegdheid, rekening houdend met de andere regels die het mogelijk maken het nagestreefde 
doel te bereiken. 
 
 A.5.  In hoofdorde is het BIPT van mening dat, indien de artikelen 2 en 3 van de wet van 17 januari 2003 
« betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 
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met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector » in die zin 
worden geïnterpreteerd dat zij het Hof van Beroep te Brussel toestaan bepaalde gevolgen van de besluiten van 
het BIPT die het vernietigt, tijdelijk te handhaven, die wetsbepalingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 
niet schenden, zodat de prejudiciële vraag ontkennend dient te worden beantwoord. 
 
 Het BIPT voert aan dat, ook al bevat artikel 2 van de wet van 17 januari 2003 geen dergelijke toestemming, 
het Hof van Beroep te Brussel thans beschikt over de bevoegdheid om de gevolgen van een besluit van het BIPT 
dat het vernietigt, te handhaven, krachtens het « beginsel van het gewettigd vertrouwen » en het « beginsel van 
de rechtszekerheid ». Het BIPT voert aan dat die « beginselen » het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen, het Grondwettelijk Hof en de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ertoe 
hebben aangezet gebruik te maken van de bevoegdheid die hun respectievelijk was of is toegekend bij 
artikel 231, tweede alinea, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, bij artikel 8, tweede 
lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en bij artikel 14ter van de op 12 januari 
1973 gecoördineerde wetten, onder omstandigheden die niet in die teksten worden beoogd. 
 
 A.6.1.  In ondergeschikte orde is het BIPT van mening dat, indien de artikelen 2 en 3 van de wet van 
17 januari 2003 in die zin worden geïnterpreteerd dat zij het Hof van Beroep te Brussel niet toestaan bepaalde 
gevolgen van de besluiten van het BIPT die het vernietigt, tijdelijk te handhaven, terwijl de rechtszekerheid een 
dergelijke handhaving zou vereisen, die wetsbepalingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden, zodat 
de prejudiciële vraag bevestigend dient te worden beantwoord. 
 
 Het BIPT voert aan dat, ten aanzien van de bevoegdheid om de gevolgen van een vernietigd besluit te 
handhaven, niets toelaat om op objectieve en pertinente wijze een onderscheid te maken tussen het contentieux 
van de vorderingen tot vernietiging van de besluiten van het BIPT voor het Hof van Beroep te Brussel en het 
contentieux van de vorderingen tot nietigverklaring van de besluiten van andere administratieve overheden voor 
de Raad van State. 
 
 Het BIPT voert aan dat de individuele besluiten die het neemt met toepassing van artikel 55 van de wet van 
13 juni 2005 « betreffende de elektronische communicatie » een algemene draagwijdte hebben en dat, wanneer 
bij het Hof van Beroep te Brussel een vordering tot vernietiging van een dergelijk besluit wordt ingesteld, dat 
Hof uitspraak doet in het kader van een objectief contentieux en overgaat tot een onderzoek dat soortgelijk is aan 
datgene dat de Raad van State uitvoert wanneer voor dat rechtscollege een beroep wordt ingesteld tot 
nietigverklaring van een handeling van een andere administratieve overheid. Het Instituut merkt ook op dat, 
indien het Hof van Beroep te Brussel de gevolgen van een individueel besluit dat het vernietigt, mocht 
handhaven, dat Hof daarom nog geen uitspraak zou doen « bij wege van algemene en als regel geldende 
beschikking » in de zin van artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek. 
 
 A.6.2.  Het BIPT preciseert dat het bekritiseerde verschil in behandeling niet kan worden verantwoord door 
de omstandigheid dat het beroep voor het Hof van Beroep te Brussel een beroep « met volle rechtsmacht » is. 
Dat kenmerk van het beroep staat dat rechtscollege niet toe de gevolgen van een besluit dat het vernietigt, te 
handhaven. Het laat evenmin toe een identiek resultaat te verkrijgen, zoals blijkt uit de zaak die aanleiding heeft 
gegeven tot de prejudiciële vraag : het Hof van Beroep te Brussel zou de gemeenschapsinstanties voor de 
regulering van de audiovisuele sector niet zelf hebben kunnen raadplegen. 
 
 Het BIPT voegt eraan toe dat het bekritiseerde verschil in behandeling evenmin kan worden verantwoord 
door het gegeven dat het BIPT, met toepassing van artikel 14, § 2, 6°, van de wet van 17 januari 2003 « met 
betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector », kan overgaan tot 
de retroactieve vervanging van het vernietigde besluit. Het merkt op dat de administratieve overheden waarvan 
de handelingen door de Raad van State worden vernietigd, ook op zulke wijze kunnen handelen, terwijl de Raad 
van State beschikt over de bevoegdheid om de gevolgen te handhaven van de handelingen die hij vernietigt. Het 
BIPT merkt ook op dat de retroactieve werking van een vervanging niet zal beletten dat de rechtszekerheid in het 
gedrang komt tussen het ogenblik van de uitspraak van het vernietigingsarrest van het Hof van Beroep en het 
ogenblik dat het BIPT het besluit tot vervanging neemt. Ten slotte merkt het op dat, in het geval dat aanleiding 
heeft gegeven tot de prejudiciële vraag, de vervanging, door het BIPT, zou moeten worden voorafgegaan door 
een raadpleging van de gemeenschapsinstanties voor de regulering van de audiovisuele sector, raadpleging die 
zou kunnen leiden tot de saisine van de Conferentie van regulatoren voor de elektronische communicatiesector 
(CRC), instelling die in beginsel niet beschikt over de bevoegdheid die aan het BIPT is toegekend bij artikel 14, 
§ 2, 6°, van de wet van 17 januari 2003. 
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 Het BIPT is bovendien van mening dat het bekritiseerde verschil in behandeling evenmin kan worden 
verantwoord door het gegeven dat het Hof van Beroep te Brussel door artikel 2 van de wet van 17 januari 2003 
« betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 
met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector » wordt 
verzocht om recht te spreken « zoals in kort geding ». Het merkt op dat dat aspect van de procedure - dat losstaat 
van de bevoegdheid van het Hof van Beroep - slechts weinig praktische gevolgen heeft, gelet op het feit dat het 
ingewikkelde karakter van de in die materie aan dat rechtscollege voorgelegde beroepen het niet mogelijk maakt 
de duur van een dergelijke procedure te verkorten ten opzichte van die van een gewone procedure. Daarnaast 
merkt het op dat de vorm van het in artikel 2 van de wet van 17 januari 2003 bedoelde beroep slechts weinig 
gelijkenissen vertoont met die van het kort geding en de burgerlijke procedure. 
 
 A.6.3.  Het BIPT is ten slotte van mening dat, in tegenstelling tot wat Belgacom voorstelt, het Hof de 
draagwijdte van het op de prejudiciële vraag te geven bevestigende antwoord niet zou kunnen beperken door 
middel van criteria die zijn afgeleid uit de procedurele omstandigheden en de bijzondere inzet van het 
onderhavige geval, zoals omschreven in de verwijzingsbeslissing. 
 
 Het betwist in het bijzonder het relevante karakter van het criterium van de grote waarschijnlijkheid van de 
reactie van het BIPT op de vernietiging van zijn besluit. Het onderstreept in dat verband dat, naar aanleiding van 
de vernietiging van een van zijn besluiten door het Hof van Beroep te Brussel, het BIPT niet ertoe gehouden is 
een nieuw besluit te nemen. Het voegt eraan toe dat, indien het een nieuw besluit in een dergelijke context 
neemt, het het BIPT vrijstaat bepaalde delen van dat besluit te wijzigen die het Hof van Beroep te Brussel 
uitdrukkelijk wettig heeft bevonden, teneinde bijvoorbeeld rekening te houden met een verandering van de 
omstandigheden. Het BIPT herinnert ook eraan dat het niet ertoe verplicht is een retroactieve werking aan zijn 
eventueel nieuw besluit toe te kennen. 
 
 A.7.  In ondergeschikte orde is de Ministerraad van mening dat de motieven van de verwijzingsbeslissing in 
die zin zouden kunnen worden begrepen dat zij aangeven dat het Hof in de prejudiciële vraag wordt verzocht de 
situatie van de rechtzoekenden die zijn betrokken bij een vernietigingsprocedure voor het Hof van Beroep te 
Brussel met betrekking tot een besluit van het BIPT, te vergelijken met die van de rechtzoekenden die zijn 
betrokken bij een vernietigingsprocedure ingesteld voor de Raad van State, in zoverre de eerstgenoemden geen 
rechtszekerheid zouden genieten die vergelijkbaar is met die van de laatstgenoemden. 
 
 Hij is van mening dat, rekening houdend met het feit dat die twee categorieën van personen niet 
vergelijkbaar zijn, de prejudiciële vraag ontkennend dient te worden beantwoord. 
 
 De Ministerraad stelt vast dat een besluit van het BIPT dat het voorwerp uitmaakt van een beroep voor het 
Hof van Beroep te Brussel altijd een handeling met individuele draagwijdte is en merkt in de eerste plaats op dat 
een dergelijke handeling niet vergelijkbaar is met een administratieve handeling waarvan de gevolgen kunnen 
worden gehandhaafd met toepassing van artikel 14ter van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten, vermits 
die laatste bepaling alleen betrekking heeft op de reglementaire handelingen. De Ministerraad voert vervolgens 
aan dat de bevoegdheden van het Hof van Beroep te Brussel - dat recht spreekt « zoals in kort geding » over een 
« beroep met volle rechtsmacht » - niet vergelijkbaar zijn met die van de Raad van State - die na een doorgaans 
langere procedure de bestreden administratieve handeling die hij onwettig heeft bevonden, alleen maar nietig kan 
verklaren, zonder die te kunnen hervormen. Hij is van mening dat de omstandigheid dat de twee procedures 
betrekking hebben op beroepen in verband met administratieve handelingen, niet volstaat om ze vergelijkbaar te 
maken. 
 
 A.8.1.  In nog meer ondergeschikte orde is de Ministerraad van mening dat, zelfs indien de twee voormelde 
categorieën van personen (A.7) vergelijkbaar werden geacht, het verschil in behandeling toch redelijk 
verantwoord zou zijn in het licht van het nagestreefde doel, zodat de prejudiciële vraag in elk geval ontkennend 
zou moeten worden beantwoord. 
 
 A.8.2.  De Ministerraad voert aan dat de in het geding zijnde bepalingen, door aan het Hof van Beroep te 
Brussel de bevoegdheid toe te kennen om over de beroepen die zijn ingesteld tegen de besluiten van het BIPT 
recht te spreken zoals in kort geding, de gewettigde wil vertalen om rekening te houden met de specifieke 
behoeften van de sector van de telecommunicatie door een doeltreffend, transparant en in beginsel sneller 
rechtsmiddel in te voeren. 
 
 A.8.3.  De Ministerraad voert vervolgens aan dat de wetgever redelijkerwijs vermocht ervan uit te gaan dat 
aan het Hof van Beroep te Brussel geen bevoegdheid diende te worden toegekend die vergelijkbaar is met die 
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welke artikel 8, tweede lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 en artikel 14ter van de op 12 januari 1973 
gecoördineerde wetten respectievelijk toekennen aan het Grondwettelijk Hof en aan de Raad van State. Hij 
onderstreept in dat verband dat het Hof van Beroep te Brussel uitspraak doet over een « beroep met volle 
rechtsmacht » na een procedure die gedeeltelijk is ingericht door het Gerechtelijk Wetboek. Hij wijst eveneens 
erop dat de uitgebreide opvatting van de bevoegdheid die het Grondwettelijk Hof en de Raad van State - naar het 
voorbeeld van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen - hebben ontwikkeld, op zijn minst op 
teksten berust. 
 
 De Ministerraad voert ook aan dat het Hof van Beroep te Brussel geen gebruik zou kunnen maken van een 
bevoegdheid die vergelijkbaar is met die welke is omschreven in artikel 14ter van de op 12 januari 1973 
gecoördineerde wetten, vermits dat zou veronderstellen dat het « bij wege van algemene beschikking » uitspraak 
doet, hetgeen artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek verbiedt. 
 
 De Ministerraad voert ten slotte aan dat het in het geding zijnde verschil in behandeling geen onevenredige 
gevolgen heeft, vermits zowel het Hof van Beroep te Brussel als het BIPT over eigen middelen beschikken die 
de rechtszekerheid kunnen waarborgen in geval van een vernietiging van een besluit van het Instituut : het eerste 
kan die beslissing hervormen, terwijl het tweede in voorkomend geval kan overgaan tot de vervanging van zijn 
vernietigd besluit. Hij merkt ook op dat het Hof van Beroep te Brussel evenmin beschikt over de bevoegdheid 
om de gevolgen te handhaven van een vernietigd besluit van de Commissie voor de Regulering van de 
Elektriciteit en het Gas of van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De artikelen 2 en 3 van de wet van 17 januari 2003 « betreffende de rechtsmiddelen 

en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking 

tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector » maken 

deel uit van hoofdstuk II van die wet, getiteld « De rechtsmiddelen ». 

 

 B.2.1.  Artikel 2 van die wet, zoals het van toepassing was op 16 mei 2012, bepaalde : 

 

 « § 1.  Tegen de besluiten van het Belgisch Instituut voor postdiensten en 
telecommunicatie kan beroep met volle rechtsmacht worden ingesteld bij het hof van beroep 
te Brussel, rechtsprekend zoals in kort geding. 
 
 Iedere persoon die een belang heeft om op te treden, mag het in het eerste lid bedoelde 
beroep indienen. 
 
 De Minister die bevoegd is voor Telecommunicatie of de minister die bevoegd is voor de 
postsector kan een beroep zoals vermeld in het eerste lid instellen. 
 
 § 2.  Het beroep wordt, op straffe van nietigheid die ambtshalve wordt uitgesproken, 
ingesteld door middel van een ondertekend verzoekschrift dat wordt ingediend ter griffie van 
het hof van beroep van Brussel binnen een termijn van zestig dagen na de kennisgeving van 
het besluit of bij gebreke aan een kennisgeving, na de publicatie van het besluit of bij gebreke 
aan een publicatie, na de kennisname van het besluit. 
 
 Het verzoekschrift bevat op straffe van nietigheid : 
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 1°  de aanduiding van dag, maand en jaar; 
 
 2°  indien de verzoeker een natuurlijke persoon is, zijn naam, voornaam, beroep en 
woonplaats, alsook, in voorkomend geval, zijn ondernemingsnummer; indien de verzoeker 
een rechtspersoon is, de benaming, de rechtsvorm, de maatschappelijke zetel en de 
hoedanigheid van de persoon die of het orgaan dat hem vertegenwoordigt, alsook, in 
voorkomend geval, zijn ondernemingsnummer; indien het beroep uitgaat van de Minister die 
bevoegd is voor Telecommunicatie of de Minister die bevoegd is voor de Postsector, de 
benaming en het adres van de dienst die hem vertegenwoordigt; 
 
 3°  de vermelding van de beslissing waartegen beroep wordt ingesteld; 
 
 4°  een lijst van de namen, hoedanigheden en adressen van de partijen aan wie de 
beslissing ter kennis was gebracht; 
 
 5°  de uiteenzetting van de middelen; 
 
 6°  de plaats, de dag en het uur van de verschijning vastgesteld door de griffie van het hof 
van beroep; 
 
 7°  de handtekening van de verzoeker of van zijn advocaat. 
 
 Binnen vijf werkdagen na het indienen van het verzoekschrift moet de verzoeker, op 
straffe van nietigheid van het verzoek, een afschrift van het verzoekschrift bij een ter post 
aangetekende brief met ontvangstbewijs toesturen aan de partijen die in het geding werden 
geroepen in de procedure die geleid heeft tot de aangevochten beslissing, aan het Instituut, 
alsook aan de Minister die bevoegd is voor Telecommunicatie of de minister die bevoegd is 
voor de postsector indien hij de verzoeker niet is. 
 
 Tegenberoep kan worden ingesteld. Het is slechts ontvankelijk indien het is ingesteld 
binnen een maand na de ontvangst van de brief waarin het vorige lid voorziet. 
 
 Het tegenberoep kan echter niet toegelaten worden indien het hoofdberoep nietig of 
laattijdig wordt verklaard. 
 
 Het hof van beroep te Brussel stelt de termijn vast waarbinnen de partijen elkaar hun 
schriftelijke opmerkingen moeten meedelen en ze bij de griffie moeten indienen. 
 
 De Minister die bevoegd is voor Telecommunicatie of de minister die bevoegd is voor de 
postsector kan zijn schriftelijke opmerkingen bij de griffie van het hof van beroep te Brussel 
indienen en het dossier ter plaatse op de griffie raadplegen. Het hof van beroep te Brussel stelt 
de termijnen vast om deze opmerkingen voor te leggen. De griffie brengt deze opmerkingen 
ter kennis van de partijen. 
 
 § 3.  Het oorspronkelijke administratieve dossier van het Instituut wordt tegelijk met de 
opmerkingen van het Instituut aan de overige partijen overgezonden. 
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 Het definitieve dossier van de procedure, zoals dit aan de overige partijen is 
overgezonden met elke opmerking van het Instituut, wordt tegelijk met de laatste 
opmerkingen van het Instituut ingediend bij de griffie van het hof van beroep van Brussel. 
 
 § 4.  Het beroep schorst de besluiten van het Instituut niet. 
 
 Het hof van beroep kan echter, op verzoek van de belanghebbende en bij beslissing 
alvorens recht te doen, de tenuitvoerlegging van het besluit van het Instituut geheel of 
gedeeltelijk schorsen tot op de dag van de uitspraak van het arrest. 
 
 De schorsing van de tenuitvoerlegging kan slechts bevolen worden wanneer ernstige 
middelen worden ingeroepen die de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen 
rechtvaardigen en op voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van het besluit 
ernstige gevolgen kan hebben voor de betrokkene. 
 
 Het hof van beroep kan, in voorkomend geval, bevelen dat het betaalde bedrag van de 
geldboeten aan de betrokkene wordt terugbetaald. 
 
 Het hoeft zich ook niet onmiddellijk uit te spreken over de teruggave van de betaalde 
geldboeten. 
 
 § 5.  Het hof van beroep draagt er zorg voor dat de vertrouwelijkheid van het dossier 
bezorgd door het Instituut, wordt bewaard gedurende de hele procedure voor het hof ». 
 

 B.2.2.  Artikel 3 van dezelfde wet van 17 januari 2003, zoals vervangen bij artikel 4 van 

de wet van 31 mei 2009, bepaalt : 

 

 « Voor alle aspecten die betrekking hebben op de procedure voor het hof van beroep van 
Brussel en die niet worden behandeld in dit hoofdstuk, gelden de bepalingen uit het 
Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het beroep ». 
 

 B.3.  Uit de motieven van de verwijzingsbeslissing blijkt dat het Hof wordt verzocht zich 

uit te spreken over de bestaanbaarheid, met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van de 

hiervoor aangehaalde artikelen 2 en 3 van de wet van 17 januari 2003, in zoverre die 

bepalingen een verschil in behandeling zouden invoeren tussen twee categorieën van 

« rechtzoekenden die zijn betrokken bij een vernietigingsprocedure » waarna het rechtscollege 

waarvoor de zaak aanhangig is gemaakt, oordeelt dat de bestreden administratieve handeling 

dient te worden vernietigd : enerzijds, diegenen die zijn « betrokken » bij een procedure voor 

het Hof van Beroep te Brussel ingesteld door een beroep dat strekt tot de vernietiging van een 

besluit van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (hierna : BIPT) dat is 

aangenomen met toepassing van artikel 55, § 3, van de wet van 13 juni 2005 « betreffende de 

elektronische communicatie » en, anderzijds, diegenen die zijn « betrokken » bij een 
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procedure die is ingesteld door een beroep tot nietigverklaring voor de afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State op grond van artikel 14 van de op 12 januari 1973 

gecoördineerde wetten op de Raad van State. 

 

 Alleen de « rechtzoekenden » van de tweede categorie zouden een arrest kunnen genieten 

dat bepaalde gevolgen van de vernietigde handeling voorlopig handhaaft gedurende een 

termijn die is vastgesteld door het rechtscollege waarvoor de zaak aanhangig is gemaakt. 

 

 B.4.1.  Artikel 55 van de wet van 13 juni 2005, gewijzigd bij artikel 15 van de wet van 

18 mei 2009 « houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie », bepaalde, 

vóór de wijziging ervan bij artikel 36 van de wet van 10 juli 2012 « houdende diverse 

bepalingen inzake elektronische communicatie » : 

 

 « § 1.  Overeenkomstig § 4 voert het Instituut minstens zo spoedig mogelijk na de 
aanneming van de Aanbeveling of een bijwerking daarvan een analyse van die relevante 
markten uit om te bepalen of zij daadwerkelijk concurrentieel zijn. De informatie-uitwisseling 
nodig voor die analyse gebeurt overeenkomstig artikel 137, § 2. 
 
 § 2.  Wanneer het Instituut overeenkomstig § 4 concludeert dat een relevante markt 
daadwerkelijk concurrentieel is, legt het de in artikelen 58 tot 65 bedoelde verplichtingen niet 
op en handhaaft het die ook niet. 
 
 Als het Instituut beslist dat het een verplichting niet handhaaft overeenkomstig het eerste 
lid, brengt het de betrokken partijen daarvan op de hoogte in de loop van de maand die volgt 
op zijn beslissing. 
 
 § 3.  Wanneer het Instituut vaststelt dat een relevante markt niet daadwerkelijk 
concurrentieel is, identificeert het overeenkomstig § 4 elke operator die op die markt over een 
sterke machtspositie beschikt, en legt hem van de verplichtingen als beschreven in de 
artikelen 58 tot 65, diegene op die het gepast acht. 
 
 Een operator wordt geacht een sterke machtspositie op een relevante markt te hebben, 
wanneer hij, alleen of samen met anderen, een aan machtspositie gelijkwaardige positie bezit, 
dit wil zeggen een economische kracht die hem in staat stelt zich in belangrijke mate 
onafhankelijk van zijn concurrenten, klanten of consumenten te gedragen. 
 
 Als een operator wordt geacht een sterke machtspositie op een relevante markt te hebben, 
kan hij ook worden geacht een sterke machtspositie op een nauw verwante markt te hebben, 
als de koppelingen tussen beide markten van dien aard zijn dat de operator, via het 
hefboomeffect, op de ene markt de marktmacht kan gebruiken die hij op de andere heeft. 
 
 In dat geval legt het Instituut op de verwante markt, van de verplichtingen als beschreven 
in de artikelen 58 tot 65, diegene op die het gepast acht. 
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 Voor elke relevante markt publiceert het Instituut in het Belgisch Staatsblad en op zijn 
website de lijst van de operatoren met een sterke machtspositie en, in voorkomend geval, van 
de operatoren met een sterke machtspositie op een nauw verwante markt, alsook de lijst van 
de verplichtingen die aan elk van die operatoren is opgelegd. 
 
 § 4.  Voor de beslissingen van het Instituut waarvoor naar deze paragraaf wordt verwezen 
pleegt het Instituut vooraf overleg met de Raad voor de Mededinging. De Raad voor de 
Mededinging geeft binnen 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de toezending van de 
ontwerpbeslissing door het Instituut, zijn advies. Zodra die termijn verstreken is, geldt het 
stilzwijgen van de Raad voor de Mededinging als goedkeuring van de voormelde 
ontwerpbeslissing. 
 
 § 4/1.  Het Instituut zendt zijn beslissingen waarvoor naar deze paragraaf wordt 
verwezen, vooraf aan de Raad voor de Mededinging, die binnen dertig dagen, te rekenen 
vanaf de toezending van de ontwerpbeslissing door het Instituut, een advies uitbrengt met 
betrekking tot de vraag of de voorgenomen beslissingen van het Instituut in overeenstemming 
zijn met de door het mededingingsrecht beoogde doelstellingen. Zodra die termijn verstreken 
is, geldt het stilzwijgen van de Raad voor de Mededinging als goedkeuring van de voormelde 
ontwerpbeslissing. 
 
 § 5.  Het Instituut zendt zijn beslissingen waarvoor naar deze paragraaf wordt verwezen, 
vooraf aan de Raad voor de Mededinging, die binnen 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de 
toezending van de ontwerpbeslissingen door het Instituut, een bindend advies uitbrengt met 
betrekking tot de vraag of de voorgenomen beslissingen van het Instituut in overeenstemming 
zijn met de door het mededingingsrecht beoogde doelstellingen. Zodra die termijn verstreken 
is, geldt het stilzwijgen van de Raad voor de Mededinging als goedkeuring van de voormelde 
ontwerpbeslissing ». 
 

 Het Instituut in de zin van die bepaling is het Belgisch Instituut voor postdiensten en 

telecommunicatie (artikel 2, 1°, van de wet van 13 juni 2005). 

 

 Een « operator » is een persoon die een kennisgeving indient bij het BIPT vóór het 

aanbieden van elektronische communicatiediensten of -netwerken (artikel 2, 11°, en artikel 9, 

§§ 1 en 2, van de wet van 13 juni 2005). 

 

 B.4.2.  Wanneer het BIPT een besluit neemt met toepassing van artikel 55, § 3, van de 

wet van 13 juni 2005, « legt » het een of meer « verplichtingen » « op » aan een of meer 

« operatoren » die het vooraf heeft geïdentificeerd. 

 

 Een dergelijk besluit vormt dus geen reglementaire administratieve handeling. Het omvat 

een of meer individuele administratieve handelingen. 
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 B.4.3.  Een dergelijk besluit van het BIPT kan het voorwerp uitmaken van een beroep 

voor het Hof van Beroep te Brussel (artikel 2, §§ 1 en 4, van de wet van 17 januari 2003). 

 

 In tegenstelling tot de gecoördineerde wetten op de Raad van State (zie B.5) verlenen 

noch de artikelen 2 en 3 van de wet van 17 januari 2003, noch enige andere wetsbepaling aan 

het Hof van Beroep te Brussel uitdrukkelijk de bevoegdheid om bepaalde gevolgen van het 

besluit ten aanzien waarvan het vooraf zou hebben beslist het te vernietigen, voorlopig en 

gedurende een door dat rechtscollege vastgestelde termijn te handhaven. 

 

 B.5.  Artikel 14 van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten, zoals van toepassing 

op 16 mei 2012, bepaalde : 

 

 « § 1.  De afdeling [bestuursrechtspraak van de Raad van State] doet uitspraak, bij wijze 
van arresten, over de beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding van hetzij substantiële, 
hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van 
macht, ingesteld tegen de akten en reglementen : 
 
 1°  van de onderscheiden administratieve overheden; 
 
 2°  van de wetgevende vergaderingen of van hun organen, daarbij inbegrepen de 
ombudsmannen ingesteld bij deze assemblees, van het Rekenhof en van het Grondwettelijk 
Hof, van de Raad van State en de administratieve rechtscolleges evenals van organen van de 
rechterlijke macht en van de Hoge Raad voor de Justitie met betrekking tot 
overheidsopdrachten en leden van hun personeel. 
 
 Artikel 159 van de Grondwet is eveneens van toepassing op de in 2° bedoelde akten en 
reglementen. 
 
 […] 
 
 § 3.  Wanneer een administratieve overheid verplicht is te beschikken en er bij het 
verstrijken van een termijn van vier maanden te rekenen vanaf de haar daartoe door een 
belanghebbende betekende aanmaning geen beslissing is getroffen, wordt het stilzwijgen van 
de overheid geacht een afwijzende beslissing te zijn waartegen beroep kan worden ingesteld. 
Deze bepaling doet geen afbreuk aan de bijzondere bepalingen die een andere termijn 
vaststellen of aan het stilzwijgen van de administratieve overheid andere gevolgen 
verbinden ». 
 

 Artikel 14ter van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten, zoals van toepassing op 

16 mei 2012, bepaalde : 
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 « Zo de afdeling bestuursrechtspraak dit nodig oordeelt, wijst zij, bij wege van algemene 
beschikking, die gevolgen van de vernietigde verordeningsbepalingen aan welke als 
gehandhaafd moeten worden beschouwd of voorlopig gehandhaafd worden voor de termijn 
die zij vaststelt ». 
 

 Wanneer voor haar een in artikel 14 van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten 

bedoeld beroep wordt ingesteld, kan de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

alleen beslissen om bepaalde gevolgen van de nietig verklaarde handeling voorlopig te 

handhaven wanneer die laatste een reglementaire administratieve handeling is. 

 

 B.6.1.  Uit hetgeen voorafgaat, blijkt dat het Hof wordt verzocht zich uit te spreken over 

de grondwettigheid van een verschil in behandeling tussen, enerzijds, de personen die zijn 

betrokken bij de vernietiging van een administratieve handeling met een reglementaire 

draagwijdte en, anderzijds, de personen die zijn betrokken bij de vernietiging van een 

administratieve handeling met een individuele draagwijdte. 

 

 B.6.2.  Vooraf dient opgemerkt te worden dat deze zaak geen betrekking heeft op een 

schending van het recht van de Europese Unie en bijgevolg geen rekening moet worden 

gehouden met de beperkingen die uit dat recht kunnen voortvloeien inzake de handhaving van 

de gevolgen van nationale normen die dienen te worden vernietigd of buiten toepassing 

gelaten omdat zij in strijd zijn met dat recht (zie daaromtrent : HvJ, grote kamer, 8 september 

2010, C-409/06, Winner Wetten GmbH t. Bürgermeisterin der Stadt Bergheim, punten 53-69; 

grote kamer, 28 februari 2012, C-41/11, Inter-Environnement Wallonie ASBL en Terre 

wallonne ASBL t. Région wallonne, punten 56-63). 

 

 B.6.3.  Het Hof beantwoordt de prejudiciële vraag in de daarin vermelde interpretatie dat 

de artikelen 2 en 3 van de wet van 17 januari 2003 het Hof van Beroep niet toestaan 

« sommige gevolgen van beslissingen van het BIPT die het vernietigt, tijdelijk te handhaven, 

terwijl de rechtszekerheid een dergelijke handhaving zou vereisen », zonder zich uit te 

spreken over de vraag of het Hof van Beroep zulk een bevoegdheid kan putten uit het 

rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel (vergelijk met het arrest nr. 125/2011 

van 7 juli 2011, B.5.4). 

 

 B.7.  De regel vervat in artikel 14ter van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten 

maakt het mogelijk « de terugwerking van een vernietigingsarrest [van de Raad van State] 
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eventueel in de tijd [te beperken] », terugwerking die « in de praktijk belangrijke gevolgen tot 

stand [kan] brengen omdat [zij] bestaande rechtstoestanden kan aantasten » (Parl. St., Senaat, 

1995-1996, nr. 1-321/2, p. 7). 

 

 Het probleem van de gevolgen van de retroactiviteit is « minder acuut » in het geval van 

vernietiging van een administratieve handeling met individuele draagwijdte, zodat, bij het 

aannemen van artikel 14ter van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten, het 

« raadzaam » heeft geleken « de Raad van State eerst vertrouwd te maken met deze nieuwe 

mogelijkheid voor vernietigde verordeningsbepalingen, en - na een evaluatie - het systeem in 

een later stadium eventueel uit te breiden tot vernietigde individuele administratieve 

beslissingen » (Parl. St., Kamer, 1995-1996, nr. 644/4, p. 4). 

 

 B.8.  Tot nu toe heeft de Raad van State de bij artikel 14ter van de op 12 januari 1973 

gecoördineerde wetten verleende bevoegdheid zelden aangewend en is hij van oordeel dat die 

bevoegdheid met wijsheid en omzichtigheid moet worden gehanteerd wanneer vaststaat dat de 

vernietiging zonder meer van de bestreden handeling zeer zware gevolgen zou hebben op het 

stuk van de rechtszekerheid (RvSt, 21 november 2001, nr. 100.963, Belgische Staat; 

30 oktober 2006, nr. 164.258, Somja et al.; 8 november 2006, nr. 164.522, Belgische 

beroepsvereniging der geneesheren specialisten in nucleaire geneeskunde et al.). 

 

 Op die manier komt de Raad van State tegemoet aan de bedoeling van de wetgever, die 

heeft getracht een evenwicht te vinden tussen het beginsel van de wettigheid van de 

reglementaire administratieve handelingen, verankerd in artikel 159 van de Grondwet, en het 

beginsel van de rechtszekerheid. Zoals het Hof heeft aangegeven in zijn arrest nr. 18/2012 van 

9 februari 2012, heeft de wetgever immers aan een rechtscollege de zorg toevertrouwd om te 

bepalen of uitzonderlijke redenen verantwoorden dat de gevolgen van een onwettige 

reglementaire handeling worden gehandhaafd. 

 

 B.9.  Het staat aan de wetgever om, met inachtneming van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, een billijk evenwicht tot stand te brengen tussen het belang dat elke situatie die 

strijdig is met het recht, wordt verholpen en de bekommernis dat bestaande toestanden en 

gewekte verwachtingen na verloop van tijd niet meer in het gedrang worden gebracht. 
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 B.10.  Weliswaar kan de nood om - in uitzonderlijke gevallen - te voorkomen dat de 

terugwerkende kracht van een vernietiging « bestaande rechtstoestanden » in het gedrang zou 

brengen (Parl. St., Senaat, 1995-1996, nr. 1-321/2, p. 7), zich zowel laten gevoelen ten 

aanzien van individuele beslissingen als ten aanzien van verordeningsbepalingen. 

 

 Niettemin heeft de wetgever, bij het tot stand brengen van het in B.9 vermelde billijke 

evenwicht, ermee rekening kunnen houden dat de kans op onevenredige gevolgen van een 

vernietiging groter is wanneer het een verordeningsbepaling betreft die per definitie een 

onbepaald aantal personen als rechtsadressaat heeft. 

 

 B.11.  Zonder zich uit te spreken over de grondwettigheid van een andere optie, zoals die 

welke de wetgever heeft overwogen tijdens de parlementaire voorbereiding die in B.7 is 

aangehaald of zoals die kan voortvloeien uit het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel, 

merkt het Hof op dat het verschil in behandeling tussen de twee in B.3 omschreven 

categorieën van personen niet zonder redelijke verantwoording is. 

 

 B.12.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De artikelen 2 en 3 van de wet van 17 januari 2003 « betreffende de rechtsmiddelen en de 

geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het 

statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector » schenden de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 30 mei 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux R. Henneuse 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5413 

 
 

Arrest nr. 74/2013 
van 30 mei 2013 

 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 
 
 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 200 en 2011 van het Wetboek 

diverse rechten en taksen en de wet van 1 mei 1939 « waarbij aan de Koning bepaalde 

machten worden toegekend voor het gezondmaken en in evenwicht brengen van de openbare 

financiën, het bekomen van gunstiger voorwaarden voor de ontwikkeling van ’s lands 

economie en het voorzien in andere dringende noodwendigheden », gesteld door de 

Correctionele Rechtbank te Dendermonde. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en F. Daoût, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, 

onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 21 mei 2012 in zake het openbaar ministerie tegen de nv « Think Media 
Outdoor » en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 5 juni 
2012, heeft de Correctionele Rechtbank te Dendermonde de volgende prejudiciële vragen 
gesteld : 
 
 « 1.  Is het verbod op aanplakking zoals omschreven in artikel 200 van het Wetboek 
diverse rechten en taksen (WDRT) waarbij de regering gemachtigd wordt de aanplakking te 
verwijderen in de gebieden die zij bepaalt buitensporig ten aanzien van het doel waarvoor dit 
verbod werd ingesteld - namelijk om de schoonheid der gebouwen, monumenten, zichten en 
landschappen te vrijwaren - nu hierbij zelfs geen enkel advies dient te worden ingewonnen, 
ook niet dat van de Administratie Monumenten en Landschappen, zodat het verbod in strijd is 
met artikel 16 van de Grondwet en artikel 1 EP EVRM en is dat verbod niet willekeurig en in 
strijd met de artikelen 10, 11 en 16 van de Grondwet en artikel 1 EP EVRM omdat het te 
algemeen geformuleerd is, dat er geen limieten zijn opgelegd en er geen waarborgen voorzien 
zijn ? 
 
 2.  Schendt de wet van 1 mei 1939 waarbij aan de Koning bepaalde machten worden 
toegekend met het oog op de sanering en het evenwicht van de openbare financiën, het 
creëren van gunstigere omstandigheden voor de ontwikkeling van de nationale economie en 
door te voorzien in andere dringende noodzakelijkheden (B.S., 6 mei 1939, Pasin., 1939, 182) 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat zij niet bepalen dat bij gebreke aan 
bekrachtiging de op basis van bijzondere machten uitgevaardigde besluiten retroactief uit de 
rechtsorde verdwijnen, waardoor aan de categorie van rechtsonderhorigen die onder de 
toepassing van deze wet vallen de grondwettelijk gewaarborgde tussenkomst van een 
democratisch verkozen beraadslagende vergadering wordt ontnomen ? 
 
 3.  Schendt de wet van 1 mei 1939 waarbij aan de Koning bepaalde machten worden 
toegekend met het oog op de sanering en het evenwicht van de openbare financiën, het 
creëren van gunstigere omstandigheden voor de ontwikkeling van de nationale economie en 
door te voorzien in andere dringende noodzakelijkheden (B.S., 6 mei 1939, Pasin., 1939, 182) 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat zij niet werd bekrachtigd door de Kamer van 
volksvertegenwoordigers en de Senaat, zoals voorzien in artikel 2 van die wet, waardoor aan 
de categorie van rechtsonderhorigen die onder de toepassing van deze wet vallen de 
grondwettelijk gewaarborgde tussenkomst van een democratisch verkozen beraadslagende 
vergadering wordt ontnomen ? 
 
 4.  Schendt de wet van 1 mei 1939 waarbij aan de Koning bepaalde machten worden 
toegekend met het oog op de sanering en het evenwicht van de openbare financiën, het 
creëren van gunstigere omstandigheden voor de ontwikkeling van de nationale economie en 
door te voorzien in andere dringende noodzakelijkheden (B.S., 6 mei 1939, Pasin., 1939, 182) 
de artikelen 12 en 14 van de Grondwet door in artikel 1, VII, de essentie van de bevoegdheid 
van de strafbaarstelling en de vaststelling te delegeren aan de Koning ? 
 
 5.  Schendt de wet van 1 mei 1939 waarbij aan de Koning bepaalde machten worden 
toegekend met het oog op de sanering en het evenwicht van de openbare financiën, het 
creëren van gunstigere omstandigheden voor de ontwikkeling van de nationale economie en 
door te voorzien in andere dringende noodzakelijkheden (B.S., 6 mei 1939, Pasin., 1939, 182)  
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de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in de interpretatie dat artikel 1, I, d, van deze wet 
toelaat om artikel 200 WDRT te wijzigen, terwijl deze bepaling geen belasting of een taks 
betreft maar enkel de vrijwaring van de schoonheid van gebouwen, monumenten, zichten en 
landschappen en zonder dat er bijzondere omstandigheden worden aangevoerd om door 
middel van bijzondere machten een bepaling die de vrijwaring van de schoonheid van de 
gebouwen, monumenten, zichten en landschappen betreft te wijzigen, waardoor de categorie 
van rechtsonderhorigen die onder de wijziging van deze bepaling valt ten onrechte onttrokken 
zijn aan de rechtsbescherming van de democratisch verkozen volksvertegenwoordiging die de 
wetgevende macht vormt ? 
 
 6.  Schendt artikel 200 WDRT in de interpretatie dat daarmee ook het behouden van de 
aanplakking bedoeld wordt het wettigheidsbeginsel zoals opgenomen in de artikelen 12 en 14 
van de Grondwet ? 
 
 7.  Schendt artikel 200 WDRT in de interpretatie dat niet alleen plakbrieven maar ook 
reclame- en publiciteitsmiddelen worden bedoeld het wettigheidsbeginsel zoals opgenomen in 
de artikelen 12 en 14 van de Grondwet ? 
 
 8.  Schendt de wet van 22 april 2003 de bevoegdheidsverdeling tussen de federale staat 
en de gewesten, opgenomen in artikel 6, [§ 1,] I, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 
1980, door de bevoegdheid tot het opmaken van processen-verbaal te regelen voor wat betreft 
de inbreuken op het verbod tot aanplakking bedoeld in artikel 200 WDRT ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de nv « Think Media Outdoor », met maatschappelijke zetel te 9120 Melsele, 
Keetberglaan 1B; 
 
 -  Stanislas Bosschaerts, wonende te 2520 Ranst, Vaartstraat 108; 
 
 -  de bvba « Kolutsi », met maatschappelijke zetel te 2520 Ranst, Vaartstraat 108; 
 
 -  de Vlaamse Regering; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  de nv « Think Media Outdoor »; 
 
 -  Stanislas Bosschaerts; 
 
 -  de bvba « Kolutsi »; 
 
 -  de Vlaamse Regering. 
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 Op de openbare terechtzitting van 17 april 2013 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. Y. Sacreas loco Mr. J. Ghysels, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
nv « Think Media Outdoor »; 
 
 .  Mr. Y. Sacreas, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. J. De Meester, advocaat bij de 
balie te Antwerpen, voor Stanislas Bosschaerts; 
 
 .  Mr. Y. Sacreas loco Mr. E. Vandenbrande, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
bvba « Kolutsi »; 
 
 .  Mr. J. Flo loco Mr. M. Storme, advocaten bij de balie te Brussel, voor de Vlaamse 
Regering; 
 
 .  Mr. E. De Rudder loco Mr. P. Declercq, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en J.-P. Moerman verslag 
uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De nv « Think Media Outdoor » en anderen zijn voor de Correctionele Rechtbank van Dendermonde 
gedagvaard voor het wederrechtelijk aanbrengen of behouden van een verlicht reclamepaneel van twaalf 
vierkante meter aan de zijgevel van een woning, op minder dan vijftig centimeter van de dakrand. 
 
 Die strafrechtspleging brengt de verwijzende rechter tot het stellen van acht prejudiciële vragen. 
 
 De eerste, de zesde en de zevende vraag hebben betrekking op artikel 200 van het Wetboek der met het 
zegel gelijkgestelde taksen van 2 maart 1927, sinds 1 januari 2007 het Wetboek diverse rechten en taksen 
(hierna : WDRT). 
 
 Artikel 200 van het WDRT machtigt de Regering ertoe het aanplakken van plakbrieven die een zekere 
grootte te buiten gaan te verbieden en stelt de overtreding van de koninklijke besluiten genomen ter uitvoering 
van dat artikel strafbaar met een boete van 1,25 tot 50 euro. 
 
 Ter uitvoering van dat artikel verbiedt het koninklijk besluit van 14 december 1959 « waarbij regelen 
worden gesteld op het aanplakken en reclame maken » het aanbrengen, behouden of gebruiken van visuele 
reclame- of publiciteitsmiddelen op door de Koning bepaalde plaatsen (artikel 1). Dat koninklijk besluit laat het 
aanbrengen van reclame- of publiciteitsmiddelen enkel toe mits inachtneming van bepaalde voorschriften, zoals 
het plaatsen op minstens vijftig centimeter van de dakrand (artikel 5, eerste lid, 1°, e)). 
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 De verwijzende rechter stelt vast dat het Hof van Cassatie in een arrest van 8 februari 1989 heeft 
geoordeeld dat artikel 200 van het WDRT zowel het aanplakken als het behouden van de aanplakking strafbaar 
stelt, wat de vraag doet rijzen of een dergelijke interpretatie in overeenstemming is met het wettigheidsbeginsel 
in strafzaken vervat in de artikelen 12 en 14 van de Grondwet. 
 
 Voor de verwijzende rechter rijst voorts de vraag of het voormelde wettigheidsbeginsel wel in acht wordt 
genomen als onder het begrip plakbrief ook reclame- en publiciteitspanelen worden begrepen. 
 
 Bovendien rijst volgens de beklaagden voor de verwijzende rechter de vraag of een interpretatie van het 
begrip « plakbrief » die neerkomt op een verbod van elke aanplakking, disproportioneel is met de doelstelling 
van de wetgever om de schoonheid van gebouwen, monumenten, zichten en landschappen te vrijwaren, en, 
zodoende, onbestaanbaar is met de artikelen 10, 11 en 16 van de Grondwet. 
 
 Voorts worden vier vragen gesteld met betrekking tot de wet van 1 mei 1939 « waarbij aan de Koning 
bepaalde machten worden toegekend voor het gezondmaken en in evenwicht brengen van de openbare financiën, 
het bekomen van gunstiger voorwaarden voor de ontwikkeling van 's lands economie en het voorzien in andere 
dringende noodwendigheden » (hierna : wet van 1 mei 1939). 
 
 Krachtens die wet werd het koninklijk besluit nr. 63 van 28 november 1939 « tot wijziging en aanvulling 
van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taxes » (hierna : koninklijk besluit nr. 63 van 28 november 
1939) uitgevaardigd, waarbij in artikel 13 van de wet van 24 augustus 1919, thans artikel 200 van het WDRT, de 
zinsnede « en namelijk in de door den oorlog verwoeste streken » werd geschrapt. 
 
 De beklaagden argumenteren allereerst dat artikel 1, VII, van de wet van 1 mei 1939 de Koning machtigt 
om strafsancties op te leggen, in strijd met het wettigheidsbeginsel in strafzaken vervat in de artikelen 12 en 14 
van de Grondwet. Voorts worden aan de Koning bevoegdheden gedelegeerd die door de Grondwet aan de 
wetgever zijn voorbehouden. 
 
 Bovendien betogen zij dat bij de wet van 1 mei 1939 geen bijzondere omstandigheden zijn aangevoerd die 
een wijziging mogelijk maken van artikel 200 van het WDRT, dat enkel beoogt de schoonheid van gebouwen, 
monumenten, zichten en landschappen te vrijwaren. De beklaagden voeren aan dat artikel 1, I, d), van de wet van 
1 mei 1939, in de interpretatie dat het de Koning niet alleen machtigt om belastingen en retributies in te voeren, 
maar ook om artikel 200 van het WDRT te wijzigen, in strijd is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 
doordat aldus een categorie van rechtsonderhorigen de waarborg van het optreden van een democratisch 
verkozen beraadslagende vergadering wordt ontnomen, zonder dat daarvoor bijzondere omstandigheden bestaan 
of worden aangevoerd. 
 
 De verwijzende rechter besluit daarop de tweede, derde, vierde en vijfde prejudiciële vraag te stellen. 
 
 De beklaagden voeren bovendien aan dat de wijziging van artikel 201 van het WDRT bij de wet van 
22 april 2003 tot modernisering van de belasting voor aanplakking en de betalingswijzen van het zegelrecht 
(hierna : wet van 22 april 2003), in zoverre het de bevoegdheid regelt om processen-verbaal op te stellen wat 
betreft de inbreuken op het verbod tot aanplakking bedoeld in artikel 200 van het WDRT, in strijd is met de 
regels tot bepaling van de onderscheiden bevoegdheden van de Staat, de gemeenschappen en de gewesten, nu de 
externe reclame een gewestelijke aangelegenheid is geworden. 
 
 Dit brengt de verwijzende rechter ertoe een achtste prejudiciële vraag te stellen. 
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  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van artikel 200 van het WDRT 
 
 Wat de eerste prejudiciële vraag betreft 
 
 A.1.1.  De vraag betreft de bestaanbaarheid met de artikelen 10, 11 en 16 van de Grondwet en artikel 1 van 
het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens van artikel 200 van het 
WDRT, waarbij de Koning wordt gemachtigd in de gebieden die Hij bepaalt aanplakkingen te verbieden. 
 
 A.1.2.  De beklaagden voor de verwijzende rechter voeren aan dat een beperking van het eigendomsrecht 
enkel door de wetgever kan worden opgelegd en dat dienaangaande een delegatie aan de Koning in beginsel 
verboden is. De wetgever laat het te dezen evenwel volledig aan de Regering over te bepalen op welke wijze het 
gebruik van het eigendomsrecht kan worden ingeperkt. 
 
 Volgens de beklaagden voor de verwijzende rechter beoogde de wetgever met artikel 13 van de wet van 
24 augustus 1919 « tot invoering ten bate van den Staat, van eene belasting op uithangborden, plakkaten en 
reclame-toestellen van allen aard dienende tot bekendmaking van nijverheids- of handelsbedrijven » (hierna : 
wet van 24 augustus 1919) enkel de meest bekende locaties te beschermen, terwijl met artikel 200 van het 
WDRT in beginsel alle gebouwen zijn bedoeld. Nu het normaliter aan elke eigenaar toekomt in het eigen belang 
de schoonheid van zijn pand te vrijwaren, beoogt artikel 200 van het WDRT niet het algemeen belang en kan het 
bijgevolg geen inmenging in het eigendomsrecht rechtvaardigen. 
 
 Voorts is het algemeen verbod tot aanplakking buiten proportie, temeer daar het verbod niet meer is beperkt 
tot de door de oorlog verwoeste gebieden. 
 
 A.1.3.  De Ministerraad voert allereerst aan dat in de prejudiciële vraag niet wordt aangegeven ten opzichte 
van welke categorie van personen een discriminatie zou bestaan, terwijl artikel 200 van het WDRT voor alle 
rechtsonderhorigen geldt. 
 
 Voorts ziet de Ministerraad niet in hoe artikel 16 van de Grondwet zou kunnen zijn geschonden, nu 
artikel 200 van het WDRT geen onteigening teweegbrengt. 
 
 Bovendien laat artikel 16 van de Grondwet, evenzeer als artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij 
het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek onaangetast, 
krachtens hetwelk de wetgever op het genot van eigendom beperkingen kan opleggen die in het algemeen belang 
zijn vereist. 
 
 De Ministerraad merkt nog op dat uit artikel 200 van het WDRT niet kan worden afgeleid dat het verbod 
beperkt is tot esthetisch waardevolle plaatsen. Het volstaat dat die plaatsen worden bepaald door de Koning, 
zoals hij heeft gedaan in het koninklijk besluit van 1 maart 1960 « houdende bepaling van de verkeerswegen 
waarvoor regelen worden gesteld op het aanplakken en reclame maken ». 
 
 A.1.4.  De beklaagden voor de verwijzende rechter erkennen dat er geen onteigening is in de zin van 
artikel 16 van de Grondwet. Zij verklaren dat de schending van die bepaling is aangevoerd in samenhang gelezen 
met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
 
 Wat betreft de ongerechtvaardigde beperking van het eigendomsrecht zoals gewaarborgd bij die 
verdragsbepaling, verwijzen de beklaagden voor de verwijzende rechter naar hun voorgaande argumentatie. 
 
 
 Wat de zesde prejudiciële vraag betreft 
 
 A.2.1.  De vraag betreft de bestaanbaarheid van artikel 200 van het WDRT met het wettigheidsbeginsel in 
strafzaken vervat in de artikelen 12 en 14 van de Grondwet, in de interpretatie dat het verbod tot aanplakking 
niet enkel het aanplakken zelf, maar ook het behouden van de aanplakking omvat. 
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 A.2.2.  De beklaagden voor de verwijzende rechter voeren aan dat artikel 200 van het WDRT, in de 
interpretatie van het Hof van Cassatie dat zowel het aanplakken als het behouden van de aanplakking verboden 
zijn, manifest in strijd is met het wettigheidsbeginsel in strafzaken. 
 
 De wetgever heeft duidelijk gekozen voor de bestraffing van een aflopend misdrijf, terwijl de bestraffing 
jurisprudentieel wordt uitgebreid tot een voortdurend misdrijf, dat niet verjaart. Geen enkele redelijke en 
vooruitziende persoon kan vooraf weten dat hij krachtens artikel 200 van het WDRT blijvend strafbaar kan zijn. 
 
 A.2.3.  De Ministerraad merkt op dat het koninklijk besluit van 14 december 1959 « waarbij regelen 
worden gesteld op het aanplakken en reclame maken » het aanbrengen en behouden van aanplakbrieven in de 
door de Koning aangewezen landschappen verbiedt, ter uitvoering van de machtiging daartoe bij artikel 200 van 
het WDRT. 
 
 Dat de Koning naast het aanbrengen ook het behouden van aanplakkingen strafbaar kan stellen, is niet in 
strijd met artikel 200 van het WDRT, wat in een arrest van het Hof van Cassatie van 8 februari 1989 is 
bevestigd. Het voormelde koninklijk besluit van 14 december 1959 dient het doel waarvoor artikel 200 van het 
WDRT is aangenomen en vult een lacune in de wettekst aan. 
 
 Er is volgens de Ministerraad dan ook geen schending van de artikelen 12 en 14 van de Grondwet. 
 
 A.2.4.  De beklaagden voor de verwijzende rechter stellen dat in de rechtspraak van het Hof van Cassatie 
waarnaar de Ministerraad verwijst, de artikelen 12 en 14 van de Grondwet niet aan de orde waren. Het komt het 
Grondwettelijk Hof toe wetskrachtige normen te toetsen aan de bepalingen van titel II van de Grondwet. 
 
 
 Wat de zevende prejudiciële vraag betreft 
 
 A.3.1.  De vraag betreft de bestaanbaarheid van artikel 200 van het WDRT met het wettigheidsbeginsel in 
strafzaken vervat in de artikelen 12 en 14 van de Grondwet, in de interpretatie dat het verbod tot aanplakking 
niet enkel plakbrieven, maar ook reclame- en publiciteitsmiddelen omvat. 
 
 A.3.2.  De beklaagden voor de verwijzende rechter zijn van mening dat artikel 200 van het WDRT 
geenszins het houden of behouden van een reclamepaneel verbiedt. Die bepaling machtigt de Koning enkel ertoe 
het aanplakken van aanplakbrieven te verbieden. 
 
 De beklaagden voor de verwijzende rechter merken op dat het woord « aanplakbrief » niet in het 
woordenboek van « Van Dale » voorkomt. Dat woordenboek vermeldt wel het begrip « aanplakbiljet », zijnde 
een biljet dat is aangeplakt om het daarop vermelde algemeen ter kennis te brengen. Een synoniem is « affiche ». 
 
 Het woordenboek kent evenmin het woord « reclamebord » of « reclamepaneel ». Het juiste Nederlandse 
woord is « aanplakbord », zijnde een bord waarop kennisgevingen, reclames en dergelijke worden aangeplakt. 
 
 Voor de beklaagden voor de verwijzende rechter heeft een strafbaarstelling die niet in het algemeen 
Nederlands is gesteld, geen voldoende graad van voorspelbaarheid. 
 
 A.3.3.  De Ministerraad merkt op dat in het Handboek voor Fiscaal Recht van A. Tiberghien (2010-2011, 
p. 1059), te lezen staat dat plakbrieven niet alleen de aanplakbiljetten in de eigenlijke zin zijn, maar elk vast of 
beweeglijk, al dan niet duurzaam visueel reclame- of publiciteitsmiddel waardoor op een collectieve wijze een 
tekst onder de ogen van het publiek wordt gebracht. 
 
 Artikel 188 van het WDRT bepaalt dat een taks wordt gevestigd op « alle om ’t even welke plakbrieven die 
voor het publiek zichtbaar zijn » en artikel 191 van dat Wetboek voorziet in een afzonderlijke regeling voor 
lichtreclame. 
 
 Volgens de Ministerraad is de tekst van artikel 188 van het WDRT duidelijk, alsook de interpretatie die 
daaraan in de rechtsleer wordt gegeven en valt derhalve niet in te zien in welke mate de artikelen 12 en 14 van de 
Grondwet geschonden zouden zijn. 
 
 A.3.4.  De beklaagden voor de verwijzende rechter antwoorden dat een handboek van specialisten in fiscaal 
recht geen basis kan zijn voor een strafbaarstelling. 
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 Ten aanzien van de wet van 1 mei 1939 
 
 Wat de tweede prejudiciële vraag betreft 
 
 A.4.1.  De vraag betreft de bestaanbaarheid van de wet van 1 mei 1939 met de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, doordat die wet niet voorschrijft dat de op basis van die wet aangenomen koninklijke besluiten uit de 
rechtsorde verdwijnen indien zij niet worden bekrachtigd bij wet. 
 
 A.4.2.  De beklaagden voor de verwijzende rechter zetten uiteen dat de wet van 1 mei 1939 de Koning 
machtigt om belastingen en taksen in te voeren om het evenwicht van het budget te herstellen, om fiscale 
vereenvoudiging te bewerkstelligen en om de wetgeving met betrekking tot de registratierechten, 
hypotheekrechten, griffierechten en zegelrechten te coördineren, te wijzigen en aan te vullen. Krachtens die wet 
is het koninklijk besluit nr. 63 van 28 november 1939 aangenomen, waarbij het toepassingsgebied van artikel 13 
van de wet van 24 augustus 1919, thans artikel 200 van het WDRT, werd uitgebreid doordat de zinsnede « en 
namelijk in de door den oorlog verwoeste streken » werd geschrapt. Zodoende is de essentie van de 
strafbaarstelling gewijzigd.  
 
 De beklaagden voor de verwijzende rechter voeren aan dat een bijzonderemachtenwet essentiële elementen 
van een door de Grondwet aan de wetgever voorbehouden aangelegenheid slechts kan delegeren als aan 
bepaalde voorwaarden is voldaan. Zo moet de wetgever onder meer voorschrijven dat de met toepassing van de 
machtiging genomen besluiten binnen een relatief korte termijn door de wetgever moeten worden onderzocht 
met het oog op hun bekrachtiging, wat te dezen niet is bepaald. 
 
 De beklaagden voor de verwijzende rechter zijn van mening dat afbreuk wordt gedaan aan de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet doordat een categorie van personen de waarborg van het optreden van een democratisch 
verkozen orgaan is ontnomen. 
 
 A.4.3.  De Ministerraad merkt op dat het begrotingstekort en de werkloosheid sedert 1937 zodanig waren 
opgelopen dat dringende en ingrijpende maatregelen noodzakelijk waren. Toch werd over artikel 1 van de wet 
van 1 mei 1939 uitvoerig gedebatteerd in het Parlement, inzonderheid over de bepaling waarbij aan de Koning 
volmacht werd gegeven om fiscale wetten te herzien. 
 
 Artikel 2 van de wet van 1 mei 1939 schrijft voor dat de aan de Koning verleende machten eindigen op 
1 december 1939, dat aan het Parlement verslag moet worden uitgebracht over de genomen maatregelen en dat 
de Regering een wetsontwerp moet indienen om de koninklijke besluiten genomen ter uitvoering van de wet van 
1 mei 1939 te doen bekrachtigen. 
 
 Op die grondslag werden de koninklijke besluiten nr. 9 van 3 juli 1939 en nr. 63 van 28 november 1939 
aangenomen, waarbij artikel 200 van het WDRT werd gewijzigd. 
 
 Op 15 december 1939 werd in de Kamer van volksvertegenwoordigers een wetsontwerp neergelegd tot 
bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen krachtens de wetten van 1 mei 1939 en 10 juni 1937. 
 
 Vanwege de Tweede Wereldoorlog kon de parlementaire behandeling pas worden voortgezet in 1945 en 
konden de koninklijk besluiten genomen krachtens de wetten van 1 mei 1939 en 10 juni 1937 eerst bij wet van 
16 juni 1947 worden bekrachtigd. 
 
 De Ministerraad besluit dat er wel degelijk een democratische controle was, zowel bij de totstandkoming 
van de wet van 1 mei 1939 als bij de bekrachtigingswet van 16 juni 1947. 
 
 A.4.4.  De beklaagden voor de verwijzende rechter antwoorden dat de wet van 1 mei 1939 niet voorschrijft 
dat de besluiten genomen krachtens de bijzonderemachtenwet bij gebrek aan bekrachtiging uit de rechtsorde 
verdwijnen, en dat zulks volgens de rechtspraak van het Hof een vereiste is. 
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 Wat de derde prejudiciële vraag betreft 
 
 A.5.1.  De vraag betreft de bestaanbaarheid van de wet van 1 mei 1939 met de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, doordat zij niet werd bekrachtigd door het Parlement, terwijl andere rechtsonderhorigen die waarborg 
wel genieten. 
 
 A.5.2.  De beklaagden voor de verwijzende rechter stellen dat de prejudiciële vraag moet worden 
geherfomuleerd in die zin dat aangezien het koninklijk besluit nr. 63 van 28 november 1939 niet werd 
bekrachtigd door de wetgever zoals daarin is voorzien in artikel 2 van de wet van 1 mei 1939, artikel 1 van de 
wet van 1 mei 1939 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, nu een categorie van personen de waarborg 
van het optreden van een democratisch verkozen orgaan is ontnomen. 
 
 Voor het overige verwijzen de beklaagden voor de verwijzende rechter naar hun uiteenzetting over de 
tweede prejudiciële vraag. 
 
 A.5.3.  De Ministerraad merkt op dat de volmachtbesluiten zijn bekrachtigd bij de wet van 16 juni 1947, op 
basis van een wetsontwerp dat is ingediend op 15 december 1939, zoals voorgeschreven bij artikel 2 van de wet 
van 1 mei 1939. 
 
 Aldus heeft de wetgever zich de door de Koning geregelde aangelegenheid toegeëigend, zodat de 
maatregelen worden geacht door de wetgever te zijn vastgesteld. 
 
 A.5.4.  De beklaagden voor de verwijzende rechter verwijzen in hun memorie van antwoord naar hun 
uiteenzetting bij de tweede, vierde en vijfde prejudiciële vraag. 
 
 
 Wat de vierde prejudiciële vraag betreft 
 
 A.6.1.  De vraag betreft de bestaanbaarheid van de wet van 1 mei 1939 met het wettigheidsbeginsel in 
strafzaken vervat in de artikelen 12 en 14 van de Grondwet, doordat artikel 1, VII, van de wet van 1 mei 1939 de 
essentie van de bevoegdheid tot het strafbaar stellen en vervolgen delegeert aan de Koning. 
 
 A.6.2.  De beklaagden voor de verwijzende rechter merken op dat na de wijziging van artikel 13 van de wet 
van 24 augustus 1919 de bevoegdheid van de Koning om het aanplakken van plakbrieven strafbaar te stellen 
krachtens het huidige artikel 200 van het WDRT aanzienlijk is verruimd tot ook buiten de door de oorlog 
verwoeste gebieden. 
 
 Zij zetten uiteen dat in de wet van 1 mei 1939 aan de Koning een monetaire, fiscale en economische 
bevoegdheid is verleend, en dat in artikel 1, VII, van de wet van 1 mei 1939 is bepaald dat de Koning de straffen 
kan vaststellen om de naleving te waarborgen van de bepalingen die krachtens die wet worden genomen. 
 
 Volgens hen is zodoende de essentie van de strafbaarstelling aan de Koning gedelegeerd. Bovendien is de 
machtiging vaag en onduidelijk. 
 
 A.6.3.  De Ministerraad is van mening dat de wetgever, zonder het gelijkheidsbeginsel en het 
discriminatieverbod te schenden, de regeling van een door de Grondwet aan de wetgever voorbehouden 
aangelegenheid kan delegeren in omstandigheden die een beroep op bijzondere machten rechtvaardigen. Daartoe 
is vereist dat de wetgever die machtiging uitdrukkelijk verleent en dat de krachtens die machtiging genomen 
besluiten binnen een redelijke termijn ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de wetgever. De Ministerraad 
refereert aan het arrest van het Hof nr. 52/99 van 26 mei 1999. 
 
 De Ministerraad besluit dat het onjuist is te stellen dat het overeenkomstig de artikelen 12 en 14 van de 
Grondwet zou zijn verboden om bijzondere machten toe te kennen aan de Koning inzake strafrecht. 
 
 A.6.4.  De beklaagden voor de verwijzende rechter antwoorden dat in strafzaken een versterkt 
wettigheidsbeginsel geldt. 
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 Volgens hen volgt uit de rechtspraak van het Hof (arresten nrs. 114/98 van 18 november 1998 en 71/2006 
van 10 mei 2006) dat een delegatie aan het uitvoerend orgaan in strafzaken slechts mogelijk is voor zover de 
machtiging voldoende nauwkeurig is omschreven en betrekking heeft op de tenuitvoerlegging van maatregelen 
waarvan de essentiële elementen vooraf door de bevoegde wetgever zijn vastgesteld. 
 
 De wet van 1 mei 1939 bevat geen uitdrukkelijke machtiging inzake aanplakbrieven, nu de machtiging 
hoofdzakelijk is verleend met het oog op de sanering van de openbare financiën. De wetgever heeft dus evenmin 
een uitdrukkelijke machtiging gegeven om de strafbaarstelling van artikel 13 van de wet van 24 augustus 1919 te 
wijzigen. 
 
 
 Wat de vijfde prejudiciële vraag betreft 
 
 A.7.1.  De vraag betreft de bestaanbaarheid van de wet van 1 mei 1939 met de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, in de interpretatie dat artikel 1, I, d), van die wet het mogelijk maakt artikel 200 van het WDRT te 
wijzigen, terwijl die bepaling geen belasting of taks betreft maar enkel beoogt de schoonheid van gebouwen, 
monumenten, zichten en landschappen te vrijwaren.  
 
 A.7.2.  De beklaagden voor de verwijzende rechter voeren aan dat geen bijzondere omstandigheden worden 
aangehaald die verantwoorden dat essentiële elementen van een door de Grondwet aan de wetgever 
voorbehouden aangelegenheid aan de Koning worden gedelegeerd. 
 
 De machtiging heeft betrekking op financiële, fiscale en economische doelstellingen en biedt geen 
verantwoording om het aanplakken van plakbrieven ook buiten de door de oorlog verwoeste gebieden strafbaar 
te stellen. 
 
 A.7.3.  De Ministerraad merkt op dat artikel 200 van het WDRT betrekking heeft op de aanplakking, en 
daardoor ook op de aanplakkingstaks. 
 
 Volgens de Ministerraad was het koninklijk besluit nr. 63 van 28 november 1939 in overeenstemming met 
artikel 1, I, d), van de wet van 1 mei 1939. 
 
 Artikel 1, I, d), van de wet van 1 mei 1939 is niet ontsnapt aan de democratische controle en is derhalve 
niet in strijd met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
 
 De Ministerraad voert nog aan dat de verwijzende rechter niet aangeeft ten opzichte van welke andere 
categorie van personen er een verschil in behandeling zou zijn en in welk opzicht het vermeende verschil in 
behandeling onverantwoord zou zijn. 
 
 A.7.4.  De beklaagden voor de verwijzende rechter antwoorden dat de Ministerraad geen uitzonderlijke 
omstandigheden aanhaalt die verantwoorden dat het aanplakken van plakbrieven ook buiten de door de oorlog 
verwoeste streken strafbaar wordt gesteld. 
 
 Zij zijn van mening dat een bekrachtiging door de wetgever na meer dan tien jaar geen verantwoording 
biedt. 
 
 
 Ten aanzien van de wet van 22 april 2003 
 
 Wat de achtste prejudiciële vraag betreft 
 
 A.8.1.  De vraag betreft de overeenstemming met de bevoegdheidverdelende regels van artikel 9 van de wet 
van 22 april 2003, in zoverre het bepaalt welke ambtenaren bevoegd zijn om proces-verbaal op te maken bij 
inbreuken op het verbod tot aanplakking bedoeld in artikel 200 van het WDRT. 
 
 A.8.2.  De beklaagden voor de verwijzende rechter betogen dat het sinds de overdracht van de bevoegdheid 
inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening aan de gewesten toekomt om te bepalen welke ambtenaren bevoegd 
zijn om proces-verbaal op te maken bij inbreuken van het verbod tot aanplakking bedoeld in artikel 200 van het 
WDRT. 
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 A.8.3.  De Vlaamse Regering, die uitsluitend met betrekking tot de achtste prejudiciële vraag tussenkomt, 
merkt op dat artikel 200 van het WDRT geen fiscale bepaling is, maar het vrijwaren van de schoonheid van 
gebouwen, monumenten, zichten en landschappen beoogt. 
 
 De enige reden waarom die bepaling in het WDRT is ingevoerd, is dat in dezelfde titel van dat Wetboek 
een reeks andere bepalingen, meer bepaald de artikelen 188 tot 199, wel betrekking hebben op fiscale aspecten 
van het aanplakken van plakbrieven. 
 
 Volgens de Vlaamse Regering is artikel 200 van het WDRT een bepaling die betrekking heeft op 
monumenten en landschappen en die onder de gewestelijke bevoegdheid inzake stedenbouw en ruimtelijke 
ordening valt. 
 
 Daaruit volgt dat artikel 200 van het WDRT nog enkel door de gewestwetgever kan worden gewijzigd. 
 
 De Vlaamse Regering attendeert op artikel 11 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 
der instellingen, zoals gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale 
staatsstructuur, en maakt daaruit op dat het enkel aan de decreetgever toekomt om te bepalen welke ambtenaren 
bevoegd zijn om proces-verbaal op te stellen. 
 
 In de interpretatie dat het vervangen artikel 2011 van het WDRT ook nog zou gelden voor inbreuken op 
artikel 200 van het WDRT, is artikel 9 van de wet van 22 april 2003 volgens de Vlaamse Regering dan ook in 
strijd met artikel 6, § 1, I, in samenhang gelezen met artikel 11 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming der instellingen. 
 
 Volgens de Vlaamse Regering is evenwel een andere lezing mogelijk, volgens welke het gewijzigde 
artikel 2011 van het WDRT enkel betrekking heeft op de naleving van de artikelen 188 tot 199 van het WDRT. 
In die interpretatie is die bepaling niet alleen in overeenstemming met de bevoegdheidverdelende regels, maar 
ook in overeenstemming met het doel van de wet van 22 april 2003, namelijk de modernisering van de belasting 
voor aanplakking en de betalingswijzen van het zegelrecht zoals geregeld in de artikelen 188 tot 199 van het 
WDRT, en niet in artikel 200 ervan. 
 
 A.8.4.  De Ministerraad merkt op dat de Raad van State in zijn advies nr. 34.689/2 geen probleem van 
bevoegdheidsverdeling heeft opgeworpen. 
 
 Artikel 2011 van het WDRT, dat bepaalt wie inzake de aanplakkingstaks proces-verbaal kan opmaken, 
heeft immers niet enkel betrekking op de inbreuken op voormeld artikel 200, maar ook op het geheel van de 
aanplakkingstaks. 
 
 Die taks, en de controle erop, is krachtens artikel 170, § 1, van de Grondwet wel degelijk een federale 
bevoegdheid, wat door het Hof is bevestigd in zijn arrest nr. 163/2004 van 28 oktober 2004. 
 
 A.8.5.  De beklaagden voor de verwijzende rechter verklaren de Vlaamse Regering te volgen in de stelling 
dat indien artikel 9 van de wet van 22 april 2003 geen betrekking heeft op de inbreuken bedoeld in artikel 200 
van het WDRT, er geen schending is van de bevoegdheidverdelende regels, maar wel in de interpretatie dat dit 
wel het geval is. 
 
 De Ministerraad kan niet worden gevolgd in de interpretatie dat zelfs in dit laatste geval er geen schending 
van de bevoegdheidverdelende regels zou zijn, omdat het niet gaat om de bevoegdheid tot het verbaliseren van 
overtredingen van de regels inzake aanplakkingstaksen, maar om de bevoegdheid tot het verbaliseren wat een 
strafbaarstelling betreft die voor het overige geen verband houdt met het innen van taksen. Daarvoor biedt 
artikel 170, § 1, van de Grondwet geen grondslag. 
 
 A.8.6.  De Vlaamse Regering repliceert dat noch de Raad van State, noch het Hof al uitspraak hebben 
gedaan over de huidige vraag en dat het voormelde arrest van het Hof nr. 163/2004 enkel handelde over 
middelen die betrekking hadden op de regels inzake de belasting op plakbrieven en meer bepaald de 
artikelen 188, 189, 190 en 195 van het toenmalige Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen. 
 

 

  



 12 

- B - 

 

 Ten aanzien van de volgorde van de prejudiciële vragen 

 

 B.1.  De verwijzende rechter stelt acht prejudiciële vragen, waarvan de laatste betrekking 

heeft op de inachtneming van de bevoegdheidverdelende regels. 

 

 Het Hof geeft in beginsel voorrang aan de toetsing van een wetskrachtige bepaling aan de 

bevoegdheidverdelende regels. Te dezen is er evenwel aanleiding om eerst in te gaan op de 

andere prejudiciële vragen, wat het mogelijk maakt de draagwijdte van de in het geding zijnde 

bepalingen, die betrekking hebben op de omstandigheden waarin bepaalde gedragingen als 

misdrijf zijn omschreven, nader te bepalen alvorens in te gaan op de laatste vraag, die enkel 

betrekking heeft op de aanwijzing van de ambtenaren die bevoegd zijn om die misdrijven vast 

te stellen. 

 

 B.2.  De eerste, de zesde en de zevende prejudiciële vraag hebben betrekking op 

artikel 200 van het Wetboek diverse rechten en taksen (hierna : WDRT) en de tweede, de 

derde, de vierde en de vijfde vraag hebben betrekking op de wet van 1 mei 1939 « waarbij aan 

de Koning bepaalde machten worden toegekend voor het gezondmaken en in evenwicht 

brengen van de openbare financiën, het bekomen van gunstiger voorwaarden voor de 

ontwikkeling van ’s lands economie en het voorzien in andere dringende noodwendigheden » 

(hierna : wet van 1 mei 1939). 

 

 Het Hof beantwoordt eerst de vragen die betrekking hebben op artikel 200 van het 

WDRT. 

 

 

 Ten aanzien van artikel 200 van het WDRT 

 

 B.3.1.  Artikel 200 van het WDRT bepaalt : 

 

 « Ten einde de schoonheid der gebouwen, monumenten, zichten en landschappen te 
vrijwaren, wordt de regering gemachtigd de aanplakking van alle hoe ook genaamde 
plakbrieven die een zekere grootte te buiten gaan, op bepaalde plaatsen te verbieden. 
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 De overtredingen van de koninklijke besluiten, ter uitvoering van dit artikel genomen, 
worden gestraft met een boete van 1,25 EUR tot 50 EUR. Het bepaalde in het eerste boek van 
het Strafwetboek is van toepassing op die overtredingen. 
 
 Door het strafvonnis wordt de vernietiging van de onwettelijk aangebrachte plakbrief, op 
kosten van de veroordeelde, voorgeschreven ». 
 

 Wat het Vlaamse Gewest betreft, zijn de in het tweede lid bepaalde boetes bij decreet van 

het Vlaamse Gewest van 9 juli 2010 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing 

van de begroting 2010 verhoogd tot respectievelijk 50 en 2 000 euro. 

 

 B.3.2.  De in het geding zijnde bepaling maakt deel uit van boek II (« Diverse taksen »), 

titel IX (« Belasting voor aanplakking »), van het WDRT, titel die vóór de wet van 

19 december 2006 deel uitmaakte van het bij koninklijk besluit van 2 maart 1927 

gecoördineerde Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen. 

 

 Met de artikelen 188 tot 199 van het WDRT, wordt een belasting geheven op plakbrieven 

vanaf een bepaalde afmeting (thans 1 m²), aangebracht op voor het publiek zichtbare plaatsen. 

 

 De taks bedraagt 0,50 euro per vierkante meter of breuk van vierkante meter wanneer de 

oppervlakte van de plakbrief gelijk is aan of groter is dan 1 vierkante meter (artikel 190, 

eerste lid). De taks « op de affiches van gewoon papier die zonder enige bescherming op 

panelen worden geplakt » is evenwel maximaal 5 euro (artikel 190, tweede lid). 

 

 De « lichtaankondigingen en de aankondigingen bij middel van lichtprojecties, met 

meervoudige en achtereenvolgende, al dan niet afwisselende advertenties » zijn krachtens 

artikel 191 onderworpen aan een jaarlijkse belasting gelijk aan vijfmaal de belasting gevestigd 

bij artikel 190. 

 

 Artikel 194 bepaalt dat « uithangborden » en « akten, afschriften, kopieën of uittreksels, 

ter uitvoering van de wet of van een rechterlijke beslissing aangeplakt » niet aan de belasting 

voor aanplakking onderhevig zijn en artikel 198 stelt bepaalde soorten plakbrieven vrij van de 

taks vanwege hun inhoud of vanwege de persoon of instantie waarvan zij uitgaan. 
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 Artikel 195, tweede lid, stelt het aanplakken of behouden van de plakbrief vóór het 

betalen van de belasting strafbaar met een boete gelijk aan vijfmaal de ontdoken belasting, 

zonder dat die minder dan 25 euro mag bedragen. 

 

 B.3.3.  Artikel 200 van het WDRT vindt zijn oorsprong in artikel 13 van de wet van 

24 augustus 1919 « tot invoering ten bate van den Staat, van eene belasting op uithangborden, 

plakkaten en reclame-toestellen van allen aard dienende tot bekendmaking van nijverheids- of 

handelsbedrijven » (hierna : wet van 24 augustus 1919), dat bepaalde :  

 
 « Ten einde de schoonheid der gebouwen, monumenten, zichten en landschappen te 
vrijwaren, wordt de Regeering gemachtigd, de aanplakking van alle hoe ook genaamde 
plakbrieven of van plakbrieven die eene zekere grootte te buiten gaan, op bepaalde plaatsen 
en namelijk in de door den oorlog verwoeste streken te verbieden. 
 
 De overtredingen van de koninklijke besluiten, ter uitvoering van dit artikel genomen, 
worden gestraft met eene boete van 25 frank tot 1 000 frank. Het bepaalde in het eerste boek 
van het Strafwetboek is van toepassing op die overtredingen, behalve lid 2 van artikel 76. 
 
 Door het strafvonnis wordt de vernietiging van den onwettelijk aangebrachten plakbrief, 
op kosten van den veroordeelde, voorgeschreven ». 
 

 

 Wat de eerste prejudiciële vraag betreft 

 

 B.4.  De vraag betreft de bestaanbaarheid met de artikelen 10, 11 en 16 van de Grondwet, 

in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens, van artikel 200 van het WDRT, waarbij de Koning 

wordt gemachtigd in de gebieden die Hij bepaalt aanplakkingen te verbieden. 

 

 B.5.  Volgens de beklaagden voor de verwijzende rechter zijn de in de prejudiciële vraag 

vermelde referentienormen geschonden doordat een beperking van het eigendomsrecht in 

beginsel enkel door de wetgever kan worden opgelegd en doordat de eigendomsbeperking 

niet beantwoordt aan motieven van algemeen belang. 
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 B.6.  Artikel 200 van het WDRT verbiedt het aanbrengen van plakbrieven op plaatsen die 

de Koning bepaalt en brengt geen onteigening teweeg. Er is bijgevolg geen aanleiding om die 

bepaling te toetsen aan het wettigheidsbeginsel vervat in artikel 16 van de Grondwet, op 

zichzelf beschouwd. 

 

 B.7.1.  Artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol biedt niet alleen bescherming tegen 

een onteigening of een eigendomsberoving (eerste alinea, tweede zin), maar tegen elke 

verstoring van het genot van de eigendom (eerste alinea, eerste zin) en elke regeling van het 

gebruik van de eigendom (tweede alinea). Doordat beide aangevoerde bepalingen het 

eigendomsrecht beschermen, vormen de erin vervatte waarborgen een onlosmakelijk geheel, 

zodat het Hof bij zijn toetsing aan artikel 16 van de Grondwet rekening dient te houden met 

de ruimere bescherming die artikel 1 van dat Protocol biedt. 

 

 B.7.2.  Elke inmenging in het recht op eigendom dient een billijk evenwicht tot stand te 

brengen tussen de vereisten van het algemeen belang en van de bescherming van het recht van 

eenieder op het ongestoorde genot van de eigendom. Er moet een redelijk verband van 

evenredigheid bestaan tussen de aangewende middelen en het nagestreefde doel (arresten 

nr. 33/2007, B.5.3, nr. 62/2007, B.5.3, nr. 29/2008, B.12, nr. 50/2011, B.38, en nr. 71/2012, 

B.9.2). 

 

 Het begrip « algemeen belang » is een ruim begrip, dat, wanneer het door de overheid 

wordt aangevoerd om een inmenging in het eigendomsrecht te verantwoorden, een grondig 

onderzoek vereist van politieke, economische en sociale factoren. Vermits de wetgever 

beschikt over een ruime beoordelingsvrijheid om een economisch en sociaal beleid te voeren, 

dient het Hof de wijze te eerbiedigen waarop hij vorm geeft aan de vereisten van het openbaar 

nut of het algemeen belang, tenzij zijn beoordeling manifest zonder redelijke grondslag is (zie 

o.m. EHRM, 21 februari 1986, James e.a. t. Verenigd Koninkrijk, §§ 45–46; 19 december 

1989, Mellacher e.a. t. Oostenrijk, § 48; 23 november 2000, Ex–Koning van Griekenland e.a. 

t. Griekenland, § 87; 20 juli 2004, Bäck t. Finland, § 53; 22 februari 2005, Hutten–Czapska 

t. Polen, § 166; 30 augustus 2007, J.A. Pye (Oxford) Ltd en J.A. Pye (Oxford) Land Ltd 

t. Verenigd Koninkrijk, § 71; 19 juni 2008, Gauchin t. Frankrijk, § 60, en 29 januari 2013, 

Zolotas t. Griekenland, § 44). 
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 B.7.3.  Zoals blijkt uit de bewoordingen zelf van de in het geding zijnde bepaling, is de 

inmenging door een verbod tot aanplakking van plakbrieven op sommige plaatsen ingegeven 

door de wil van de wetgever om « de schoonheid der gebouwen, monumenten, zichten en 

landschappen te vrijwaren ». 

 

 Een dergelijk oogmerk van algemeen belang biedt een redelijke verantwoording voor een 

dergelijke inmenging in het eigendomsrecht. 

 

 Overigens is de inmenging in het eigendomsrecht te dezen ertoe beperkt het aanbrengen 

van plakbrieven te verbieden op plaatsen waar de schoonheid van de gebouwen, monumenten, 

zichten en landschappen door plakbrieven in het gedrang zou kunnen worden gebracht. 

 

 B.7.4.  Anders dan artikel 16 van de Grondwet, dat het bepalen van de gevallen waarin en 

de wijze waarop een onteigening kan plaatsvinden in beginsel aan de wetgever zelf 

voorbehoudt, volstaat voor de inachtneming van artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol 

dat de inmenging in het eigendomsrecht wordt geregeld door een norm die hetzij in een wet, 

hetzij in een uitvoeringsbesluit kan zijn vervat. 

 

 Artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol houdt niet in dat de wetgever de Koning 

niet ertoe kan machtigen te bepalen op welke plaatsen een verbod tot aanplakking 

aangewezen is.  

 

 B.7.5.  De beklaagden voor de verwijzende rechter voeren nog aan dat een algemeen 

verbod tot aanplakking buiten proportie is, temeer daar het verbod niet meer is beperkt tot de 

door de oorlog verwoeste gebieden. 

 

 Artikel 13 van de wet van 24 augustus 1919, dat aan het huidige artikel 200 van het 

WDRT ten grondslag ligt, heeft het aan de Regering toevertrouwd het aanbrengen van 

plakbrieven te verbieden « op bepaalde plaatsen en namelijk in de door den oorlog verwoeste 

streken ». 

 

 Uit de wettekst zelf (« op bepaalde plaatsen en namelijk […] ») blijkt dat de wetgever het 

aanbrengen van plakbrieven weliswaar bij uitstek heeft willen verbieden in de door de Eerste 

Wereldoorlog verwoeste gebieden, maar niet alleen in die gebieden.  
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 Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 24 augustus 1919 blijkt dat de 

wetgever het aan de Koning heeft willen toevertrouwen de precieze plaatsen te bepalen waar 

het aanbrengen van plakbrieven daadwerkelijk verboden is, rekening houdend met de 

concrete omstandigheden, de aard van de locatie en het oogmerk van de wetgever, waarbij 

zelfs het aanbrengen van plakbrieven in door de Eerste Wereldoorlog vernielde steden zoals 

Ieper niet absoluut werd uitgesloten (Hand., Kamer, 3 juli 1919, pp. 1195-1196). 

 

 De wetgever, die geen algemeen verbod tot aanbrengen van plakbrieven, noch een te zeer 

ontradende belasting heeft willen invoeren, vermocht redelijkerwijze het aan de Koning toe te 

vertrouwen om, rekening houdend met de concrete omstandigheden en aard van de locatie, in 

detail te bepalen op welke plaatsen het vrijwaren van de schoonheid van gebouwen, 

monumenten, zichten en landschappen zulk een verbod kan verantwoorden. 

 

 B.8.  Voor het overige worden ook de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in de eerste 

prejudiciële vraag betrokken, maar zonder dat wordt uiteengezet welke de categorieën van 

personen zijn die te dezen zouden moeten worden vergeleken, zodat het Hof op dat onderdeel 

van de prejudiciële vraag niet kan ingaan. 

 

 B.9.  De eerste prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 

 

 

 Wat de zesde prejudiciële vraag betreft 

 

 B.10.  De vraag betreft de bestaanbaarheid van artikel 200 van het WDRT met het 

wettigheidsbeginsel in strafzaken vervat in de artikelen 12 en 14 van de Grondwet, in de 

interpretatie dat het verbod tot aanplakking niet enkel het aanplakken zelf, maar ook het 

behouden van de aanplakking omvat. 

 

 B.11.  De beklaagden voor de verwijzende rechter voeren aan dat artikel 200 van het 

WDRT, in de interpretatie van het Hof van Cassatie dat zowel het aanplakken als het 

behouden van de aanplakking verboden zijn, manifest in strijd is met het wettigheidsbeginsel 

in strafzaken, nu geen redelijk vooruitziende persoon kan weten dat het gaat om een 

voortdurend misdrijf, dat niet voor verjaring vatbaar is. 
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 B.12.1.  De artikelen 12 en 14 van de Grondwet bepalen : 

 

 « Art. 12.  De vrijheid van de persoon is gewaarborgd. 
 
 Niemand kan worden vervolgd dan in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die zij 
voorschrijft. 
 
 Behalve bij ontdekking op heterdaad kan niemand worden aangehouden dan krachtens 
een met redenen omkleed bevel van de rechter, dat moet worden betekend bij de aanhouding 
of uiterlijk binnen vierentwintig uren ». 
 
 « Art. 14.  Geen straf kan worden ingevoerd of toegepast dan krachtens de wet ». 
 

 B.12.2.  Door aan de wetgevende macht de bevoegdheid te verlenen, enerzijds, om te 

bepalen in welke gevallen en in welke vorm strafvervolging mogelijk is en, anderzijds, om 

een wet aan te nemen op grond waarvan een straf kan worden bepaald en toegepast, 

waarborgen de artikelen 12, tweede lid, en 14 van de Grondwet aan elke burger dat geen 

enkele gedraging strafbaar zal worden gesteld dan krachtens regels aangenomen door een 

democratisch verkozen beraadslagende vergadering. 

 

 Het wettigheidsbeginsel in strafzaken gaat bovendien uit van de idee dat de strafwet moet 

worden geformuleerd in bewoordingen op grond waarvan eenieder, op het ogenblik waarop 

hij een gedrag aanneemt, kan uitmaken of dat gedrag al dan niet strafbaar is. Het eist dat de 

wetgever in voldoende nauwkeurige, duidelijke en rechtszekerheid biedende bewoordingen 

bepaalt welke feiten strafbaar worden gesteld, zodat, enerzijds, diegene die een gedrag 

aanneemt, vooraf op afdoende wijze kan inschatten wat het strafrechtelijke gevolg van dat 

gedrag zal zijn en, anderzijds, aan de rechter geen al te grote beoordelingsbevoegdheid wordt 

gelaten. 

 

 Het wettigheidsbeginsel in strafzaken staat evenwel niet eraan in de weg dat de wet aan 

de rechter een beoordelingsbevoegdheid toekent. Er dient immers rekening te worden 

gehouden met het algemene karakter van de wetten, de uiteenlopende situaties waarop zij van 

toepassing zijn en de evolutie van de gedragingen die zij bestraffen. 
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 Aan het vereiste dat een misdrijf duidelijk moet worden omschreven in de wet is voldaan 

wanneer de rechtzoekende, op basis van de bewoordingen van de relevante bepaling en, 

indien nodig, met behulp van de interpretatie daarvan door de rechtscolleges, kan weten welke 

handelingen en welke verzuimen zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid meebrengen. 

 

 Enkel bij het onderzoek van een specifieke strafbepaling is het mogelijk om, rekening 

houdend met de elementen eigen aan de misdrijven die zij wil bestraffen, te bepalen of de 

door de wetgever gehanteerde algemene bewoordingen zo vaag zijn dat ze het strafrechtelijk 

wettigheidsbeginsel zouden schenden. 

 

 B.12.3.  Het in B.3.1 geciteerde eerste lid van artikel 200 van het WDRT machtigt de 

Koning ertoe « de aanplakking » van plakbrieven op bepaalde plaatsen te verbieden. 

 

 Zoals reeds opgemerkt in B.3.3, vindt die bepaling haar oorsprong in artikel 13 van de 

wet van 24 augustus 1919. 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding van die wet blijkt afdoende dat de wetgever, die de 

bescherming van de zichten en landschappen beoogde te verdedigen (Hand., Kamer, 3 juli 

1919, p. 1195) van oordeel was dat « de aanplakking » van plakbrieven op straffe van een 

geldboete moest worden verboden op de door de Koning te bepalen plaatsen, teneinde de 

schoonheid van gebouwen, monumenten, zichten en landschappen te vrijwaren. Die 

doelstelling van de wetgever kan maar worden bereikt als niet alleen het aanbrengen van 

plakbrieven, maar ook het behouden van reeds aangebrachte plakbrieven strafbaar is. 

 

 In een arrest van 8 februari 1989 (Arr. Cass., 1988-1989, nr. 332) heeft het Hof van 

Cassatie eveneens geoordeeld  

 

 « dat artikel 200 van de gecoördineerde wetten, die het Wetboek van de met het Zegel 
Gelijkgestelde Taksen worden genoemd, de tekst overneemt van artikel 13 van de wet van 
24 augustus 1919 tot invoering ten bate van de Staat, van een belasting op uithangborden, 
plakkaten en reclametoestellen van alle aard, dienende tot bekendmaking van nijverheids- of 
handelsbedrijven; dat uit de parlementaire voorbereiding van laatstgenoemde bepaling blijkt 
dat het de bedoeling van de wetgever is geweest de regering te machtigen om zowel het 
aanbrengen als het behoud van plakbrieven op bepaalde plaatsen te verbieden ».  
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 Van diegenen tot wie de in het geding zijnde bepaling is gericht, kan derhalve in 

redelijkheid worden aangenomen dat zij, rekening houdend zowel met de tekst als met de 

strekking van de wet, die overigens door het Hof van Cassatie is bevestigd, kunnen voorzien 

dat niet alleen het aanbrengen, maar ook het behouden van plakbrieven op de door de Koning 

bepaalde plaatsen strafrechtelijk wordt bestraft. 

 

 B.13.  De zesde prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 

 

 
 Wat de zevende prejudiciële vraag betreft 

 

 B.14.  De vraag betreft de bestaanbaarheid van artikel 200 van het WDRT met het 

wettigheidsbeginsel in strafzaken vervat in de artikelen 12 en 14 van de Grondwet, in de 

interpretatie dat het verbod tot aanplakking niet enkel doelt op plakbrieven, maar ook op 

reclame- en publiciteitsmiddelen. 

 

 B.15.  Volgens de beklaagden voor de verwijzende rechter machtigt artikel 200 van het 

WDRT de Koning ertoe het aanplakken van plakbrieven te verbieden, maar niet ook het 

houden of behouden van reclamepanelen te verbieden. 

 

 B.16.1.  De term « plakbrieven » in artikel 200 van het WDRT gaat terug op de 

terminologie van de wet van 24 augustus 1919, die ten grondslag ligt aan de huidige 

artikelen 188 en volgende van het WDRT. 

 

 Artikel 188 van het WDRT bepaalt dat een taks wordt gevestigd op « alle om 't even 

welke plakbrieven die voor het publiek zichtbaar zijn en waarvan de oppervlakte groter is dan 

1 vierkante meter ». Artikel 200 zelf bestraft het aanbrengen van « alle hoe ook genaamde 

plakbrieven die een zekere grootte te buiten gaan ». 

 

 Artikel 190 stelt het bedrag van de taks op de plakbrieven vanad 1 m² vast naar gelang 

van hun oppervlakte en voegt eraan toe dat « het bedrag van de taks op de affiches van 

gewoon papier die zonder enige bescherming op panelen worden geplakt, […] evenwel niet  
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hoger [ligt] dan 5 euro ». In dat artikel wordt dus het synoniem « affiche » gebruikt, en in 

artikel 193 wordt als alternatief voor plakbrieven de term « aankondiging » gebruikt. 

 

 Voorts worden krachtens artikel 191 « de lichtaankondigingen en de aankondigingen bij 

middel van lichtprojecties, met meervoudige en achtereenvolgende, al dan niet afwisselende 

advertenties, […], welke ook het getal en de veelvuldigheid der aankondigingen zij, 

[onderworpen] aan een jaarlijkse belasting gelijk aan vijfmaal de belasting gevestigd bij 

voorgaand artikel ».  

 

 In het in B.3.3 geciteerde oorspronkelijke artikel 13 van de wet van 24 augustus 1919 was 

gesteld dat de Regering ertoe werd gemachtigd de aanplakking van « alle hoe ook genaamde 

plakbrieven of van plakbrieven die eene zekere grootte te buiten gaan » op bepaalde plaatsen 

te verbieden en in het opschrift van de wet van 24 augustus 1919 is sprake van 

« uithangborden, plakkaten en reclame-toestellen van allen aard dienende tot bekendmaking 

van nijverheids- of handelsbedrijven ». 

 

 B.16.2.  Zowel uit de aangehaalde wetteksten als uit de parlementaire voorbereiding van 

de wet van 24 augustus 1919 blijkt dat de wetgever een ruime draagwijdte heeft gegeven aan 

het begrip « plakbrief » en meer belang hechtte aan de vorm dan aan de inhoud van de 

bedoelde publicatie, meer bepaald wat de weerslag ervan op het uitzicht van de omgeving 

betreft. 

 

 Hij heeft daarbij geenszins de reclame- en publiciteitsmiddelen willen uitsluiten, wel 

integendeel, in zoverre het vooral de verstoring van het uitzicht door middel van plakbrieven 

voor commerciële doeleinden was die de wetgever ertoe heeft aangezet te voorzien in een op 

straffe van geldboete gesteld verbod tot aanplakking op de door de Koning te bepalen 

plaatsen. 

 

 Voorts heeft ook het Hof van Cassatie bij zijn arrest van 20 juni 1978 (Arr. Cass., 1978, 

pp. 1220-1222) duidelijk geoordeeld dat « uit de samenlezing van de artikelen 188 tot 192 van 

het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen en het doel van het bepaalde in 

artikel 200 van dat wetboek moet worden afgeleid dat onder ‘ plakbrieven ’ niet alleen 

aanplakbiljetten in eigenlijke zin zijn begrepen, maar elk vast of beweeglijk, al dan niet 

duurzaam visueel reclame- of publiciteitsmiddel, door welk procédé ook tot stand gebracht ». 
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 B.16.3.  Van diegenen tot wie de in het geding zijnde bepaling is gericht, kan derhalve in 

redelijkheid worden aangenomen dat zij, rekening houdend zowel met de tekst als met de 

strekking van de wet, die overigens door het Hof van Cassatie is bevestigd, kunnen voorzien 

dat het begrip « plakbrieven » ook de reclame- en publiciteitsmiddelen omvat en dat het 

aanbrengen en behouden daarvan strafbaar is gesteld. 

 

 B.17.  De zevende prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 

 

 

 Ten aanzien van de wet van 1 mei 1939 

 

 B.18.1.  De tweede, de derde, de vierde en de vijfde prejudiciële vraag hebben betrekking 

op de wet van 1 mei 1939. 

 

 Die vragen hebben met elkaar gemeen dat zij, weliswaar vanuit diverse invalshoeken, de 

grondwettigheid in twijfel trekken van die wet, in zoverre zij delegaties aan de Koning bevat, 

en meer bepaald in zoverre die wet de rechtsgrondslag vormt van het koninklijk besluit nr. 63 

van 28 november 1939 « tot wijziging en aanvulling van het Wetboek der met het zegel 

gelijkgestelde taxes » (hierna : koninklijk besluit nr. 63 van 28 november 1939), waarbij het 

toepassingsgebied van artikel 13 van de wet van 24 augustus 1919, thans artikel 200 van het 

WDRT, zou zijn uitgebreid door de zinsnede « en namelijk in de door den oorlog verwoeste 

streken » te schrappen. 

 

 B.18.2.  De beklaagden voor de verwijzende rechter betogen dat aldus de essentie van de 

strafbaarstelling is gewijzigd, in strijd met het wettigheidsbeginsel in strafzaken vervat in de 

artikelen 12 en 14 van de Grondwet (tweede en vierde prejudiciële vraag). Zij voeren ook aan 

dat, aangezien het koninklijk besluit nr. 63 van 28 november 1939 niet door de wetgever werd 

bekrachtigd op de wijze die is voorgeschreven bij artikel 2 van de wet van 1 mei 1939, de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet zijn geschonden doordat een categorie van personen de 

waarborg van het optreden van een democratisch verkozen orgaan is ontnomen (derde 

prejudiciële vraag). Bovendien voeren zij aan dat de artikelen 10 en 11 van de Grondwet zijn 

geschonden in de interpretatie dat artikel 1, I, d), van de wet van 1 mei 1939 het mogelijk 

maakt artikel 200 van het WDRT te wijzigen, terwijl die bepaling geen belasting of taks 
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betreft maar enkel beoogt de schoonheid van gebouwen, monumenten, zichten en 

landschappen te vrijwaren (vijfde prejudiciële vraag). 

 

 B.18.3.  Elk van die vragen gaat uit van het gegeven dat de wetgever aan de Koning de 

bevoegdheid zou hebben overgedragen om artikel 200 van het WDRT te wijzigen, en Hem 

daardoor zou hebben gemachtigd om het aanbrengen van plakbrieven te verbieden in andere 

gebieden dan in « de door de oorlog verwoeste streken ». 

 

 Dat uitgangspunt miskent evenwel de draagwijdte van zowel artikel 200 van het WDRT 

als artikel 13 van de wet van 24 augustus 1919, waarin het eerstgenoemde artikel zijn 

oorsprong vindt. 

 

 Het in B.3.3 geciteerde artikel 13 van de wet van 24 augustus 1919, alsook artikel 200 

van het bij koninklijk besluit van 2 maart 1927 gecoördineerde Wetboek der met het zegel 

gelijkgestelde taksen, vóór de wijziging bij koninklijk besluit nr. 63 van 28 november 1939, 

bepaalden dat de Koning ertoe werd gemachtigd de aanplakking van plakbrieven te verbieden 

« op bepaalde plaatsen en namelijk in de door den oorlog verwoeste streken ». 

 

 Zoals reeds uiteengezet naar aanleiding van de eerste prejudiciële vraag (B.7.5), moet de 

geciteerde zinsnede zo worden begrepen dat de wetgever destijds weliswaar de klemtoon 

heeft willen leggen op een verbod tot aanplakking in de door de Eerste Wereldoorlog 

verwoeste gebieden, maar dat hij geenszins heeft uitgesloten dat het verbod ook kon gelden 

op andere door de Koning te bepalen plaatsen. Met andere woorden, uit het weglaten van de 

zinsnede « en namelijk in de door den oorlog verwoeste streken » kan niet worden opgemaakt 

dat elke mogelijkheid tot het verbieden van aanplakkingen « op andere plaatsen » was 

uitgesloten en dat het toepassingsgebied van de oorspronkelijke strafbaarstelling zou zijn 

uitgebreid. 

 

 B.18.4.  In beginsel komt het de verwijzende rechter toe na te gaan of het antwoord op de 

prejudiciële vraag nuttig is om het hem voorgelegde geschil te beslechten. Slechts wanneer 

dat klaarblijkelijk niet het geval is, vermag het Hof te beslissen dat de vraag geen antwoord 

behoeft. 
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 B.18.5.  Nu de tweede, de derde, de vierde en de vijfde prejudiciële vraag blijken te 

berusten op een kennelijk onjuist uitgangspunt, en die vragen naar de grondwettigheid van de 

wet van 1 mei 1939, om die reden, niet relevant zijn voor het beslechten van het 

bodemgeschil, is er geen aanleiding daarop in te gaan. 

 

 De tweede, de derde, de vierde en de vijfde prejudiciële vraag behoeven geen antwoord. 

 

 
 Ten aanzien van de bevoegdheidverdelende regels 

 

 B.19.  De achtste prejudiciële vraag betreft de overeenstemming met de 

bevoegdheidverdelende regels van artikel 9 van de wet van 22 april 2003 « tot modernisering 

van de belasting voor aanplakking en de betalingswijzen van het zegelrecht » (hierna : wet van 

22 april 2003), dat bepaalt : 

 

 « Artikel 2011, eerste lid, van [het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen, 
inmiddels het WDRT], gewijzigd bij de wetten van 13 augustus 1947 en 27 juli 1953, wordt 
vervangen als volgt : 
 
 ‘ De personen bevoegd om proces-verbaal op te maken zijn, naast de ambtenaren van het 
ministerie van Financiën, de leden van de geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee 
niveaus en de ambtenaren die daartoe worden gemachtigd door de minister die bevoegd is 
voor Openbare werken. ’ ». 
 

 B.20.  Naar aanleiding van de beroepen tot vernietiging die in 2003 werden ingesteld 

tegen de wet van 22 april 2003, oordeelde het Hof bij zijn arrest nr. 163/2004 van 28 oktober 

2004, ten aanzien van een middel dat de schending aanvoerde van de artikelen 39 en 170 van de 

Grondwet, alsook artikel 6, § 1, II, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 

der instellingen, wat de bevoegdheid van de gewesten inzake de bescherming van het 

leefmilieu en het afvalstoffenbeleid betreft : 

 

 « B.4.  De belasting voor aanplakking is een belasting die door de Staat wordt geheven op 
grond van de specifieke fiscale bevoegdheid die hem is toegewezen bij artikel 170, § 1, van 
de Grondwet. Noch uit het voorwerp ervan, noch uit het bedrag ervan, noch uit de 
parlementaire voorbereiding van de bestreden wet blijkt dat de voornaamste doelstelling van 
de wetgever erin bestond het gedrag van de betrokken ondernemingen te wijzigen en dus een 
beleid inzake leefmilieu en inzake afvalstoffen te voeren. Uit de parlementaire voorbereiding 
blijkt dat de wetgever de ter zake geldende bepalingen heeft willen vereenvoudigen, gelet op 
de moeilijkheden in verband met de tenuitvoerlegging ervan. In elk geval blijkt op geen 
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enkele manier dat de federale wetgever hoofdzakelijk een effect zou hebben beoogd dat hij 
niet zou vermogen na te streven omdat hij aldus een gewestaangelegenheid zou regelen. Uit 
niets blijkt immers dat de bestreden maatregel de uitoefening van de gewestelijke 
bevoegdheden onmogelijk of overdreven moeilijk zou maken. Het eerste middel in de zaak 
nr. 2770 is ongegrond ». 
 

 B.21.  Met de wet van 22 april 2003 zijn geen wijzigingen aangebracht in artikel 200 van 

het WDRT. Die wet beoogde in hoofdzaak de administratieve vereenvoudiging van de fiscale 

bepalingen van de artikelen 188 tot 199, die samen met artikel 200 van het WDRT de huidige 

titel IX uitmaken van boek II van dat Wetboek, onder het opschrift « Belasting voor 

aanplakking ». 

 

 Wat betreft de bevoegdheid om de ambtenaren aan te wijzen die toezicht houden op de 

naleving van dat Wetboek en de uitvoeringsbesluiten ervan, past het een onderscheid te 

maken tussen, enerzijds, de artikelen 188 tot 199 van het WDRT, die een hoofdzakelijk 

fiscale doelstelling hebben, en, anderzijds, artikel 200 van het WDRT, dat weliswaar om 

historische redenen in dat Wetboek is opgenomen, maar dat, zoals reeds uiteengezet in B.3.3, 

B.7.3 en B.7.5, betrekking heeft op de bescherming van de schoonheid van gebouwen, 

monumenten, zichten en landschappen. 

 

 B.22.  Krachtens artikel 6, § 1, I, 1° en 7°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen zijn de gewesten bevoegd voor de stedenbouw en de ruimtelijke 

ordening, en voor de monumenten en de landschappen. 

 

 Een regeling die de bescherming van de schoonheid van gebouwen, monumenten, zichten 

en landschappen beoogt, zoals die van artikel 200 van het WDRT, komt derhalve enkel nog 

de gewesten toe. 

 

 Bovendien is artikel 11 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 

instellingen bij artikel 5 van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de 

federale staatsstructuur integraal vervangen en is inzonderheid bepaald, niet alleen dat de 

gemeenschappen en de gewesten binnen de grenzen van hun bevoegdheden de niet-naleving 

van hun bepalingen strafbaar kunnen stellen en de straffen wegens die niet-naleving kunnen 

bepalen, maar ook dat, binnen die grenzen, de decreten : 
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 « 1°  de hoedanigheid van agent of officier van gerechtelijke politie toekennen aan de 
beëdigde ambtenaren van de Gemeenschaps- of Gewestregering of van instellingen die onder 
het gezag of het toezicht van de Gemeenschaps- of Gewestregering ressorteren; 
 
 2°  de bewijskracht regelen van processen-verbaal; 
 
 3°  de gevallen bepalen waarin een huiszoeking kan plaatshebben ». 
 

 B.23.  Sinds de inwerkingtreding van de voormelde bijzondere wet van 16 juli 1993 op 

30 juli 1993 komt het derhalve niet langer aan de federale overheid, maar aan de gewesten toe 

de ambtenaren aan te wijzen die bevoegd zijn om inbreuken op artikel 200 van het WDRT en 

van de uitvoeringsbesluiten daarvan vast te stellen, alsook om de bewijswaarde te bepalen van 

hun processen-verbaal. 

 

 B.24.  Om reden van wat voorafgaat en onverminderd artikel 8 van het Wetboek van 

strafvordering dient artikel 2011, eerste lid, van het WDRT, in de versie zoals vervangen bij 

artikel 9 van de wet van 22 april 2003, zo te worden begrepen dat het uitsluitend betrekking 

heeft op de aanwijzing van ambtenaren die toezicht houden op de naleving van de 

artikelen 188 tot 199 van het WDRT en de uitvoeringsbesluiten ervan en dus niet op de 

aanwijzing van ambtenaren die toezicht houden op de naleving van artikel 200 van dat 

Wetboek en de uitvoeringsbesluiten ervan. De in het geding zijnde bepaling is dus in 

overeenstemming met de regels tot verdeling van de bevoegdheden tussen de Staat, de 

gemeenschappen en de gewesten. 

 

 De achtste prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 

 

  



 27 

 Om die redenen, 

 

 het Hof  

 

 zegt voor recht : 

 

 1.  Artikel 200 van het Wetboek diverse rechten en taksen schendt niet artikel 16 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens, noch de artikelen 12 en 14 van de Grondwet. 

 

 2.  Artikel 2011, eerste lid, van het Wetboek diverse rechten en taksen, zoals vervangen 

bij artikel 9 van de wet van 22 april 2003 tot modernisering van de belasting voor aanplakking 

en de betalingswijzen van het zegelrecht, schendt niet de regels tot verdeling van de 

bevoegdheden tussen de Staat, de gemeenschappen en de gewesten. 

 

 3.  De tweede, de derde, de vierde en de vijfde prejudiciële vraag behoeven geen 

antwoord. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 30 mei 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5423 

 
 

Arrest nr. 75/2013 
van 30 mei 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 204 van de wet van 21 maart 1991 betreffende 

de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en artikel 14 van de wet van 

23 juli 1926 betreffende N.M.B.S. Holding en haar verbonden vennootschappen, gesteld door 

de Rechtbank van eerste aanleg te Gent. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en F. Daoût, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, 

onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 29 mei 2012 in zake de nv van publiek recht « Nationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen » tegen de provincie Oost-Vlaanderen, waarvan de expeditie ter griffie 
van het Hof is ingekomen op 15 juni 2012, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Gent de 
volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 204 van de wet van 21 maart 1991 (ingevoegd bij art. 5 van het K.B. 
14 juni 2004) en artikel 14 van de wet van 23 juli 1926 (zoals gewijzigd door het K.B. van 
10 oktober 2004) al dan niet gelezen in samenhang met het Belastingreglement van de 
provincie Oost-Vlaanderen, vastgesteld bij provincieraadsbesluit van 3 december 2008, het 
grondwettelijke gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel vervat in de artikelen 10, 11 en 172 
van de Grondwet, doordat de bestreden artikelen de NMBS Holding en Infrabel vrijstellen 
van alle belastingen, heffingen en rechten ten voordele van de provincies, de gemeenten en de 
agglomeraties van gemeenten, terwijl de NMBS niet wordt vrijgesteld van deze belastingen, 
heffingen en rechten ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de nv « Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen », met maatschappelijke 
zetel te 1060 Brussel, Hallepoortlaan 40; 
 
 -  de provincie Oost-Vlaanderen, 9000 Gent, Gouvernementstraat 1; 
 
 -  de nv « N.M.B.S. Holding », met maatschappelijke zetel te 1060 Brussel, 
Frankrijkstraat 85; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  de nv « Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen »; 
 
 -  de provincie Oost-Vlaanderen; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 17 april 2013 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. T. Denayer, advocaat bij de balie te Brussel, voor de nv « Nationale Maatschappij 
der Belgische Spoorwegen »; 
 
 .  Mr. B. Westen loco Mr. A. Doolaege, advocaten bij de balie te Gent, voor de provincie 
Oost-Vlaanderen; 
 
 .  Mr. K. Boels loco Mr. J.-P. Magremanne, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
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 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en J.-P. Moerman verslag 
uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De naamloze vennootschap van publiek recht « Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen » 
(hierna : de N.M.B.S.) vordert voor de Rechtbank van eerste aanleg te Gent de vernietiging van een reeks 
aanslagen betreffende de « Algemene Provinciebelasting Bedrijven » die de provincie Oost-Vlaanderen voor het 
aanslagjaar 2009 heeft gevestigd op het beheer van haar treinstations in Oost-Vlaanderen. 
 
 De N.M.B.S. wijst erop dat de nv « N.M.B.S. Holding » (hierna : de N.M.B.S. Holding) en de 
nv « Infrabel » (hierna : Infrabel) die samen met haar deel uitmaken van de N.M.B.S.-groep, zijn vrijgesteld van 
de provinciale belastingen. Vóór de herstructurering in 2004 was er krachtens artikel 14 van de wet van 23 juli 
1926 « tot oprichting van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen » een belastingvrijstelling voor 
de N.M.B.S., maar bij koninklijk besluit van 18 oktober 2004 houdende sommige maatregelen voor de 
reorganisatie van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (hierna : het koninklijk besluit van 
18 oktober 2004) werd de vermelding « de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen » vervangen door 
« N.M.B.S. Holding ». 
 
 Infrabel werd vrijgesteld van provinciale belastingen bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 14 juni 
2004 tot hervorming van de beheersstructuren van de spoorweginfrastructuur (hierna : het koninklijk besluit van 
14 juni 2004), krachtens hetwelk die vrijstelling werd opgenomen in artikel 204 van de wet van 21 maart 1991 
betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (hierna : de wet van 21 maart 1991). 
In het koninklijk besluit van 18 oktober 2004, dat voorziet in het nieuwe wettelijke kader voor de N.M.B.S., 
zoals opgenomen in titel IX van de wet van 21 maart 1991, is nagelaten de N.M.B.S. uitdrukkelijk vrij te stellen 
van lokale belastingen. 
 
 De N.M.B.S. merkt op dat al die bepalingen concreet tot gevolg hebben dat de kleinere treinstations die 
door haar beheerd worden, wel zijn onderworpen aan de provinciebelasting, terwijl dat niet het geval is voor 
grotere stations (zoals Gent-Sint-Pieters), die worden beheerd door de N.M.B.S. Holding. 
 
 Op verzoek van de N.M.B.S. beslist de Rechtbank van eerste aanleg te Gent de hiervoor geciteerde 
prejudiciële vraag te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  De N.M.B.S. stelt dat zij zowel wat haar juridische structuur betreft als wat haar interne organisatie en 
maatschappelijke opdracht betreft, zeer vergelijkbaar is met de N.M.B.S. Holding en Infrabel, waarmee zij 
samen de N.M.B.S.-groep vormt. 
 



 4 

 Indien het Hof tot het besluit zou komen dat er een objectief criterium van onderscheid is tussen die drie 
vennootschappen, voert de N.M.B.S. in ondergeschikte orde aan dat dit onderscheid niet pertinent is in het licht 
van de doelstelling van de bepalingen die de N.M.B.S. Holding en Infrabel vrijstellen van lokale belastingen. 
 
 Die vrijstelling beoogt de opgelegde taak van algemeen belang te vergemakkelijken. In het licht van die 
doelstelling is het gemaakte onderscheid derhalve niet pertinent. 
 
 In ieder geval is het ontbreken van een vrijstelling ten aanzien van de N.M.B.S. niet evenredig. 
 
 De gevestigde aanslagen voor 2009 zijn nog relatief beperkt, maar de provincie Oost-Vlaanderen heeft ook 
andere aanslagen gevestigd voor beduidend grotere bedragen. Het gezamenlijke bedrag van de belastingen voor 
de provincie Oost-Vlaanderen is 201 506,85 euro over de jaren 2009 tot 2012. De provincie Antwerpen vordert 
1 092 475,70 euro sinds 2009 en het valt niet uit te sluiten dat ook andere provincies overgaan tot het heffen van 
provinciale belastingen op de vestigingen van de N.M.B.S. 
 
 Die financiële last dreigt de goede werking van de openbare dienstverlening door de N.M.B.S. in het 
gedrang te brengen. De N.M.B.S. merkt op dat zij, in tegenstelling tot commerciële vennootschappen, de 
opgelegde provinciebelastingen niet kan doorrekenen in haar tarieven, nu die in de beheersovereenkomst met de 
Belgische Staat gereglementeerd zijn. 
 
 De N.M.B.S. besluit dat het gelijkheidsbeginsel vervat in de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet is 
geschonden. 
 
 Die schending vloeit voort uit een leemte in de wetgeving, die wel voorziet in een vrijstelling voor de 
N.M.B.S. Holding en Infrabel, maar niet voor de N.M.B.S. 
 
 Volgens de N.M.B.S. kan de vastgestelde leemte in voldoende precieze en volledige bewoordingen worden 
uitgedrukt, zodat de bodemrechters in de geschillen met betrekking tot de belastingen ten laste van de N.M.B.S. 
een vrijstelling kunnen toekennen van dezelfde aard en draagwijdte als die voor de N.M.B.S. Holding en voor 
Infrabel krachtens artikel 204 van de wet van 21 maart 1991 en artikel 14 van de wet van 23 juli 1926 
betreffende N.M.B.S. Holding en haar verbonden vennootschappen (hierna : de wet van 23 juli 1926). 
 
 Volledigheidshalve merkt de N.M.B.S. nog op dat zij geen algemene vrijstelling van provinciebelastingen 
kan genieten op basis van het algemeen rechtsbeginsel van belastingvrijdom voor goederen van het openbaar 
domein en van het privaat domein die worden gebruikt voor openbare doeleinden. Het Hof van Cassatie heeft in 
diverse arresten een vrijstelling aanvaard op basis van dat rechtsbeginsel, ook ten aanzien van de N.M.B.S., maar 
de verwijzende rechter heeft in zijn verwijzingsvonnis geoordeeld dat dit algemeen rechtsbeginsel te dezen geen 
toepassing vindt, omdat de N.M.B.S. niet met de Belgische Staat kan worden gelijkgesteld, zodat zij op die basis 
geen vrijstelling kan genieten. 
 
 A.2.1.  De provincie Oost-Vlaanderen voert allereerst aan dat het Hof niet bevoegd is om het 
belastingreglement van de provincie Oost-Vlaanderen te toetsen aan de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet. 
 
 A.2.2.  Voorts is de provincie Oost-Vlaanderen van mening dat de prejudiciële vraag ontkennend moet 
worden beantwoord. 
 
 Het ontbreken van een wettelijke vrijstelling ten aanzien van de N.M.B.S. kan niet aan de provincie worden 
toegeschreven. Het is onjuist het belastingreglement in strijd te achten met grondwettelijk gelijkheidsbeginsel, nu 
daarin alle publiekrechtelijke rechtspersonen op gelijke wijze worden behandeld. 
 
 Het verschil in behandeling is al evenmin het gevolg van artikel 14 van de wet van 23 juli 1926 of van 
artikel 204 van de wet van 21 maart 1991, die slechts een vrijstelling invoeren ten aanzien van de N.M.B.S. 
Holding en Infrabel. 
 
 Volgens de provincie Oost-Vlaanderen kan het ontbreken van een wettelijke vrijstelling ten aanzien van de 
N.M.B.S. slechts worden verholpen door een optreden van de wetgever. 
 
 A.2.3.  De provincie Oost-Vlaanderen betoogt dat er hoe dan ook geen discriminatie is. 
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 Het verschil in behandeling is het gevolg van de herstructurering van de N.M.B.S., ter uitvoering van de 
Europese richtlijnen, opdat ook nieuwe operatoren treindiensten kunnen aanbieden, daarbij gebruik makend van 
de infrastructuur van de spoorwegen. 
 
 Dat niet in een belastingvrijstelling is voorzien voor de N.M.B.S., past wellicht in het kader van de 
doelstelling om een Europese markt met vrije concurrentie te creëren, waarbij iedere verstoring van de vrije 
mededinging, door de ene operator vrij te stellen en de andere niet, ongepast is. 
 
 Volgens de provincie Oost-Vlaanderen kan het ontbreken van een wettelijke vrijstelling voor de N.M.B.S. 
in dat opzicht objectief en redelijk worden verantwoord. 
 
 A.3.1.  De Ministerraad merkt op dat de belastingvrijstellingen waarin artikel 14 van de wet van 23 juli 
1926 en artikel 204 van de wet van 21 maart 1991 voorzien voor de N.M.B.S. Holding en Infrabel, een 
toepassing zijn van het beginsel dat de goederen die door publiekrechtelijke personen worden aangewend om 
hun opdrachten van openbare dienst te kunnen uitvoeren, dienen te worden vrijgesteld van belastingen. Dat 
beginsel wordt erkend in de rechtspraak en rechtsleer. 
 
 Hoewel dat beginsel enkel uitdrukkelijk in een wettekst werd opgenomen wat de goederen van N.M.B.S. 
Holding en Infrabel betreft, wil het wettigheidsbeginsel in belastingaangelegenheden dat ook de goederen die 
door de N.M.B.S. worden aangewend voor de openbare dienst, eenzelfde vrijstelling genieten. 
 
 In die optiek behoeft de prejudiciële vraag geen antwoord, nu de vestigingen van de N.M.B.S. zijn 
vrijgesteld op basis van het door het Hof van Cassatie bevestigde algemene beginsel dat de goederen die worden 
aangewend voor de openbare dienst, dienen te worden vrijgesteld van belastingen. 
 
 A.3.2.  In ondergeschikte orde betoogt de Ministerraad dat de prejudiciële vraag bevestigend dient te 
worden beantwoord. 
 
 Rekening houdend met het wettelijke doel dat de drie entiteiten van de N.M.B.S.-groep nastreven en met 
hun vergelijkbare opdrachten, valt niet in te zien waarom zij verschillend zouden worden behandeld op het vlak 
van de belastingvrijstelling voor goederen die zij aanwenden voor de openbare dienstverlening. 
 
 Vóór de herstructurering van 2004 was de N.M.B.S. bij artikel 14 van de wet van 23 juli 1926 vrijgesteld 
van belasting. De « N.M.B.S. » werd echter vervangen door « N.M.B.S. Holding » bij koninklijk besluit van 
18 oktober 2004. Infrabel werd vrijgesteld van belasting bij koninklijk besluit van 14 juni 2004. Beide 
vrijstellingen zijn een toepassing van het algemeen beginsel dat goederen die voor een openbare dienst worden 
aangewend, vrijgesteld zijn van belasting. 
 
 De Ministerraad refereert aan het arrest nr. 32/2004 van 10 maart 2004, waarin het Hof oordeelde dat er een 
verantwoord verschil in behandeling is tussen de nv « Belgacom » en alle schuldenaars van 
gemeentebelastingen, vanwege haar verplichtingen van openbare dienst. De Ministerraad ziet een bevestiging 
van die rechtspraak in andere arresten van het Hof (nrs. 143/2003 van 5 november 2003 en 166/2004 van 
28 oktober 2004). 
 
 De Ministerraad is van oordeel dat ook voor de N.M.B.S., rekening houdend met de opdracht van 
dienstverlening die haar is toevertrouwd, een vrijstelling van belasting gerechtvaardigd is, minstens wat de 
goederen betreft die zij aanwendt voor haar openbare dienstverlening. 
 
 Er is volgens de Ministerraad geen objectief en pertinent criterium dat het verschil in behandeling tussen de 
N.M.B.S. Holding en Infrabel en de N.M.B.S. redelijk zou kunnen verantwoorden. 
 
 Het Hof zou artikel 14 van de wet van 23 juli 1926 ruim kunnen uitleggen, zodat die bepaling niet enkel 
ziet op de N.M.B.S. Holding, maar ook op de N.M.B.S., rekening houdend met de ratio legis van die bepaling. 
 
 Het Hof kan evenzeer oordelen dat de leemte zich bevindt in de aan het Hof voorgelegde teksten en dat de 
vaststelling van de ongrondwettigheid in voldoende precieze en volledige bewoordingen is uitgedrukt om toe te 
laten dat de in het geding zijnde bepalingen worden toegepast met inachtneming van de artikelen 10, 11 en 172 
van de Grondwet. Het komt dan de verwijzende rechter toe een einde te maken aan de ongrondwettigheid. De 
Ministerraad is voor die laatste optie. 
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 A.4.1.  De N.M.B.S. Holding verklaart een belang te hebben om in de zaak voor het Hof tussen te komen, 
doordat het antwoord van het Hof een rechtstreeks gevolg kan hebben voor haar persoonlijke situatie. De in het 
geding zijnde bepalingen zijn immers bepalingen die betrekking hebben op haarzelf of haar dochtervennootschap 
Infrabel. 
 
 A.4.2.  De N.M.B.S. Holding stelt dat de N.M.B.S. zich principieel in een met die van de N.M.B.S. 
Holding en Infrabel vergelijkbare situatie bevindt, maar dat die overheidsbedrijven tegelijkertijd specifieke en 
verschillende karakteristieken hebben. 
 
 Bij de vraag of die verschillen het aangeklaagde verschil in behandeling in concreto kunnen 
rechtvaardigen, zal het Hof rekening moeten houden met de vaststelling dat zowel de N.M.B.S. Holding als 
Infrabel een vrijstelling genieten en dat de wetgever uitgaat van de stelling dat die vennootschappen gelijk 
moeten worden behandeld. 
 
 Indien het Hof tot het besluit komt dat de betrokken vennootschappen zich in een vergelijkbare situatie 
bevinden en dat de specifieke karakteristieken van de N.M.B.S. het verschil in behandeling niet kunnen 
verantwoorden, zou het Hof volgens de N.M.B.S. Holding moeten oordelen dat dit verschil in behandeling in 
strijd is met de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, in zoverre de N.M.B.S. niet eenzelfde vrijstelling 
geniet. 
 
 A.5.1.  De N.M.B.S. antwoordt in eerste instantie op de stelling van de provincie Oost-Vlaanderen dat het 
Hof niet bevoegd is om uitspraak te doen over het belastingreglement van de provincie Oost-Vlaanderen. 
 
 De N.M.B.S. vraagt niet om een toetsing van dat belastingreglement, maar wel dat de prejudiciële vraag 
bevestigend zou worden beantwoord in die zin dat het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel is geschonden door een 
leemte in de in het geding zijnde bepalingen, die tot gevolg heeft dat de provinciale belasting wel wordt geheven 
ten opzichte van de N.M.B.S., terwijl de N.M.B.S. Holding en Infrabel daarvan zijn vrijgesteld. 
 
 A.5.2.  Voorts is de N.M.B.S. het niet eens met de stelling van de provincie Oost-Vlaanderen dat het 
verschil in behandeling wordt verantwoord door de concurrentiepositie van de N.M.B.S. in een geliberaliseerde 
Europese en nationale markt. 
 
 De N.M.B.S. overloopt de verschillende fasen in de liberalisering van de spoorwegsector. Ter uitvoering 
van de Europese regelgeving is er een beperkte vrijmaking van de spoorwegmarkt. Er is wel concurrentie voor 
het goederenverkeer en er zijn samenwerkingsverbanden met enkele buitenlandse maatschappijen voor het 
internationale reizigersverkeer, maar een liberalisering en vrije concurrentie voor het nationale reizigersverkeer 
is er vooralsnog niet. 
 
 A.5.3.  Voor het overige volhardt de N.M.B.S. in haar standpunt dat er geen objectief en redelijk 
verantwoord onderscheid is dat rechtvaardigt dat de N.M.B.S. wordt uitgesloten van de vrijstelling van 
provinciale belastingen die de N.M.B.S. Holding en Infrabel genieten. 
 
 A.5.4.  Op de opmerking van de provincie Oost-Vlaanderen dat de N.M.B.S. voor sommige vestigingen 
aangifte heeft gedaan en voor andere niet, antwoordt de N.M.B.S. dat vanwege de interne opsplitsing in diverse 
diensten haar centrale juridische dienst niet in staat is geweest tijdig een bezwaarschrift tegen de aanslagen in te 
dienen. De aangiften zijn enkel gedaan om het risico van een belastingverhoging af te wenden.  
 
 Die feitelijke gegevens houden geen erkenning in vanwege de N.M.B.S. dat zij terecht aan de provinciale 
belasting zou zijn onderworpen en zijn hoe dan ook irrelevant voor de voorliggende rechtsvraag. 
 
 A.6.1.  In haar memorie van antwoord betoogt de provincie Oost-Vlaanderen dat het door de Ministerraad 
en de N.M.B.S. aangevoerde beginsel dat de goederen die worden aangewend voor openbare dienst 
belastingvrijdom genieten, niet absoluut is. 
 
 Dat principe geldt maar voor zover de betrokken instantie uitdrukkelijk is gelijkgesteld met de Staat, wat 
niet het geval is voor de N.M.B.S., zoals de verwijzende rechter heeft geoordeeld. 
 
 A.6.2.  Volgens de provincie Oost-Vlaanderen heeft de ratio legis van de vrijstelling wel degelijk te maken 
met de herstructurering van de spoorwegen ter uitvoering van de Europese richtlijnen. 
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 De eerlijke en niet-discriminerende toegang tot de spoorweginfrastructuur voor alle 
spoorwegondernemingen veronderstelt een scheiding van bepaalde functies, de aanstelling van een 
toezichthouder en de scheiding van de winst- en verliesrekeningen en de jaarbalansen. De Belgische wetgever 
heeft die doelstelling willen verwezenlijken door de N.M.B.S. op te splitsen. 
 
 Dat de N.M.B.S. Holding en Infrabel naar aanleiding van die opsplitsing zijn vrijgesteld en de N.M.B.S. 
niet, past in het kader van de eigenlijke doelstelling van die opsplitsing. De N.M.B.S. is immers de enige entiteit 
die optreedt binnen een concurrentiële context. Het vrijstellen van de N.M.B.S. terwijl andere 
spoorwegondernemingen wel belast worden, zou naar de mening van de provincie Oost-Vlaanderen op 
onevenredige wijze afbreuk doen aan de voltooiing van de interne markt. 
 
 A.6.3.  De provincie Oost-Vlaanderen doet nog opmerken dat het de N.M.B.S. is die instaat voor het 
rollend materieel. Aangezien de N.M.B.S. Holding en Infrabel geen vervoersdiensten voor reizigers of goederen 
verlenen, zijn zij niet te beschouwen als spoorwegondernemingen waarop de Europese richtlijnen van toepassing 
zijn. Derhalve berust het verschil in behandeling wel degelijk op een objectief en pertinent criterium. 
 
 A.6.4.  Wat betreft de argumentatie van de N.M.B.S. dat de bedragen van de belasting leiden tot 
onevenredige gevolgen, antwoordt de provincie Oost-Vlaanderen nog dat slechts twee procent van de totale 
oppervlakte van het onroerend goed van de N.M.B.S.-groep in handen is van de N.M.B.S. De aanslagen van de 
provincie Oost-Vlaanderen bedroegen in 2009 slechts 134,64 euro per vestiging. Voorts houdt het feit dat de 
N.M.B.S. zich in een precaire financiële situatie bevindt, nog niet in dat ze moet worden vrijgesteld van 
provinciale belastingen. 
 
 Er is dus geen reden om aan te nemen dat het heffen van provinciale belastingen de goede werking van de 
openbare dienst zou ondermijnen. 
 
 A.6.5.  De provincie Oost-Vlaanderen argumenteert ten slotte nog dat er van een leemte in de wetgeving 
geen sprake is. 
 
 De naamswijzigingen en bijbehorende wetswijzigingen zijn zeer bewust doorgevoerd, zoals blijkt uit het 
verslag aan de Koning voorafgaand aan het koninklijk besluit van 18 oktober 2004 (Belgisch Staatsblad, 
20 oktober 2004, pp. 72944 en volgende, inzonderheid pp. 72944–72945, en erratum, 9 november 2004, 
p. 75422). 
 
 En uit het verslag aan de Koning voorafgaand aan het koninklijk besluit van 14 juni 2004, (Belgisch 
Staatsblad, 24 juni 2004, pp. 51791 en volgende, en addendum, 24 september 2004, tweede editie, pp. 69172 en 
volgende, inzonderheid p. 69176) blijkt dat de wetgever bewust heeft geopteerd voor een fiscale vrijstelling van 
Infrabel. Volgens de provincie Oost-Vlaanderen is het feit dat vijf maanden later geen belastingvrijstelling is 
gegund aan de N.M.B.S., geen vergetelheid, maar past dat in de omzetting van de Europese richtlijnen die een 
interne markt beogen te creëren voor spoorwegondernemingen. 
 
 A.7.1.  De Ministerraad blijft bij zijn standpunt in hoofdorde dat de prejudiciële vraag geen antwoord 
behoeft, nu de N.M.B.S. een belastingvrijstelling geniet op basis van een algemeen rechtsbeginsel. 
 
 A.7.2.  De Ministerraad antwoordt ook dat het provinciale belastingreglement niet het voorwerp is van de 
prejudiciële vraag en dat de uiteenzetting van de provincie Oost-Vlaanderen dienaangaande niet ter zake dienend 
is. 
 
 A.7.3.  Voor de Ministerraad is de discriminatie, indien zij door het Hof wordt aangenomen, wel degelijk te 
wijten aan het ontbreken van een wettelijke vrijstelling, discriminatie die door de verwijzende rechter kan 
worden rechtgezet. 
 
 De Ministerraad refereert nog aan het arrest nr. 113/2005 van 30 juni 2005, waarin het Hof oordeelde dat de 
fiscale vrijstelling van De Post verantwoord was op basis van haar openbare dienstverlening op basis van de 
beheersovereenkomst tussen het overheidsbedrijf en de Staat. Ook de N.M.B.S. Holding en Infrabel en de 
N.M.B.S. zijn op basis van hun respectieve beheersovereenkomsten tot hun openbare dienstverlening gehouden. 
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 A.7.4.  De Ministerraad antwoordt voorts dat de liberalisering van het spoorwegvervoer niet als 
verantwoording kan dienen. Ondanks het vrijmaken van de markt wegen op alle drie overheidsbedrijven nog 
steeds bepaalde verplichtingen die niet op andere operatoren wegen en de fiscale vrijstelling blijft noodzakelijk 
en verantwoord. De liberalisering van het spoorwegvervoer kan niet verantwoorden dat enkel de N.M.B.S. is 
uitgesloten van de fiscale vrijstelling. 
 
 De Ministerraad besluit dat het de verwijzende rechter toekomt dezelfde vrijstelling te verlenen aan de 
N.M.B.S. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  De eerste in het geding zijnde bepaling, namelijk artikel 204 van de wet van 

21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 

(hierna : de wet van 21 maart 1991), ingevoegd bij koninklijk besluit van 14 juni 2004 tot 

hervorming van de beheersstructuren van de spoorweginfrastructuur, bekrachtigd bij 

artikel 312 van de programmawet van 27 december 2004 (hierna : het koninklijk besluit van 

14 juni 2004) luidt : 

 
 « In artikel 180 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt een 12° 
toegevoegd, luidende : 
 
 ‘ 12° de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel ’. 
 
 Infrabel is vrijgesteld van alle belastingen, heffingen en rechten ten voordele van de 
provincies, de gemeenten en de agglomeraties van gemeenten ». 
 

 B.1.2.  De tweede in het geding zijnde bepaling, te weten artikel 14 van de wet van 

23 juli 1926 betreffende N.M.B.S. Holding en haar verbonden vennootschappen (hierna : de 

wet van 23 juli 1926), gewijzigd bij artikel 8, § 7, 1°, van het koninklijk besluit van 

18 oktober 2004 houdende sommige maatregelen voor de reorganisatie van de Nationale 

Maatschappij der Belgische Spoorwegen (hierna : het koninklijk besluit van 18 oktober 

2004), bekrachtigd bij artikel 313 van de programmawet van 27 december 2004, luidt : 

 
 « Onverminderd de bepalingen van de Wetboeken der registratie-, hypotheek- en 
griffierechten, der successierechten, der zegelrechten en der met het zegel gelijkgestelde 
taxen, wordt N.M.B.S. Holding met de Staat gelijkgesteld voor de toepassing der wetten 
inzake directe of indirecte belastingen. Zij is vrijgesteld van alle belastingen en taxen ten bate 
van provinciën en gemeenten, met uitzondering echter van heffingen ter vergoeding van op 
haar verzoek verstrekte diensten ». 
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 De wijziging van die bepaling bij artikel 8, § 7, 1°, van het koninklijk besluit van 

18 oktober 2004 bestond erin dat de woorden « de Nationale Maatschappij der Belgische 

Spoorwegen » werden vervangen door « N.M.B.S. Holding ». 

 

 B.2.  De prejudiciële vraag betreft de bestaanbaarheid van de in het geding zijnde 

bepalingen met de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, doordat die bepalingen « de 

N.M.B.S. Holding en Infrabel vrijstellen van alle belastingen, heffingen en rechten ten 

voordele van de provincies, de gemeenten en de agglomeraties van gemeenten, terwijl de 

N.M.B.S. niet wordt vrijgesteld van deze belastingen, heffingen en rechten ». 

 

 B.3.  De Ministerraad betwist de pertinentie van de prejudiciële vraag, ervan uitgaande 

dat de vestigingen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (hierna : 

N.M.B.S.) moeten worden vrijgesteld van de provinciebelasting op basis van het door het Hof 

van Cassatie erkende algemene beginsel dat de goederen die worden aangewend voor de 

openbare dienst, dienen te worden vrijgesteld van belastingen. 

 

 In beginsel komt het de verwijzende rechter toe na te gaan of het antwoord op de 

prejudiciële vraag nuttig is om het hem voorgelegde geschil te beslechten. Slechts wanneer 

dat klaarblijkelijk niet het geval is, vermag het Hof te beslissen dat de vraag geen antwoord 

behoeft. 

 

 In zijn verwijzingsvonnis heeft de verwijzende rechter geoordeeld 

 

 « dat een algemeen principe van belastingvrijdom van het openbaar domein niet bestaat. 
Voor zover het al zou bestaan, moet vastgesteld worden dat volgens de recente rechtspraak dit 
principe maar geldt voor zover de betrokken instantie inzake belastingen uitdrukkelijk 
gelijkgesteld is met de Staat. De [N.M.B.S.] is op het gebied van belastingen niet 
gelijkgesteld met de Belgische Staat en er is evenmin een uitdrukkelijke vrijstelling voorzien 
van provinciale belastingen ». 
 

 Aangezien, onder meer rekening houdend met de omvorming van de N.M.B.S., in 2004, 

tot een autonoom overheidsbedrijf met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap van 

publiek recht, niet blijkt dat de verwijzende rechter uitgaat van een kennelijk verkeerd 

uitgangspunt, is de exceptie niet gegrond. 
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 B.4.  De verwijzende rechter, die uitspraak dient te doen over de vordering van de 

N.M.B.S. tot vernietiging van een reeks aanslagen die de provincie Oost-Vlaanderen voor het 

aanslagjaar 2009 heeft gevestigd op het beheer van haar treinstations in Oost-Vlaanderen, 

vraagt de in het geding zijnde bepalingen te toetsen aan de artikelen 10, 11 en 172 van de 

Grondwet, « al dan niet gelezen in samenhang met het Belastingreglement van de provincie 

Oost-Vlaanderen, vastgesteld bij provincieraadsbesluit van 3 december 2008 ». 

 

 Het Hof kan evenwel een belastingreglement niet in zijn toetsing betrekken. 

 

 B.5.  De artikelen 10 en 11 van de Grondwet waarborgen het beginsel van gelijkheid en 

niet-discriminatie. Artikel 172 van de Grondwet is een bijzondere toepassing van dat beginsel 

in fiscale aangelegenheden. 

 

 B.6.  Bij de reorganisatie van de N.M.B.S. tot een groep met een N.M.B.S. Holding en 

twee dochtervennootschappen, de N.M.B.S. en Infrabel, heeft de wetgever, enerzijds, de 

principiële belastingvrijstelling ten aanzien van lokale belastingen die de vroegere N.M.B.S. 

genoot krachtens artikel 14 van de wet van 23 juli 1926 « tot oprichting van de Nationale 

Maatschappij der Belgische Spoorwegen » toegekend aan de N.M.B.S. Holding door in dat 

artikel de vermelding « de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen » te vervangen 

door « N.M.B.S. Holding » (artikel 8, § 7, 1°, van het koninklijk besluit van 18 oktober 2004), 

en, anderzijds, een vergelijkbare vrijstelling ingevoerd ten aanzien van Infrabel (artikel 5 van 

het koninklijk besluit van 14 juni 2004). 

 

 Nu die vrijstellingen, vervat in de in het geding zijnde bepalingen, zijn ingegeven door de 

wil om het beheer van de goederen die nodig zijn voor de uitvoering van de openbare dienst 

op het gebied van personen- en goederenverkeer per trein niet te laten bezwaren door lokale 

belastingen, is er geen redelijke verantwoording om geen vrijstelling te verlenen aan de 

N.M.B.S. terwijl die wel is verleend aan zowel de N.M.B.S. Holding als aan Infrabel en alle 

drie entiteiten van de N.M.B.S.-groep zich, inzonderheid wat het uitvoeren van de betrokken 

openbare dienstverplichtingen betreft, in een vergelijkbare situatie bevinden. 
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 B.7.  Aangezien artikel 172, tweede lid, van de Grondwet bepaalt dat geen vrijstelling of 

vermindering van belasting kan worden ingevoerd dan door een wet, kan enkel de wetgever 

een einde maken aan de vastgestelde discriminatie, met inachtneming van het recht van de 

Europese Unie. 

 

 B.8.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof  

 

 zegt voor recht : 

 

 -  Artikel 204 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige 

economische overheidsbedrijven en artikel 14 van de wet van 23 juli 1926 betreffende 

N.M.B.S. Holding en haar verbonden vennootschappen schenden de artikelen 10, 11 en 172 

van de Grondwet niet. 

 

 -  De ontstentenis van een wetsbepaling die de Nationale Maatschappij der Belgische 

Spoorwegen op dezelfde wijze behandelt als de N.M.B.S. Holding en Infrabel inzake lokale 

belastingen op de goederen die nodig zijn voor de uitvoering van de openbare dienst, schendt 

de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 30 mei 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 5449 en 5450 

 
 

Arrest nr. 76/2013 
van 30 mei 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 6 van de wet van 17 april 1835 op de 

onteigening ten algemene nutte, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechters L. Lavrysen, 

J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij arresten van 26 juni 2012 in zake respectievelijk de gemeente Lede tegen Anny 
Lemmens en anderen en de gemeente Lede tegen Joannes Matthys, waarvan de expedities ter 
griffie van het Hof zijn ingekomen op 4 juli 2012, heeft het Hof van Beroep te Gent de 
volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 6 van de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemene nutte de 
artikelen 10 en 11 G.W. in samenhang gelezen met de algemene beginselen van 
rechtszekerheid en inachtneming van de rechten van de verdediging, voor zover dat artikel de 
termijn van hoger beroep doet lopen van de uitspraak, en niet vanaf de betekening of 
kennisgeving zoals voorzien in artikel 1051 Ger.W. ? ». 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5449 en 5450 van de rol van het Hof, werden 
samengevoegd. 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lede; 
 
 -  Anny Lemmens en Els Durieux, wonende te 9340 Lede, Kloosterstraat 96, Hans 
Durieux, wonende te 9260 Wichelen, Papestraat 122, en Anneken Durieux, wonende te 
9260 Wichelen, Heide 39; 
 
 -  Joannes Matthys, wonende te 9340 Lede, Kloosterstraat 56; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  Anny Lemmens, Els Durieux, Hans Durieux en Anneken Durieux; 
 
 -  Joannes Matthys; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 16 april 2013 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. F. Van Hoecke, advocaat bij de balie te Gent, voor het college van burgemeester en 
schepenen van de gemeente Lede; 
 
 .  Mr. T. Huygens loco Mr. W. De Cuyper, advocaten bij de balie te Dendermonde, voor 
Anny Lemmens, Els Durieux, Hans Durieux, Anneken Durieux en Joannes Matthys; 
 
 .  Mr. G. Verschingel loco Mr. S. Ronse en G. Dewulf, advocaten bij de balie te Kortrijk, 
voor de Ministerraad; 
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 -  hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en J. Spreutels verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in de bodemgeschillen 
 
 In beide zaken heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde op 30 december 2011 een vordering 
van de gemeente Lede strekkende tot onteigening ontoelaatbaar verklaard omdat niet het volledige 
administratieve dossier was neergelegd. Bij dagvaarding van 15 maart 2012 heeft de gemeente Lede tegen beide 
vonnissen hoger beroep ingesteld. Het Hof van Beroep te Gent stelt in de verwijzingsarresten vast dat, krachtens 
artikel 6 van de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemene nutte, het hoger beroep binnen 15 dagen 
na de uitspraak van het vonnis moet worden ingesteld. Volgens de rechtspraak van het Hof van Cassatie geldt die 
beroepstermijn op straffe van nietigheid. 
 
 Doordat de beroepstermijn begint te lopen vanaf de uitspraak, zo stelt het Hof van Beroep vast, wijkt de 
voormelde regeling af van het gemeen recht. Krachtens artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek begint de 
beroepstermijn te lopen vanaf de betekening van het vonnis of de kennisgeving ervan aan de partijen. Volgens 
het Hof van Beroep staat niet vast dat een kennisgeving aan de partijen heeft plaatsgevonden, maar enkel dat hun 
advocaten kort na de uitspraak een afschrift ontvingen. Op 29 februari 2012 hebben de geïntimeerden de 
betrokken vonnissen aan de appellante laten betekenen. In beide zaken stelt het Hof van Beroep, alvorens 
uitspraak te doen, de hiervoor weergegeven prejudiciële vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  De gemeente Lede, appellante voor de verwijzende rechter, is van oordeel dat de prejudiciële vraag 
bevestigend moet worden beantwoord. De automatische wijze waarop de beroepstermijn ingaat, met toepassing 
van de in het geding zijnde bepaling, zou een onverantwoord verschil in behandeling inhouden ten opzichte van 
de rechtspleging waarin het Gerechtelijk Wetboek voorziet. De gemeente Lede verwijst in dat verband naar de 
arresten nrs. 72/98 en 89/98, waarin het Hof een bepaling van de jeugdbeschermingswet strijdig heeft bevonden 
met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre zij de beroepstermijn doet lopen vanaf de datum van de 
uitspraak. Zelfs indien het de bedoeling van de wetgever was om de procedure snel te laten verlopen teneinde 
duidelijkheid te verkrijgen over het eigendomsrecht van de onteigende en de onteigenaar, dan zou die 
doelstelling eveneens worden bereikt indien de beroepstermijn pas aanvangt na betekening of kennisgeving van 
het bestreden vonnis. 
 
 De in het geding zijnde bepaling bevat volgens de gemeente Lede geen informatiewaarborg : er is geen 
zekerheid dat het vonnis op de vooropgestelde datum zal worden uitgesproken, zodat de partijen verplicht zijn 
om telkens naar de volgende zitting te gaan om zich van de datum van uitspraak te vergewissen. Bovendien zou 
het recht van verdediging worden geschonden. Het recht op hoger beroep zou door de in het geding zijnde 
bepaling op zodanige wijze worden beperkt, dat de kern ervan wordt aangetast. De gemeente Lede wijst in dat 
verband op de juridisch-technische aard van de materie, alsook op enkele feitelijke omstandigheden, zoals het 
feit dat de bestreden vonnissen op 30 december 2011 werden uitgesproken, waardoor er, rekening houdend met 
de wettelijke feestdag van nieuwjaar en de gebruikelijke sluiting van de administraties in die periode, reeds 
enkele dagen van de beroepstermijn verloren gingen. 
 



4 
 

 A.2.  De geïntimeerden voor de verwijzende rechter zijn van mening dat de prejudiciële vraag ontkennend 
moet worden beantwoord. Zelfs ervan uitgaand dat er sprake is van een verschil in behandeling van twee 
voldoende vergelijkbare categorieën van personen, is dat verschil in behandeling niet onredelijk in het licht van 
de doelstellingen van de wet van 17 april 1835. Het doel van de in het geding zijnde bepaling bestaat er met 
name in om zo snel mogelijk duidelijkheid te creëren omtrent de wettigheid van de onteigening. Dezelfde 
doelstelling komt tot uiting in andere bepalingen van dezelfde wet. Voor de regeling van de verschuldigde 
vergoeding geldt die doelstelling niet. De wetgever wenste de duur van de onteigeningsdreiging voor de 
onteigende zo kort mogelijk te houden. Zodra er een definitieve uitspraak is over de wettigheid van de 
onteigening, verdwijnt de « eigendomsverlamming », ook al is er nog geen uitspraak over de vergoeding. Ook 
het algemeen belang dat door een onteigeningsprocedure wordt beoogd, zou een zo kort mogelijke periode van 
onzekerheid omtrent de wettigheid van de onteigening verantwoorden. 
 
 Van een aantasting van de rechten van de verdediging is volgens de geïntimeerden voor de verwijzende 
rechter geen sprake. Overeenkomstig artikel 770 van het Gerechtelijk Wetboek hebben de partijen kennis van de 
datum van de uitspraak, die in openbare terechtzitting plaatsvindt. De partijen kunnen derhalve onmiddellijk 
kennis nemen van de uitspraak. Daarna kunnen zij ter griffie bijkomend inzage nemen in het vonnis en 
desgewenst afschrift nemen. Overeenkomstig artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek zendt de griffier 
bovendien, binnen acht dagen na de uitspraak, een afschrift van het vonnis aan elke partij of aan hun advocaten. 
In het gemeen strafrecht zouden overigens een identieke beroepstermijn en een identiek aanvangspunt van die 
termijn gelden. 
 
 De geïntimeerden voor de verwijzende rechter zijn voorts van oordeel dat de conclusie van het Hof in de 
arresten nrs. 72/98 en 89/98 niet naar het huidige geding kan worden getransponeerd. Zij wijzen erop dat de 
onteigenende overheid niet zonder meer met de onteigende kan worden gelijkgesteld en evenmin met degene die 
het voorwerp uitmaakt van een maatregel als bedoeld in de jeugdbeschermingswet. Ook de doelstellingen van 
die wet zijn niet vergelijkbaar met de doelstellingen van de in het geding zijnde onteigeningswet. Tot slot zouden 
ook de door de gemeente Lede aangehaalde feitelijke elementen niet relevant zijn. 
 
 A.3.  Ook de Ministerraad is van oordeel dat de prejudiciële vraag ontkennend moet worden beantwoord. 
Zoals de geïntimeerden voor de verwijzende rechter betwist hij in de eerste plaats de vergelijkbaarheid van de 
betrokken categorieën. In ondergeschikte orde voert hij aan dat het verschil in behandeling een wettig doel 
nastreeft, op een objectief en pertinent criterium steunt en evenredig is aan de beoogde doelstelling. De 
bijzondere rechtspleging inzake onteigening zou worden verantwoord door de urgentie ter verwezenlijking van 
het algemeen belang, enerzijds, en het waarborgen van het individueel belang van de onteigende, anderzijds. Het 
gegeven dat een procespartij betrokken is in een onteigeningsprocedure is een objectief en pertinent criterium 
van onderscheid. Wat de evenredigheid van het onderscheid betreft, heeft de wetgever een billijk evenwicht tot 
stand gebracht tussen de snelle afhandeling van de onteigeningsprocedure, enerzijds, en de rechten van de 
verdediging van de procespartijen, in het bijzonder hun recht op een dubbele aanleg, anderzijds. 
 
 De Ministerraad merkt op dat de in het geding zijnde bepaling de procespartijen niet het recht ontzegt om 
hoger beroep aan te tekenen, maar enkel voorziet in een verkorte termijn, die bovendien een aanvang neemt bij 
de uitspraak van het bestreden vonnis. Van een schending van het recht van verdediging of het 
rechtszekerheidsbeginsel zou dus geen sprake kunnen zijn. Bovendien bestaat in andere rechtstakken een 
nagenoeg identieke regeling. De Ministerraad verwijst met name naar artikel 203, § 1, van het Wetboek van 
strafvordering. Om kennis te nemen van het vonnis, volstaat het om op de dag van de uitspraak contact op te 
nemen met de griffie van de bevoegde rechtbank. De procespartijen in de onteigeningsprocedure hebben volgens 
de Ministerraad altijd zekerheid over het moment waarop het bestreden (tussen)vonnis zal worden uitgesproken. 
Ofwel is dat op de zitting zelf waarop de rechter kennis neemt van het onteigeningsdossier, ofwel is dat op de 
eerstvolgende zitting. Wanneer de zitting wegens bepaalde omstandigheden wordt verdaagd, zal zij steeds op 
vaste datum plaatsvinden. Het komt de partijen derhalve toe zich tijdig te informeren. 
 
 Het argument van de gemeente Lede dat de vooropgestelde doelstellingen ook kunnen worden bereikt door 
de beroepstermijn te laten aanvangen vanaf de betekening of de kennisgeving, kan naar het oordeel van de 
Ministerraad niet dienstig worden aangevoerd. Het komt immers niet aan de partijen toe om de wenselijkheid 
van een bepaalde keuze van de wetgever in het geding te brengen, enkel en alleen omdat er in casu een 
verkeerde toepassing van de rechtsregel werd gemaakt. 
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- B - 

 

 B.1.  Krachtens artikel 5 van de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemene 

nutte verklaart de rechter, wanneer hij vaststelt dat de vordering tot onteigening niet 

regelmatig werd ingesteld, dat de wettelijke vormvoorschriften niet werden nageleefd of dat 

het plan der werkzaamheden niet toepasselijk is op de eigendom waarvan de onteigening 

wordt gevorderd, « dat er geen verdere rechtspleging moet geschieden ». 

 

 Artikel 6 van dezelfde wet voorziet in de mogelijkheid van hoger beroep tegen dat 

vonnis : 

 

 « Het hoger beroep tegen dit vonnis, evenals tegen datgene waarbij zal besloten zijn dat 
er dient overgegaan tot de regeling der vergoeding, zal binnen vijftien dagen na de uitspraak 
ervan ingesteld worden. 
 
 Het beroep zal een dagvaarding tot verschijning binnen de 8 dagen bevatten alsmede de 
bezwaren tegen het vonnis, dit alles op straf van nietigheid; geen andere bezwaren buiten die 
welke in de akte van beroep vermeld zijn, zullen op de zitting of schriftelijk mogen besproken 
worden. 
 
 Over het beroep zal zonder uitstel uitspraak worden gedaan op de bij bevelschrift van de 
voorzitter op verzoekschrift vastgestelde dag ». 
 

 B.2.  De verwijzende rechter wenst van het Hof te vernemen of de laatstgenoemde 

bepaling de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in samenhang gelezen met het 

rechtszekerheidsbeginsel en het beginsel van de rechten van de verdediging, doordat de 

termijn om hoger beroep in te stellen loopt vanaf de uitspraak en niet vanaf de betekening of 

kennisgeving zoals artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt. 

 

 Volgens die laatste bepaling is de termijn om hoger beroep aan te tekenen één maand, te 

rekenen vanaf de betekening van het vonnis of, in bepaalde gevallen, vanaf de kennisgeving 

ervan. De betekening gebeurt bij deurwaardersexploot, door de belanghebbende partij. De 

kennisgeving wordt gedaan bij gerechtsbrief, door de griffier. 

 

 De prejudiciële vraag heeft geen betrekking op de duur van de termijn om hoger beroep 

in te stellen, maar enkel op het aanvangspunt van die termijn. 
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 B.3.  In weerwil van wat de Ministerraad en de geïntimeerden voor de verwijzende 

rechter aanvoeren, heeft de toepasselijkheid van verschillende procedureregels in 

verschillende soorten van procedures niet tot gevolg dat de daarin betrokken categorieën van 

personen niet vergelijkbaar zouden zijn. 

 

 Het verschil in behandeling tussen bepaalde categorieën van personen dat voortvloeit uit 

de toepassing van verschillende procedureregels in verschillende omstandigheden houdt op 

zich geen discriminatie in. Van discriminatie zou slechts sprake zijn indien het verschil in 

behandeling dat voortvloeit uit de toepassing van die procedureregels een onevenredige 

beperking van de rechten van de daarbij betrokken personen met zich zou meebrengen. 

 

 B.4.  Het recht op toegang tot de rechter, dat een onderdeel is van het recht op een eerlijk 

proces, kan worden onderworpen aan ontvankelijkheidsvoorwaarden, met name wat betreft 

het instellen van een rechtsmiddel. Die voorwaarden mogen echter niet ertoe leiden dat het 

recht op zodanige wijze wordt beperkt dat de kern ervan wordt aangetast. Dit zou het geval 

zijn wanneer de beperkingen geen wettig doel nastreven of indien er geen redelijk verband 

van evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen en het nagestreefde doel. 

 

 B.5.  De regels betreffende de vormvoorschriften en termijnen om beroep in te stellen 

zijn gericht op een goede rechtsbedeling en het weren van de risico’s van rechtsonzekerheid. 

Die regels mogen de rechtzoekenden echter niet verhinderen de beschikbare rechtsmiddelen te 

doen gelden. 

 

 B.6.  De onteigening biedt de overheid de mogelijkheid om voor doeleinden van 

algemeen nut de beschikking te krijgen over in het bijzonder onroerende goederen die niet 

middels de gewone wijzen van eigendomsoverdracht kunnen worden verworven. 

 

 Ter waarborging van de rechten van de eigenaar bepaalt artikel 16 van de Grondwet 

evenwel dat niemand van zijn eigendom kan worden ontzet dan ten algemenen nutte, in de 

gevallen en op de wijze bij de wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande 

schadeloosstelling. 

 

 De bij de wet van 17 april 1835 geregelde procedure beoogt in hoofdzaak de eigenaars te 

beschermen tegen onrechtmatig optreden van de overheid, en dit in het kader van het 
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grondrecht gewaarborgd bij artikel 16 van de Grondwet. Meer in het bijzonder beoogt die 

procedure de onteigende het recht op een billijke schadeloosstelling te waarborgen. 

 

 B.7.  De bijzondere aard van de onteigeningsprocedure, die de overheid in staat stelt om 

eigendom te verwerven voor doeleinden van algemeen nut, enerzijds, en de burger 

bescherming biedt tegen onrechtmatige inmenging in zijn eigendomsrecht, anderzijds, kan 

redelijkerwijze verantwoorden dat die procedure verschillen vertoont ten opzichte van de 

gemeenrechtelijke procedure. 

 

 Bij de totstandkoming van de wet van 17 april 1835 heeft de wetgever inzonderheid 

beoogd de periode van onzekerheid over het lot van de eigendom, die het voorwerp uitmaakt 

van een vordering tot onteigening, tot een strikt minimum te beperken : 

 

 « De regering heeft terecht gedacht dat het steeds dringend noodzakelijk is om te 
voorzien in wat het algemeen belang vereist, net zoals het eveneens, in het privaat belang, 
noodzakelijk is zo spoedig mogelijk het soort verbod op te heffen dat op de met onteigening 
bedreigde eigendom weegt » (eigen vertaling) (Verslag, Parl. St., Kamer, 1834-1835, nr. 129, 
p. 4). 
 

 B.8.  Het is dus zowel in het belang van de onteigenende overheid als in het belang van 

de onteigende burger dat de onteigeningsprocedure een snel en doeltreffend verloop kent. 

 

 De in het geding zijnde bepaling is erop gericht zo spoedig mogelijk uitsluitsel te 

verschaffen over de wettigheid van de vordering die door de onteigenende overheid is 

ingesteld en die door de rechter in eerste aanleg toelaatbaar of ontoelaatbaar is verklaard, 

meer bepaald nadat hij heeft gecontroleerd of de vordering regelmatig werd ingesteld, of de 

wettelijke vormvoorschriften werden nageleefd en of het plan der werkzaamheden 

toepasselijk is op de eigendom waarvan de onteigening wordt gevorderd. 

 

 B.9.  Beide partijen in de procedure, al dan niet aanwezig op de zitting vastgesteld voor 

de uitspraak, kunnen zich van die uitspraak vergewissen en hun recht op hoger beroep binnen 

de wettelijk bepaalde termijn aldus vrijwaren. Die noodzaak om zich hiervan te vergewissen 

heeft geen onevenredige gevolgen, zelfs indien de uitspraak herhaaldelijk wordt uitgesteld. 
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 Van de onteigenende overheid mag bovendien worden verwacht dat zij de nodige 

zorgvuldigheid aan de dag legt en de gerechtelijke voortgang van de door haar opgestarte 

onteigeningsprocedures met de vereiste nauwgezetheid opvolgt. 

 

 B.10.  Uit hetgeen voorafgaat volgt dat het aanvangspunt van de in het geding zijnde 

beroepstermijn niet van die aard is dat het de aanwending van het rechtsmiddel buitensporig 

moeilijk of onmogelijk zou maken. 

 

 De omstandigheid dat de termijn om hoger beroep in te stellen loopt vanaf de uitspraak 

en niet vanaf de betekening of de kennisgeving ervan doet derhalve niet op onevenredige 

wijze afbreuk aan de rechten van de daarbij betrokken personen. Dat is des te meer het geval 

nu het een beroep betreft tegen een beslissing die niet de vaststelling van de billijke 

schadeloosstelling betreft maar enkel de vraag of aan de wettelijke voorwaarden voor het 

uitoefenen van de onteigeningsvordering is voldaan. 

 

 B.11.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 6 van de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemene nutte schendt niet 

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de algemene beginselen 

van de rechtszekerheid en van de rechten van de verdediging. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 30 mei 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5436 

 
 

Arrest nr. 77/2013 
van 6 juni 2013 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 87, 1° en 8°, van de wet van 4 augustus 1996 

betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, gesteld door de 

Correctionele Rechtbank te Neufchâteau. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Moerman, P. Nihoul en F. Daoût, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, 

onder voorzitterschap van voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 19 oktober 2010 in zake de arbeidsauditeur en Sylvie Michelin, 
burgerlijke partij, en anderen tegen David Trotte en anderen, waarvan de expeditie ter griffie 
van het Hof is ingekomen op 26 juni 2012, heeft de Correctionele Rechtbank te Neufchâteau 
de volgende prejudiciële vragen gesteld : 
 
 « -  Schendt artikel 87, 1°, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de 
werknemers bij de uitvoering van hun werk de artikelen 12 en 14 van de Grondwet en 
artikel 7.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden in zoverre : 
 
 -  dat artikel het voor de rechtsonderhorige, op het ogenblik dat hij een gedrag aanneemt, 
niet mogelijk maakt te weten of dat gedrag al dan niet strafbaar is ? 
 -  de strafrechtelijke sancties die het bepaalt, afhankelijk zijn van een aan de Koning 
verleende machtiging die Hem de mogelijkheid biedt de inhoud van de strafbaarstellingen te 
bepalen ? 
 
 -  Schendt artikel 87, 8°, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de 
werknemers bij de uitvoering van hun werk, in samenhang gelezen met de artikelen 22, 1° en 
4°, en 23 van dezelfde wet, de artikelen 12 en 14 van de Grondwet en artikel 7.1 van het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden in zoverre : 
 
 -  dat artikel het voor de rechtsonderhorige, op het ogenblik dat hij een gedrag aanneemt, 
niet mogelijk maakt te weten of dat gedrag al dan niet strafbaar is ? 
 -  de strafrechtelijke sancties die het bepaalt, afhankelijk zijn van een aan de Koning 
verleende machtiging die Hem de mogelijkheid biedt de inhoud van de strafbaarstellingen te 
bepalen ? 
 
 -  Schendt artikel 87, 8°, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de 
werknemers bij de uitvoering van hun werk de artikelen 10 en 11, al dan niet in samenhang 
gelezen met de artikelen 12 en 14 van de Grondwet, de artikelen 6 en 7.1 van het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en het algemeen beginsel 
van het persoonlijke karakter van de straffen, in zoverre het alleen de bouwplaatscoördinator 
die de hoedanigheid van werkgever heeft, strafbaar stelt, zonder te vereisen dat een door hem 
begane persoonlijke fout wordt aangetoond, en aldus een strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid voor andermans daad invoert ? 
 
 -  Schendt artikel 87, 8°, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de 
werknemers bij de uitvoering van hun werk de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre 
het de bouwplaatscoördinator, rechtspersoon, uitsluit van het voordeel van de strafuitsluitende 
verschoningsgrond waarin is voorzien in artikel 5, tweede lid, van het Strafwetboek ? ». 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 17 april 2013 : 
 
 -  is verschenen : Mr. L. Couchard loco Mr. J. Clesse, advocaten bij de balie te Luik, voor 
de Ministerraad; 
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 -  hebben de rechters-verslaggevers P. Nihoul en E. De Groot verslag uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Twee natuurlijke personen en twee rechtspersonen worden door de arbeidsauditeur voor de Rechtbank van 
eerste aanleg te Neufchâteau vervolgd voor diverse overtredingen van de wet van 4 augustus 1996 betreffende 
het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en van de artikelen 418 en 419 van het 
Strafwetboek, wegens het feit door gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg onopzettelijk de dood van een 
werknemer te hebben veroorzaakt. 
 
 Voor de Rechtbank werpen de beklaagden verschillende vragen op waarvan ze wensen dat ze aan het Hof 
worden voorgelegd. Het openbaar ministerie stelt zich ook vragen over de bestaanbaarheid met de Grondwet van 
sommige bepalingen van de voormelde wet van 4 augustus 1996. Bijgevolg stelt de Rechtbank aan het Hof de 
hierboven vermelde prejudiciële vragen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  De Ministerraad merkt op dat het eerste streepje van de eerste prejudiciële vraag betrekking heeft op 
de substantiële wettigheid van artikel 87, 1°, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de 
werknemers bij de uitvoering van hun werk (hierna : de wet van 4 augustus 1996), waarbij het Hof wordt 
verzocht te onderzoeken of de bij die bepaling ingestelde strafbaarstelling voldoende nauwkeurig en 
voorzienbaar is gedefinieerd. De in het geding zijnde strafbaarstelling is het begaan van een overtreding van de 
artikelen 15, 20, 21 en 23 van de wet van 4 augustus 1996 en van de uitvoeringsbesluiten ervan. Wat de 
overtreding van het voormelde artikel 15 betreft, verwijst de Ministerraad naar het arrest nr. 158/2011 van 
20 oktober 2011 en is hij van mening dat de redenering van het Hof in dat arrest kan worden omgezet naar het 
onderhavige geval. Wat de overtredingen van de voormelde artikelen 20 en 21 betreft, gaat de Ministerraad 
ervan uit dat de verplichtingen die voortvloeien uit die twee bepalingen zoals zij worden verduidelijkt, enerzijds, 
door de richtlijn 92/57/EEG van de Raad van 24 juni 1992, waarvan zij gedeeltelijk de omzetting zijn, en, 
anderzijds, door de artikelen 51 en 52 van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of 
mobiele bouwplaatsen, geen aanleiding geven tot dubbelzinnigheid en dat zij nauwkeurig zijn bepaald. Wat 
artikel 23 van de wet van 4 augustus 1996 betreft, doet de Ministerraad gelden dat de aangelegenheid die het in 
detail omschrijft nauwkeurig is geregeld in het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of 
mobiele bouwplaatsen, zodat de lezing van artikel 23 van de wet van 4 augustus 1996 in samenhang met dat 
koninklijk besluit de normaal voorzichtige en zorgvuldige werkgever in staat stelt te weten wat zijn 
verplichtingen zijn en het al dan niet strafbaar karakter van zijn gedrag te bepalen. Hij besluit daaruit dat het 
geheel van de bepalingen waarnaar artikel 87, 1°, van de wet van 4 augustus 1996 verwijst, beantwoordt aan de 
door het wettigheidsbeginsel gestelde vereiste van voorzienbaarheid. 
 
 A.1.2.  De Ministerraad is van mening dat in het tweede streepje van de eerste prejudiciële vraag het Hof 
wordt verzocht de inachtneming, door artikel 87, 1°, van de wet van 4 augustus 1996, van het beginsel van de 
formele wettigheid te toetsen. Hij doet gelden dat dat beginsel niet absoluut is en haalt in dat verband het arrest 
nr. 158/2011 van 20 oktober 2011 aan. Hij onderstreept dat te dezen de in het geding zijnde bepaling verwijst 
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naar artikel 23 van de wet van 4 augustus 1996, dat de machtiging aan de Koning op gedetailleerde wijze 
bepaalt. Hij voegt eraan toe dat het niet gaat om een algemene delegatie maar wel om een gerichte delegatie die 
bepaalde precieze aspecten van hoofdstuk V van de wet van 4 augustus 1996 beoogt, en dat de essentiële 
elementen van de maatregelen waarop de machtiging betrekking heeft, vooraf door de wetgever zijn bepaald in 
de artikelen 20 en 21 van de wet van 4 augustus 1996. 
 
 A.2.1.  Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag merkt de Ministerraad op dat zij op dezelfde wijze is 
geformuleerd als de eerste vraag en dat zij artikel 87, 8°, van de wet van 4 augustus 1996 betreft, in samenhang 
gelezen met de artikelen 22, 1° en 4°, en 23 van dezelfde wet. Hij doet opmerken dat uit de memorie van 
toelichting bij artikel 87, 8°, van de wet van 4 augustus 1996 blijkt dat de wetgever aan de coördinatoren van 
tijdelijke of mobiele bouwplaatsen een statuut heeft willen toekennen dat gelijkwaardig is aan dat van de 
preventieadviseurs, wegens het feit dat hun wettelijke taken hoofdzakelijk raadgevend zijn en dat zij niet over 
beslissingsmacht of bevelsbevoegdheid beschikken ten aanzien van de te nemen maatregelen inzake veiligheid 
en gezondheid op de bouwplaats. Hij onderstreept bovendien dat wanneer zij hun functie uitoefenen onder het 
statuut van loontrekkende, zij daarenboven onderworpen zijn aan het gezag van hun werkgever en afhankelijk 
zijn van de middelen die hun door die laatste ter beschikking worden gesteld. 
 
 A.2.2.  Wat het eerste streepje van de prejudiciële vraag betreft, doet de Ministerraad opmerken dat slechts 
ten aanzien van de artikelen 22, 1° en 4°, en 23 van de wet van 4 augustus 1996 aan het Hof een vraag wordt 
gesteld over de voorzienbaarheid van artikel 87, 8°, van de wet van 4 augustus 1996. Hij is van mening dat, 
rekening houdend met het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele 
bouwplaatsen, waarin de verschillende verplichtingen en opdrachten waarin bij die bepalingen is voorzien 
nauwkeurig worden beschreven, de in het geding zijnde bepaling het voor de rechtsonderhorige, op het ogenblik 
dat hij een gedrag aanneemt, mogelijk maakt te weten of dat gedrag al dan niet strafbaar is. 
 
 Wat het tweede streepje van de prejudiciële vraag betreft, merkt de Ministerraad eerst op dat bij artikel 22, 
1° en 4°, van de wet van 4 augustus 1996 geen enkele delegatie aan de Koning wordt verleend. Wat de bij 
artikel 23 van de wet van 4 augustus 1996 aan de Koning verleende machtiging betreft, verwijst hij naar de 
argumentatie die hij heeft uiteengezet in antwoord op de eerste prejudiciële vraag (A.1.2). 
 
 A.3.1.  Ten aanzien van de derde prejudiciële vraag is de Ministerraad in hoofdorde van mening dat zij 
geen antwoord behoeft. Hij zet uiteen dat artikel 87, 8°, van de wet van 4 augustus 1996 is opgeheven bij 
artikel 109, 43°, c), van de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek en is vervangen door 
artikel 131, 8°, van het Sociaal Strafwetboek, dat van kracht is geworden op 1 juli 2011. Hij doet opmerken dat 
krachtens die laatste bepaling, de coördinator verantwoordelijk wordt gehouden zelfs indien hij zijn opdracht 
uitvoert onder het statuut van loontrekkende, zodat de werkgever niet meer kan worden vervolgd in de plaats van 
de loontrekkende coördinator. Hij doet gelden dat vanuit het gezichtspunt van de werkgever die voor het 
verwijzende rechtscollege wordt vervolgd, de nieuwe bepaling gunstiger is dan de oude, zodat, ongeacht het 
antwoord dat door het Hof op de vraag wordt gegeven, de Correctionele Rechtbank in het bodemgeschil 
artikel 87, 8°, van de wet van 4 augustus 1996, krachtens artikel 2, tweede lid, van het Strafwetboek, niet kan 
toepassen op de werkgever van de coördinator. 
 
 A.3.2.  In ondergeschikte orde gaat de Ministerraad ervan uit dat in de derde prejudiciële vraag ten onrechte 
wordt uitgegaan van het principe dat de werkgever, rechtspersoon, van de loontrekkende coördinator 
automatisch verantwoordelijk wordt gehouden voor de fout die door de coördinator is begaan. Hij doet 
opmerken dat, met toepassing van de strafuitsluitende verschoningsgrond waarin is voorzien bij artikel 5, tweede 
lid, van het Strafwetboek, indien degene die de zwaarste fout heeft begaan niet de werkgever, rechtspersoon, is 
maar de loontrekkende coördinator, de werkgever niet verantwoordelijk wordt gesteld. Hij besluit daaruit dat 
niet ervan kan worden uitgegaan dat artikel 87, 8°, van de wet van 4 augustus 1996 een strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid voor andermans daad instelt. 
 
 A.4.1.  Ten aanzien van de vierde prejudiciële vraag herinnert de Ministerraad eraan dat krachtens artikel 5 
van het Strafwetboek, een rechtspersoon slechts strafrechtelijk verantwoordelijk is indien het misdrijf een 
intrinsiek verband heeft met de verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn belangen, of indien het 
voor zijn rekening is gepleegd. Hij preciseert dat in principe één enkele persoon wordt veroordeeld, ofwel de 
natuurlijke persoon, ofwel de rechtspersoon : indien geen enkele natuurlijke persoon is geïdentificeerd, draagt de 
rechtspersoon als enige de strafrechtelijke gevolgen van het misdrijf, maar indien een verantwoordelijke 
natuurlijke persoon is geïdentificeerd, veroordeelt de rechter in de regel slechts één enkele persoon en spreekt hij 
de andere vrij, krachtens de strafuitsluitende verschoningsgrond waarin is voorzien in artikel 5, tweede lid, van 
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het Strafwetboek. Hij voegt eraan toe dat het slechts uitzonderlijk is, wanneer de natuurlijke persoon opzettelijk 
heeft gehandeld, dat de rechter tegelijkertijd de natuurlijke persoon en de rechtspersoon kan veroordelen. 
 
 De Ministerraad preciseert voorts dat de strafuitsluitende omstandigheid waarin is voorzien bij artikel 5, 
tweede lid, van het Strafwetboek veronderstelt dat aan de volgende drie voorwaarden is voldaan : het misdrijf 
dient onopzettelijk te zijn begaan, de werkgever dient een rechtspersoon te zijn en het misdrijf dat in aanmerking 
is genomen ten laste van de natuurlijke persoon en het misdrijf dat in aanmerking is genomen ten laste van de 
rechtspersoon dienen hetzelfde te zijn. 
 
 A.4.2.  In hoofdorde is de Ministerraad van mening dat de vierde prejudiciële vraag geen antwoord behoeft. 
Hij doet gelden dat in het verwijzingsvonnis ervan lijkt te worden uitgegaan dat, rekening houdend met de 
strafrechtelijke immuniteit van de loontrekkende coördinator die het gevolg is van artikel 87, 8°, van de wet van 
4 augustus 1996, de werkgever, rechtspersoon, de strafuitsluitende verschoningsgrond van artikel 5, tweede lid, 
van het Strafwetboek niet kan aanvoeren, zodat hem het voordeel daarvan zou worden ontzegd. De Ministerraad 
herhaalt dat artikel 87, 8°, van de wet van 4 augustus 1996 sinds 1 juli 2011 niet meer van kracht is en besluit 
daaruit dat het in het hangende geschil niet kan worden toegepast tegen de werkgever van de coördinator. 
 
 A.4.3.  In ondergeschikte orde doet de Ministerraad gelden dat niets het mogelijk maakt artikel 5, tweede 
lid, van het Strafwetboek in die zin te interpreteren dat het het voordeel van de strafuitsluitende 
verschoningsgrond ten gunste van een persoon slechts beperkt voor zover de andere persoon, die de zwaarste 
fout heeft begaan, wordt vervolgd of op zijn minst strafbaar is. Hij leidt daaruit af dat de strafrechtelijke 
immuniteit die de loontrekkende geniet met toepassing van artikel 87, 8°, van de wet van 4 augustus 1996, zijn 
werkgever niet de mogelijkheid ontzegt artikel 5, tweede lid, van het Strafwetboek aan te voeren. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de in het geding zijnde bepalingen 

 

 B.1.1.  De prejudiciële vragen betreffen artikel 87, 1° en 8°, van de wet van 4 augustus 

1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (hierna : de 

wet van 4 augustus 1996). Zoals het was opgesteld op het ogenblik van het ongeval dat aan de 

oorsprong ligt van het geschil dat voor het verwijzende rechtscollege hangende is en op het 

ogenblik van de uitspraak van het vonnis waarbij aan het Hof vragen worden gesteld, 

bepaalde het voormelde artikel 87 : 

 

 « Met gevangenisstraf van acht dagen tot één jaar en met geldboete van 50 tot 2 000 EUR 
of met één van die straffen alleen worden gestraft : 
 
 1°  de opdrachtgever, de bouwdirectie belast met de uitvoering of de bouwdirectie belast 
met de controle op de uitvoering, hun lasthebbers of aangestelden die de bepalingen van de 
artikelen 15, 20, 21 en 23 en hun uitvoeringsbesluiten hebben overtreden; 
 
 2°  de opdrachtgever, de bouwdirectie belast met de uitvoering of de bouwdirectie belast 
met de controle op de uitvoering, hun lasthebbers of aangestelden die geen of onvoldoende 
toezicht hebben gehouden op de door de coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid 
tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk na te leven verplichtingen; 
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 3°  de aannemers, hun lasthebbers of aangestelden die de bepalingen van de artikelen 15, 
20, tweede lid, 23 en 24 en hun uitvoeringsbesluiten hebben overtreden; 
 
 4°  de werkgevers, hun lasthebbers of aangestelden die de bepaling van artikel 31 en zijn 
uitvoeringsbesluiten hebben overtreden; 
 
 5°  de bouwdirectie belast met de uitvoering, haar lasthebbers of aangestelden die de 
bepalingen van de artikelen 25, 28, eerste lid, en 29 en hun uitvoeringsbesluiten hebben 
overtreden; 
 
 6°  de aannemer, zijn lasthebbers of aangestelden die de bepalingen van de artikelen 26, 
28, eerste lid, en 29 en hun uitvoeringsbesluiten hebben overtreden; 
 
 7°  de onderaannemer, zijn lasthebbers of aangestelden die de bepalingen van de 
artikelen 27, 28, eerste lid, en 29 en hun uitvoeringsbesluiten hebben overtreden. 
 
 8°  de coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid tijdens de verwezenlijking van het 
bouwwerk ongeacht of zij werkgever of zelfstandige zijn en, wanneer zij werknemer zijn, hun 
werkgevers, wanneer deze coördinatoren de opdrachten die hen in toepassing van deze wet 
worden toevertrouwd uitoefenen in strijd met de bepalingen van deze wet en de 
uitvoeringsbesluiten ervan of die deze opdrachten niet uitoefenen volgens de voorwaarden en 
de nadere regels bepaald door deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan ». 
 

 B.1.2.  Artikel 87 van de wet van 4 augustus 1996 is opgeheven bij artikel 109, 43°, c, 

van de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek. Het is vervangen door 

artikel 131 van het Sociaal Strafwetboek, dat in werking is getreden op 1 juli 2011, dat wil 

zeggen na de uitspraak van het vonnis waarbij aan het Hof vragen worden gesteld. 

 

 Artikel 131 van het Sociaal Strafwetboek bepaalt : 

 

 « Met een sanctie van niveau 3 wordt bestraft : 
 
 1°  de opdrachtgever, de bouwdirectie belast met de uitvoering of de bouwdirectie belast 
met de controle op de uitvoering, zijn aangestelde of lasthebber, die een inbreuk heeft 
gepleegd op de artikelen 15, 20, 21 en 23 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het 
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en op de uitvoeringsbesluiten 
ervan; 
 
 2°  de opdrachtgever, de bouwdirectie belast met de uitvoering of de bouwdirectie belast 
met de controle op de uitvoering, zijn aangestelde of lasthebber, die geen of onvoldoende 
toezicht heeft uitgeoefend betreffende de verplichtingen die de coördinatoren inzake 
veiligheid en gezondheid tijdens de verwezenlijking van een bouwwerk dienen te respecteren; 
 
 3°  de aannemer, zijn aangestelde of lasthebber die een inbreuk heeft gepleegd op de 
bepalingen van de artikelen 15, 20, tweede lid, 23 en 24 van voormelde wet van 4 augustus 
1996 en de uitvoeringsbesluiten ervan; 
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 4°  de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber die een inbreuk heeft gepleegd op 
artikel 31 van voormelde wet van 4 augustus 1996 en de uitvoeringsbesluiten ervan; 
 
 5°  de bouwdirectie belast met de uitvoering, zijn aangestelde of lasthebber, die een 
inbreuk heeft gepleegd op de bepalingen van de artikelen 25, 28, eerste lid en 29 van 
voormelde wet van 4 augustus 1996 en de uitvoeringsbesluiten ervan; 
 
 6°  de aannemer, zijn aangestelde of zijn lasthebber, die een inbreuk heeft gepleegd op de 
bepalingen van de artikelen 26, 28, eerste lid, en 29 van voormelde wet van 4 augustus 1996 
en de uitvoeringsbesluiten ervan; 
 
 7°  de onderaannemer, zijn aangestelde of zijn lasthebber, die een inbreuk heeft gepleegd 
op de bepalingen van de artikelen 27, 28, eerste lid en 29 van voormelde wet van 4 augustus 
1996 en de uitvoeringsbesluiten ervan; 
 
 8°  de coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens de verwezenlijking van een 
bouwwerk wanneer hij, als werkgever, zijn aangestelde of lasthebber, de taken waarmee hij 
belast is volgens voormelde wet van 4 augustus 1996 en de uitvoeringsbesluiten ervan, hetzij 
uitvoert in strijd met de voormelde bepalingen, hetzij niet uitvoert. 
 
 De inbreuk wordt bestraft met een sanctie van niveau 4 wanneer ze gezondheidsschade of 
een arbeidsongeval tot gevolg heeft gehad voor een werknemer. 
 
 De rechter kan bovendien de straffen bepaald in de artikelen 106 en 107 uitspreken ». 
 

 

 Ten aanzien van de eerste en de tweede prejudiciële vraag 

 

 B.2.1.  In de eerste twee prejudiciële vragen wordt het Hof verzocht de bestaanbaarheid te 

onderzoeken van artikel 87, 1° en 8°, van de wet van 4 augustus 1996 met de artikelen 12 en 

14 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 7.1 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens. 

 

 B.2.2.  In artikel 131, 1° en 8°, van het Sociaal Strafwetboek worden dezelfde 

gedragingen, en in dezelfde bewoordingen beschreven, als die welke strafbaar waren gesteld 

bij artikel 87, 1° en 8°, van de wet van 4 augustus 1996, als misdrijf aangemerkt. De in B.1.2 

vermelde wetswijziging heeft dus geen weerslag op het antwoord dat op de eerste twee 

prejudiciële vragen dient te worden gegeven, aangezien de vraag van de bestaanbaarheid van 

die bepalingen met het wettigheidsbeginsel in strafzaken zich op identieke wijze voordoet. 
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 B.3.1.  Het wettigheidsbeginsel in strafzaken gaat uit van de idee dat de strafwet moet 

worden geformuleerd in bewoordingen op grond waarvan eenieder, op het ogenblik waarop 

hij een gedrag aanneemt, kan uitmaken of dat gedrag al dan niet strafbaar is. Het eist dat de 

wetgever in voldoende nauwkeurige, duidelijke en rechtszekerheid biedende bewoordingen 

bepaalt welke feiten strafbaar worden gesteld, zodat, enerzijds, diegene die een gedrag 

aanneemt, vooraf op afdoende wijze kan inschatten wat het strafrechtelijke gevolg van dat 

gedrag zal zijn en, anderzijds, aan de rechter geen al te grote beoordelingsbevoegdheid wordt 

gelaten. 

 

 Het wettigheidsbeginsel in strafzaken staat evenwel niet eraan in de weg dat de wet aan 

de rechter een beoordelingsbevoegdheid toekent. Er dient immers rekening te worden 

gehouden met het algemene karakter van de wetten, de uiteenlopende situaties waarop zij van 

toepassing zijn en de evolutie van de gedragingen die zij bestraffen. 

 

 Aan het vereiste dat een misdrijf duidelijk moet worden omschreven in de wet is voldaan 

wanneer de rechtsonderhorige, op basis van de bewoordingen van de relevante bepaling en, 

indien nodig, met behulp van de interpretatie daarvan door de rechtscolleges, kan weten welke 

handelingen en welke verzuimen zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid meebrengen. 

 

 B.3.2.  Enkel bij het onderzoek van een specifieke strafbepaling is het mogelijk om, 

rekening houdend met de elementen eigen aan de misdrijven die zij wil bestraffen, te bepalen 

of de door de wetgever gehanteerde algemene bewoordingen zo vaag zijn dat ze het 

wettigheidsbeginsel in strafzaken zouden schenden. 

 

 B.3.3.  Het wettigheidsbeginsel in strafzaken, waarvan de draagwijdte in B.3.1 in 

herinnering is gebracht, gaat niet zover dat het de wetgever ertoe zou verplichten elk aspect 

van de strafbaarstelling zelf te regelen. 

 

 Een delegatie aan de Koning is niet in strijd met het wettigheidsbeginsel in strafzaken 

voor zover de machtiging voldoende nauwkeurig is omschreven en betrekking heeft op de 

tenuitvoerlegging van maatregelen waarvan de essentiële elementen vooraf door de wetgever 

zijn vastgesteld. 
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 Wat artikel 87, 1°, van de wet van 4 augustus 1996 (eerste prejudiciële vraag) betreft 

 

 B.4.  De in het geding zijnde bepaling bestraft de overtredingen van de artikelen 15, 20, 

21 en 23 van de wet van 4 augustus 1996 en van de uitvoeringsbesluiten ervan. 

 

 B.5.1.  Artikel 15 van de wet van 4 augustus 1996 bepaalt : 

 

 « De personen die met toepassing van dit hoofdstuk op enigerlei wijze betrokken zijn bij 
de verplichtingen in verband met werkzaamheden op een tijdelijke of mobiele bouwplaats 
passen de algemene preventiebeginselen bedoeld in artikel 5 toe ». 
 

 B.5.2.  Artikel 5 van dezelfde wet bepaalt : 

 

 « § 1.  De werkgever treft de nodige maatregelen ter bevordering van het welzijn van de 
werknemers bij de uitvoering van hun werk. 
 
 Daartoe past hij de volgende algemene preventiebeginselen toe : 
 
 a)  risico's voorkomen; 
 
 b)  de evaluatie van risico's die niet kunnen worden voorkomen; 
 
 c)  de bestrijding van de risico's bij de bron; 
 
 d)  de vervanging van wat gevaarlijk is door dat wat niet gevaarlijk of minder gevaarlijk 
is; 
 
 e)  voorrang aan maatregelen inzake collectieve bescherming boven maatregelen inzake 
individuele bescherming; 
 
 f)  de aanpassing van het werk aan de mens, met name wat betreft de inrichting van de 
werkposten, en de keuze van de werkuitrusting en de werk- en produktiemethoden, met name 
om monotone arbeid en tempogebonden arbeid draaglijker te maken en de gevolgen daarvan 
voor de gezondheid te beperken; 
 
 g)  zo veel mogelijk de risico's inperken, rekening houdend met de ontwikkelingen van de 
techniek; 
 
 h)  de risico's op een ernstig letsel inperken door het nemen van materiële maatregelen 
met voorrang op iedere andere maatregel; 
 
 i)  de planning van de preventie en de uitvoering van het beleid met betrekking tot het 
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk met het oog op een 
systeembenadering waarin onder andere volgende elementen worden geïntegreerd : techniek, 
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organisatie van het werk, arbeidsomstandigheden, sociale betrekkingen en omgevingsfactoren 
op het werk; 
 
 j)  de werknemer voorlichten over de aard van zijn werkzaamheden, de daaraan 
verbonden overblijvende risico's en de maatregelen die erop gericht zijn deze gevaren te 
voorkomen of te beperken : 
 
 1°  bij zijn indiensttreding; 
 
 2°  telkens wanneer dit in verband met de bescherming van het welzijn noodzakelijk is; 
 
 k)  het verschaffen van passende instructies aan de werknemers en het vaststellen van 
begeleidingsmaatregelen voor een redelijke garantie op de naleving van deze instructies. 
 
 l)  het voorzien in of het zich vergewissen van het bestaan van de gepaste veiligheids- en 
gezondheidssignalering op het werk, wanneer risico's niet kunnen worden voorkomen of niet 
voldoende kunnen worden beperkt door de collectieve technische beschermingsmiddelen of 
door maatregelen, methoden of handelswijzen in de sfeer van de werkorganisatie. 
 
 § 2.  De werkgever bepaalt : 
 
 a)  de middelen waarmee en de wijze waarop het in § 1 bedoelde beleid inzake het 
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk kan worden gevoerd; 
 
 b)  de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de personen belast met het toepassen van 
het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. 
 
 De werkgever past zijn welzijnsbeleid aan in het licht van de opgedane ervaring, de 
ontwikkeling van de werkmethoden of de arbeidsomstandigheden. 
 
 § 3.  De Koning kan de in § 1 bedoelde algemene preventiebeginselen nader omschrijven 
en nader uitwerken met toepassing van of ter voorkoming van specifieke risicosituaties ». 
 

 B.5.3.  Artikel 5, § 1, eerste lid, van de wet van 4 augustus 1996 geeft aan « dat de 

werkgever de nodige maatregelen moet treffen ter bevordering van het welzijn van de 

werknemers bij de uitvoering van hun werk ». Bijgevolg « wordt benadrukt dat de 

verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de arbeid bij de werkgever ligt », die steeds de 

eindverantwoordelijkheid draagt, « ook wanneer hij beroep doet op deskundigen », vermits hij 

« de persoon [is] die het gezag uitoefent in de onderneming ». De in het geding zijnde 

bepaling bevestigt aldus « een principe dat reeds sedert jaren van toepassing is, in deze 

materie » (Parl. St., Kamer, 1995, nr. 71/1, p. 9). 

 

 Wanneer hij de « nodige maatregelen » neemt, moet de werkgever « niet alleen […] 

rekening [houden] met preventiebeginselen van technische aard, maar ook met wat haalbaar is 
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voor de onderneming, onder meer op economisch, ethisch en sociaal vlak, zodat er steeds een 

belangenafweging zal plaatsvinden ». Hij heeft dus een « algemene zorgvuldigheidsplicht die 

op een redelijke wijze moet geïnterpreteerd worden » (ibid.). 

 

 B.5.4.  Artikel 5, § 1, tweede lid, bevat « de fundamentele algemene beginselen, zoals die 

in de Europese kaderrichtlijn 89/691/EEG [lees : 89/391/EEG] van 12 juni 1989 vervat zijn », 

alsook « een aantal preventiebeginselen […] die algemeen aanvaard zijn bij vakdeskundigen 

als valabele uitgangspunten voor het voeren van een preventiebeleid ». De wetgever wenst 

« deze beginselen te verankeren in de wet om met meer moreel gezag deze principes door te 

drukken in de praktijk ». Die preventiebeginselen kunnen in drie categorieën worden 

onderverdeeld. De eerste « omvat de principes die verband houden met het risicobeheer », de 

tweede « de beginselen van de ergonomie » en de derde « betreft het globale opzet van het 

preventiebeleid en de organisatie » (ibid.). 

 

 B.5.5.  Artikel 4, lid 3, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de Europese Unie 

bepaalt dat de lidstaten alle algemene of bijzondere maatregelen treffen welke geschikt zijn 

om de nakoming van de uit de Verdragen of uit de handelingen van de instellingen van de 

Unie voortvloeiende verplichtingen te verzekeren. 

 

 Luidens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie zijn de lidstaten, 

ingevolge die bepaling, wanneer de betrokken regeling geen specifieke sanctie stelt op de 

overtreding van de bepalingen ervan, of daarvoor verwijst naar nationale bepalingen, ertoe 

gehouden alle passende maatregelen te nemen om de doeltreffende toepassing van het recht 

van de Europese Unie te verzekeren. Daartoe dienen de lidstaten erop toe te zien dat 

overtredingen van dat recht onder gelijke materiële en formele voorwaarden worden bestraft 

als vergelijkbare en even ernstige overtredingen van het nationaal recht. Zij zijn daarbij 

weliswaar vrij in hun keuze van de op te leggen sancties, doch deze moeten hoe dan ook 

doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn (zie o.m. HvJ, 21 september 1989, Commissie 

t. Griekenland, 68/88, Jur., 1989, p. 2965; 10 juli 1990, Hansen, C-326/88, Jur., 1990, I, 

p. 2911; 27 februari 1997, Ebony Maritime, C-177/95, Jur., 1997, I, p. 1111). 
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 De wetgever heeft, wat de maatregelen die hij aanneemt betreft, de keuze om 

strafsancties te bepalen, maar de omstandigheid dat hij uitvoering geeft aan een Europese 

richtlijn ontslaat hem niet van de verplichting om het wettigheidsbeginsel in acht te nemen bij 

de omschrijving van de misdrijven die hij instelt. 

 

 B.5.6.  Het « welzijn » in de zin van artikel 5, § 1, eerste lid en tweede lid, van de wet van 

4 augustus 1996 vormt, volgens artikel 3, § 1, 1°, van die wet, « het geheel van factoren 

betreffende de omstandigheden waarin arbeid wordt verricht zoals bedoeld in artikel 4, 

tweede lid », van dezelfde wet. 

 

 Artikel 4, § 1, tweede lid, van de wet van 4 augustus 1996 bepaalt : 

 

 « Het welzijn wordt nagestreefd door maatregelen die betrekking hebben op : 
 
 1°  de arbeidsveiligheid; 
 
 2°  de bescherming van de gezondheid van de werknemer op het werk; 
 
 3°  de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder inzonderheid 
geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk; 
 
 4°  de ergonomie; 
 
 5°  de arbeidshygiëne; 
 
 6°  de verfraaiing van de arbeidsplaatsen; 
 
 7°  de maatregelen van de onderneming inzake leefmilieu, wat betreft hun invloed op de 
punten 1° tot 6° ». 
 

 Volgens de parlementaire voorbereiding is die definitie van het « welzijn » « een 

functionele definitie die de resultante is van de klassieke en van de nieuwere domeinen die tot 

de arbeidsbescherming behoren » : 

 

 « […] Traditioneel gaat het over : 
 
 1°  de arbeidsveiligheid namelijk de discipline die tot doel heeft arbeidsongevallen te 
voorkomen. Daarbij gaat het om de veiligheid van de arbeid wat interacties tussen de 
technische installatie en de werknemer impliceert; 
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 2°  de arbeidsgeneeskunde namelijk de discipline die tot doel heeft beroepsziekten te 
voorkomen. Daarbij staat vooral de persoon van de werknemer centraal in zijn verhouding tot 
zijn werkomgeving; 
 
 3°  de arbeidshygiëne namelijk de discipline die tot doel heeft schadelijke invloeden te 
weren die verbonden zijn aan de aard van het bedrijf door bijvoorbeeld te voorzien in 
ventilatiesystemen en sanitaire installaties. 
 
 Deze drie disciplines hebben de loop der jaren een evolutie gekend waardoor het ook 
belangrijk is het werk aan te passen aan de mens. Dit gebeurt in de ergonomie. De 
arbeidsgeneeskunde legt thans meer de nadruk op preventieve maatregelen, zodat het beter 
leek dit begrip te verlaten en te spreken over de bescherming van de gezondheid van de 
werknemers op het werk. Bovendien is het ook de bedoeling rekening te houden met de stress 
op het werk en de invloed van het leefmilieu op de arbeidsomstandigheden. Rekening 
houdend met deze evoluties was het beter een nieuwe overkoepelende term te bepalen die 
beter weergeeft wat zowel onder de traditionele als de nieuwere domeinen valt. Daarbij is het 
begrip welzijn de meest adequate gebleken. Het gebruik van het begrip gezondheid van de 
Wereldgezondheidsorganisatie geeft binnen het kader van de in artikel 4 opgesomde 
domeinen en disciplines onvoldoende de eigenheid weer van de maatregelen die het voorwerp 
zijn van deze wet » (Parl. St., Kamer, 1995-1996, nr. 71/7, pp. 17-18). 
 

 B.5.7.  Artikel 2, § 1, tweede lid, 1°, §§ 2 en 4, van de wet van 4 augustus 1996 geeft aan 

welke « werknemers » worden beoogd door artikel 5 van de wet. Artikel 2, § 3, machtigt de 

Koning ertoe het toepassingsgebied van de wet tot andere werknemers uit te breiden. 

 

 B.5.8.  Krachtens artikel 33 van de voormelde wet van 4 augustus 1996 is elke werkgever 

verplicht een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk op te richten. Iedere 

werkgever moet ten minste over één preventieadviseur beschikken; in de ondernemingen met 

minder dan twintig werknemers mag de werkgever zelf de functie van preventieadviseur 

vervullen. De dienst voor preventie en bescherming op het werk staat de werkgever en de 

werknemers bij in de toepassing van de in de artikelen 4 tot 32 bedoelde maatregelen, in 

zoverre zij betrekking hebben op het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun 

werk. Aanvullend kan een beroep gedaan worden op een erkende dienst voor preventie en 

bescherming op het werk. De Koning bepaalt de nadere regels betreffende de werking, de 

vereiste bekwaamheden en de opdrachten van de interne dienst voor preventie en 

bescherming op het werk, wat is gebeurd met het koninklijk besluit van 27 maart 1998 

betreffende de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk. 

 

 De preventieadviseurs, die aan bepaalde opleidingseisen moeten voldoen, en die 

gedurende die opleiding vertrouwd worden gemaakt met de eisen vervat in het voormelde 
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artikel 5 van de wet, vervullen hun opdracht in volledige onafhankelijkheid ten opzichte van 

de werkgever en de werknemers en zij mogen geen nadeel ondervinden van hun activiteiten 

als preventieadviseur (artikel 43 van de wet van 4 augustus 1996). 

 

 Ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstellen, 

moeten beschikken over een comité voor preventie en bescherming op het werk, conform het 

bepaalde in de artikelen 49 en volgende. De bevoegdheid van het comité, dat hoofdzakelijk 

als opdracht heeft alle middelen op te sporen en voor te stellen en actief bij te dragen tot alles 

wat wordt ondernomen om het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk te 

bevorderen (artikel 65), is nader omschreven in het koninklijk besluit van 3 mei 1999 

betreffende de opdrachten en de werking van de Comités voor preventie en bescherming op 

het werk. 

 

 B.5.9.  De machtiging die het hiervoor aangehaalde artikel 5, § 3, van dezelfde wet aan de 

Koning verleent, wordt verantwoord door het gegeven dat « de stand van de techniek en de 

wetenschappen die een invloed uitoefenen op het welzijn van de werknemers bij de uitvoering 

van hun werk voortdurend in evolutie zijn ». Door die bepaling worden met name beoogd : 

« specifieke beginselen die naar aanleiding van de bijzondere Europese richtlijnen, in 

uitvoering van de kaderrichtlijn, worden aangenomen zoals, bij biologische of carcinogene 

agentia, manueel hanteren van lasten en beeldschermen », waarbij die « situaties […] 

aanleiding [kunnen] geven tot bijzondere risico’s » (Parl. St., Kamer, 1995, nr. 71/1, p. 11). 

 

 De Koning heeft de eisen gesteld door artikel 5 van de wet van 4 augustus 1996 nader 

gepreciseerd in het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het 

welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Artikel 5 moet in dat licht worden 

gelezen. 

 

 B.5.10.  Gelet op wat voorafgaat, is het bepaalde in artikel 5 van de wet van 4 augustus 

1996 niet onbestaanbaar met het wettigheidsbeginsel in strafzaken, te meer daar die bepaling, 

in zoverre zij in een strafrechtelijke context wordt toegepast, alleen op strikte wijze kan 

worden uitgelegd. Hetzelfde geldt bijgevolg voor artikel 15 van de wet van 4 augustus 1996. 

 

 De in B.5.8 bedoelde maatregelen zijn van die aard dat normaal zorgvuldige personen die 

betrokken zijn bij de werkzaamheden op een tijdelijke of mobiele bouwplaats, op voldoende 
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precieze wijze kunnen weten wat van hen wordt verlangd en zij aldus kunnen weten, op het 

ogenblik dat zij een gedrag aannemen, of dat gedrag al dan niet strafbaar is, zodat, enerzijds, 

degene die de feiten begaat, vooraf op zekere wijze kan inschatten wat het strafrechtelijk 

gevolg van zijn daden kan zijn en, anderzijds, aan de rechter geen al te grote 

beoordelingsbevoegdheid wordt gelaten. 

 

 B.6.1.  De artikelen 20 en 21 van de wet van 4 augustus 1996 bepalen : 

 

 « Art. 20.  De opdrachtgever, de bouwdirectie belast met de uitvoering of de bouwdirectie 
belast met de controle op de uitvoering organiseert de coördinatie van de werkzaamheden van 
de verschillende aannemers en, in voorkomend geval, van de andere betrokkenen, evenals de 
samenwerking tussen deze verschillende aannemers, en in voorkomend geval, van de andere 
betrokkenen met het oog op de veiligheid en gezondheid op de bouwplaats wanneer : 
 
 1°  zij zich gelijktijdig op de bouwplaats bevinden; 
 
 2°  zij elkaar op de bouwplaats opvolgen. 
 
 De aannemers en, in voorkomend geval, de andere betrokkenen zijn er toe gehouden hun 
medewerking te verlenen aan deze coördinatie en samenwerking ». 
 

 « Art. 21.  De opdrachtgever, de bouwdirectie belast met de uitvoering of de bouwdirectie 
belast met de controle op de uitvoering : 
 
 1°  stelt een coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens de verwezenlijking van 
het bouwwerk aan, voor een bouwplaats waarop verscheidene aannemers werkzaam zullen 
zijn; 
 
 2°  doet aan de door de Koning aangeduide overheid, voor de aanvang van de 
werkzaamheden, een voorafgaande kennisgeving voor de opening van de bouwplaats 
toekomen ». 
 

 B.6.2.  De verplichting om zijn medewerking te verlenen aan de coördinatie met het oog 

op de veiligheid en gezondheid, waarin is voorzien bij artikel 20 van de wet van 4 augustus 

1996, is een omzetting van de verplichting waarin is voorzien bij de artikelen 8, 9 en 10 van 

de richtlijn van de Raad 92/57/EEG van 24 juni 1992. De draagwijdte ervan is gedetailleerd 

omschreven in de artikelen 51 en 52 van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 

betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. 

 

 Die verplichting alsook die om een coördinator inzake veiligheid en gezondheid aan te 

stellen en vóór de aanvang van de werkzaamheden een voorafgaande kennisgeving te doen 
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toekomen aan de aangeduide overheid, zijn nauwkeurig bepaald en geven geen aanleiding tot 

dubbelzinnigheid. De artikelen 20 en 21 van de wet van 4 augustus 1996 zijn opgesteld in 

bewoordingen die de opdrachtgever, de bouwdirectie belast met de uitvoering of de 

bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering in staat stellen te weten, op het ogenblik 

dat zij een gedrag aannemen, of dat gedrag al dan niet strafbaar is, zodat, enerzijds, degene 

die de feiten begaat, vooraf op zekere wijze kan inschatten wat het strafrechtelijk gevolg van 

zijn daden kan zijn en, anderzijds, aan de rechter geen al te grote beoordelingsbevoegdheid 

wordt gelaten. 

 

 B.6.3.  Bovendien bevatten de artikelen 20 en 21 van de wet van 4 augustus 1996 geen 

delegatie aan de Koning. 

 

 B.7.1.  Artikel 23 van de wet van 4 augustus 1996 bepaalt : 

 

 « De Koning bepaalt : 
 
 1°  de voorwaarden en de nadere regelen voor de toepassing van de artikelen 20 en 21; 
 
 2°  in welke gevallen de verplichtingen bedoeld in de artikelen 20 en 21 rusten op de 
opdrachtgever, in welke gevallen zij rusten op de bouwdirectie belast met de uitvoering van 
het bouwwerk en in welke gevallen ze rusten op de bouwdirectie belast met de controle op de 
uitvoering; 
 
 3°  in welke gevallen de voorafgaande kennisgeving bedoeld in artikel 21, 2°, moet 
gebeuren, evenals de inhoud ervan; 
 
 4°  de voorwaarden waaraan de coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid tijdens de 
verwezenlijking van het bouwwerk moeten voldoen om hun functie uit te oefenen, met 
inbegrip van hun vorming en de voorwaarden en de nadere regels betreffende de organisatie 
en de eventuele erkenning van deze vorming, evenals hun bevoegdheden en de middelen 
waarover zij moeten kunnen beschikken; 
 
 5°  de nadere verplichtingen in verband met de verwezenlijking van het bouwwerk die 
voortvloeien uit de richtlijnen die door de Europese Unie zijn vastgesteld van : 
 
 a)  de opdrachtgever; 
 
 b)  de bouwdirectie belast met de uitvoering; 
 
 c)  de bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering; 
 
 d)  de onderaannemers van de bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering; 
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 e)  de coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid tijdens de verwezenlijking van het 
bouwwerk; 
 
 f)  de aannemers. 
 
 De Koning kan, bij het bepalen van de in het eerste lid bedoelde voorwaarden, gevallen, 
verplichtingen en nadere regelen, een onderscheid maken tussen de bouwwerken op grond 
van hun omvang, hun complexiteit of hun risicograad, met het oog op het bereiken van een 
gelijkwaardig beschermingsniveau van de werknemers ». 
 

 B.7.2.  De Koning heeft de in die bepaling beoogde aangelegenheid op gedetailleerde 

wijze geregeld in het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of 

mobiele bouwplaatsen. Daaruit vloeit voort dat de in het voormelde artikel 23 bedoelde 

personen bij de lezing van die bepaling in samenhang met het voormelde koninklijk besluit 

kunnen weten of het gedrag dat zij aannemen, al dan niet strafbaar is, zodat, enerzijds, degene 

die de feiten begaat, vooraf op zekere wijze kan inschatten wat het strafrechtelijk gevolg van 

zijn daden kan zijn en, anderzijds, aan de rechter geen al te grote beoordelingsbevoegdheid 

wordt gelaten. 

 

 Bovendien vermocht de wetgever, rekening houdend met de techniciteit van de 

aangelegenheid, aan de Koning de bevoegdheid te delegeren om de inhoud van de 

verplichtingen die hij ten laste legde van de in de artikelen 20, 21 en 23 van de wet van 

4 augustus 1996 bedoelde personen gedetailleerd te omschrijven, aangezien hij de essentiële 

elementen van die verplichtingen in die wet had vastgelegd. 

 

 B.8.  De eerste prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 

 

 

 Wat artikel 87, 8°, van de wet van 4 augustus 1996 (tweede prejudiciële vraag) betreft 

 

 B.9.1.  Artikel 87, 8°, van de wet van 4 augustus 1996 stelt strafsancties in ten laste van 

de coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid die de hun toevertrouwde opdrachten niet 

uitoefenen overeenkomstig de bepalingen van die wet en van de uitvoeringsbesluiten ervan. 

 

 In de prejudiciële vraag wordt het Hof verzocht de bestaanbaarheid te toetsen van die 

bepaling, in samenhang gelezen met de artikelen 22, 1° en 4°, en 23 van de wet van 

4 augustus 1996, met het wettigheidsbeginsel in strafzaken. 
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 B.9.2.  Artikel 22 van de wet van 4 augustus 1996 bepaalt : 

 

 « De coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens de verwezenlijking van het 
bouwwerk heeft inzonderheid als opdracht : 
 
 1°  de tenuitvoerlegging te coördineren van de algemene beginselen inzake preventie en 
veiligheid bij de technische of organisatorische keuzen met het oog op de planning van de 
verschillende werken of werkfasen die tegelijkertijd of na elkaar worden uitgevoerd evenals 
bij de raming van de duur van de uitvoering van deze verschillende werken of werkfasen; 
 
 2°  de tenuitvoerlegging te coördineren van de relevante bepalingen om ervoor te zorgen 
dat de aannemers : 
 
 a)  de algemene preventiebeginselen en de na te leven beginselen tijdens de 
verwezenlijking van het bouwwerk bedoeld in de artikelen 4, 5 en 15 coherent toepassen; 
 
 b)  het veiligheids- en gezondheidsplan bedoeld in artikel 16, 2° toepassen; 
 
 3°  de eventuele aanpassingen aan te brengen in het veiligheids- en gezondheidsplan 
bedoeld in artikel 16, 2°, en het dossier bedoeld in artikel 18, 3° of deze te laten aanbrengen 
naar gelang van de voortgang van de werken en de eventueel daarin aangebrachte 
wijzigingen; 
 
 4°  de samenwerking en de coördinatie te organiseren van de aannemers, ook van die 
welke elkaar op de bouwplaats opvolgen, met het oog op de bescherming van de werknemers 
en de preventie van ongevallen en van beroepsmatige gezondheidsrisico's, alsmede de 
wederzijdse informatie; 
 
 5°  de controle op de juiste toepassing van de werkprocedures te coördineren; 
 
 6°  de nodige maatregelen te treffen opdat alleen bevoegde personen de bouwplaats 
kunnen betreden ». 
 

 B.9.3.  Artikel 23 van de wet van 4 augustus 1996 is aangehaald in B.7.1. 

 

 B.9.4.  De verplichtingen die bij artikel 22, 1° en 4°, en bij artikel 23 ten laste zijn gelegd 

van de coördinator inzake veiligheid en gezondheid, zijn nauwkeuring en gedetailleerd 

omschreven in het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele 

bouwplaatsen. Daaruit volgt dat de coördinator bij de lezing van artikel 87, 8°, van de wet van 

4 augustus 1996, in samenhang met de artikelen 22, 1° en 4°, en 23 van dezelfde wet, kan 

weten, op het ogenblik dat hij een gedrag aanneemt, of dat gedrag al dan niet strafbaar is, 

zodat, enerzijds, degene die de feiten begaat, vooraf op zekere wijze kan inschatten wat het 
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strafrechtelijk gevolg van zijn daden kan zijn en, anderzijds, aan de rechter geen al te grote 

beoordelingsbevoegdheid wordt gelaten. 

 

 B.9.5.  Artikel 22 van de wet van 4 augustus 1996 bevat geen enkele delegatie aan de 

Koning. Wat artikel 23 van dezelfde wet betreft, vermocht de wetgever, zoals in B.7.2 is 

aangegeven, rekening houdend met de techniciteit van de aangelegenheid, aan de Koning de 

bevoegdheid te delegeren om de inhoud van de verplichtingen die hij ten laste van de 

coördinatoren legde, gedetailleerd te omschrijven. 

 

 B.9.6.  De tweede prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 

 

 

 Ten aanzien van de derde en de vierde prejudiciële vraag 

 

 B.10.1.  De derde en de vierde prejudiciële vraag betreffen artikel 87, 8°, van de wet van 

4 augustus 1996 in zoverre het alleen de bouwplaatscoördinator die de hoedanigheid van 

werkgever heeft, strafbaar stelt, zonder te vereisen dat een door hem begane persoonlijke fout 

wordt aangetoond (derde vraag), en in zoverre het de bouwplaatscoördinator, rechtspersoon, 

zou uitsluiten van het voordeel van de strafuitsluitende verschoningsgrond waarin is voorzien 

bij artikel 5, tweede lid, van het Strafwetboek (vierde vraag). 

 

 B.10.2.  Uit het verwijzingsvonnis blijkt dat alleen de werkgever, rechtspersoon, van de 

coördinator inzake veiligheid en gezondheid wordt vervolgd op grond van artikel 87, 8°, van 

de wet van 4 augustus 1996. 

 

 B.10.3.  In de prejudiciële vragen wordt uitgegaan van de hypothese volgens welke, 

aangezien artikel 87, 8°, van de wet van 4 augustus 1996 bepaalt dat, wanneer de 

bouwplaatscoördinator de hoedanigheid van werknemer heeft, alleen zijn werkgever kan 

worden vervolgd voor de fouten die hij begaat tijdens het vervullen van zijn opdracht, die 

bepaling, enerzijds, een strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor anderen zou doen ontstaan 

en, anderzijds, de toepassing, ten voordele van de werkgever, rechtspersoon, van de 

bouwplaatscoördinator, van de strafuitsluitende verschoningsgrond waarin is voorzien bij 

artikel 5, tweede lid, van het Strafwetboek, in de weg zou staan. 
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 B.10.4.  Zoals in B.1.2 is aangegeven, is artikel 87 van de wet van 4 augustus 1996 

opgeheven bij de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek en 

vervangen door artikel 131 van het Sociaal Strafwetboek. In tegenstelling tot artikel 87, 8°, 

van de wet van 4 augustus 1996 bestraft artikel 131, 8°, van het Sociaal Strafwetboek « de 

coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens de verwezenlijking van een bouwwerk 

[…] als werkgever, zijn aangestelde of lasthebber ». Sinds de uitspraak van het 

verwijzingsvonnis zijn de regels met betrekking tot de strafrechtelijke verantwoordelijkheid 

dus in die zin gewijzigd dat de bouwplaatscoördinator die de hoedanigheid van werknemer 

heeft, eveneens kan worden vervolgd voor de fouten die hij begaat en dat zijn werkgever niet 

langer automatisch de enige persoon is die strafrechtelijk verantwoordelijk is. De 

Ministerraad is van mening dat aangezien de nieuwe bepaling voor de werkgever gunstiger is 

dan de vroegere bepaling, de verwijzende rechter artikel 87, 8°, van de wet van 4 augustus 

1996 niet langer op de werkgever kan toepassen. Hij besluit daaruit dat de prejudiciële vragen 

geen antwoord behoeven. 

 

 B.10.5.  Het komt niet het Hof, maar het verwijzende rechtscollege toe om, rekening 

houdend met de voormelde wetswijzigingen, alsook met het in artikel 7 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens en in artikel 15 van het Internationaal Verdrag inzake 

burgerrechten en politieke rechten vervatte beginsel van de retroactiviteit van de mildere 

strafwet, te oordelen of artikel 87, 8°, van de wet van 4 augustus 1996 nog dient te worden 

toegepast op de werkgever. 

 

 B.10.6.  De derde en de vierde prejudiciële vraag dienen te worden teruggezonden naar 

het verwijzende rechtscollege, opdat dit de zaak opnieuw kan beoordelen in het licht van de 

nieuwe bepalingen en kan oordelen of het antwoord op die vragen nog nodig is voor de 

oplossing van het geschil. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 -  zegt voor recht : 

 

 .  Artikel 87, 1°, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de 

werknemers bij de uitvoering van hun werk schendt niet de artikelen 12 en 14 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 7.1 van het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens. 

 

 .  Artikel 87, 8°, van dezelfde wet, in samenhang gelezen met de artikelen 22, 1° en 4°, en 

23 van dezelfde wet, schendt niet de artikelen 12 en 14 van de Grondwet, in samenhang 

gelezen met artikel 7.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 -  zendt de derde en de vierde vraag terug naar het verwijzende rechtscollege. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 6 juni 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut R. Henneuse 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5483 

 
 

Arrest nr. 78/2013 
van 6 juni 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 63, § 3, van de wetten betreffende de politie 

over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968, gesteld door de 

Politierechtbank te Gent. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 7 september 2012 in zake het openbaar ministerie tegen D.V., waarvan de 
expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 19 september 2012, heeft de 
Politierechtbank te Gent de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 63, § 3, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet door aan de in artikel 59, § 1, van dezelfde wet bedoelde 
overheidspersonen de verplichting op te leggen om op verzoek van de personen bedoeld in 1° 
en 2° van hetzelfde artikel van dezelfde wet bij wijze van tegenexpertise, die personen een 
bloedproef te laten ondergaan wanneer er bij hen een alcoholconcentratie van tenminste 
0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht werd gemeten, daar waar diezelfde 
mogelijkheid tot het vragen van een tegenexpertise én de plicht aan de bevoegde 
overheidspersonen om aan een dergelijk verzoek gevolg te geven niet wettelijk is voorzien, 
wanneer de aanvrager een persoon is bij wie een alcoholconcentratie van minstens 0,22 maar 
minder dan 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht werd gemeten, terwijl ook 
die laatste alcoholconcentratie tot een (weliswaar mildere) strafrechtelijke veroordeling van 
de betrokkene kan leiden ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  D.V.; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 17 april 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. K. Poplemon loco Mr. J. Cansse, advocaten bij de balie te Gent, voor D.V.; 
 
 .  Mr. B. Van Hyfte, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. De Groot en P. Nihoul verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 D.V. staat voor de Politiekrechtbank te Gent terecht voor het besturen van een voertuig onder invloed van 
alcohol. De ademanalyse gaf een resultaat van 0,34 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht. 
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 De Politierechtbank stelt vast dat artikel 34 van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, 
gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968 (hierna : Wegverkeerswet), wat de strafmaat betreft een 
onderscheid maakt tussen, enerzijds, een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram per liter 
uitgeademde alveolaire lucht en, anderzijds, een alcoholconcentratie van meer dan 0,22 milligram maar minder 
dan 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht. 
 
 Uit artikel 63, § 3, van de Wegverkeerswet leidt de Politierechtbank af dat de betrokkene slechts een 
tegenexpertise door middel van een bloedproef kan vragen wanneer de ademanalyse een alcoholconcentratie van 
ten minste 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet. Bij een alcoholconcentratie van meer dan 
0,22 milligram maar minder dan 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht, is in die mogelijkheid tot 
tegenexpertise wettelijk dus niet voorzien. 
 
 D.V. verzoekt de Politierechtbank daarover een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof. De 
Politierechtbank acht het aangewezen om op dat verzoek in te gaan. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  De Ministerraad zet uiteen dat het in het geding zijnde verschil in behandeling zijn oorsprong vindt in 
de wet van 18 juli 1990 « tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 
16 maart 1968 en van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer 
te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen » en dat één van de 
doelstellingen van die wet erin bestond het rijden onder invloed tegen te gaan. Hij doet gelden dat de wetgever 
ervoor heeft geopteerd de bloedproef te vervangen door een analyse van de uitgeademde lucht, omdat voor een 
bloedproef het optreden van een geneesheer is vereist, wat omslachtig is en een enorm tijdverlies met zich 
meebrengt. Slechts in de gevallen waarin een ademtest en een ademanalyse niet kunnen worden uitgevoerd en in 
het geval waarin een bloedproef bij wijze van tegenexpertise wordt gevraagd door de betrokkene bij wie een 
alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht wordt gemeten, kan een 
beroep worden gedaan op de bloedproef. 
 
 A.2.  De Ministerraad is van oordeel dat de in het geding zijnde bepaling bestaanbaar is met de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet. Hij meent dat het verschil in behandeling steunt op een objectief criterium, meer 
bepaald de hoeveelheid alcoholconcentratie per liter uitgeademde alveolaire lucht, gemeten door middel van een 
ademanalyse. Hij wijst erop dat de bloedproef bij wijze van tegenexpertise kan worden gevraagd door de 
personen bij wie een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht 
wordt gemeten (artikel 34, § 2, 1°, van de Wegverkeerswet), en dus niet door de personen bij wie de 
alcoholconcentratie minder bedraagt (artikel 34, § 1). De Ministerraad wijst ook erop dat het verschil in 
behandeling aansluit bij het in de wet bepaalde onderscheid op het vlak van de strafsanctie - de strafsanctie 
verschilt naargelang het een inbreuk op artikel 34, § 1, dan wel op artikel 34, § 2, 1°, van de Wegverkeerswet 
betreft - en bij het onderscheid op het vlak van het voorstel tot het innen van een som, dat verplicht moet worden 
gedaan wanneer de alcoholconcentratie minder dan 0,35 milligram per liter uitgeademde lucht bedraagt en meer 
dan 0,22 milligram, maar facultatief is bij een alcoholconcentratie van 0,35 milligram of meer. Uit de 
parlementaire voorbereiding leidt hij af dat de lichtere bestraffing en het verplichte karakter van het voorstel tot 
het innen van een som voor de in artikel 34, § 1, van de Wegverkeerswet bedoelde gevallen, zijn ingegeven door 
de overweging dat de bestraffing veeleer als een waarschuwing dient te worden beschouwd. Het beleid ten 
aanzien van die lichtere overtredingen is volgens de Ministerraad in de eerste plaats gericht op een snelle 
afhandeling via de inning van een som en dus buiten de politierechtbanken, zodat eventuele problemen van 
bewijsvoering zich in dergelijke gevallen niet voordoen. 
 
 A.3.  De Ministerraad meent dat het in het geding zijnde verschil in behandeling eveneens pertinent en 
evenredig is ten aanzien van het door de wetgever nagestreefde doel. De vervanging van de bloedproef, die 
voorheen gold als enig bewijs van alcoholintoxicatie, door een ademtest en -analyse, heeft volgens hem als 
voordeel dat het resultaat van de test onmiddellijk beschikbaar is, waardoor ook de controles aanzienlijk kunnen 
worden verhoogd, wat een preventieve invloed heeft op het gedrag van de bestuurders. Hij meent ook dat de 
beperking van de bloedproef tot de gevallen waarin een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram per 
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liter uitgeademde alveolaire lucht wordt gemeten, redelijk is verantwoord door de vaststelling dat voor die 
gevallen zwaardere straffen zijn bepaald. Indien de wetgever ook voor de lichtere gevallen van alcoholintoxicatie 
had voorzien in de mogelijkheid om de bloedproef te eisen, dan zou hij volgens de Ministerraad afbreuk hebben 
gedaan aan de reeds vermelde doelstelling om het tijdverlies en de administratieve rompslomp die gepaard gaan 
met de bloedproef zo veel als mogelijk weg te werken. 
 
 A.4.  De Ministerraad doet gelden dat de ademtest en de ademanalyse volstrekt betrouwbaar zijn. Hij 
verwijst naar de parlementaire voorbereiding waaruit blijkt dat een wetenschappelijk comité werd belast met een 
studie van de desbetreffende apparatuur en dat uit het rapport van dat comité is gebleken dat die apparatuur zeer 
betrouwbaar is. Hij meent dan ook dat de rechten van verdediging van personen bij wie een alcoholconcentratie 
van minder dan 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht wordt gemeten, voldoende zijn 
gewaarborgd, des te meer daar zij een tweede en, in voorkomend geval, een derde ademanalyse kunnen vragen 
(artikel 59, § 3, van de Wegverkeerswet). Indien de betrokkenen niet ingaan op het voorstel tot het innen van een 
som, zijn hun rechten van verdediging volgens de Ministerraad bovendien afdoende gewaarborgd in de 
procedure voor de politierechtbank. Hij meent daarbij dat het tot de beleidsvrijheid van de wetgever behoort om 
de beoordelingsvrijheid van de politierechtbank op het vlak van de toegelaten bewijsmiddelen te beperken en dat 
de beperking te dezen in redelijkheid wordt verantwoord door de door de wetgever nagestreefde doelstellingen. 
Hij besluit dat de wetgever redelijk heeft gehandeld door voor de lichtere overtredingen een snellere en 
eenvoudigere afhandeling na te streven, en voor de zwaardere inbreuken te voorzien in een procedure met meer 
waarborgen. 
 
 A.5.  D.V., beklaagde voor de verwijzende rechter, meent dat de prejudiciële vraag bevestigend dient te 
worden beantwoord. Uit de in het geding zijnde bepaling leidt hij af dat de bloedproef bij wijze van 
tegenexpertise een recht is van de beklaagde en een plicht voor de daartoe gewettigde overheidspersonen indien 
er sprake is van een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht, en, 
a contrario, dat dat recht niet toekomt aan een beklaagde wanneer er sprake is van een alcoholconcentratie van 
minder dan 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht. Hij is van oordeel dat de in het geding zijnde 
bepaling niet bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet omdat de rechten van verdediging van de 
eerste categorie van beklaagden ruimer zijn dan die van de tweede categorie. Hij doet gelden dat uitgerekend bij 
strafrechtelijke inbreuken die enkel door technische middelen kunnen worden vastgesteld, de mogelijkheid zou 
moeten worden geboden om de goede werking van de apparatuur te laten controleren. 
 
 A.6.  Het feit dat de wet voor de tweede categorie van beklaagden voorziet in lichtere straffen dan voor de 
eerste categorie, kan volgens D.V. niet volstaan om het in het geding zijnde verschil in behandeling te 
verantwoorden. Hij meent dat een mildere bestraffing geen reden vormt voor een beperking van de rechten van 
verdediging. Dit geldt volgens hem des te meer daar er te dezen slechts van een mildere bestraffing kan worden 
gesproken wat de wettelijk bepaalde maxima betreft. Voor de tweede categorie van beklaagden voorziet de wet 
immers in een geldboete van 25 tot 500 euro, terwijl voor de eerste categorie is voorzien in een geldboete van 
200 tot 2 000 euro. Hij wijst daarbij erop dat tussen 200 en 500 euro de bedragen van de geldboetes elkaar 
overlappen. 
 
 A.7.  De omstandigheid dat de beklaagden van de tweede categorie het recht hebben om een tweede en in 
voorkomend geval een derde ademanalyse te vragen, is volgens D.V. niet relevant, vermits ook de beklaagden 
van de eerste categorie dat recht hebben. D.V. is het bovendien niet eens met de stelling van de Ministerraad dat 
de rechten van verdediging zijn gevrijwaard voor de politierechtbank, omdat die rechtbank enkel rekening kan 
houden met de resultaten van de ademanalyse en niet in de mogelijkheid is om nog een tegenexpertise bij wijze 
van bloedproef te bevelen. Hij doet daarbij gelden dat de wetgever weliswaar de beoordelingsbevoegdheid van 
de rechter enigszins kan beperken, maar dat hij daarbij het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie dient te 
eerbiedigen. Ten slotte betwist hij de stelling van de Ministerraad dat de pakkans wordt vergroot door het in het 
geding zijnde verschil in behandeling. 
 
 A.8.  D.V. wijst nog erop dat voor de straf van het verval van het recht tot sturen de wet geen onderscheid 
maakt naar gelang van de hoeveelheid alcoholintoxicatie. 
 
 A.9.1.  De Ministerraad antwoordt dat er wel degelijk een verschil in bestraffing is naargelang de 
alcoholconcentratie meer of minder dan 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht bedraagt. Hij wijst 
erop dat de minimumboete bij de zwaardere intoxicatie acht maal hoger ligt dan bij de lichtere intoxicatie en de 
maximumboete vier maal hoger. De zwaardere bestraffing van personen bij wie een alcoholconcentratie van ten 
minste 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht wordt gemeten, blijkt volgens hem ook uit de 
verzwaring van de straffen ten aanzien van diegenen die eerder voor een dergelijke intoxicatie werden 
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veroordeeld, terwijl een dergelijke verzwaring niet geldt ten aanzien van diegenen die eerder werden veroordeeld 
voor een lichtere alcoholintoxicatie (artikel 36 van de Wegverkeerswet). 
 
 A.9.2.  Met betrekking tot het verval van het recht tot sturen, antwoordt de Ministerraad dat die straf slechts 
een begeleidende en geen autonome straf is, en dat er wel degelijk in de wet op dat vlak verschillen in bestraffing 
bestaan naar gelang van de hoeveelheid alcoholintoxicatie, doordat de wet bij zwaardere intoxicatie de rechter in 
bepaalde gevallen de verplichting oplegt om het verval van het recht tot sturen uit spreken, terwijl die 
verplichting bij lichtere intoxicatie niet bestaat. 
 
 A.9.3.  Wat de door D.V. aangevoerde beperking van de rechten van verdediging betreft, doet de 
Ministerraad nogmaals gelden dat de ademtest en de ademanalyse volstrekt betrouwbaar zijn en dat de goede 
werking van de apparatuur wordt gewaarborgd door de verplichting tot homologatie van de gebruikte toestellen 
(artikel 59, § 4, van de Wegverkeerswet). Hij wijst erop dat het koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende 
de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen onder meer erin voorziet dat die toestellen moeten voldoen 
aan de technische voorschriften van de bijlagen bij het koninklijk besluit of aan evenwaardige Europese normen, 
het voorwerp moeten uitmaken van een modelgoedkeuring, geijkt en geherijkt moeten worden en het voorwerp 
moeten uitmaken van een technische controle. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  De prejudiciële vraag betreft artikel 63, § 3, van de wetten betreffende de politie 

over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968 (hierna : 

Wegverkeerswet), dat bepaalt : 

 

 « De in [artikel] 59, § 1 bedoelde overheidspersonen moeten op verzoek van de personen 
bedoeld in 1° en 2° van dezelfde paragraaf, en bij wijze van tegenexpertise, deze personen een 
bloedproef laten ondergaan door een daartoe opgevorderde geneesheer indien de 
ademanalyse, bekomen na toepassing van artikel 59, § 3, een alcoholconcentratie van ten 
minste 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet ». 
 

 B.1.2.  Artikel 59 van de Wegverkeerswet, waar de in het geding zijnde bepaling naar 

verwijst, bepaalt : 

 

 « § 1.  De officieren van gerechtelijke politie die hulpofficier zijn van de procureur des 
Konings [en] het personeel van het operationeel kader van de federale en lokale politie 
kunnen een ademtest opleggen die erin bestaat te blazen in een toestel dat het niveau van de 
alcoholopname in de uitgeademde alveolaire lucht aangeeft : 
 
 1°  aan de vermoedelijke dader van een verkeersongeval of aan ieder die het mede heeft 
kunnen veroorzaken, zelfs indien hij het slachtoffer ervan is; 
 
 2°  aan ieder die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of een 
bestuurder begeleidt met het oog op de scholing; 
 
 3°  aan ieder die op het punt staat om op een openbare plaats een voertuig of een rijdier te 
besturen of op het punt staat een bestuurder te begeleiden met het oog op de scholing. 

http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln989&bron=doc&anchor=ln989-98
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln989&bron=doc&anchor=ln989-98
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 § 2.  De overheidsagenten bedoeld in § 1 kunnen in dezelfde omstandigheden, zonder 
voorafgaande ademtest, een ademanalyse opleggen, die erin bestaat te blazen in een toestel 
dat de alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht meet. 
 
 § 3.  Op verzoek van de in § 1, 1° en 2°, bedoelde personen aan wie een ademanalyse 
werd opgelegd, wordt onmiddellijk een tweede analyse uitgevoerd en, indien het verschil 
tussen deze twee resultaten meer bedraagt dan de door de Koning bepaalde 
nauwkeurigheidsvoorschriften, een derde analyse. 
 
 Indien het eventuele verschil tussen twee van deze resultaten niet meer bedraagt dan de 
hierboven bepaalde nauwkeurigheidsvoorschriften, wordt het laagste resultaat in aanmerking 
genomen. 
 
 Indien het verschil groter is, wordt de ademanalyse als niet uitgevoerd beschouwd. 
 
 § 4.  De toestellen gebruikt voor de ademtest en voor de ademanalyse moeten 
gehomologeerd zijn, op kosten van de fabrikanten, invoerders of verdelers die de homologatie 
aanvragen, overeenkomstig de bepalingen vastgesteld door de Koning die bovendien 
bijzondere gebruiksmodaliteiten van deze toestellen kan vaststellen ». 
 

 B.2.  Het Hof wordt gevraagd of artikel 63, § 3, van de Wegverkeerswet bestaanbaar is 

met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat de officieren van gerechtelijke politie die 

hulpofficier zijn van de procureur des Konings en het personeel van het operationeel kader 

van de federale en lokale politie ertoe zijn gehouden de personen bij wie door middel van een 

ademanalyse een alcoholconcentratie wordt gemeten van ten minste 0,35 milligram per liter 

uitgeademde alveolaire lucht, op hun verzoek een bloedproef te laten ondergaan bij wijze van 

tegenexpertise, terwijl dat niet het geval is wanneer een alcoholconcentratie van ten minste 

0,22 milligram en minder dan 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht wordt 

gemeten. 

 

 B.3.  De in het geding zijnde bepaling roept een verschil in behandeling in het leven 

tussen, enerzijds, de personen bij wie door middel van een ademanalyse een 

alcoholconcentratie wordt gemeten van ten minste 0,35 milligram per liter uitgeademde 

alveolaire lucht en, anderzijds, de personen bij wie een alcoholconcentratie wordt gemeten 

van ten minste 0,22 milligram en minder dan 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire 

lucht, doordat enkel de eerste categorie van personen beschikt over een recht op een 

tegenexpertise door middel van een bloedproef. 
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 B.4.  Dat verschil in behandeling berust op het criterium van de bij die personen door 

middel van een ademanalyse gemeten hoeveelheid alcoholconcentratie per liter uitgeademde 

alveolaire lucht. 

 

 B.5.1.  De in het geding zijnde bepaling gaat terug op de wet van 18 juli 1990 « tot 

wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 

1968 en van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig 

voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten 

voldoen ». 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de wetgever met die wet « de 

verkeersveiligheid drastisch [wou] verbeteren », onder meer door « de pakkans en de daarbij 

aansluitende bestraffing te verhogen » (Parl. St., Kamer, 1989-1990, nr. 1062/1, p. 5). 

 

 B.5.2.  Met betrekking tot het rijden onder invloed vermeldt de parlementaire 

voorbereiding : 

 

 « Op dit ogenblik bedraagt de strafbare drempel 0,8 g per liter bloed en kan het bewijs 
van de overtreding enkel worden vastgesteld door de analyse van het bloed. 
 
 Aangezien het bloedmonster slechts mag genomen worden door een geneesheer, levert de 
huidige procedure in de praktijk heel wat moeilijkheden op; zij betekent onder meer een 
enorm tijdverlies en omslachtigheid voor de politie en de rijkswacht. 
 
 Daarom wordt voorgesteld om de bloedproef te vervangen door een ademanalyse door 
middel van elektronische apparatuur. 
 
 Dergelijke apparaten zijn al in gebruik in verschillende landen, onder meer Oostenrijk, 
Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. 
 
 De interministeriële werkgroep die de wijziging van de wet op dit domein heeft 
voorbereid, heeft een wetenschappelijk comité gelast met een diepgaande studie van deze 
elektronische apparaten. 
 
 Uit het rapport van dit wetenschappelijk comité blijkt duidelijk dat de ademanalyse even 
geldig is [als] de bloedanalyse om het alcoholopnameniveau van een bestuurder vast te stellen 
en dat deze apparaten zeer betrouwbaar zijn. 
 
 […] 
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 Het resultaat van de analyse is onmiddellijk beschikbaar door middel van een digitale 
aanduiding op het toestel. Om elke latere betwisting uit te sluiten, wordt het resultaat 
eveneens gedrukt en bij het proces-verbaal gevoegd. 
 
 Teneinde de alcoholopname op het terrein vast te stellen zal de huidige ademtest, die erin 
bestaat om in een blaaspijpje te blazen, eveneens worden vervangen door een nieuwsoortige 
ademtest, die erin bestaat om in een draagbaar elektronisch apparaatje te blazen, dat een eerste 
aanduiding geeft over het alcoholgehalte in de uitgeademde lucht. 
 
 Indien het strafbaar alcoholgehalte is bereikt of overschreden, zal het resultaat moeten 
bevestigd worden door de boven beschreven ademanalyse-apparatuur. 
 
 […] 
 
 Politie of rijkswacht zullen geen keuze kunnen maken tussen de ademanalyse en de 
bloedproef. Zij moeten tot de analyse van de uitgeademde lucht overgaan en kunnen enkel de 
bloedproef opleggen in de gevallen die uitdrukkelijk worden vermeld » (Parl. St., Kamer, 
1989-1990, nr. 1062/1, pp. 7-8). 
 

 B.5.3.  Daaruit blijkt dat de wetgever, zich baserend op een rapport van een 

wetenschappelijk comité, ervan is uitgegaan dat « de ademanalyse even geldig is [als] de 

bloedanalyse om het alcoholopnameniveau van een bestuurder vast te stellen » en dat de 

desbetreffende « apparaten zeer betrouwbaar zijn », wat door de beklaagde voor de 

verwijzende rechter niet wordt tegengesproken. 

 

 Om de betrouwbaarheid van de gebruikte toestellen te waarborgen, heeft de wetgever 

overigens erin voorzien dat die toestellen moeten worden gehomologeerd overeenkomstig de 

bepalingen vastgesteld door de Koning, die bovendien bijzondere gebruiksmodaliteiten ervan 

kan vaststellen (artikel 59, § 4, van de Wegverkeerswet). Ter uitvoering van die bepaling 

voorziet het koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de 

ademanalysetoestellen onder meer erin dat de ademanalysetoestellen dienen te worden 

onderworpen aan een modelgoedkeuring, aan een eerste ijk, aan een herijk en aan een 

technische controle. 

 

 B.5.4.  Uit de aangehaalde parlementaire voorbereiding blijkt eveneens dat de wetgever 

de bloedproef heeft vervangen door een ademanalyse, omdat een « bloedmonster slechts mag 

genomen worden door een geneesheer », waardoor die proef « een enorm tijdverlies en 

omslachtigheid voor de politie en de rijkswacht » met zich meebrengt. Het resultaat van een 

ademanalyse is daarentegen « onmiddellijk beschikbaar door middel van een digitale 

aanduiding op het toestel ». 
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 B.6.  Gelet op het uitgangspunt van de wetgever dat de betrouwbaarheid van de 

ademanalyse wetenschappelijk is aangetoond en rekening houdend met de voormelde 

motieven betreffende de efficiëntie van de alcoholcontroles, is het ten aanzien van de in B.5.1 

vermelde doelstellingen niet zonder redelijke verantwoording dat de bloedproef principieel 

werd vervangen door de ademanalyse. 

 

 B.7.  Niettemin werd de bloedproef voor specifieke situaties behouden, meer bepaald 

voor de gevallen waarin de andere methodes om de alcoholintoxicatie te meten, niet kunnen 

worden uitgevoerd (artikel 63, § 1, van de Wegverkeerswet), en voor het geval waarin een 

persoon bij wie door middel van een ademanalyse een alcoholconcentratie wordt gemeten van 

ten minste 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht, verzoekt om een 

tegenexpertise door middel van een bloedproef (artikel 63, § 3). 

 

 B.8.1.  De parlementaire voorbereiding van de voormelde wet van 18 juli 1990 doet ervan 

blijken dat de beperking van het recht op een tegenexpertise door middel van een bloedproef 

tot de gevallen waarin een alcoholconcentratie wordt gemeten van ten minste 0,35 milligram 

per liter uitgeademde alveolaire lucht, is ingegeven door de overweging dat de wet voor die 

gevallen van alcoholintoxicatie voorziet in zwaardere straffen (Parl. St., Senaat, 1989-1990, 

nr. 967-2, p. 21). 

 

 B.8.2.  Artikel 34 van de Wegverkeerswet bepaalt : 

 

 « § 1.  Met geldboete van 25 euro tot 500 euro wordt gestraft hij die op een openbare 
plaats een voertuig of een rijdier bestuurt, of een bestuurder begeleidt met het oog op de 
scholing, terwijl de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,22 milligram en 
minder dan 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet of de bloedanalyse een 
alcoholconcentratie van ten minste 0,5 gram en minder dan 0,8 gram per liter bloed aangeeft. 
 
 Bij herhaling binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig 
veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan worden deze straffen verdubbeld. 
 
 § 2.  Met geldboete van 200 euro tot 2 000 euro, wordt gestraft : 
 
 1°  hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of een bestuurder 
begeleidt met het oog op de scholing, terwijl de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten 
minste 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet of de bloedanalyse een 
alcoholconcentratie van ten minste 0,8 gram per liter bloed aangeeft; 
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 […] ». 
 

 Artikel 36 van die wet bepaalt : 

 

 « Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van 400 euro tot 
5 000 euro of met een van die straffen alleen en het verval van het recht tot het besturen van 
een motorvoertuig voor een duur van ten minste drie maanden en ten hoogste vijf jaar of 
voorgoed, wordt gestraft hij die, na een veroordeling met toepassing van artikel 34, § 2 of 
artikel 35 of artikel 37bis, § 1, een van deze bepalingen binnen drie jaar te rekenen van de dag 
van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan 
opnieuw overtreedt. 
 
 In geval van nieuwe herhaling binnen drie jaar na de tweede veroordeling, kunnen de 
hierboven bepaalde gevangenisstraffen en geldboeten worden verdubbeld ». 
 

 B.8.3.  De geldboetes verschillen derhalve substantieel - zowel wat de minima, als wat de 

maxima betreft - naargelang de gemeten alcoholconcentratie per liter uitgeademde alveolaire 

lucht 0,35 milligram of meer, dan wel minder dan 0,35 milligram bedraagt. Bovendien 

kunnen de personen bij wie een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram per liter 

uitgeademde alveolaire lucht wordt gemeten, in geval van herhaling worden gestraft met een 

gevangenisstraf, wat niet het geval is voor de andere categorie van personen. Blijkens de 

parlementaire voorbereiding van de wet van 18 juli 1990 is die differentiatie ingegeven door 

de vaststelling dat het risico op ongevallen sterk toeneemt bij een alcoholconcentratie van ten 

minste 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht (Parl. St., Kamer, 1989-1990, 

nr. 1062/1, p. 9). 

 

 B.9.  De differentiatie op het vlak van de strafmaat sluit aan bij de in de Wegverkeerswet 

vervatte regeling betreffende de onmiddellijke inning van een som. Voor de lichtere vormen 

van alcoholintoxicatie voorziet artikel 65, § 1, van die wet erin dat de verbalisanten verplicht 

zijn om aan de betrokken bestuurder de onmiddellijke inning van een som voor te stellen. 

 

 Daaruit kan worden afgeleid dat de wetgever ernaar heeft gestreefd de lichtere vormen 

van alcoholintoxicatie zo veel als mogelijk te laten afhandelen via de onmiddellijke inning 

van een som - die krachtens het voormelde artikel 65, § 1, gelijk is aan de minimumboete 

bepaald in artikel 34, § 1, vermeerderd met de opdeciemen -, zonder evenwel afbreuk te doen 

aan het recht van de betrokken bestuurder om niet in te gaan op het voorstel tot inning van een 

som. 
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 B.10.  De wetgever, die een systeem van alcoholcontrole wenste in te voeren dat op 

bevredigende en efficiënte wijze kon worden toegepast, vermocht ervan uit te gaan dat het, 

mede gelet op de betrouwbaarheid van de ademanalyse, niet noodzakelijk was te voorzien in 

een recht op een tegenexpertise door middel van een bloedproef voor de personen bij wie een 

lichtere vorm van alcoholintoxicatie wordt gemeten, en dit vanwege het feit dat het in dat 

geval gaat om minder ernstige misdrijven, alsook dat de rechten van verdediging voldoende 

worden gewaarborgd door de mogelijkheid om een tweede en, in voorkomend geval, een 

derde ademanalyse aan te vragen, zoals daarin is voorzien in artikel 59, § 3, van de 

Wegverkeerswet. De beperking van het recht op een tegenexpertise door middel van een 

bloedproef tot de gevallen waarin een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram per 

liter uitgeademde alveolaire lucht wordt gemeten, is niet onevenredig ten aanzien van de door 

de wetgever nagestreefde doelstellingen en is redelijk verantwoord. 

 

 B.11.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 63, § 3, van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd 

bij koninklijk besluit van 16 maart 1968, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 

6 juni 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5493 

 
 

Arrest nr. 79/2013 
van 6 juni 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 4 van de wet van 21 juni 1985 betreffende de 

technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het 

veiligheidstoebehoren moeten voldoen, gesteld door de Politierechtbank te Dendermonde. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 7 september 2012 in zake het openbaar ministerie tegen Davy Decant, 
Patrick Prijot en de nv « Brudex », gedaagden, en de nv « Brudex », burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 5 oktober 
2012, heeft de Politierechtbank te Dendermonde de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt het artikel 4 van de wet van 21 juni 1985 [betreffende de technische eisen 
waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het 
veiligheidstoebehoren moeten voldoen] de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in die zin dat 
zij de overladingen enkel strafbaar stellen ten aanzien van de in België ingeschreven 
voertuigen waardoor er een onredelijk en onverantwoord verschil zou kunnen bestaan ten 
aanzien van behandeling van in het buitenland ingeschreven voertuigen die door de 
voormelde bepaling niet strafbaar zijn ondanks hun vrije toegang op het Belgisch 
grondgebied ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Davy Decant, wonende te 9290 Overmere, Kattebroeckstraat 51, Patrick Prijot, 
wonende te 1460 Itter, rue du Buré 5, en de nv « Brudex », met maatschappelijke zetel te 
1080 Brussel, Pierre Gasséestraat 14/6, 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De Ministerraad heeft ook een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 17 april 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. T. Bauwens loco Mr. M. Van Eeckhoudt, advocaten bij de balie te Brussel, voor 
Davy Decant, Patrick Prijot en de nv « Brudex »; 
 
 .  Mr. B. Van Hyfte, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. De Groot en P. Nihoul verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Voor de Politiekrechtbank te Dendermonde staan Davy Decant, Patrick Prijot en de nv « Brudex » onder 
meer terecht voor het gebruik in het verkeer op de openbare weg van een voertuig met een Belgisch 
inschrijvingsbewijs, dat zich in een overladen toestand bevindt. De Politierechtbank gaat ervan uit dat artikel 4 
van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de 
onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, het gebruik van een overladen voertuig in 
het verkeer enkel strafbaar stelt wanneer het gaat om een in België ingeschreven voertuig, en dus niet wanneer 
het gaat om een in het buitenland ingeschreven voertuig. Alvorens ten gronde uitspraak te doen, acht de 
Rechtbank het aangewezen om de bovenvermelde prejudiciële vraag te stellen aan het Hof. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  De Ministerraad zet uiteen dat artikel 1, § 1, 1°, van de wet van 21 juni 1985 betreffende de 
technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het 
veiligheidstoebehoren moeten voldoen, de Koning machtigt om onder andere alle nuttige maatregelen te nemen 
op het gebied van de technische eisen waaraan voertuigen en onderdelen ervan moeten voldoen. Hij wijst erop 
dat de door de Koning genomen maatregelen vervat liggen in het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende 
algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun 
veiligheidstoebehoren moeten voldoen. 
 
 A.1.2.  De Ministerraad doet gelden dat het voormelde koninklijk besluit van 15 maart 1968 onder meer 
bepaalt dat geen voertuig zich op de openbare weg mag bevinden wanneer het gewicht in beladen toestand meer 
bedraagt dan het hoogste toegelaten gewicht (artikel 18, § 1) of wanneer het gewicht op de grond onder elk van 
de assen of, eventueel, het maximale gewicht onder het steunpunt, het bij de goedkeuring vastgestelde maximum 
met meer dan 5 pct. overschrijdt (artikel 18, § 2). Hij wijst op artikel 32bis van dat koninklijk besluit, waarin 
voor verschillende klassen van voertuigen wordt bepaald wat de maximaal toegelaten massa is. Wat de in het 
buitenland ingeschreven motorvoertuigen betreft, wijst hij op artikel 2, § 4, van het voormelde koninklijk besluit, 
dat onder meer bepaalt dat die motorvoertuigen, om in België tot het verkeer op de openbare weg te worden 
toegelaten, moeten voldoen aan de technische eisen opgenomen in de Internationale conventie inzake het 
wegverkeer (eerste lid), en op het gebied van massa’s en afmetingen aan de bepalingen van artikel 32bis (derde 
lid). Wat de bestraffing betreft, wijst hij ten slotte op artikel 81 van het voormelde koninklijk besluit, naar luid 
waarvan « elke overtreding van dit algemeen reglement wordt bestraft met de straffen vastgelegd in de wet van 
21 juni 1985 ». 
 
 A.2.  In hoofdorde is de Ministerraad van oordeel dat de prejudiciële vraag niet tot de bevoegdheid van het 
Hof behoort, omdat het in het geding zijnde verschil in behandeling - in zoverre het al zou bestaan -, niet 
voortvloeit uit de in het geding zijnde bepaling, maar uit de bepalingen van het koninklijk besluit van 15 maart 
1968. 
 
 A.3.  In ondergeschikte orde en in zoverre het Hof zich bevoegd zou achten om kennis te nemen van de 
prejudiciële vraag, voert de Ministerraad aan dat die vraag uitgaat van een verkeerde lezing van de regelgeving. 
Hij doet gelden dat de verwijzende rechter voorbijgaat aan artikel 2 van het koninklijk besluit van 15 maart 
1968, dat de toepassingssfeer van het koninklijk besluit vastlegt en dat meer bepaald in paragraaf 4 ervan 
voorschrijft onder welke voorwaarden inzake technische eisen de in het buitenland ingeschreven voertuigen 
worden toegelaten in België tot het verkeer op de openbare weg. Hij herinnert eraan dat de in het buitenland 
ingeschreven voertuigen dienen te voldoen aan de technische eisen opgenomen in de Internationale conventie 
inzake het wegverkeer en aan de bepalingen van artikel 32bis van het voormelde koninklijk besluit. Vermits 
artikel 81 van dat koninklijk besluit bepaalt dat elke overtreding van het besluit wordt gestraft met de straffen 
bepaald in de wet van 21 juni 1985, is het gebruik van een overladen voertuig volgens hem strafbaar, ongeacht of 
dat voertuig in België dan wel in het buitenland is ingeschreven. Hij besluit dat er geen aanleiding is om in te 
gaan op een prejudiciële vraag die uitgaat van een verkeerde lezing van de regelgeving. Minstens dient die vraag 
volgens hem ontkennend te worden beantwoord. 
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 A.4.1.  Davy Decant, Patrick Prijot en de nv « Brudex », beklaagden voor de verwijzende rechter, zetten 
uiteen dat de artikelen 18 en 21 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 de basis vormen voor het bestraffen 
van het overladen van voertuigen. Zij zijn van oordeel dat die bepalingen enkel van toepassing zijn op de 
voertuigen die in België zijn ingeschreven, vermits artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 
uitdrukkelijk bepaalt dat « de bepalingen van dit algemeen reglement […] toepasselijk [zijn] op de auto's die 
rijden onder dekking van een Belgische inschrijvingsplaat en op de erdoor getrokken Belgische 
aanhangwagens ». 
 
 A.4.2.  De beklaagden voor de verwijzende rechter menen bovendien dat geen andere bepalingen kunnen 
worden gevonden die als basis zouden kunnen dienen voor het bestraffen van het overladen van voertuigen die in 
het buitenland zijn ingeschreven. Zij verwijzen daarbij naar artikel 2, § 4, van het koninklijk besluit van 15 maart 
1968, volgens hetwelk de in het buitenland ingeschreven voertuigen op het vlak van massa’s en afmetingen 
dienen te voldoen aan de bepalingen van artikel 32bis van dat koninklijk besluit. Vermits artikel 32bis deel 
uitmaakt van het hoofdstuk « Constructie » van dat koninklijk besluit en voorschriften bevat met betrekking tot 
de bouw van voertuigen, zijn zij van oordeel dat dat artikel betrekking heeft op voorwaarden die aan een 
constructeur worden opgelegd om een voertuig te kunnen laten goedkeuren in België. Zij doen gelden dat een 
onderscheid dient te worden gemaakt tussen de maximaal toegelaten massa die gelijk is aan de technisch 
toelaatbare massa, enerzijds, en de massa in beladen toestand die gelijk is aan het geheel van de eigen massa van 
het voertuig en van de massa van zijn lading, van de bestuurder en van elke andere vervoerde persoon, 
anderzijds. Zij menen dat artikel 32bis van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 geen verbodsbepalingen 
bevat inzake de massa in beladen toestand en dat die verbodsbepalingen vervat liggen in het hoofdstuk « Gebruik 
en lading » van dat koninklijk besluit. 
 
 A.5.  De beklaagden voor de verwijzende rechter zijn ten slotte van oordeel dat het in het geding zijnde 
verschil in behandeling niet redelijk is verantwoord en dat de artikelen 17 tot 22 van het koninklijk besluit van 
15 maart 1968 bijgevolg niet bestaanbaar zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Vermits artikel 4 van 
de wet van 21 juni 1985 de strafbaarstelling omvat van de door die wet en haar uitvoeringsbesluiten verboden 
handelingen, menen zij dat ook dat artikel niet bestaanbaar is met de voormelde grondwetsbepalingen. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Het Hof wordt gevraagd of artikel 4 van de wet van 21 juni 1985 betreffende de 

technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het 

veiligheidstoebehoren moeten voldoen, bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, doordat het voorziet in strafsancties voor het overladen van een in België 

ingeschreven voertuig, maar niet voor het overladen van een in het buitenland ingeschreven 

voertuig. 

 

 B.2.  De prejudiciële vraag betreft meer in het bijzonder artikel 4, § 1, van de voormelde 

wet van 21 juni 1985, dat, in de versie ervan zoals van toepassing op de datum van de feiten 

in het bodemgeschil, bepaalt : 

 

 « Overtreding van deze wet en van de besluiten die betrekking hebben op de technische 
eisen betreffende de voertuigen voor vervoer te land, hun onderdelen en hun 
veiligheidstoebehoren, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en 
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met geldboete van tien euro tot tienduizend euro of met een van die straffen alleen, 
onverminderd de vergoeding van de schade indien daartoe grond bestaat. 
 
 De bepalingen van hoofdstuk VII van het eerste boek, alsmede artikel 85 van het 
Strafwetboek zijn mede van toepassing op die overtredingen. 
 
 In geval van herhaling binnen twee jaar na een in kracht van gewijsde gegane 
veroordeling wegens dezelfde overtreding, mag de straf niet minder zijn dan het dubbel van 
de straf die vroeger wegens dezelfde overtreding is uitgesproken. 
 
 De politierechtbanken nemen kennis van die overtredingen ». 
 

 B.3.  De in het geding zijnde bepaling voorziet in strafsancties voor de personen die de 

bepalingen van de wet van 21 juni 1985 en van de uitvoeringsbesluiten ervan die betrekking 

hebben op de technische eisen betreffende de voertuigen voor vervoer te land, hun onderdelen 

en hun veiligheidstoebehoren, niet naleven. 

 

 B.4.  De regels betreffende het laden van voertuigen liggen vervat in het koninklijk 

besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de 

auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. 

 

 B.5.  Wanneer een prejudiciële vraag betrekking heeft op een wettelijke bepaling die in 

samenhang dient te worden gelezen met een uitvoeringsbesluit, dient te worden bepaald aan 

welk van beide normen het in het geding zijnde grondwettigheidsbezwaar zou moeten worden 

toegeschreven. 

 

 B.6.  Te dezen heeft de prejudiciële vraag in wezen betrekking op de bepalingen van het 

voormelde koninklijk besluit van 15 maart 1968, die een verschil in behandeling in het leven 

zouden roepen, naargelang een voertuig in België dan wel in het buitenland is ingeschreven. 

 

 Artikel 4, § 1, van de wet van 21 juni 1985 beperkt zich ertoe de overtreding van andere 

bepalingen strafbaar te stellen. De ongrondwettigheid die verband houdt met het voormelde 

verschil in behandeling, kan derhalve niet aan dat artikel worden toegeschreven. Zij zou enkel 

kunnen zijn vervat in de bepalingen waarvan dat artikel de overtreding strafbaar stelt. 
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 B.7.  Noch artikel 26, § 1, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof noch enige andere grondwettelijke of wettelijke bepaling verleent het Hof 

de bevoegdheid om bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak te doen over de vraag of de 

bepalingen van een uitvoeringsbesluit bestaanbaar zijn met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet. 

 

 B.8.  Met toepassing van artikel 159 van de Grondwet komt het de rechter toe de 

bepalingen van een uitvoeringsbesluit die niet in overeenstemming zouden zijn met de in de 

prejudiciële vraag vermelde grondwetsartikelen, buiten toepassing te laten. 

 

 B.9.  De prejudiciële vraag behoort niet tot de bevoegdheid van het Hof. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De prejudiciële vraag behoort niet tot de bevoegdheid van het Hof. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 

6 juni 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5503 

 
 

Arrest nr. 80/2013 
van 6 juni 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 142 van het Wetboek der registratie-, 

hypotheek- en griffierechten, gesteld door het Hof van Beroep te Antwerpen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en F. Daoût, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, 

onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 9 oktober 2012 in zake Stijn Lauwers en Karin Lauwers tegen de Belgische 
Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 16 oktober 2012, heeft het 
Hof van Beroep te Antwerpen de volgende prejudiciële vragen gesteld : 
 
 « 1.  Schendt artikel 142 Wetboek Registratierechten de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, waar het zogenaamde veroordelingsrecht een evenredig recht betreft van 3 % daar 
waar de dienst die door het gerecht wordt verstrekt aan de partijen dezelfde is, ongeacht het 
bedrag van de veroordeling ? 
 
 2.  Schendt artikel 142 Wetboek Registratierechten de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, waar het zogenaamde veroordelingsrecht van 3 % zowel verschuldigd is op een 
voorwaardelijke veroordeling tot betaling van sommen of roerende waarden, en dit zelfs als 
de voorwaarde niet in vervulling gaat, daar waar artikel 16 Wetboek Registratierechten voor 
wat andere belastbare rechtshandelingen onder opschortende voorwaarde betreft belet dat het 
evenredig recht verschuldigd wordt zolang de voorwaarde niet in vervulling is gegaan ? ». 
 
 
 De FOD Financiën, Administratie van de btw, registratie en domeinen, vertegenwoordigd 
door de minister van Financiën, en de Ministerraad hebben een memorie ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 15 mei 2013 : 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. De Groot en P. Nihoul verslag uitgebracht; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Bij vonnis van 15 januari 1998 van de Rechtbank van Koophandel te Tongeren worden Stijn en Karin 
Lauwers, met toepassing van artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek, hoofdelijk veroordeeld tot het betalen van 
een bepaald bedrag aan de nv « Immo Cannabouw », wegens het niet betalen van facturen betreffende de door 
die vennootschap als onderaannemer uitgevoerde werken, evenwel met die precisering dat die veroordeling 
slechts uitwerking krijgt vanaf het ogenblik dat zal blijken uit de gerechtelijke expertise, hangende tussen de 
hoofdaannemer, enerzijds, en Stijn en Karin Lauwers, anderzijds, dat die laatsten aan de hoofdaannemer alsnog 
gelden verschuldigd zijn voor de door de onderaannemer uitgevoerde werken. 
 
 Vervolgens worden Stijn en Karin Lauwers bij aangetekende brief van 19 maart 1998 verzocht het 
evenredig registratierecht van 3 pct. bedoeld in artikel 142 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en 
griffierechten (hierna : veroordelingsrecht) te betalen. Na een aanmaning, wordt op 28 juni 1999 ter zake een 
dwangbevel uitgevaardigd door de waarnemende ontvanger van het ontvangkantoor der domeinen en penale 
boeten te Tongeren. 
 
 Op 10 september 1999 vorderen Stijn en Karin Lauwers de nietigverklaring van het dwangbevel bij de 
Vrederechter te Tongeren, die zich evenwel onbevoegd acht en de zaak doorstuurt naar de Rechtbank van eerste 
aanleg te Hasselt. Zij voeren onder meer aan dat het evenredig recht van 3 pct., volgens artikel 16 van het 
Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, niet verschuldigd is, vermits de veroordeling, door de 
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Rechtbank van Koophandel te Tongeren, werd uitgesproken onder opschortende voorwaarde en die voorwaarde 
nooit in vervulling is gegaan. De Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt oordeelt op 14 juni 2006 dat artikel 16 
van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten niets uit te staan heeft met het veroordelingsrecht 
zoals bedoeld in artikel 142 van dat Wetboek, en wijst de vordering af. 
 
 Tegen die beslissing tekenen Stijn en Karin Lauwers hoger beroep aan bij het Hof van Beroep te 
Antwerpen. Het Hof van Beroep stelt vast dat artikel 142 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en 
griffierechten te dezen van toepassing is en dat het feit dat een veroordeling voorwaardelijk is, niet leidt tot de 
niet-toepassing van dat artikel. Het stelt eveneens vast dat het voormelde artikel 142, dat specifiek geldt voor 
vonnissen en arresten, afwijkt van de algemene regel vervat in artikel 16 van het Wetboek der registratie-, 
hypotheek- en griffierechten, inhoudende dat handelingen onder opschortende voorwaarde niet aan het evenredig 
recht zijn onderworpen, zolang de voorwaarde niet is vervuld. Het Hof van Beroep wijst erop, enerzijds, dat de 
in artikel 142 vermelde uitzondering op de algemene regel doorgaans wordt verantwoord aan de hand van de 
stelling dat het veroordelingsrecht de vergoeding van de door het gerecht geleverde dienst vertegenwoordigt en, 
anderzijds, dat het Hof van Justitie van de Europese Unie, in een arrest van 26 oktober 2006, heeft geoordeeld 
dat een recht slechts als de vergoeding van een dienst van openbaar nut kan worden beschouwd als er een 
rechtstreeks en evenredig verband bestaat tussen de werkelijke kostprijs van die dienst en het door de 
begunstigde ervan betaalde recht. 
 
 Het Hof van Beroep acht het vervolgens aangewezen bovenvermelde prejudiciële vragen te stellen aan het 
Hof. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  De Ministerraad verwijst naar het arrest van 26 oktober 2006 dat het Hof van Justitie van de Europese 
Unie heeft gewezen in de zaak C-199/05 en leidt eruit af dat het veroordelingsrecht niet kan worden 
gekwalificeerd als een eenvoudige vergoeding van diensten van openbaar nut. Hij wijst erop, ten eerste, dat het 
bedrag van dat recht toeneemt in verhouding tot het bedrag van de door de rechterlijke macht uitgesproken 
veroordelingen zonder dat rekening wordt gehouden met de werkelijke kosten van de verrichte dienst en, ten 
tweede, dat het recht slechts dient te worden betaald bij een veroordeling, terwijl de kostprijs van de verrichte 
dienst bij het afwijzen van een verzoek gelijkaardig is. Hij meent dat daaruit blijkt dat het veroordelingsrecht niet 
ertoe strekt de kostprijs van de dienst te dekken, en dat dat recht bijgevolg niets anders is dan een belasting 
bestemd om te voorzien in de algemene behoeften van de overheid. Daaruit volgt volgens hem ook dat het 
beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie niet is geschonden door het feit dat het bedrag van het 
veroordelingsrecht 3 pct. van het bedrag van de uitgesproken veroordelingen bedraagt. 
 
 A.2.  De Ministerraad doet gelden dat de door de hoven en rechtbanken gewezen vonnissen en arresten 
houdende veroordeling, vereffening of rangregeling van sommen of roerende waarden krachtens artikel 142 van 
het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten aan het veroordelingsrecht zijn onderworpen. Hij is 
van mening dat dat recht uitsluitend de rechterlijke beslissing tot voorwerp heeft, zonder dat er een verband is 
met het rechtsfeit waarop de uitgesproken veroordeling betrekking heeft en zonder onderscheid naargelang de 
veroordeling actueel of toekomstig is, voorwaardelijk of onvoorwaardelijk of in hoofdorde dan wel in 
bijkomende orde wordt uitgesproken. De grond van de vorderbaarheid van het veroordelingsrecht ligt volgens 
hem in de door de hoven en rechtbanken gewezen vonnissen, arresten of gelijkgestelde exequaturs, waarbij de 
rechterlijke macht, in het beschikkend gedeelte van de rechterlijke beslissing, op eigen gezag aan een persoon 
het voordeel toekent van een betwist recht dat op een bepaalde som kan worden becijferd. Zolang de rechterlijke 
uitspraak zelf niet aan een opschortende voorwaarde is onderworpen, valt die uitspraak volgens hem dus niet 
onder de rechtshandelingen waarin is voorzien in artikel 16 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en 
griffierechten. Hij meent dat daaruit volgt dat het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie niet is geschonden 
door de onmiddellijke heffing van het veroordelingsrecht op een gerechtelijke uitspraak houdende een 
veroordeling tot betaling van sommen of roerende waarden, zelfs als die veroordeling voorwaardelijk is. 
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- B - 

 

 Ten aanzien van de in het geding zijnde bepaling en de situering ervan 

 

 B.1.  Krachtens het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten dient naar 

aanleiding van het wijzen van bepaalde vonnissen en arresten een evenredig registratierecht 

(hierna : veroordelingsrecht) te worden betaald. 

 

 Artikel 35, derde lid, van dat Wetboek bepaalt dienaangaande : 

 

 « De verplichting tot betaling van de rechten waarvan de vorderbaarheid blijkt uit 
arresten en vonnissen van hoven en rechtbanken houdende veroordeling, vereffening of 
rangregeling rust : 
 
 1°  op de verweerders, elkeen in de mate waarin de veroordeling, vereffening of 
rangregeling te zijnen laste wordt uitgesproken of vastgesteld, en op de verweerders 
hoofdelijk in geval van hoofdelijke veroordeling; 
 
 2°  op de eisers naar de mate van de veroordeling, vereffening of rangregeling, die ieder 
van hen heeft verkregen, zonder evenwel de helft van de sommen of waarden die ieder van 
hen als betaling ontvangt te overschrijden ». 
 

 Uit die bepaling volgt dat de betaling van het veroordelingsrecht kan worden gevorderd 

van de verweerders of van de eisers, zij het dat voor die laatsten geldt dat dit slechts kan 

wanneer zij betaling hebben verkregen en in zoverre het gevorderde bedrag de helft van de 

door hen als betaling ontvangen sommen of waarden niet overschrijdt. 

 

 B.2.  De prejudiciële vragen betreffen artikel 142 van het Wetboek der registratie-, 

hypotheek- en griffierechten, dat bepaalt : 

 

 « Het recht wordt vastgesteld op 3 pct. voor de in alle zaken gewezen arresten en 
vonnissen der hoven en rechtbanken, houdende definitieve, voorlopige, voornaamste, 
subsidiaire of voorwaardelijke veroordeling of vereffening gaande over sommen en roerende 
waarden, met inbegrip van de beslissingen van de rechterlijke overheid houdende 
rangregeling van dezelfde sommen en waarden. 
 
 Het recht wordt vereffend, in geval van veroordeling of vereffening van sommen en 
roerende waarden, op het samengevoegd bedrag, in hoofdsom, van de uitgesproken 
veroordelingen of van de gedane vereffeningen ten laste van een zelfde persoon, afgezien van 
de intresten waarvan het bedrag niet door de rechter is becijferd en kosten, en, in geval van 
rangregeling, op het totaal bedrag der aan de schuldeisers uitgedeelde sommen ». 
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 Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag 

 

 B.3.  Met de eerste prejudiciële vraag wordt het Hof ondervraagd over de 

bestaanbaarheid, met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van de in het geding zijnde 

bepaling, doordat zij het bedrag van het veroordelingsrecht vaststelt op 3 pct. van het 

samengevoegde bedrag, in hoofdsom, van de uitgesproken veroordelingen, waardoor het 

verschuldigde recht verschilt naar gelang van het bedrag van de uitgesproken veroordelingen, 

terwijl de kostprijs van de dienst die door het gerecht wordt verstrekt aan de partijen niet 

verschilt naar gelang van het bedrag van de veroordelingen. 

 

 B.4.  Uit de motivering van de verwijzingsbeslissing, alsmede uit de wijze waarop de 

prejudiciële vraag is geformuleerd, blijkt dat het verwijzende rechtscollege oordeelt dat het 

veroordelingsrecht dient te worden beschouwd als een vergoeding van de door het gerecht 

geleverde dienst. 

 

 Dat uitgangspunt vindt steun in de parlementaire voorbereiding van diverse wetten die de 

modaliteiten van het veroordelingsrecht in het verleden hebben gewijzigd (zie onder meer 

Parl. St., Kamer, 1985-1986, nr. 135/2, p. 4, en nr. 135/3, p. 7; Parl. St., Senaat, 1989-1990, 

nr. 806-1, pp. 29 en 32, en nr. 806-3, p. 36; Parl. St., Kamer, 1989-1990, nr. 1026/5, p. 52). 

 

 B.5.  Om de prejudiciële vraag te kunnen beantwoorden, dient vooraf te worden 

onderzocht of het veroordelingsrecht dient te worden gekwalificeerd als een belasting, dan 

wel als een retributie. 

 

 B.6.  Opdat een heffing kan worden gekwalificeerd als een retributie is niet alleen vereist 

dat het gaat om de vergoeding van een dienst die de overheid presteert ten voordele van de 

heffingsplichtige individueel beschouwd, maar ook dat zij een louter vergoedend karakter 

heeft, zodat er een redelijke verhouding moet bestaan tussen de kostprijs of de waarde van de 

verstrekte dienst en het bedrag dat de heffingsplichtige verschuldigd is. 
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 De omstandigheid dat de wetgever een heffing motiveert als een vergoeding van een door 

de overheid geleverde dienst, zoals te dezen het geval is, volstaat bijgevolg op zich niet om 

die heffing te kwalificeren als een retributie. 

 

 B.7.  Vermits de in het geding zijnde bepaling voorziet in een evenredig registratierecht, 

vastgesteld op 3 pct. van het samengevoegde bedrag, in hoofdsom, van de uitgesproken 

veroordelingen, neemt het bedrag van dat recht toe in verhouding tot het bedrag van de 

uitgesproken veroordelingen, waarbij geen rekening wordt gehouden met de werkelijke 

kostprijs of de waarde van de door het gerecht verrichte dienst. Bovendien wordt het 

veroordelingsrecht slechts geheven in geval van een veroordeling en dus niet wanneer een 

verzoek wordt afgewezen, terwijl aan de dienst die het gerecht verricht bij het afwijzen van 

een verzoek eveneens een kostprijs is verbonden. Ten slotte voorziet artikel 143 van het 

Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten in een aantal gevallen waarin het 

veroordelingsrecht niet wordt geheven. Dit is onder meer het geval wanneer het 

samengevoegde bedrag van de uitgesproken veroordelingen en van de gedane vereffeningen 

ten laste van eenzelfde persoon, of van de aan de schuldeisers van eenzelfde persoon 

uitgedeelde sommen, 12 500 euro niet overtreft. 

 

 B.8.  Daaruit blijkt dat het veroordelingsrecht geen louter vergoedend karakter heeft en 

bijgevolg niet kan worden beschouwd als een retributie. Het betreft daarentegen een belasting 

die bestemd is om de uitgaven van de overheid in het algemeen te dekken (zie ook HvJ, 

26 oktober 2006, C-199/05, Europese Gemeenschap t. Belgische Staat). In artikel 1 van het 

Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten worden de registratierechten overigens 

uitdrukkelijk omschreven als belastingen. 

 

 B.9.  Het bepalen van het belastingtarief komt de bevoegde fiscale wetgever toe. Hij 

beschikt ter zake over een ruime beoordelingsbevoegdheid. 

 

 B.10.  Vermits het veroordelingsrecht niet kan worden beschouwd als een retributie, 

verplichten de artikelen 10 en 11 van de Grondwet de wetgever niet om bij het bepalen van 

het tarief van dat recht rekening te houden met de kostprijs van de door het gerecht verstrekte 

dienst. 

 



7 
 

 B.11.  Door het bedrag van het veroordelingsrecht te laten variëren naar gelang van het 

bedrag van de uitgesproken veroordelingen, heeft de wetgever rekening willen houden met 

het geldelijk belang van de desbetreffende zaak voor de partijen in het geding, keuze die niet 

zonder redelijke verantwoording is. 

 

 B.12.  De eerste prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 

 

 

 Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag 

 

 B.13.  Met de tweede prejudiciële vraag wordt het Hof ondervraagd over de 

bestaanbaarheid, met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van de in het geding zijnde 

bepaling, doordat het veroordelingsrecht verschuldigd is bij een voorwaardelijke veroordeling 

tot het betalen van sommen of roerende waarden, en dit zelfs als de voorwaarde niet in 

vervulling gaat, terwijl artikel 16 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en 

griffierechten voor andere belastbare rechtshandelingen onder opschortende voorwaarde 

bepaalt dat het evenredig registratierecht niet verschuldigd is zolang de voorwaarde niet in 

vervulling gaat. 

 

 B.14.  De in het geding zijnde bepaling voorziet uitdrukkelijk erin dat het 

veroordelingsrecht ook verschuldigd is wanneer de veroordeling voorwaardelijk is. 

 

 B.15.  Artikel 16 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten bepaalt 

daarentegen : 

 

 « De rechtshandeling waarop het evenredig recht verschuldigd is, doch welke aan een 
schorsende voorwaarde onderworpen is, geeft alleen tot heffing van het algemeen vast recht 
aanleiding zolang de voorwaarde niet is vervuld. 
 
 Wordt de voorwaarde vervuld, zo is het recht verschuldigd dat bij het tarief voor de 
handeling is vastgesteld, behoudens toerekening van het reeds geheven recht. Het wordt 
berekend naar het tarief dat van kracht was op de datum waarop het recht aan de Staat zou 
verworven geweest zijn indien de handeling een onvoorwaardelijke was geweest, en op de bij 
dit wetboek vastgelegde en op de datum van de vervulling der voorwaarde beschouwde 
belastbare grondslag ». 
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 B.16.1.  De parlementaire voorbereiding van de wet van 12 juli 1960 « tot wijziging van 

het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en van het Wetboek der 

zegelrechten, met betrekking tot de gerechtelijke akten » vermeldt met betrekking tot het 

veroordelingsrecht : 

 

 « Daar de oorzaak van het recht […] niet gelegen is in het bestaan van een overeenkomst, 
maar wel in het enkel feit van de veroordeling, de vereffening of rangregeling, moet dit recht 
normaal buiten het toepassingsgebied blijven van de bepalingen van het Wetboek (art. 12, 13, 
14, 15 en 16) die, wanneer het om overeenkomsten gaat, de invloed bepalen van de regel non 
bis in idem of van de verschillende modaliteiten waaronder die overeenkomsten kunnen 
afgesloten zijn. 
 
 In het bevel van het gerecht ligt de oorzaak van eisbaarheid van het recht […]; het is 
derhalve van belang nauwkeurig de gevolgen vast te stellen van de modaliteiten waarmee dit 
bevel kan omgeven zijn. 
 
 De thans in voege zijnde tekst onderwerpt de definitieve of voorlopige, de voornaamste 
of subsidiaire veroordelingen tot sommen en roerende waarden aan het recht […]. Dat de 
veroordeling niet actueel is, heeft derhalve geen belang. Onder dit oogpunt bestaat er geen 
reden toe de heffing van het recht […] uit te sluiten wanneer de veroordeling voorwaardelijk 
is. Het rechterlijk bevel heeft zijn volle waarde van zodra het geformuleerd is, en men kan aan 
het Bestuur de zorg niet overlaten om na te gaan welk gebruik de aanlegger zal maken van de 
titel die hem, op zijn vraag, werd verleend. In deze gedachtengang bevestigt de voorgestelde 
tekst uitdrukkelijk dat het recht […] zowel op de voorwaardelijke als op de subsidiaire 
veroordelingen eisbaar is » (Parl. St., Kamer, 1959-1960, nr. 485/1, p. 9). 
 

 « Het evenredig recht […] dat hier geheven wordt is geen titelrecht en slaat niet op de 
overeenkomsten waarvan het bestaan in het vonnis vastgesteld wordt. Zulks blijkt niet alleen 
uit het verslag aan de Koning, dat aan het koninklijk besluit van 1936 voorafgaat, maar wordt 
uitdrukkelijk bevestigd in het nieuwe artikel 149 hetwelk bepaalt dat ‘ … de vonnissen en 
arresten geen evenredig recht eisbaar maken uit hoofde van de overeenkomsten waarvan zij 
het bestaan vaststellen ’. 
 
 Bewust recht is evenmin een overdrachtsrecht, want dan zou het slechts verschuldigd zijn 
op de actuele veroordelingen, en zelfs blijkens sommige auteurs van vóór 1936, op de 
uitvoering van het vonnis. 
 
 Neen. Het evenredig recht […] is een ‘ veroordelingsrecht ’ waarvan de ‘ debitio ’ zijn 
oorsprong vindt in het geven van het rechterlijk bevel. Het is, zoals Genin het reeds uitdrukte, 
‘ een taks ten laste van degenen welke beroep doen op het gerecht en die de vergelding 
vertegenwoordigt van de bewezen dienst ’. 
 
 Het is ter wille van deze aard dat de artikelen 142 (nieuw) en volgende, terecht bepalen 
dat de taks verschuldigd is ongeacht de vraag te weten of de veroordeling actueel of 
toekomstig, voorwaardelijk of onvoorwaardelijk, in hoofdorde of in bijkomende orde gegeven 
wordt » (Parl. St., Kamer, 1959-1960, nr. 485/2, pp. 3-4). 
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 B.16.2.  Daaruit blijkt dat het in het geding zijnde verschil in behandeling is ingegeven 

door de verschillende aard van de desbetreffende registratierechten. Terwijl het 

veroordelingsrecht wordt beschouwd als een vergoeding - in abstracto - van de door het 

gerecht geleverde dienst en om die reden wordt geheven op « het enkel feit van de 

veroordeling, de vereffening of rangregeling », worden de overige evenredige 

registratierechten in beginsel geheven naar aanleiding van goederen- of waardeverplaatsingen 

die voortvloeien uit privaatrechtelijke rechtshandelingen. Vermits de goederen- of 

waardeverplaatsing bij een verbintenis onder een opschortende voorwaarde, zoals bedoeld in 

artikel 1181 van het Burgerlijk Wetboek, slechts wordt gerealiseerd op het ogenblik dat de 

voorwaarde in vervulling gaat, is het coherent te bepalen dat de evenredige registratierechten 

pas op dat ogenblik verschuldigd worden. Vermits het veroordelingsrecht wordt geheven naar 

aanleiding van de rechterlijke beslissing zelf, los van het rechtsfeit waarop die beslissing 

betrekking heeft, is het in beginsel eveneens coherent te bepalen dat dat recht verschuldigd is, 

ongeacht of de veroordeling voorwaardelijk is of niet. 

 

 B.17.1.  Uit de verwijzingsbeslissing blijkt evenwel dat de voorwaarde vervat in de 

voorwaardelijke veroordeling nooit in vervulling is gegaan. Zulks leidt tot een resultaat dat 

gelijk is aan dat van het afwijzen van het verzoek. 

 

 B.17.2.  Het is niet redelijk verantwoord dat het veroordelingsrecht verschuldigd is naar 

aanleiding van een voorwaardelijke veroordeling waarbij de voorwaarde niet in vervulling 

gaat en waarbij het niet in vervulling gaan van die voorwaarde leidt tot een resultaat dat gelijk 

is aan dat van het afwijzen van een verzoek, terwijl dat recht, zoals in herinnering is gebracht 

in B.7, niet verschuldigd is naar aanleiding van een vonnis of een arrest waarbij het verzoek 

uitdrukkelijk wordt afgewezen. 

 

 B.18.  De tweede prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord, in zoverre 

de in het geding zijnde bepaling verplicht tot het betalen van het veroordelingsrecht naar 

aanleiding van een voorwaardelijke veroordeling waarbij blijkens een rechterlijke beslissing 

de voorwaarde niet in vervulling is gegaan en waarbij het niet in vervulling gaan van die 

voorwaarde leidt tot een resultaat dat gelijk is aan dat van het afwijzen van een verzoek. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 -  In zoverre het het bedrag van het veroordelingsrecht vaststelt op 3 pct. van het 

samengevoegde bedrag, in hoofdsom, van de uitgesproken veroordelingen, schendt 

artikel 142 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet niet. 

 

 -  In zoverre het verplicht tot het betalen van het veroordelingsrecht naar aanleiding van 

een voorwaardelijke veroordeling waarbij blijkens een rechterlijke beslissing de voorwaarde 

niet in vervulling is gegaan en waarbij het niet in vervulling gaan van die voorwaarde leidt tot 

een resultaat dat gelijk is aan dat van het afwijzen van een verzoek, schendt artikel 142 van 

het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 

6 juni 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5438 

 
 

Arrest nr. 81/2013 
van 6 juni 2013 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 85 en 88 van de wet van 28 december 

2011 houdende diverse bepalingen (betreffende de verhoging van de pensioenleeftijd in de 

overheidssector en de uitzonderingen hierop), ingesteld door de vzw « Koninklijke Kring van 

Officieren van de Lokale Politie van Antwerpen en Omliggende Politiezones » en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechters 

E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en F. Daoût, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder 

voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 juni 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 28 juni 2012, is beroep tot vernietiging 
ingesteld van de artikelen 85 en 88 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse 
bepalingen (betreffende de verhoging van de pensioenleeftijd in de overheidssector en de 
uitzonderingen hierop) (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2011, 
vierde editie) door de vzw « Koninklijke Kring van Officieren van de Lokale Politie van 
Antwerpen en Omliggende Politiezones », met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, 
Oudaan 5, Bruno Baats, wonende te 2400 Mol, Broekstraat 14, Luc Backaert, wonende te 
9340 Lede, Bellaertstraat 103, Mark Bastiaenssens, wonende te 2180 Zwijndrecht, Maria 
Theresialei 13, Eric Bortsel, wonende te 3510 Kermt, Molenstraat 36, Irene Buedts, wonende 
te 2820 Bonheiden, Dijleweg 110, Joseph Byloos, wonende te 3700 Tongeren, 
Maastrichterstraat 10, Koen Claus, wonende te 2170 Antwerpen, Doelhofstraat 16, Willy 
Coen, wonende te 3190 Boortmeerbeek, Marsweg 26, Kathleen Corluy, wonende te 
9120 Beveren, Pastoor Steenssensstraat 21, Erik De Baeck, wonende te 1840 Londerzeel, 
Linde 76, Karel De Belder, wonende te 2800 Mechelen, Wittebroodstraat 21, Sonia 
De Bruyne, wonende te 2100 Antwerpen, Oude Bosuilbaan 128, Willy De Clerck, wonende te 
2390 Malle, Kersenlaan 1, Marc De Jonghe, wonende te 9120 Beveren, Cortewalledreef 41, 
Luc De Kock, wonende te 2920 Kalmthout, Van Nu en Strakslaan 4, Kris De Meulmeester, 
wonende te 8470 Zevekote, Pastoriestraat 14, Marc De Vil, wonende te 2840 Rumst, Hans 
Memlinclaan 12, Jan De Wachter, wonende te 2070 Zwijndrecht, Neerbroek 124, Bart 
De Wandeleer, wonende te 9300 Aalst, Brusselsesteenweg 60, André De Wispelaere, 
wonende te 2150 Borsbeek, Hulgenrodestraat 63, Luc De Witte, wonende te 
9170 Sint-Gillis-Waas, Blokstraat 4, André Deceuninck, wonende te 8470 Gistel, 
Sneeuwwitjesstraat 22, Frank Devalck, wonende te 1654 Huizingen, Koningin 
Fabiolalaan 12, Jean-Luc Devemie, wonende te 9600 Ronse, Viermaartlaan 4, Jos Devoght, 
wonende te 2920 Kalmthout, Kapellensteenweg 32, Walter Dillen, wonende te 
2930 Brasschaat, Max Hermanslei 194, Eric Driessens, wonende te 2950 Kapellen, 
Poeldreef 17, Guido Dupont, wonende te 2170 Antwerpen, Alkstraat 1, Roger Eerdekens, 
wonende te 3530 Houthalen, Hoogstraat 1A, Werner Fabre, wonende te 9120 Beveren, 
Vlasbloemstraat 18, Tanja Faes, wonende te 2960 Brecht, Venusstraat 22, Bruno Floren, 
wonende te 2990 Wuustwezel, Mansionstraat 62, Luc Geens, wonende te 
2220 Heist-op-den-Berg, Bossestraat 66, Marc Gilbert, wonende te 2660 Antwerpen, Den 
Haaglaan 112, Bart Gysbrechts, wonende te 2590 Berlaar, Schoolstraat 57, Karl Heeren, 
wonende te 2000 Antwerpen, Oudaan 5, Marleen Hellemans, wonende te 2270 Herenthout, 
Bergense Steenweg 60, Jan Hopstaken, wonende te 2050 Antwerpen, Gloriantlaan 57/12, 
Patrick Janssen, wonende te 2020 Antwerpen, Berendrechtstraat 80, Marc Jaspers, wonende 
2920 Kalmthout, Distelvinklaan 14, Luc Joris, wonende te 2980 Zoersel, Nieuwedreef 15, 
Noel Kennes, wonende te 9120 Beveren, Polderdreef 9, Jean Lantin, wonende te 3990 Peer, 
Herestraat 24, Philippe Lefebvre, wonende te 2000 Antwerpen, Oudaan 5, Johan Luyckx, 
wonende te 2030 Antwerpen, Schoonbroek 234, Leo Mares, wonende te 9120 Beveren, 
Gravendreef 1, Carl Maris, wonende te 2800 Mechelen, Bethaniënstraat 12D, Jozef Massonet, 
wonende te 3511 Hasselt, Drakerstraat 20, Ludo Meeus, wonende te 2480 Dessel, 
Romboutsstraat 17, Jos Michiels, wonende te 3960 Bree, Kerkstraat 32, Roger Mol, wonende 
te 2490 Balen, Dwarsstraat 9, Victor Neeus, wonende te 2200 Morkhoven, Braakveld 14A, 
Carlo Neut, wonende te 2830 Blaasveld, Rommekeshof 5, Eddy Nuyts, wonende te 2400 Mol, 
Molenhoekstraat 2, Johan Nuyts, wonende te 8020 Hertsberge, Breeweg 19, Johnny Olthof, 
wonende te 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 350 bus 2, Wim Ooms, wonende te 
2450 Meerhout, Lil 46, Alex Possemiers, wonende te 2930 Brasschaat, Molenheide 37, 
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Vinciane Pötgens, wonende te 2018 Antwerpen, Koningin Elisabethlei 4 bus 1, Xavier Proot, 
wonende te 8480 Ichtegem, Melkerijstraat 3, Willy Provinciael, wonende te 2627 Schelle, 
Papevelden 13, Jozef Rayen, wonende te 2275 Lille, Oevelenberg 20A, Paul Roggemans, 
wonende te 2820 Bonheiden, Waversesteenweg 13, Paul Roofthooft, wonende te 
2242 Zandhoven, Schaaflaan 10, Freddy Rottiers, wonende te 2060 Antwerpen, 
Stuivenbergplein 54, Eddy Schampaert, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, 
Lemanstraat 25, Marc Simons, wonende te 2500 Lier, Paradeplein 1, Peter Somers, wonende 
te 2140 Antwerpen, Bleekhofstraat 115/12, Ronald Speltens, wonende te 
1640 Sint-Genesius-Rode, Zoniënwoudlaan 79, Ben Staes, wonende te 9120 Beveren, Pastoor 
Steenssensstraat 21, Johan Stoufs, wonende te 8980 Zonnebeke, Tuinwijk 37, Paul T’Kindt, 
wonende te 2930 Brasschaat, Gaspeldoornlaan 19, Samuel Van Den Bossche, wonende te 
9120 Beveren, Gravendreef 1, Marc Van Den Branden, wonende te 2300 Turnhout, 
Brabantlaan 70, Louis Van Den Buijs, wonende te 2920 Kalmthout, Putsesteenweg 169, 
Marnix Van Der Aerschot, wonende te 2820 Bonheiden, Putsesteenweg 37, Fernand 
Van Der Borght, wonende te 2100 Antwerpen, Koningsarendlaan 56, Virginia Van Goethem, 
wonende te 2970 Schilde, Grote Beemd 40, Willy Van Hoof, wonende te 2400 Mol, Pastoor 
Wuytsstraat 37, Patrick Van Hoof, wonende te 2610 Antwerpen, Julius De Geyterstraat 253/4, 
Frank Van Konnegem, wonende te 2970 Schilde, Schoolstraat 70, Pascal Van Mullem, 
wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Duffelsesteenweg 126, Dirk Van Peer, wonende te 
2200 Herentals, Molenvest 23, Dirk Van Puyvelde, wonende te 2140 Antwerpen, De 
Leescorfstraat 9, Jean-Pierre Van Thienen, wonende te 9310 Moorsel, Waverstraat 76, Gerrit 
Van Vlierberghe, wonende te 2610 Antwerpen, Letterkundestraat 181, Dominique 
Vandenhoudt, wonende te 3500 Hasselt, Egelstraat 46, Robert Vanderhoydonk, wonende te 
3500 Hasselt, Thonissenlaan 15, Walter Vanderplanken, wonende te 2930 Brasschaat, 
Dullingen 22, Yannick Vanherck, wonende te 3800 Brustem, Geelstraat 65, Rudy Verbeeck, 
wonende te 2920 Kalmthout, Cassenboomlaan 23, Sven Verberckt, wonende te 
2940 Stabroek, Abelenlaan 21, Marc Vercammen, wonende te 2600 Antwerpen, 
Wapenhaghestraat 25, Kris Verlinden, wonende te 2627 Schelle, Kapelstraat 39, Ronald 
Vermeulen, wonende te 2531 Vremde, Anemonenlaan 3, Pierre Vermeulen, wonende te 
2390 Malle, Turnhoutsebaan 2, Dominiek Vermont, wonende te 8940 Wervik, Kleine 
Wervikstraat 13, Bart Verschaeren, wonende te 2140 Reet, ’s Herenbaan 110, Karel 
Verstraelen, wonende te 2350 Vosselaar, Burg. Bossaertlaan 9, Gert Verstraete, wonende te 
2950 Kapellen, Christiaan Pallemansstraat 57, Wim Versyck, wonende te 1933 Sterrebeek, 
Tramlaan 148, Koen Versyck, wonende te 3545 Halen, Bloemendaalstraat 29, David Wauters, 
wonende te 2070 Zwijndrecht, Pastoor Coplaan 222, Thomas Wauters, wonende te 
9120 Melsele, Kapelstraat 14, Roger Wouters, wonende te 2020 Antwerpen, Cyriel 
Buysestraat 73, Benedictus Vanderheiden, wonende te 3540 Herk-de-Stad, 
Guldensporenlaan 30, Jean-Pierre Beelen, wonende te 3460 Bekkevoort, Eugeen 
Coolstraat 11a, Walter Huybrechts, wonende te 3140 Keerbergen, Taboralaan 13, Joannes 
Geysen, wonende te 2960 Brecht, Groot Veerle 29, en Dirk Lemmens, wonende te 
2900 Schoten, Gasketelplein 16. 
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 De Ministerraad heeft een memorie ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 13 maart 2013 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. P. Van der Straten, advocaat bij de balie te Antwerpen, voor de verzoekende 
partijen; 
 
 .  Mr. A. Carton, tevens loco Mr. D. D’Hooghe en Mr. L. Schellekens, advocaten bij de 
balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en J.-P. Moerman verslag 
uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 Bij beschikking van 25 april 2013 heeft het Hof de debatten heropend en de dag van de 
terechtzitting bepaald op 29 mei 2013, na de partijen te hebben uitgenodigd, in een uiterlijk op 
24 mei 2013 in te dienen aanvullende memorie waarvan zij binnen dezelfde termijn een kopie 
uitwisselen, zich uit te spreken over de invloed van de artikelen 2 en 3 van de wet van 
13 december 2012 houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de 
overheidssector op het onderhavige geschil. 
 
 De verzoekende partijen en de Ministerraad hebben een aanvullende memorie ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 29 mei 2013 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. P. Van der Straten, advocaat bij de balie te Antwerpen, voor de verzoekende 
partijen; 
 
 .  Mr. A. Carton, tevens loco Mr. D. D’Hooghe en Mr. L. Schellekens, advocaten bij de 
balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en J.-P. Moerman verslag 
uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Wat de ontvankelijkheid van het beroep betreft 
 
 A.1.  Volgens de Ministerraad is het onderhavige beroep onontvankelijk in hoofde van de eerste 
verzoekende partij, aangezien niet zou worden aangetoond dat de beslissing om in rechte te treden, door het 
bevoegde orgaan is genomen. De eerste verzoekende partij zou een verslag van een vergadering voorleggen, dat 
enkel is geparafeerd, zonder dat duidelijk is door wie dat is gebeurd.   
 
 
 Wat het belang van de verzoekende partijen betreft 
 
 A.2.  Het maatschappelijk doel van de eerste verzoekende partij bestaat erin de morele en materiële 
belangen van haar leden te verdedigen en de onderlinge solidariteit te bevorderen. Krachtens artikel 22 van haar 
statuten zou de raad van bestuur bevoegd zijn om de vereniging bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke 
handeling te vertegenwoordigen. 
 
 De overige verzoekende partijen zetten uiteen dat zij leden van de geïntegreerde politie zijn, zodat de 
bestreden bepalingen op hen van toepassing zijn. Zij zouden door de bestreden bepalingen ongunstig worden 
geraakt doordat die bepalingen de pensioenleeftijd verhogen voor leden van de gewezen gemeentepolitie, maar 
niet voor leden van de gewezen rijkswacht. 
 
 A.3.  Volgens de Ministerraad doet de eerste verzoekende partij niet blijken van het rechtens vereiste 
belang, aangezien de vernietiging van de bestreden bepalingen niet in verband zou staan met de verdediging van 
de morele en materiële belangen van haar leden. Voor de 110 verzoekende partijen die natuurlijke personen zijn, 
zou onvoldoende blijken op welke manier zij concreet door de bestreden bepalingen zouden worden geraakt, 
aangezien louter wordt verwezen naar de situatie van een politieofficier, waarvan de identiteit niet wordt 
bekendgemaakt.   
 
 
 Wat de ontvankelijkheid van het middel betreft 
 
 A.4.  De Ministerraad betoogt dat het middel onontvankelijk is, aangezien het Hof reeds in zijn arrest 
nr. 177/2002 van 5 december 2002 zou hebben geoordeeld dat het verschil in pensioenleeftijd van de 
onderscheiden leden uit de vroegere politiekorpsen, gerechtvaardigd is. Dit zou aantonen dat het enige middel 
niet is gericht tegen de bestreden bepalingen, maar tegen de wet van 30 maart 2001 betreffende het pensioen van 
het personeel van de politiediensten en hun rechthebbenden. 
 
 
 Wat het middel betreft 
 
 A.5.1.  De verzoekende partijen voeren aan dat de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen 
niet bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de 
artikelen 177 en 184 ervan en met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens, doordat bepaalde categorieën van personeelsleden bij de geïntegreerde politie op een 
vroegere leeftijd vervroegd met pensioen kunnen gaan dan andere categorieën van personeelsleden die nochtans 
een vergelijkbare functie uitoefenen. Voor sommige categorieën van personeelsleden zou de pensioenregeling 
vervat in de wet van 30 maart 2001 betreffende het pensioen van het personeel van de politiediensten en hun 
rechthebbenden immers ongewijzigd blijft bestaan. 
 
 De categorieën die ten onrechte van een preferentiële vervroegde pensioenleeftijd zouden kunnen genieten, 
zijn, enerzijds, de personeelsleden van het operationeel kader die behoren tot het basiskader, het middenkader of 
het kader van hulpagenten van politie, en, anderzijds, de personeelsleden die op 30 april 1999 onderworpen 
waren aan het statuut van het operationeel kader van de rijkswacht of die op die datum als militair aangewezen 
waren om te dienen in het administratief en logistiek korps van de rijkswacht. Daarentegen zou op de 
personeelsleden van het operationeel kader die behoren tot het officierskader en die op 30 april 1999 geen deel 
uitmaakten van de rijkswacht, het preferentiële regime niet van toepassing zijn.  
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 A.5.2.  Het bestreden artikel 88 van de wet van 28 december 2011 zou precies dezelfde categorie van 
personen discrimineren als de wet van 30 maart 2001, aangezien het enkel verwijst naar de preferentiële 
leeftijdsgrenzen voor de oppensioenstelling bepaald voor de geïntegreerde politie.  
 
 De verzoekende partijen wijzen erop dat ook de overige categorieën van personeelsleden deel uitmaken van 
de geïntegreerde politie en dat ook zij belast zijn met een veiligheidsfunctie. Beide categorieën van personen 
zouden immers dezelfde bevoegdheden en taken uitoefenen binnen de geïntegreerde politie, zouden dezelfde 
beroepsrisico’s lopen, zouden dezelfde sociale ongemakken ondervinden en zouden onderworpen zijn aan 
dezelfde bijzondere fysieke vereisten. 
 
 Het op 30 april 1999 al dan niet hebben behoord tot de rijkswacht zou niet relevant zijn in het licht van de 
logica van de pensioenhervorming van 2011. Er zou geen redelijke verantwoording bestaan voor het verhogen 
tot 62 jaar van de pensioenleeftijd van de politieofficieren die op 30 april 1999 niet tot de rijkswacht behoorden, 
terwijl voor de politieofficieren die tot de rijkswacht behoren, de preferentiële pensioenleeftijd van 2001 
onverkort van toepassing is gebleven. 
 
 A.5.3.  In tegenstelling tot wat in de parlementaire voorbereiding werd betoogd, zou de wetgever daardoor 
het verschil tussen beide categorieën van personen niet hebben verkleind, maar net hebben vergroot. Een 
politieofficier die op 30 april 1999 niet tot de rijkswacht behoorde, zou immers vier tot acht jaar langer moeten 
werken dan een politieofficier die op 30 april 1999 wel tot de rijkswacht behoorde. 
 
 A.5.4.  De doelstelling die ten grondslag lag aan de ongelijke behandeling in de wet van 30 maart 2001, te 
weten het rekening houden met de rechtmatige verwachtingen van de rijkswachters met betrekking tot wat zij als 
een aspect van hun statuut mochten beschouwen, zou geen rechtvaardiging kunnen bieden voor de nieuwe 
discriminatie die met de bestreden bepaling is ingevoerd. Tien jaar na de politie-integratie zou de rechtmatige 
verwachting van voormalige rijkswachters niet kunnen worden ingeroepen ter rechtvaardiging van een nieuw 
onderscheid, a fortiori nu dat onderscheid niet kan worden ingepast in het geheel van de pensioenhervorming, 
waarin eenieder moet worden aangemoedigd om langer te werken teneinde de pensioenen op lange termijn 
betaalbaar te houden. 
 
 Statutaire personeelsleden zouden in beginsel geen recht hebben op het behoud van de door hun statuut 
toegekende voordelen. Een administratief en geldelijk statuut zou voor de toekomst steeds, zelfs in een voor het 
betrokken personeelslid ongunstige zin, kunnen worden gewijzigd.  
 
 A.6.  De Ministerraad betoogt dat artikel 85 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse 
bepalingen niet in strijd kan zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, aangezien het geen onderscheiden 
behandeling tussen verschillende categorieën van personen in het leven roept. 
 
 In ondergeschikte orde betoogt de Ministerraad dat artikel 85 van de wet van 28 december 2011 houdende 
diverse bepalingen pertinent is in het licht van de door de wetgever nagestreefde doelstelling en evenredig is met 
die doelstelling. Aangezien de pensioenen met overheidsfondsen worden gefinancierd, zou de last die op de Staat 
weegt, moeten kunnen worden gewijzigd wanneer de sanering van de openbare financiën zulks vereist.  
 
 De Ministerraad wijst erop dat de leeftijd om vervroegd met pensioen te gaan, sinds de wet van 15 mei 
1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen op 60 jaar ligt, maar dat artikel 46 van 
de wet van 15 mei 1984 thans wordt vervangen teneinde de vervroegde pensioenleeftijd geleidelijk naar 62 jaar 
te verhogen. Hiervoor zou een objectieve noodzaak bestaan, aangezien demografische ontwikkelingen zoals het 
jaarlijks stijgende aantal gepensioneerden de uitgaven van de sociale zekerheid onder druk zetten. De 
bekritiseerde hervorming zou noodzakelijk zijn om de overheidspensioenen betaalbaar te houden. De verhoging 
van de pensioenleeftijd zou hiertoe een nuttige maatregel zijn, aangezien zij tot gevolg heeft dat ambtenaren 
meer dienstjaren zullen moeten presteren. 
 
 De bestreden maatregel zou ook evenredig zijn, aangezien de mogelijkheid tot vervroegde 
oppensioenstelling onverkort behouden blijft, zij het met een verhoging van de leeftijd waarop dit mogelijk 
wordt. Bovendien zou de wetgever die verhoging van de pensioenleeftijd hebben verzacht met 
overgangsmaatregelen : vanaf 2013 zou de leeftijd waarop men op vervroegd pensioen kan gaan, jaarlijks met 
zes maanden worden verhoogd om in 2016 op 62 jaar uit te komen. Bovendien zal de nieuwe regel krachtens 
artikel 90 van de wet van 28 december 2011 geen toepassing vinden op personen die op een bepaald ogenblik de 
voorwaarden inzake leeftijd en duur van de diensten vervullen om vóór de leeftijd van 62 jaar een rustpensioen 
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te verkrijgen. Tot slot kent de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen een 
pensioensupplement toe aan ambtenaren die hun loopbaan na de leeftijd van 60 jaar voortzetten. Voor 
ambtenaren die tot de leeftijd van 65 jaar blijven werken, loopt de verhoging van het pensioen op tot 9 pct. 
 
 A.7.1.  De Ministerraad betoogt dat ook artikel 88 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse 
bepalingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt. Die bepaling zou immers een stelsel voortzetten 
dat door het Hof reeds in zijn arrest nr. 177/2002 grondwettig werd bevonden.  
 
 Artikel 88 van de wet van 28 december 2011 bepaalt welke categorieën van personen onder het 
toepassingsgebied van de verhoogde leeftijd voor vervroegd pensioen vallen. Het gaat om alle rust- of 
overlevingspensioenen ten laste van de Openbare Schatkist, alle rust- of overlevingspensioenen en andere als 
pensioen geldende voordelen toegekend aan de personeelsleden of aan de leden van de beheers-, bestuurs- en 
directieorganen van bepaalde instellingen, alsook alle rust- en overlevingspensioenen en de als zodanig geldende 
voorwaarden van personeelsleden en leden van de beheers-, bestuurs-, en directieorganen van de 
publiekrechtelijke rechtspersonen die afhangen van de gemeenschappen en de gewesten. 
 
 Daarentegen voorziet artikel 88 van de wet van 28 december 2011 tevens in een aantal uitzonderingen op 
dat ruime toepassingsgebied, namelijk het rijdend personeel van de NMBS Holding, de militairen en de 
personeelsleden van de geïntegreerde politie. 
 
 Bijgevolg zou voor de personeelsleden van het operationeel kader die behoren tot het basiskader, het 
middenkader of het kader van hulpagenten van politie de preferentiële leeftijdsgrens van 58 jaar, die op hen van 
toepassing is krachtens artikel 5 van de wet van 30 maart 2001, behouden blijven. Tevens zouden de 
personeelsleden die op 30 april 1999 onderworpen waren aan het statuut van het operationeel korps van de 
rijkswacht of op die datum als militair aangewezen waren om te dienen in het administratief en logistiek korps 
van de rijkswacht, de preferentiële leeftijdsgrenzen blijven genieten voor vervroegde oppensioenstelling van 54, 
56 of 58 jaar, die hun wordt toegekend door artikel 10 van de wet van 30 maart 2001. 
 
 A.7.2.  De uitzondering ten behoeve van personeelsleden van het operationeel kader die behoren tot het 
basiskader, het middenkader of het kader van hulpagenten van politie zou worden verantwoord doordat deze 
categorie van personen in grotere mate wordt geconfronteerd met hogere beroepsrisico’s en sociale ongemakken, 
zoals nacht- en weekendprestaties, alsook dat zij aan bijzondere fysieke vereisten moet voldoen.  
 
 De uitzondering ten behoeve van de personeelsleden die op 30 april 1999 onderworpen waren aan het 
statuut van het operationeel korps van de rijkswacht of op die datum als militair aangewezen waren om te dienen 
in het administratief en logistiek korps van de rijkswacht zou daarentegen worden verantwoord door de 
omstandigheid dat naar aanleiding van de creatie van een eenvormig statuut voor de personeelsleden van de 
nieuwe geïntegreerde politiedienst de uiteenlopende pensioenregelingen van de gerechtelijke politie, de 
gemeentelijke politiekorpsen en de gerechtelijke politie dienden te worden geïntegreerd, zonder afbreuk te doen 
aan de rechtmatige pensioenverwachtingen van de gewezen leden van de afgeschafte politiekorpsen, die na hun 
overgang naar de geïntegreerde politiediensten immers konden kiezen voor het behoud van hun oorspronkelijk 
statuut en de daaraan verbonden pensioenregeling.  
 
 De Ministerraad geeft toe dat die beleidskeuze de gewezen rijkswachters bevoordeelt, aangezien zij 
krachtens de bij het koninklijk besluit nr. 16020 van 11 augustus 1923 samengeordende wetten op de militaire 
pensioenen preferentiële pensioenleeftijden genoten, terwijl voor de personeelsleden van de gemeentelijke 
politie en van de gerechtelijke politie de algemene regeling voor de ambtenaren gold. Krachtens artikel 1 van de 
algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen lag hun pensioenleeftijd op 65 jaar, 
maar krachtens artikel 46 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de 
pensioenregelingen hadden zij de mogelijkheid om op de leeftijd van 60 jaar vervroegd met pensioen te gaan. 
 
 Aangezien de personeelsleden van de gemeentelijke politie en van de gerechtelijke politie aldus geen 
gerechtvaardigde verwachtingen betreffende een lagere pensioenleeftijd vermochten te hebben, zou het 
onderscheid met de gewezen rijkswachters verantwoord zijn.   
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 De Ministerraad preciseert nog dat, in tegenstelling tot wat de verzoekende partijen beweren, de 
uitzondering van artikel 10 van de wet van 30 maart 2001 niet gegrond is op de overweging dat personen die 
voorheen werkzaam waren bij de rijkswacht in grotere mate geconfronteerd worden met hogere beroepsrisico’s 
en sociale ongemakken en aan bijzondere fysieke vereisten moeten voldoen. 
 
 A.7.3.  De Ministerraad betoogt dat het behoud van de preferentiële leeftijdsgrenzen voor de 
personeelsleden van de geïntegreerde politie die voorheen deel uitmaakten van de rijkswacht berust op een 
objectief criterium en redelijk verantwoord is, gelet op de doelstelling van de wetgever om de voormalige 
rijkswachters een voordeel te blijven waarborgen dat zij konden beschouwen als een aspect van hun statuut.  
 
 Volgens de Ministerraad beschikt de wetgever ter zake over een ruime beleidsvrijheid. Hij vermocht 
daarom te oordelen dat een plotse afschaffing van alle verschillen niet verantwoord zou zijn, omdat zulks een te 
grote ontwrichting voor de rechtsorde zou betekenen. Dit zou des te meer het geval zijn nu de bestendigde 
uitzondering reeds in arrest nr. 177/2002 van het Hof de grondwettigheidstoets zou hebben doorstaan. De 
officieren die op 30 april 1999 deel uitmaakten van de rijkswacht en de officieren die op 30 april 1999 geen deel 
uitmaakten van de rijkswacht, zouden zich overigens niet in een identieke situatie bevinden, aangezien de 
officieren die geen deel uitmaakten van de rijkswacht, niet dezelfde rechtmatige verwachtingen betreffende hun 
pensioenleeftijd mochten hebben. De omstandigheid dat het uitdovende statuut ten voordele van de gewezen 
rijkswachters in totaal 35 jaar lang zou kunnen bestaan, zou voortvloeien uit het doel van de overgangsbepaling 
zelf, aangezien een pensioen pas kan worden verleend op het einde van een loopbaan die een aanzienlijk aantal 
jaren beslaat. Bijgevolg zou niet kunnen worden geoordeeld dat het onderscheid thans niet meer zou kunnen 
worden gehandhaafd, nu de voormalige rijkswachters perfect binnen de geïntegreerde politie zijn geïntegreerd. 
 
 A.7.4.  De preferentiële leeftijdsgrenzen voor de gewezen rijkswachters zouden overigens niet opnieuw in 
vraag kunnen worden gesteld, gelet op de omstandigheid dat artikel 14 van de wet van 30 maart 2001 de 
gewezen rijkswachters voor de keuze stelde om in het geïntegreerde statuut te stappen of te opteren voor het 
behoud van hun oorspronkelijk statuut als rijkswachter. Die maatregel maakte deel uit van het sociaal akkoord 
over de politiehervorming dat in 2000 met de representatieve vakorganisaties werd gesloten.  
 
 A.8.  Volgens de Ministerraad blijft het behoud van de preferentiële leeftijdsgrenzen voor personeelsleden 
van de geïntegreerde politie die voorheen deel uitmaakten van de rijkswacht, ook evenredig in het licht van de 
algemene verhoging van de leeftijdsgrens van de vervroegde oppensioenstelling voor de ambtenaren. Het zou 
immers de enige manier zijn om de overgangsmaatregel van artikel 101 van de wet van 30 maart 2001 te 
behouden, terwijl voor de andere ambtenaren, waartoe ook de leden van de gewezen gemeentelijke 
politiekorpsen en de gewezen gerechtelijke politie behoren, nooit bijzondere bepalingen golden. 
 
 Overigens zou het niet juist zijn te beweren dat het verschil tussen de leeftijdsgrenzen van personeelsleden 
van het officierskader van de politie die respectievelijk wel of geen deel hebben uitgemaakt van de rijkswacht 
door de wet van 28 december 2011 op substantiële wijze zou zijn vergroot. De Ministerraad wijst erop dat 
voorheen verschillen tot zes jaar mogelijk waren en dat na de wet van 28 december 2011 de verschillen tussen de 
vier en de acht jaar zullen oplopen. 
 
 A.9.  De Ministerraad betoogt dat de bestreden bepalingen niet in strijd zijn met de artikelen 177 en 184 
van de Grondwet en met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten 
van de mens. In de eerste plaats wijst hij erop dat het Hof niet bevoegd is om aan die bepalingen te toetsen. 
Daarnaast zouden de verzoekende partijen niet uiteenzetten op welke wijze die artikelen zouden zijn 
geschonden, zodat het middel in de mate waarin het uit een schending ervan is afgeleid, onontvankelijk zou zijn. 
 

 

- B - 
 

 B.1.  De artikelen 85 tot 92 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse 

bepalingen vormen afdeling 1 (« Verhoging van de pensioenleeftijd ») van hoofdstuk 1 

(« Pensioenen van de overheidssector ») van titel 8 (« Pensioenen ») van die wet. 
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 B.2.1.  Artikel 85 van de wet van 28 december 2011 vervangt artikel 46 van de wet van 

15 mei 1984 « houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen » door de 

volgende bepaling : 

 

 « § 1.  Het pensioen kan worden verleend vanaf de eerste dag van de maand die volgt op 
die van hun 62ste verjaardag of op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van de 
stopzetting van hun functies indien deze zich later voordoet, aan de personen die : 
 
 1°  minstens 40 pensioenaanspraakverlenende dienstjaren tellen in het stelsel van de 
staatsambtenaren; 
 
 2°  en hun loopbaan hebben beëindigd na 31 december 1976 en in aanmerking komende 
diensten of periodes van na die datum kunnen laten gelden op voorwaarde dat zij ten minste 
vijf pensioenaanspraakverlenende dienstjaren tellen, met uitsluiting van de bonificaties 
wegens studies en van de periodes vergoed wegens diensten die voor de vaststelling van de 
wedde meetellen. 
 
 Voor de toepassing van het eerste lid, 1°, worden eveneens in aanmerking genomen, de 
kalenderjaren waarvoor pensioenrechten kunnen worden geopend op een vervroegd pensioen 
in de regeling van de werknemers of in een ander wettelijk Belgisch pensioenstelsel. 
 
 In afwijking van het eerste lid, wordt de leeftijd van 62 jaar vervangen door : 
 
 -  60 jaar voor de personen die minstens 42 dienstjaren vastgesteld overeenkomstig het 
eerste lid, 1°, kunnen laten gelden; 
 
 -  61 jaar voor de personen die minstens 41 dienstjaren vastgesteld overeenkomstig het 
eerste lid, 1°, kunnen laten gelden. 
 
 § 2.  In afwijking van paragraaf 1, wordt de leeftijd vastgesteld : 
 
 1°  Voor de rustpensioenen die ingaan tussen 1 januari 2013 en 31 december 2013 : 
 
 -  op 60 jaar en 6 maanden voor de personen die minstens 38 dienstjaren vastgesteld 
overeenkomstig paragraaf 1, eerste lid, 1°, kunnen laten gelden; 
 
 -  op 60 jaar voor de personen die minstens 40 dienstjaren vastgesteld overeenkomstig 
paragraaf 1, eerste lid, 1°, kunnen laten gelden. 
 
 2°  Voor de rustpensioenen die ingaan tussen 1 januari 2014 en 31 december 2014 : 
 
 -  op 61 jaar voor de personen die minstens 39 dienstjaren vastgesteld overeenkomstig 
paragraaf 1, eerste lid, 1°, kunnen laten gelden; 
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 -  op 60 jaar voor de personen die minstens 40 dienstjaren vastgesteld overeenkomstig 
paragraaf 1, eerste lid, 1°, kunnen laten gelden. 
 
 3°  Voor de rustpensioenen die ingaan tussen 1 januari 2015 en 31 december 2015 : 
 
 -  op 61 jaar en 6 maanden voor de personen die minstens 40 dienstjaren vastgesteld 
overeenkomstig paragraaf 1, eerste lid, 1°, kunnen laten gelden; 
 
 -  op 60 jaar voor de personen die minstens 41 dienstjaren vastgesteld overeenkomstig 
paragraaf 1, eerste lid, 1°, kunnen laten gelden. 
 
 § 3.  De in § 1, eerste lid, 1°, bepaalde voorwaarde dient niet vervuld te worden door de 
persoon die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. 
 
 § 4.  De paragrafen 1 tot 3 zijn evenwel niet van toepassing : 
 
 1°  op de personen van wie de diensten werden beëindigd als gevolg van de zwaarste in 
hun statuut bepaalde tuchtstraf of, indien ze geen statuut hebben of indien geen tuchtregeling 
erin is opgenomen, ten gevolge van een ontslag om een dringende reden waardoor ze hun 
betrekking zonder opzeggingstermijn, noch opzeggingsvergoeding verloren, voor zover dit 
ontslag, indien het gerechtelijk werd betwist, geldig werd verklaard door de bevoegde 
rechtbanken en geen enkele schadeloosstelling aan de betrokkene werd toegekend; 
 
 2°  op de militairen die verplicht werden het leger te verlaten ten gevolge van de 
artikelen 19, 31, 32 of 33 van het Strafwetboek of van artikel 5 van het Militair Strafwetboek. 
 
 Wanneer een persoon zijn loopbaan in de in het eerste lid bedoelde omstandigheden 
beëindigd heeft en later opnieuw pensioenaanspraakverlenende diensten verricht, kunnen 
enkel de vanaf de nieuwe indiensttreding verrichte diensten in aanmerking komen voor de 
toekenning van het rustpensioen. 
 
 § 5.  Voor de toepassing van paragraaf 1, eerste lid, 2°, wordt geen rekening gehouden 
met de diensten reeds in aanmerking genomen voor een pensioen in de werknemersregeling 
door toepassing van de wet van 5 augustus 1968 tot vaststelling van een zeker verband tussen 
de pensioenstelsels van de openbare sector en die van de privésector ». 
 

 Bij artikel 2 van de wet van 13 december 2012 houdende diverse wijzigingsbepalingen 

betreffende de pensioenen van de overheidssector worden in artikel 46 van de wet van 15 mei 

1984 wijzigingen aangebracht die op 21 december 2012 in het Belgisch Staatsblad zijn 

bekendgemaakt en op 1 januari 2013 in werking zijn getreden (artikel 23, tweede lid, 3°, van 

de wet van 13 december 2012). 

 

 B.2.2.  Vóór de wijziging ervan bij artikel 3 van de wet van 13 december 2012 houdende 

diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector, bepaalde 

artikel 88 van de wet van 28 december 2011 : 
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 « Niettegenstaande elke andere wettelijke, reglementaire of contractuele bepaling zijn de 
voorwaarden inzake leeftijd en duur van de diensten vermeld in artikel 46, § 1, eerste lid, 1°, 
van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de 
pensioenregelingen toepasselijk op elke persoon wiens pensioen bedoeld wordt in artikel 38 
van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen of 
artikel 80 van de wet van 3 februari 2003 houdende diverse wijzigingen aan de wetgeving 
betreffende de pensioenen van de openbare sector. 
 
 Het eerste lid doet geen afbreuk aan de preferentiële leeftijdgrenzen van de 
oppensioenstelling bepaald : 
 
 -  voor het rijdend personeel van de NMBS Holding; 
 
 -  voor de geïntegreerde politie; 
 
 -  voor de militairen. 
 
 In afwijking van het eerste lid worden de personen die zich op 28 november 2011 in een 
voltijdse of deeltijdse disponibiliteit voorafgaand aan de oppensioenstelling bevinden of in 
een vergelijkbare situatie, op pensioen gesteld op de eerste dag van de maand die volgt op de 
60ste verjaardag. 
 
 Het derde lid is eveneens van toepassing op de personen die een aanvraag hebben 
ingediend vóór 28 november 2011 om in een situatie te worden geplaatst als beoogd door 
ditzelfde lid. 
 
 De Koning stelt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de lijst vast van 
de situaties die aanleiding geven tot de toepassing van de leden 3 en 4 ». 
 

 B.3.  Artikel 92 van de wet van 28 december 2011, zoals het bij artikel 6 van de wet van 

13 december 2012 is gewijzigd, bepaalt : 

 

 « Deze afdeling treedt in werking op 1 januari 2013 ». 
 

 B.4.1.  Bij artikel 3, 1°, van de wet van 13 december 2012 zijn het tweede tot het vierde 

lid van artikel 88 van de wet van 28 december 2011 evenwel vervangen door de volgende 

tekst : 

 

 « Het eerste lid doet geen afbreuk aan de voorwaarden inzake duur van de diensten en 
aan de preferentiële leeftijdsgrenzen van de oppensioenstelling bepaald : 
 
 -  voor het rijdend personeel van de NMBS-Holding; 
 
 -  voor de geïntegreerde politie; 
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 -  voor de militairen; 
 
 -  voor de gewezen militairen bedoeld in artikel 10 van de wet van 30 maart 2001 
betreffende het pensioen van het personeel van de politiediensten en hun rechthebbenden, in 
artikel 5bis van de wet van 25 februari 2003 houdende de inrichting van de functie van 
veiligheidsbeambte met het oog op de uitvoering van taken die betrekking hebben op de 
politie van hoven en rechtbanken en de overbrenging van gevangenen, in artikel 10 van de 
wet van 16 juli 2005 houdende de overplaatsing van sommige militairen naar een openbare 
werkgever en in artikel 194 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut 
van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht. 
 
 In afwijking van het eerste lid worden de personen die zich op eigen aanvraag op 
1 januari 2012 in een voltijdse of deeltijdse disponibiliteit voorafgaand aan de 
oppensioenstelling bevinden of in een vergelijkbare situatie, op pensioen gesteld op de eerste 
dag van de maand die volgt op het verstrijken van de termijn van die disponibiliteit of van de 
ermee gelijkgestelde situatie. Deze datum kan evenwel niet gelegen zijn voor de eerste dag 
van de maand die volgt op de 60e verjaardag. 
 
 Het derde lid is eveneens van toepassing op de personen die bij hun werkgever een 
aanvraag om vóór 5 maart 2013 in een in datzelfde lid beoogde situatie te worden geplaatst 
hebben ingediend : 
 
 1°  vóór 1 januari 2012; 
 
 2°  of vanaf 1 januari 2012 op voorwaarde dat deze aanvraag door de werkgever werd 
ingewilligd vóór 5 maart 2012 ». 
 

 B.4.2.  Die wijziging van artikel 88 van de wet van 28 december 2011, bekendgemaakt in 

het Belgisch Staatsblad op 21 december 2012, is op 1 januari 2013 in werking getreden 

(artikel 23, tweede lid, 3°, van de wet van 13 december 2012). 

 

 B.5.  Het beroep tot vernietiging is gericht tegen bepalingen die als dusdanig nooit in 

werking zijn getreden.  

 

 Dit beroep is derhalve zonder voorwerp. 

 

 Tegen de artikelen 2 en 3, 1°, van de wet van 13 december 2012 kan echter nog een 

beroep tot vernietiging worden ingesteld, uiterlijk op 21 juni 2013. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 beslist dat het beroep tot vernietiging dat is gericht tegen de artikelen 85 en 88 van de wet 

van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, van de rol zal worden geschrapt indien 

geen beroep tot vernietiging van de artikelen 2 en 3, 1°, van de wet van 13 december 2012 

houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector 

wordt ingesteld vóór 22 juni 2013 of indien een dergelijk beroep, wanneer het wordt 

ingesteld, door het Hof zou worden verworpen. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 6 juni 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 
F. Meersschaut M. Bossuyt 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5425 

 
 

Arrest nr. 82/2013 
van 13 juni 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 33, 43, 46 tot 50 en 62 tot 64 van de 

wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, ingesteld door Christian Peeters en 

Kristien Janssens. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en F. Daoût, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, 

onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 16 juni 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 18 juni 2012, is beroep tot vernietiging 
ingesteld van de artikelen 33, 43, 46 tot 50 en 62 tot 64 van de wet van 28 december 2011 
houdende diverse bepalingen (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 december 
2011, vierde editie) door Christian Peeters en Kristien Janssens, beiden wonende te 
2610 Antwerpen, Standonklaan 32. 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend, de verzoekende partijen hebben een 
memorie van antwoord ingediend en de Ministerraad heeft ook een memorie van 
wederantwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 17 april 2013 :  
 
 -  is verschenen : J. De Vleeschouwer, adviseur bij de FOD Financiën, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers A. Alen en F. Daoût verslag uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde partij gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van het belang 
 
 A.1.1.  De Ministerraad betwist het belang van de verzoekende partijen bij de vernietiging van artikel 43 
van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen omdat zij zouden opkomen voor de belangen 
van de werkgevers, terwijl ze zelf werknemers zijn en één van hen rijdt met een door haar werkgever ter 
beschikking gestelde wagen.   
 
 A.1.2.  De verzoekende partijen verwijzen allereerst naar het arrest nr. 34/2009, waarin het Hof heeft 
aanvaard dat de verzoekende partijen rechtstreeks en ongunstig kunnen worden geraakt door een decreet dat de 
voorwaarden vaststelt voor de inschrijving van de leerlingen in de eerste cyclus van een door de Franse 
Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde secundaire onderwijsinstelling. Zij wijzen er ook op dat het Hof 
reeds heeft aanvaard dat een partij een belasting kan aanvechten die zij zelf niet verschuldigd is, maar die haar 
economische belangen schaadt. Zij wijzen erop dat de werkgever van Christian Peeters hem een personenwagen 
ter beschikking stelt en dat hij hiervan zou afzien, of een kleinere wagen ter beschikking zou stellen, ten gevolge 
van de bestreden bepaling.  
 
 A.1.3.  De Ministerraad antwoordt dat de werkgever en de werknemer de vergoeding van deze laatste 
overeenkomen. Het feit dat de werkgever minder snel bedrijfsvoertuigen zal aanbieden aan zijn werknemer, of 
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kleinere modellen zal aanbieden, is een keuze van de werkgever. Hij wijst erop dat de bestreden bepaling de 
terbeschikkingstelling van voertuigen niet verbiedt en ook niet onmogelijk maakt. 
 
 A.2.1.  De Ministerraad voert aan dat de verzoekende partijen geen belang hebben bij de vernietiging van 
de artikelen 43 en 46 tot 50 van de wet van 28 december 2011 vermits zij als natuurlijke personen die in België 
wonen, niet onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting of de belasting van de 
niet-inwoners.  
 
 A.2.2.  De verzoekende partijen verwijzen naar hetgeen in A.1.2 is vermeld. Zij voegen hier nog aan toe dat 
het feit dat de huidige werkgever van Christian Peeters is onderworpen aan de vennootschapsbelasting, niet 
wegneemt dat zij belang hebben bij de vernietiging van de bepalingen inzake de belasting der niet-inwoners en 
de rechtspersonenbelasting vermits de fiscale druk op de terbeschikkingstelling van een personenwagen voor 
gelijk welke werkgever bestaat. 
 
 A.2.3.  De Ministerraad herhaalt wat hiervoor in A.1.3 is uiteengezet. 
 
 A.3.1.  De Ministerraad betwist het belang van de verzoekende partijen bij de vernietiging van de 
artikelen 62 tot 64 van de wet van 28 december 2011 vermits niet zij maar de beroepsmatige tussenpersonen of 
de uitgevende vennootschap de taks op de effecten aan toonder dienen te betalen. Hij voert aan dat, indien 
uiteindelijk de last van de belasting toch op de verzoekende partijen zou komen te rusten, dit niet uit de 
bestreden bepalingen voortvloeit.  
 
 A.3.2.  De verzoekende partijen antwoorden dat de kosten van de bestreden belasting worden afgewenteld 
op de persoon die zijn stukken aan toonder aanbiedt bij de beroepsmatige tussenpersoon of de uitgevende 
vennootschap.  
 
 
 Ten gronde 
 
 Wat het bestreden artikel 33 van de wet van 28 december 2011 betreft 
 
 A.4.1.1.  De verzoekende partijen zetten uiteen dat het bestreden artikel 33 van de wet van 28 december 
2011 in een aangifteplicht voorziet van inkomsten van roerende goederen en kapitalen alsmede van diverse 
inkomsten met roerend karakter teneinde de bijkomende heffing van 4 pct. waarin artikel 174/1 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen 1992 (hierna : WIB 1992) voorziet, te vestigen. Zij voeren aan dat, opdat de 
bijkomende heffing correct kan worden geheven, de belastingadministratie in kennis dient te worden gesteld van 
de roerende inkomsten die aan de bijkomende heffing zijn onderworpen of die mede de grens bepalen boven 
welke de bijkomende heffing wordt geheven. Het gaat, volgens hen, om de dividenden en interesten bedoeld in 
artikel 17, § 1, 1° en 2°, van het WIB 1992, met uitsluiting van de dividenden bedoeld in artikel 171, 2°, f), van 
hetzelfde Wetboek. Zij wijzen erop dat het bij het bestreden artikel 33 ingevoegde artikel 313 van het WIB 1992 
voorziet in een verplichting tot aangifte van alle roerende inkomsten. Volgens hen bestaat er evenwel geen 
enkele verantwoording voor de toepassing van die aangifteplicht op inkomsten bedoeld in artikel 17, § 1, 3° tot 
5°, van het WIB 1992 en dividenden bedoeld in artikel 171, 2°, f), van het WIB 1992 waarop reeds roerende 
voorheffing werd ingehouden vermits de niet-aangifte van die inkomsten de correcte toepassing van de 
bijkomende heffing op roerende inkomsten niet verhindert.   
 
 A.4.1.2.  De Ministerraad antwoordt dat de verzoekende partijen niet aangeven hoe het beginsel van 
gelijkheid en niet-discriminatie zou zijn geschonden. Aangezien het Hof niet de opportuniteit van een wettekst 
kan beoordelen, kan, volgens hem, de kritiek van de verzoekende partijen niet leiden tot de vernietiging van de 
bestreden bepaling.  
 
 A.4.1.3.  De verzoekende partijen zijn van oordeel dat zij op voldoende wijze de grondwetsartikelen 
hebben aangehaald die volgens hen zijn geschonden, dat zij de gevolgen van de bestreden bepaling hebben 
beschreven en dat zij de redenen hebben opgesomd waarom die gevolgen de aangevoerde grondwetsartikelen 
zouden schenden. 
 
 A.4.1.4.  Volgens de Ministerraad heeft de wetgever het stelsel van de bevrijdende roerende voorheffing 
ingevoerd omdat de controle van de aangegeven roerende inkomsten de belastingadministratie niet toeliet de 
verschuldigde belasting te bepalen. Hij wijst erop dat ook in het verleden bepaalde roerende inkomsten altijd 
dienden te worden aangegeven en dat de bevrijdende roerende voorheffing een specifieke regeling is in de 
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personenbelasting. De Ministerraad voert aan dat de anonimiteit die belastingplichtigen in de personenbelasting 
genoten, een nevengevolg was van de bevrijdende roerende voorheffing, maar dat er geen recht op anonimiteit 
bestaat. Volgens hem gaat het om een door omstandigheden ingegeven afwijking van de verplichte aangifte van 
alle belastbare inkomsten. Hij besluit dat de verplichte aangifte van de roerende inkomsten waarin de bestreden 
bepaling voorziet, een terugkeer inhoudt naar de normale regel. Het feit dat in een uitzondering wordt voorzien 
voor de roerende inkomsten waarop de bijkomende heffing aan de bron wordt geheven, vloeit volgens de 
Ministerraad voort uit de noodzaak om de strengheid van die nieuwe bijdrage te milderen voor de betrokken 
belastingplichtigen door hun een zekere anonimiteit toe te kennen. 
 
 A.4.2.  Volgens de verzoekende partijen worden de belastingplichtigen die voor al hun aan de bijzondere 
heffing onderworpen inkomsten de heffing aan de bron hebben laten inhouden, ten onrechte op dezelfde wijze 
behandeld als de belastingplichtigen die dat niet hebben gedaan in zoverre zij verplicht zijn hun andere roerende 
inkomsten aan te geven. Zij wijzen er nogmaals op dat de aangifteplicht is ingevoerd om na te gaan of de 
dividenden en interesten bedoeld in artikel 17, § 1, 1° en 2°, van het WIB 1992 het nettobedrag van 13 675 euro 
niet overschrijden. Voor de belastingplichtigen die de heffing aan de bron hebben laten inhouden is, volgens hen, 
de aangifteplicht niet verantwoord en derhalve discriminerend. 
 
 A.4.3.1.  Nog volgens de verzoekende partijen is het niet duidelijk of de vrijgestelde roerende inkomsten 
vermeld in artikel 21 van het WIB 1992 vrijgesteld zijn van de aangifteplicht, terwijl ze nochtans niet onder het 
toepassingsgebied van de bijkomende heffing vallen.  
 
 A.4.3.2.  De Ministerraad antwoordt dat het bestreden artikel 33 duidelijk bepaalt welke inkomsten dienen 
te worden aangegeven. 
 
 A.4.3.3.  De verzoekende partijen vragen dat de Ministerraad zou bevestigen dat de vrijgestelde roerende 
inkomsten bepaald in artikel 21 van het WIB 1992 niet onder de aangifteplicht bepaald in artikel 313 van 
hetzelfde Wetboek zouden vallen. 
 
 A.4.3.4.  De Ministerraad wijst erop dat de aangifteplicht waarin de bestreden bepaling voorziet, beperkt is 
tot roerende goederen en kapitalen en niet geldt voor de in artikel 21 van het WIB 1992 bedoelde inkomsten, die 
geen inkomsten van roerende goederen en kapitalen zijn. 
 
 A.4.4.1.  De verzoekende partijen voeren vervolgens aan dat de op basis van artikel 313 van het WIB 1992 
aangegeven roerende inkomsten onderworpen worden aan de aanvullende gemeentebelasting. Zij wijzen er 
dienaangaande op dat de vrijstelling van aanvullende gemeentebelasting waarin artikel 466, tweede lid, van het 
WIB 1992 voorziet, enkel geldt voor het gedeelte van de belasting dat betrekking heeft op de roerende 
inkomsten bepaald in artikel 17, § 1, 1° en 2°, van het WIB 1992 welke rechtstreeks in een andere lidstaat van de 
Europese Economische Ruimte worden geïnd en die overeenkomstig artikel 171 van het WIB 1992 afzonderlijk 
worden belast. Volgens hen ontstaat hierdoor een ongeoorloofd verschil in behandeling tussen 
belastingplichtigen die roerende inkomsten bepaald in artikel 17, § 1, 3° tot 5°, van het WIB 1992 behalen en 
belastingplichtigen die roerende inkomsten bepaald in artikel 17, § 1, 1° en 2°, van het WIB 1992 behalen : de 
eerste categorie van belastingplichtigen zou immers worden verplicht roerende inkomsten aan te geven die geen 
enkele relevantie hebben voor de bijzondere heffing bepaald in artikel 174/1 van het WIB 1992 en wordt 
onderworpen aan de aanvullende gemeentebelasting, terwijl voor de tweede categorie die aangifteplicht wel 
relevant zou zijn. Er zou volgens hen ook een ongeoorloofd verschil in behandeling bestaan tussen de 
belastingplichtigen die de bijzondere heffing aan de bron laten heffen en de belastingplichtigen die de roerende 
inkomsten in kwestie aangeven : terwijl de eerste categorie van belastingplichtigen niet aan de aanvullende 
gemeentebelasting wordt onderworpen, zou dat wel het geval zijn voor de tweede categorie.  
 
 A.4.4.2.  Volgens de Ministerraad vloeit de beweerde ongelijke behandeling niet uit de bestreden bepaling 
voort. Hij wijst erop dat de bestreden bepaling enkel een aangifteplicht invoert en niet de taxatie van de aan te 
geven bedragen regelt.  
 
 A.4.4.3.  De verzoekende partijen antwoorden dat roerende inkomsten die worden aangegeven, aan de 
aanvullende gemeentebelasting worden onderworpen overeenkomstig artikel 466, eerste lid, van het WIB 1992, 
en dit ongeacht of ze apart worden belast, dan wel samen met de andere aangegeven inkomsten. Zij voeren aan 
dat de door de bestreden bepaling ingevoerde aangifteplicht de rechtstreekse oorzaak is van de wijziging in de 
taxatie die deze roerende inkomsten ondergaan. Volgens hen wordt dit niet verholpen door artikel 47 van het 
wetsontwerp houdende fiscale en financiële bepalingen (Parl. St., Kamer, 2012-2013, DOC 53-2458/001), 
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vermits door die bepaling geen einde komt aan het feit dat de inkomsten bepaald in artikel 17, § 1, 3° tot 5°, van 
het WIB 1992 aan de aanvullende gemeentebelasting worden onderworpen.   
 
 A.4.4.4.  De Ministerraad is van oordeel dat het voormelde wetsontwerp tot gevolg heeft dat de 
opmerkingen van de verzoekende partijen achterhaald zijn, in zoverre het artikel 466 van het WIB 1992 wijzigt. 
De Ministerraad verwijst naar de parlementaire voorbereiding van die bepaling, waaruit blijkt dat alle intresten 
en dividenden worden uitgesloten van de berekeningsgrondslag van de aanvullende gemeentebelasting. 
 
 
 Wat het bestreden artikel 43 van de wet van 28 december 2011 betreft 
 
 A.5.1.1.  De verzoekende partijen voeren aan dat in de parlementaire voorbereiding van de bestreden 
bepaling niet wordt uitgelegd waarom die bijkomende verworpen uitgave wordt ingevoerd, en waarom 17 pct. 
van het voordeel als verworpen uitgave dient te worden beschouwd.  
 
 A.5.1.2.  De Ministerraad antwoordt dat het loutere feit dat de wetgever in de parlementaire voorbereiding 
zijn doelstellingen niet toelicht, geen schending inhoudt van de artikelen 10, 11, 170 en 172 van de Grondwet.  
 
 A.5.1.3.  De verzoekende partijen antwoorden dat het voorgaande niet wegneemt dat de bestreden bepaling 
de toets aan de artikelen 10, 11, 170 en 172 van de Grondwet moet doorstaan. Zij verwijzen ook naar artikel 344 
van het WIB 1992, volgens hetwelk een verrichting in strijd met de doelstellingen van het Wetboek fiscaal 
misbruik uitmaakt. Volgens hen benadrukt de wetgever zodoende zelf het belang van de doelstellingen van de 
fiscale wet. 
 
 A.5.2.1.  Volgens de verzoekende partijen worden belastingplichtigen die een voordeel van alle aard 
verlenen in de vorm van een voertuig dat ze ter beschikking stellen, inzake fiscale aftrekbaarheid anders 
behandeld dan belastingplichtigen die een dergelijk voordeel niet verlenen, maar wel andere voordelen van alle 
aard. Volgens hen zijn voordelen van alle aard in beginsel fiscaal aftrekbaar omdat ze belastbare bezoldigingen 
vormen voor de werknemer. Zij besluiten dat er geen enkele verantwoording is voor het feit dat enkel het 
voordeel van alle aard dat ontstaat door het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld 
voertuig, gedeeltelijk als een verworpen uitgave dient te worden beschouwd. 
 
 A.5.2.2.  Volgens de Ministerraad bestaat er geen internationale regel, grondwetsbepaling of algemeen 
rechtsbeginsel die of dat voorschrijft dat kosten welke voor de genieter aanleiding geven tot een belastbaar 
voordeel, bij de verstrekker van het voordeel aftrekbare beroepskosten moeten zijn. De Ministerraad voert tevens 
aan dat de situatie van een werkgever die kosteloos een voertuig ter beschikking stelt voor het persoonlijk 
gebruik door de werknemer, niet vergelijkbaar is met die van de werkgever die daar niet toe overgaat : er is 
immers geen bepaling die de werkgever verplicht om een voertuig kosteloos voor persoonlijk gebruik ter 
beschikking te stellen aan de werknemer; door dat te doen kiest de werkgever voor een specifieke fiscale 
regeling. 
 
 A.5.2.3.  De verzoekende partijen antwoorden dat artikel 52, 3°, van het WIB 1992 wel degelijk het 
beginsel bevat dat voordelen die werknemers genieten aftrekbare beroepskosten uitmaken voor de werkgever. 
Volgens hen maakt de bestreden bepaling voor het eerst inbreuk op dat beginsel. 
 
 A.5.2.4.  De Ministerraad herhaalt dat er geen bepaling bestaat die voorschrijft dat kosten welke voor de 
genieter aanleiding geven tot een belastbaar voordeel van alle aard, bij de verstrekker ervan aftrekbare 
beroepskosten dienen te zijn. 
 
 
 Wat de bestreden artikelen 43 en 46 tot 50 van de wet van 28 december 2011 betreft 
 
 A.6.1.1.  De verzoekende partijen voeren aan dat de invoering van de bestreden bepalingen in de 
parlementaire voorbereiding niet wordt verantwoord. Zij erkennen dat in de parlementaire voorbereiding wordt 
vermeld dat artikel 207, tweede lid, van het WIB 1992 van toepassing is op de in artikel 198, eerste lid, 9°, van 
het WIB 1992 bepaalde verworpen uitgave, zodat de in de artikelen 199 tot 206 van hetzelfde Wetboek bepaalde 
aftrekken niet kunnen worden toegepast en het verlies van het belastbare tijdperk niet kan worden 
gecompenseerd. Zij wijzen er evenwel op dat in de parlementaire voorbereiding niet wordt uiteengezet waarom 
de bewuste verworpen uitgave aan die regeling wordt onderworpen.  
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 A.6.1.2.  De Ministerraad herhaalt dat het loutere feit dat de wetgever in de parlementaire voorbereiding 
zijn doelstellingen niet toelicht, geen schending inhoudt van de artikelen 10, 11, 170 en 172 van de Grondwet 
 
 A.6.1.3.  De verzoekende partijen herhalen de in A.5.1.3 vermelde argumenten.  
 
 A.6.2.  Volgens de verzoekende partijen leidt de toepassing van artikel 207, tweede lid, van het WIB 1992 
op de in artikel 198, eerste lid, 9°, van hetzelfde Wetboek bepaalde verworpen uitgaven tot een verschillende 
behandeling van de in artikel 198 van het WIB 1992 vermelde verworpen uitgaven : de ene zal effectief worden 
belast en de andere niet.  
 
 A.6.3.  De verzoekende partijen voeren aan dat het verstrekken van een voordeel van alle aard niet te 
vergelijken is met de vijf andere gevallen waarop artikel 207, tweede lid, van het WIB 1992 van toepassing is. 
Volgens hen gaat het in die vijf gevallen hetzij om zware overtredingen van de fiscale wet, hetzij om een 
voorheen genoten fiscaal voordeel. Zij besluiten dat er sprake is van een gelijke behandeling van situaties die 
niet vergelijkbaar zijn.  
 
 A.6.4.1.  Volgens de verzoekende partijen leidt de combinatie van de artikelen 57 en 198, eerste lid, 9°, van 
het WIB 1992 tot een dubbele belasting doordat het bedrag van de verworpen uitgave tweemaal in de belastbare 
basis wordt opgenomen. Zij zetten uiteen dat kosten voor het verschaffen van voordelen van alle aard 
bezoldigingen uitmaken en dat ze overeenkomstig artikel 57, 2°, van het WIB 1992 aftrekbaar zijn als 
beroepskosten indien ze binnen de voorgeschreven termijnen worden verantwoord door middel van de 
voorgeschreven fiches; indien die kosten niet overeenkomstig die bepaling worden verantwoord, zijn ze niet 
aftrekbaar, behoudens wanneer ze aan de afzonderlijke aanslag bepaald in artikel 219 van het WIB 1992 worden 
onderworpen. Vermits in dat laatste geval artikel 198, eerste lid, 9°, van het WIB 1992 eveneens zal worden 
toegepast, houdt dit, volgens hen, in dat dezelfde kosten op basis van twee verschillende artikelen voor in totaal 
117 pct. als beroepskosten worden verworpen, waardoor een dubbele belasting kan ontstaan. Bovendien leiden 
de bestreden bepalingen, volgens de verzoekende partijen, tot een dubbele belasting door een dubbele opname in 
het toepassingsgebied van artikel 207, tweede lid, van het WIB 1992. 
 
 A.6.4.2.  Volgens de Ministerraad zouden de verzoekende partijen niet tweemaal worden belast op 
hetzelfde door hun werkgever toegekende voordeel.  
 
 A.6.4.3.  De verzoekende partijen antwoorden dat dit niet overeenstemt met hun stelling en dat uit hun 
verzoekschrift blijkt dat zij de dubbele belasting aanklagen die voor de verstrekker van het voordeel van alle aard 
kan ontstaan.  
 
 A.6.5.  In ondergeschikte orde halen de verzoekende partijen de parlementaire voorbereiding van de 
bestreden bepalingen aan, waarin werd verklaard dat de toepassing van artikel 207, tweede lid, van het 
WIB 1992 op de in artikel 198, eerste lid, 9°, van het WIB 1992 bepaalde verworpen uitgaven in geen enkel 
geval het bedrag van eventueel over te dragen verliezen verhoogt. Volgens hen gaat die interpretatie in tegen de 
bestaande interpretatie van de gevolgen van artikel 207, tweede lid, van het WIB 1992. Zij zijn van oordeel dat 
uit de tekst van die bepaling geen enkel argument kan worden afgeleid waarom de toepassing ervan op de 
verworpen uitgaven waarin artikel 198, eerste lid, 9°, van het WIB 1992 voorziet, anders zou zijn dan de overige 
in artikel 207, tweede lid, van het WIB 1992 vermelde gevallen. 
 
 A.6.6.  De verzoekende partijen voeren aan dat de hiervoor vermelde argumenten inzake de 
vennootschapsbelasting evenzeer gelden inzake de belasting der niet-inwoners en inzake de 
rechtspersonenbelasting. 
 
 
 Wat de bestreden artikelen 62 tot 64 van de wet van 28 december 2011 betreft 
 
 A.7.1.1.  De verzoekende partijen zetten uiteen dat luidens artikel 7, § 1, van de wet van 14 december 2005 
houdende afschaffing van de effecten aan toonder uiterlijk op 31 december 2013 effecten aan toonder dienden te 
worden omgezet in gedematerialiseerde effecten of effecten op naam, zonder dat op die omzetting in een taks 
was voorzien. Zij voeren aan dat de bestreden bepalingen afbreuk doen aan de verwachtingen van de 
rechtsonderhorigen die ervan uitgingen dat zij nog tot 31 december 2013 de tijd hadden om de effecten in 
kwestie om te zetten zonder dat zij een taks zouden moeten betalen. Volgens hen kan dat enkel als er een 
redelijke, met dwingende redenen van algemeen belang verband houdende verantwoording kan worden gegeven, 
wat te dezen niet het geval is. Het feit dat de wetgever beoogde te vermijden dat eind 2013 een groot deel van de 
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vennootschappen zou overgaan tot de omzetting is, volgens hen, alvast geen redelijke verantwoording. Zij 
verwijzen naar de rechtspraak van het Hof en van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens inzake de 
voorspelbaarheid van de wet. 
 
 A.7.1.2.  De Ministerraad verwijst naar de parlementaire voorbereiding waarin werd aangevoerd dat het 
vertrouwensbeginsel niet wordt geschonden door de invoering van de taks op de omzetting van effecten aan 
toonder. Hij wijst erop dat geen afbreuk wordt gedaan aan de mogelijkheid om tot 31 december 2013 effecten 
aan toonder om te zetten en dat de wet van 14 december 2005 niet bepaalt dat die omzetting te allen tijde 
belastingvrij zal zijn.  
 
 A.7.1.3.  De verzoekende partijen antwoorden dat de wet van 14 december 2005 bepaalt dat de omzetting 
kosteloos zou zijn terwijl de kostprijs van de taks wel wordt verrekend aan de eigenaar van de effecten. Zij 
besluiten dat door de invoering van de taks kosten rechtstreeks of onrechtstreeks ten laste van de rekeninghouder 
worden gelegd, in tegenstelling tot wat de wet van 14 december 2005 bepaalt. Zij zijn van oordeel dat 
rechtszekerheid een fundamenteel beginsel van de rechtsstaat is en dat de bestreden bepalingen dat beginsel 
schenden.  
 
 A.7.1.4.  De Ministerraad antwoordt dat de bestreden bepalingen tegemoet willen komen aan de 
aanbevelingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. 
  
 A.7.2.1.  De verzoekende partijen klagen er ook over dat de taks wordt berekend op de boekwaarde van de 
effecten. Volgens hen is dat begrip niet geschikt om als belastbare basis te dienen voor de taks op de omzetting 
van effecten aan toonder omdat er in vele gevallen geen boekwaarde zou zijn of omdat de effecten niet worden 
uitgegeven door een vennootschap. Zij leiden hieruit af dat in een aantal gevallen de vaststelling van de 
belastbare grondslag niet bij wet is vastgelegd, wat in strijd zou zijn met het fiscaal wettigheidsbeginsel. 
Hetzelfde geldt, volgens hen, voor het feit dat, luidens de bestreden bepalingen, de boekwaarde wordt geraamd 
door degene die de omzetting heeft bewerkt. Zij zijn van oordeel dat er geen nauwkeurig te bepalen belastbare 
grondslag is, vermits er wordt gesproken over een raming.  
 
 A.7.2.2.  De Ministerraad antwoordt dat de waarde van de aandelen kan worden bepaald aan de hand van 
de boekwaarde van de aandelen zoals die blijkt uit de boeken van de vennootschap en aan de hand van beproefde 
boekhoudkundige waarderingstechnieken.  
 
 A.7.2.3.  De verzoekende partijen antwoorden dat de Ministerraad geen uitleg geeft voor de gevallen 
waarin er geen boekwaarde is of er geen boeken van een vennootschap zijn. Zij wijzen er ook op dat 
beroepsmatige tussenpersonen veel minder informatie hebben over de boekwaarde dan uitgevende 
vennootschappen.  
 
 A.7.2.4.  De Ministerraad verwijst naar het bestreden artikel 64, dat bepaalt dat diegene die de effecten laat 
omzetten, namelijk degene die ze neerlegt, de boekwaarde moet vaststellen. Hij leidt hieruit af dat wanneer de 
neerlegging bij een tussenpersoon gebeurt, de boekwaarde moet worden bevestigd door een document van de 
emittent dat samen met de effecten wordt neergelegd. Volgens hem is het de boekwaarde opgenomen in het 
laatste jaarverslag die als heffingsbasis in aanmerking wordt genomen. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van het belang  

 

 B.1.  De verzoekende partijen vorderen de vernietiging van de artikelen 33, 43, 46 tot 50 

en 62 tot 64 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen. 
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 B.2.1.  De Ministerraad betwist het belang van de verzoekende partijen bij de 

vernietiging van de artikelen 43 en 46 tot 50 van de wet van 28 december 2011 vermits zij, 

enerzijds, werknemers en geen werkgevers zijn en, anderzijds, als natuurlijke personen die in 

België wonen, niet onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting, de 

rechtspersonenbelasting of de belasting van de niet-inwoners. 

 

 B.2.2.  De Grondwet en de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 

vereisen dat elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een beroep tot vernietiging instelt 

doet blijken van een belang. Van het vereiste belang doen slechts blijken de personen wier 

situatie door de bestreden norm rechtstreeks en ongunstig zou kunnen worden geraakt. 

 

 B.2.3.1.  Ten gevolge van het bestreden artikel 43 van de wet van 28 december 2011 

worden bij de vaststelling van het netto-inkomen van aan de vennootschapsbelasting 

onderworpen vennootschappen de kosten van een bedrijfsvoertuig als een verworpen uitgave 

beschouwd ten belope van 17 pct. van het bedrag van het voordeel van alle aard voor het 

persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig. Op het gedeelte van 

de winst dat bestemd is voor die verworpen uitgave mogen geen aftrekken of compensaties 

met het verlies van het belastbare tijdperk worden verricht (artikel 207, tweede lid, van het 

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992), zoals gewijzigd bij het bestreden 

artikel 46).  

 

 B.2.3.2.  Hoewel de bestreden artikelen 43 en 46 een ongunstige weerslag hebben op de 

fiscale situatie van vennootschappen die kosteloos een bedrijfsvoertuig ter beschikking stellen 

aan hun werknemers, in die zin dat de kosten hiervan ten dele als verworpen uitgaven zullen 

worden belast, en al is het waar dat die omstandigheid de vennootschappen ertoe zou kunnen 

brengen dat voordeel te herzien, toch kan daaruit niet worden afgeleid dat de verzoekende 

partijen door die bepalingen rechtstreeks zouden kunnen worden geraakt, vermits zij die 

belasting niet zelf verschuldigd zijn. 

 

 De belastingen die vennootschappen aldus dienen te betalen op de kosten van een 

bedrijfsvoertuig zijn ook niet dermate hoog dat ze de vennootschappen ertoe noodzaken om niet 

langer bedrijfsvoertuigen voor persoonlijk gebruik ter beschikking te stellen. De beslissing om 

dat al dan niet te doen is een onderdeel van de onderhandelingen die de werkgever en de 

werknemer voeren over de verloning van die laatste, rekening houdend met de totale loonkosten 
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die de werkgever zal moeten dragen en waarvan de bestreden belasting slechts één onderdeel 

uitmaakt.  

 

 B.2.4.  De bestreden artikelen 47 tot 50 van de wet van 28 december 2011 regelen, 

enerzijds, de rechtspersonenbelasting waaraan de in artikel 220 van het WIB 1992 vermelde 

rechtspersonen zijn onderworpen (artikelen 47 en 48) en, anderzijds, de belasting van de 

niet-inwoners waaraan de in artikel 227 van het WIB 1992 vermelde personen zijn onderworpen 

(artikelen 49 en 50). Vermits noch de verzoekende partijen, noch hun werkgevers aan die 

belastingen zijn onderworpen, beschikken de verzoekende partijen niet over het vereiste belang 

om de vernietiging van die bepalingen te vorderen.  

 

 B.2.5.  De exceptie is gegrond. 

 

 B.3.1.  De Ministerraad betwist het belang van de verzoekende partijen bij de vernietiging 

van de artikelen 62 tot 64 van de wet van 28 december 2011 vermits niet zij, maar « de 

tussenpersonen van beroep » of de uitgevende vennootschappen, de taks op de omzetting van 

de effecten aan toonder dienen te betalen. 

 

 B.3.2.  Ter verantwoording van hun belang voeren de verzoekende partijen aan dat zij 

eigenaars zijn van effecten aan toonder en dat bij de omzetting van die effecten de kosten van 

de bestreden belasting op hen zullen worden afgewenteld. 

 

 B.3.3.  Luidens artikel 170 van het Wetboek diverse rechten en taksen, zoals ingevoegd 

bij artikel 65 van de wet van 28 december 2011, wordt de taks op de omzetting van effecten 

aan toonder betaald door, enerzijds, « de tussenpersonen van beroep wanneer de titels aan 

toonder zijn ingeschreven op een effectenrekening ten gevolge van een neerlegging door de 

houder » en, anderzijds « de uitgevende vennootschappen wanneer de titels zijn neergelegd 

met het oog op een omzetting in effecten op naam ». 

 

 B.3.4.  De omstandigheid dat een « tussenpersoon van beroep » of een vennootschap de 

kosten van een belasting die hij of zij dient te betalen, zou kunnen doorrekenen aan derden, zoals 

klanten of aandeelhouders, verleent, uit zichzelf, die laatsten niet het vereiste belang om in rechte 

op te treden tegen de wetskrachtige norm die die belasting invoert, vermits het doorrekenen van 
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die kosten in beginsel niet rechtstreeks voortvloeit uit de wet, maar uit de verhoudingen tussen de 

tussenpersoon of de vennootschap en de betrokken derden. 

 

 B.3.5.  Te dezen dient echter rekening te worden gehouden met artikel 462 van het 

Wetboek van vennootschappen, dat bepaalt : 

 

 « De eigenaars van effecten aan toonder of gedematerialiseerde effecten kunnen te allen 
tijde vragen dat deze op hun kosten worden omgezet in effecten op naam ». 
 

 Uit die bepaling vloeit voort dat de kosten die zijn verbonden aan de omzetting van 

effecten aan toonder, op initiatief van de eigenaars ervan, in effecten op naam, worden 

gedragen door de eigenaars van de effecten aan toonder. 

 

 B.3.6.  Vermits de bestreden belasting wordt gevestigd op, onder meer, de omzetting van 

de effecten aan toonder in effecten op naam (artikel 167 van het Wetboek diverse rechten en 

taksen, zoals ingevoegd bij artikel 62 van de wet van 28 december 2011), vormt zij kosten die 

inherent zijn verbonden aan die omzetting en die, op grond van artikel 462 van het Wetboek 

van vennootschappen, door de uitgevende vennootschappen kunnen worden doorgerekend 

aan de houders van de effecten aan toonder. 

 

 Ofschoon in de parlementaire voorbereiding van de bestreden bepalingen geen melding 

wordt gemaakt van artikel 462 van het Wetboek van vennootschappen, blijkt niettemin eruit 

dat de wetgever zich bewust was van het gegeven dat de uitgevende vennootschappen de 

belasting op grond van die bepaling kunnen doorrekenen. De toelichting bij het amendement 

dat heeft geleid tot de bestreden bepalingen vermeldt immers dat de uitgevende 

vennootschappen « ertoe gehouden [zijn] de taks te innen voor de omzettingen die met hun 

tussenkomst worden uitgevoerd » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-1952/004, p. 47), en 

dit ofschoon de belasting, volgens het in dat amendement vervatte voorstel van artikel 170 

van het Wetboek diverse rechten en taksen, « wordt betaald […] door de uitgevende 

vennootschappen » (ibid., p. 44). Bovendien heeft de bevoegde minister in de Commissie 

voor de Financiën en de Begroting van de Kamer van volksvertegenwoordigers verklaard : 

 

 « Wat de vraag […] betreft over wie de taks zal betalen, luidt het antwoord dat de 
tussenpersonen van beroep, zoals artikel 170 aangeeft, die verschuldigd zijn. Wanneer het 
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gaat om een uitgevende vennootschap, zal zij dat vermoedelijk ook doorrekenen » (Parl. St., 
Kamer, 2011-2012, DOC 53-1952/010, pp. 39-40). 
 

 B.3.7.  Aangezien de bestreden belasting kan worden beschouwd als een kost verbonden 

aan de omzetting van de effecten aan toonder in effecten op naam die op grond van 

artikel 462 van het Wetboek van vennootschappen door de uitgevende vennootschappen kan 

worden doorgerekend aan de houders van effecten aan toonder, kunnen de verzoekende 

partijen rechtstreeks en ongunstig worden geraakt door de bestreden bepalingen en doen zij 

blijken van het rechtens vereiste belang. 

 

 De exceptie wordt verworpen. 

 

 

 Ten gronde 

 

 Wat het bestreden artikel 33 van de wet van 28 december 2011 betreft 

 

 B.4.1.  Artikel 33 van de wet van 28 december 2011 bepaalt :  

 

 « Artikel 313 van [het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992], gewijzigd bij de 
wetten van 28 juli 1992, 6 juli 1994, 16 april 1997, 22 december 1998, 26 maart 1999, 
15 december 2004 en 28 juli 2011, wordt vervangen als volgt : 
 
 ‘ Art. 313.  De aan de personenbelasting onderworpen belastingplichtigen zijn ertoe 
gehouden in hun jaarlijkse aangifte in de voormelde belasting de inkomsten van roerende 
goederen en kapitalen bedoeld in artikel 17, § 1, alsmede de in artikel 90, 6° en 11°, bedoelde 
diverse inkomsten, te vermelden behalve wanneer het gaat om in artikel 171, 2°ter, bedoelde 
interesten en dividenden die zijn onderworpen aan de inhouding aan de bron van de heffing 
bedoeld in artikel 174/1. 
 
 De roerende voorheffing en de inhouding aan de bron van de heffing bedoeld in 
artikel 174/1 op de aldus niet aangegeven inkomsten wordt noch met de personenbelasting 
verrekend, noch terugbetaald. ’ ». 
 

 Die bepaling is van toepassing op de inkomsten toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 

1 januari 2012 (artikel 38 van de wet van 28 december 2011). 

 

 B.4.2.  Het aldus vervangen artikel 313 van het WIB 1992 is op zijn beurt vervangen bij 

de artikelen 88 en 89 van de programmawet van 27 december 2012. 
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 B.4.3.  Artikel 313 van het WIB 1992, zoals vervangen bij artikel 88 van de 

programmawet van 27 december 2012, bepaalt :  

 

 « De aan de personenbelasting onderworpen belastingplichtigen zijn ertoe gehouden in 
hun jaarlijkse aangifte in de voormelde belasting de in artikel 17, § 1, vermelde inkomsten uit 
roerende goederen en kapitalen evenals de in artikel 90, 5° tot 7° en 11°, vermelde diverse 
inkomsten te vermelden. 
 
 In afwijking van het eerste lid, zijn ze er niet toe gehouden de volgende inkomsten in hun 
aangifte in de voormelde belasting te vermelden : 
 
 -  de in artikel 171, 2°, f, en in artikel 534 vermelde inkomsten die de roerende 
voorheffing van 10 of 15 pct. hebben ondergaan; 
 
 -  de dividenden en intresten die belastbaar zijn aan 21 pct. en die de inhouding aan de 
bron hebben ondergaan van de bijkomende heffing beoogd in artikel 174/1;  
 
 -  de roerende inkomsten die een roerende voorheffing van 21 pct. of van 25 pct. hebben 
ondergaan en de in artikel 171, 3°quinquies, bedoelde inkomsten uit spaardeposito's die een 
roerende voorheffing van 15 pct. hebben ondergaan, op voorwaarde dat de totaliteit van de 
roerende inkomsten die de belastingplichtige heeft verkregen, geen aanleiding meer kan 
geven tot een bijkomende heffing van 4 pct. overeenkomstig de bepalingen van artikel 174/1, 
§ 1.  
 
 De roerende voorheffing en de inhouding aan de bron van de in artikel 174/1 beoogde 
heffing op de aldus niet aangegeven inkomsten worden noch met de personenbelasting 
verrekend, noch terugbetaald.  
 
 Wanneer de belastingplichtige er overeenkomstig het tweede lid, tweede en derde 
streepje, niet toe gehouden is aan te geven, moet hij verklaren dat hij geen roerende 
inkomsten heeft verkregen waarop, overeenkomstig de bepalingen van artikel 174/1, § 1, nog 
de bijkomende heffing van 4 pct. kan worden toegepast. 
 
 Het aangifteformulier in de personenbelasting bevat de rubrieken die nodig zijn voor de 
in het vorige lid vermelde verklaring ».   
 

 Die bepaling is van toepassing op de inkomsten die worden toegekend of betaalbaar 

gesteld vanaf 1 januari 2012 (artikel 96, eerste lid, van de wet van 27 december 2012). 

 

 B.4.4.  Artikel 313 van het WIB 1992, zoals vervangen bij artikel 89 van de 

programmawet van 27 december 2012, bepaalt :  

 

 « De aan de personenbelasting onderworpen belastingplichtigen zijn er niet toe gehouden 
in hun jaarlijkse aangifte in de voormelde belasting de inkomsten van roerende goederen en 
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kapitalen, noch de in artikel 90, 6° en 11°, vermelde inkomsten te vermelden waarvoor 
daadwerkelijk roerende voorheffing werd ingehouden of waarvoor een fictieve roerende 
voorheffing verrekenbaar is krachtens wettelijke of reglementaire bepalingen, noch die welke 
krachtens wettelijke of reglementaire bepalingen van de roerende voorheffing zijn vrijgesteld, 
behalve indien het gaat om : 
 
 1°  inkomsten uit hypothecaire schuldvorderingen op in België gelegen onroerende 
goederen of op ten kantore der hypotheekbewaring te Antwerpen ingeschreven schepen en 
boten, met uitsluiting van inkomsten uit hypothecaire obligaties; 
 
 2°  in artikel 17, § 1, 3°, vermelde inkomsten van verhuring, verpachting, gebruik en 
concessie van roerende goederen; 
 
 3°  in artikel 17, § 1, 4°, vermelde inkomsten die begrepen zijn in lijfrenten of tijdelijke 
renten; 
 
 4°  in artikel 17, § 1, 5°, vermelde inkomsten verkregen uit de cessie of concessie van 
auteursrechten en naburige rechten, alsook van wettelijke en verplichte licenties;  
 
 5°  in artikel 19, § 1, eerste lid, 2°, vermelde termijnen voortkomend van overeenkomsten 
waarbij een recht van gebruik van gebouwde onroerende goederen wordt verleend; 
 
 6°  in artikel 21, 5°, 6° en 10°, vermelde inkomsten in zoverre zij meer bedragen dan 
respectievelijk de in het 5°, 6° en 10°, van dat artikel bepaalde grenzen en voor zover de 
roerende voorheffing niet geheven is op dit meerdere. 
 
 De roerende voorheffing op de aldus niet aangegeven inkomsten wordt noch met de 
personenbelasting verrekend, noch terugbetaald ». 
 

 Die bepaling is van toepassing op de inkomsten die worden toegekend of betaalbaar 

gesteld vanaf 1 januari 2013 (artikel 96, tweede lid, van de wet van 27 december 2012). 

 

 B.5.  Uit wat voorafgaat vloeit voort dat artikel 313 van het WIB 1992, zoals ingevoegd 

bij het bestreden artikel 33 van de wet van 28 december 2011, geen toepassing heeft gehad op 

de verzoekende partijen en ook geen toepassing zal hebben nu het vanaf zijn inwerkingtreding 

is vervangen door het voormelde artikel 88 van de programmawet van 27 december 2012. 

 

 B.6.  Bijgevolg hebben de verzoekende partijen geen actueel belang bij de vernietiging 

van een bepaling die geen rechtsgevolgen heeft gehad. De verzoekende partijen zouden enkel 

nog belang hebben bij hun beroep in geval van vernietiging van artikel 88 van de 

programmawet van 27 december 2012. Daaruit volgt dat zij het belang bij hun beroep pas 

definitief zullen verliezen, indien het voormelde artikel 88 niet binnen de wettelijke termijn 
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wordt bestreden of indien een beroep tegen dat artikel, in de veronderstelling dat het wordt 

ingesteld, door het Hof zou worden verworpen. 

 

 

 Wat de bestreden artikelen 62 tot 64 van de wet van 28 december 2011 betreft 

 

 B.7.  De artikelen 62 tot 64 van de wet van 28 december 2011 bepalen :  

 

 « Art. 62.  In titel IV [van het Wetboek diverse rechten en taksen], hersteld bij artikel 62, 
wordt een artikel 167 ingevoegd, luidende : 
 
 ‘ Art. 167.  Er wordt een taks gevestigd op de omzetting van effecten aan toonder in 
gedematerialiseerde effecten of in effecten op naam overeenkomstig de wet van 14 december 
2005 houdende de afschaffing van de effecten aan toonder, met uitzondering van de effecten 
bedoeld in artikel 2, eerste lid, 1°, van de voormelde wet van 14 december 2005, die op 
vervaldag komen vóór 1 januari 2014. ’. 
 
 Art. 63.  In dezelfde titel wordt een artikel 168 ingevoegd, luidende : 
 
 ‘ Art. 168.  Het tarief van de taks wordt vastgesteld op : 
 
 -  1 pct. voor de omzetting gerealiseerd in de loop van het jaar 2012; 
 
 -  2 pct. voor de omzetting gerealiseerd in de loop van het jaar 2013. ’. 
 
 Art. 64.  In dezelfde titel wordt een artikel 169 ingevoegd, luidende : 
  
 ‘ Art. 169.  De vorderbare taks wordt berekend op de datum van neerlegging : 
 
 a)  voor de roerende waarden opgenomen in de gereglementeerde markt of in een 
multilaterale handelsfaciliteit, volgens de laatste koers vastgesteld voor de datum van 
neerlegging; 
 
 b)  voor de effecten van schuldvorderingen die niet zijn toegelaten tot een 
gereglementeerde markt, op het nominale bedrag van het kapitaal van de schuldvordering; 
 
 c)  voor de rechten van deelneming in beleggingsinstellingen met een veranderlijk aantal 
rechten, volgens de laatst berekende inventariswaarde vóór de datum van neerlegging; 
 
 d)  in alle andere gevallen, op de boekwaarde van de effecten, de interesten daarin niet 
begrepen, te ramen op de dag van de neerlegging, door degene die de omzetting heeft 
bewerkt. 
 
 Wanneer de waarde van de om te zetten effecten uitgedrukt wordt in vreemde munt, 
wordt zij omgezet in euro op basis van de verkoopkoers op de datum van neerlegging. ’ ». 
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 B.8.  De verzoekende partijen voeren in een enig middel de schending aan van de 

artikelen 10, 11, 170 en 172 van de Grondwet in zoverre afbreuk zou worden gedaan aan de 

verwachtingen van de houders van effecten van toonders die ervan uitgingen dat zij nog tot 

31 december 2013 de tijd hadden om de effecten in kwestie om te zetten zonder dat zij een 

taks zouden moeten betalen. De verzoekende partijen klagen er ook over dat de bestreden taks 

wordt berekend op de boekwaarde van de effecten, terwijl er in vele gevallen geen 

boekwaarde zou zijn, zodat niet zou zijn voldaan aan het in artikel 170 van de Grondwet 

bepaalde wettigheidsbeginsel inzake belastingen. 

 

 B.9.1.  Bij het Hof is in de zaak nr. 5451 een beroep tot vernietiging aanhangig van de 

artikelen 61 tot 69 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen. De 

verzoekende partij voert in die zaak aan dat de bestreden artikelen 62 en 63 van de voormelde 

wet niet bestaanbaar zijn met de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, al dan niet in 

samenhang gelezen met de richtlijn 2008/7/EG van de Raad van 12 februari 2008 betreffende 

de indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal (eerste middel), dat diezelfde 

bestreden bepalingen niet bestaanbaar zijn met de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, al 

dan niet in samenhang gelezen met het rechtszekerheids- en met het vertrouwensbeginsel, in 

zoverre wordt teruggekomen op de door de wetgever gewekte verwachting dat de 

rechtsonderhorigen nog tot 31 december 2013 de tijd hadden om hun effecten aan toonder 

kosteloos om te zetten (tweede middel), en dat het bestreden artikel 64 van de wet van 

28 december 2011 niet bestaanbaar is met de artikelen 10, 11, 170 en 172 van de Grondwet, 

in zoverre het niet preciseert wat onder « boekwaarde » moet worden verstaan (derde middel). 

 

 B.9.2.  Het Hof heeft, bij zijn arrest nr. 68/2013 van 16 mei 2013, beslist om, alvorens in 

voormelde zaak uitspraak ten gronde te doen, aan het Hof van Justitie van de Europese Unie 

de volgende prejudiciële vraag te stellen, teneinde de bestaanbaarheid van de artikelen 62 en 

63 van de wet van 28 december 2011 met de richtlijn 2008/7/EG van de Raad van 12 februari 

2008 te kunnen nagaan : 

 

 « Dient artikel 5, lid 2, van de richtlijn 2008/7/EG van de Raad van 12 februari 2008 
betreffende de indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal aldus te worden 
uitgelegd dat het zich verzet tegen het heffen van een belasting op een bij wet verplichte 
omzetting van effecten aan toonder in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten, en 
zo ja, kan zulk een belasting worden verantwoord op grond van artikel 6 van de voormelde 
richtlijn ? ». 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0007:NL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0007:NL:NOT
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 B.10.  Vermits, enerzijds, de voormelde prejudiciële vraag de bestaanbaarheid van de 

door de verzoekende partijen in de zaak nr. 5425 bestreden artikelen 62 en 63 van de wet van 

28 december 2011 met het Unierecht betreft, en, anderzijds, de grieven die tegen de in deze 

zaak bestreden bepalingen zijn gericht, in grote mate overeenkomen met die welke in het 

tweede en het derde middel in de zaak nr. 5451 zijn aangevoerd, kan het onderzoek van het in 

B.8 vermelde middel pas worden voortgezet wanneer het Hof van Justitie van de Europese 

Unie zal hebben geantwoord op de prejudiciële vraag die door het Hof is gesteld bij zijn 

voormelde arrest nr. 68/2013. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 -  beslist dat het beroep tot vernietiging, in zoverre het is gericht tegen artikel 33 van de 

wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, van de rol zal worden geschrapt indien 

geen enkel beroep tot vernietiging van artikel 88 van de programmawet van 27 december 2012 

binnen de wettelijke termijn wordt ingesteld of indien een dergelijk beroep, in de 

veronderstelling dat het wordt ingesteld, door het Hof zou worden verworpen;  

 

 -  houdt de uitspraak over het beroep tot vernietiging, in zoverre het is gericht tegen de 

artikelen 62 tot 64 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, aan in 

afwachting van het antwoord van het Hof van Justitie van de Europese Unie op de prejudiciële 

vraag die door het Hof is gesteld bij het arrest nr. 68/2013 van 16 mei 2013; 

 

 -  verwerpt het beroep voor het overige. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 13 juni 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 5441 en 5445 

 
 

Arrest nr. 83/2013 
van 13 juni 2013 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de beroepen tot vernietiging van artikel 39 van de wet van 28 december 2011 

houdende diverse bepalingen en van artikel 143 van de programmawet (I) van 29 maart 2012, 

ingesteld door E.V. en door de bvba « Salens Motors ». 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Moerman, P. Nihoul en F. Daoût, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, 

onder voorzitterschap van voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de beroepen en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 29 juni 2012 ter post 
aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 2 juli 2012, zijn beroepen tot 
vernietiging ingesteld van artikel 39 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse 
bepalingen (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2011, vierde editie) 
en van artikel 143 van de programmawet (I) van 29 maart 2012 (bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad van 6 april 2012, derde editie) respectievelijk door E.V. en door de bvba 
« Salens Motors », met zetel te 8200 Brugge, Koningin Astridlaan 97. 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5441 en 5445 van de rol van het Hof, werden 
samengevoegd. 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend in elke van de zaken en de verzoekende 
partijen hebben memories van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 7 mei 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  de verzoekende partij in de zaak nr. 5441, in eigen persoon; 
 
 .  Mr. F. Judo, tevens loco Mr. D. Lindemans, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
verzoekende partij in de zaak nr. 5445; 
 
 .  Mr. A. Colaert loco Mr. P. Declercq, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers P. Nihoul en E. De Groot verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde partijen gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 
 
 A.1.1.  E.V., verzoekende partij in de zaak nr. 5441, zet uiteen dat hij beschikt over een bedrijfsvoertuig 
met de mogelijkheid het voor privédoeleinden te gebruiken. Hij voert aan dat artikel 39 van de wet van 
28 december 2011 houdende diverse bepalingen en artikel 143 van de programmawet (I) van 29 maart 2012, 
door een nieuwe methode vast te stellen voor de berekening van het voordeel van alle aard voor het persoonlijk 
gebruik van een door de werkgever ter beschikking gesteld voertuig, tot gevolg hebben de belasting die hij 
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ondergaat, te verhogen met ongeveer 15 pct., zodat hij klaarblijkelijk belang erbij heeft de vernietiging ervan te 
verkrijgen. 
 
 A.1.2.  De bvba « Salens Motors », verzoekende partij in de zaak nr. 5445, zet uiteen dat zij een handelaar 
is die een garage van luxewagens van het merk Jaguar uitbaat. Zij voert aan dat de bestreden bepalingen tot 
gevolg hebben dat de duurdere voertuigen met bepaalde opties zwaarder worden belast dan vroeger, zodat de 
werkgevers fiscaal worden ontmoedigd dergelijke voertuigen ter beschikking te stellen van hun personeel. Zij 
geeft aan dat haar omzetcijfer als gevolg daarvan met ongeveer 50 pct. is afgenomen ten opzichte van dat van het 
jaar voordien. Zij meent aldus voldoende belang erbij te hebben de vernietiging van de bestreden bepalingen te 
vorderen. 
 
 A.1.3.  De Ministerraad betwist de ontvankelijkheid van de beroepen niet. 
 
 
 Ten gronde 
 
 A.2.1.  E.V., verzoekende partij in de zaak nr. 5441, leidt een eerste middel af uit de schending, door de 
bestreden bepalingen, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Hij voert aan dat het niet verantwoord is om, 
bij de inaanmerkingneming van de cataloguswaarde van het voertuig, alle werknemers op identieke wijze te 
behandelen, zonder rekening te houden met de door de werkgevers opgelegde voorwaarden. Hij doet gelden dat 
sommige werkgevers opleggen om bepaalde opties van het voertuig te kiezen, of nog, verbieden een minder duur 
of minder vervuilend gelijkwaardig model te kiezen. Hij is van mening dat niets kan verantwoorden dat het 
voordeel op vergelijkbare wijze wordt belast voor de werknemers die hun voertuig volledig vrij kunnen kiezen 
en diegenen die die keuze niet hebben, zeker wanneer het gaat om duurdere en meer vervuilende voertuigen. Hij 
is van mening dat die identieke behandeling daarnaast leidt tot een schending van artikel 23 van de Grondwet, 
aangezien de werknemers niet ertoe worden aangezet te kiezen voor een meer ecologisch voertuig, en tot een 
schending van de keuzevrijheid ten aanzien van het voertuig waarover men beschikt, evenals de werknemer belet 
om te kiezen voor de minst belaste weg. 
 
 A.2.2.  De Ministerraad is van mening dat de identieke behandeling verantwoord is door het onderwerp van 
de bestreden maatregel, namelijk de forfaitaire berekening van het voordeel van alle aard dat een werknemer 
haalt uit het privégebruik van het voertuig dat hem door zijn werkgever ter beschikking wordt gesteld. 
 
 A.2.3.  De verzoekende partij repliceert dat niet valt in te zien hoe de forfaitaire berekening van het 
voordeel van alle aard voor het privégebruik van een bedrijfsvoertuig een objectief en redelijk criterium zou 
vormen om kennelijk verschillende situaties op soortgelijke wijze te behandelen. 
 
 A.3.1.  E.V. leidt een tweede middel af uit de schending, door de bestreden bepalingen, van de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet. Hij verwijt die bepalingen, bij de berekening van het voordeel van alle aard, alle 
werknemers gelijk te behandelen, zonder rekening te houden met de voorwaarden en de beperkingen inzake het 
gebruik van het voertuig die hun door hun werkgever worden opgelegd. Hij is in het bijzonder van mening dat 
niet kan worden verantwoord dat, voor de belasting van het voordeel, de werknemers die daarnaast beschikken 
over een door de werkgever aangeboden « tankkaart » op dezelfde wijze worden behandeld als diegenen die niet 
daarover beschikken. 
 
 A.3.2.  De Ministerraad verwijst naar de argumentatie die hij in antwoord op het eerste middel heeft 
uiteengezet. 
 
 A.3.3.  E.V. antwoordt dat het klaarblijkelijk niet redelijk is geen rekening te houden met een beperkter 
privégebruik voor het berekenen van het belastingtarief. Hij is van mening dat ofwel daarmee dus rekening had 
moeten worden gehouden bij de basisberekening van het voordeel van alle aard, ofwel moest worden voorzien in 
de mogelijkheid dat de werknemers die kosten moeten betalen, die aftrekken ten belope van wat zij betalen, of 
zelfs, in die hypothese, moest worden toegelaten het voordeel te verminderen tot onder de bij de bestreden 
bepalingen vastgestelde drempel van 1 200 euro. 
 
 Hij wijst daarnaast op een andere discriminatie die de bestreden bepalingen invoeren, doordat zij erin 
voorzien dat, indien het voordeel niet kosteloos wordt toegekend, het wordt verminderd met de bijdrage van de 
verkrijger. Hij is van mening dat het niet verantwoord is de andere bijdragen uit te sluiten die de werknemer 
rechtstreeks betaalt aan een andere persoon dan de werkgever. Ten slotte heeft hij vragen bij de situatie van de 
werknemer die een bedrijfsvoertuig zou hebben gekregen in ruil voor een vermindering van zijn brutoloon. 



4 

 
 A.4.1.1.  E.V. leidt een derde middel af uit de schending, door de bestreden bepalingen, van de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 28 en 29 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie (VWEU). Hij zet uiteen dat de bestreden bepalingen steunen op de cataloguswaarde van 
het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde btw, zonder 
rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno die bij de aankoop van het voertuig 
worden toegekend. 
 
 In het eerste onderdeel van dat middel voert de verzoekende partij aan dat geen enkele reden kan 
verantwoorden dat de belastingplichtigen, bij de berekening van het voordeel, de verminderingen of promoties 
worden ontzegd die doorgaans worden toegekend bij de verkoop aan particulieren en die hun werkgever of de 
leasingfirma heeft genoten bij de aankoop van het voertuig. Zij voegt eraan toe dat de bepalingen in het 
bijzonder onrechtvaardig zijn in zoverre zij zelfs geen rekening houden met de verminderingen die automatisch 
buiten elke transactie aan alle particuliere kopers worden toegekend. 
 
 A.4.1.2.  De Ministerraad wijst erop dat de bestreden bepalingen tot doel hebben een belasting te heffen op 
het privégebruik van een bedrijfsvoertuig, hetgeen niet kan worden vergeleken met de aankoop van een voertuig 
door een particulier. Hij voert aan dat de inaanmerkingneming van tal van verminderingen, de berekening van de 
belasting overdreven ingewikkeld zou maken. 
 
 A.4.1.3.  E.V. antwoordt dat hij de draagwijdte niet inziet van de vergelijking tussen de belasting en de 
aankoop. Hij herinnert eraan dat de bestreden bepalingen zelf erin voorzien dat de vaststelling van het voordeel 
gedeeltelijk steunt op de cataloguswaarde van de voertuigen. Hij is overigens van mening dat de Ministerraad 
niet kan beweren dat het te ingewikkeld zou zijn om rekening te houden met de verminderingen van de 
verkoopprijs van het voertuig, omdat tijdens de parlementaire voorbereiding de inspecteurs van Financiën 
hebben gewezen op het ingewikkelde karakter van de ontworpen wet, waarbij zij aanvoerden dat de controles 
vrijwel onmogelijk zouden zijn. Hij voegt eraan toe dat de bestreden bepalingen van toepassing zijn vanaf 
1 januari 2012, ook op de vóór die datum aangekochte voertuigen, en dat het in de praktijk eveneens zeer 
moeilijk is om de cataloguswaarde van die voertuigen terug te vinden. Hij besluit hieruit dat de bestaande 
reglementering reeds zeer ingewikkeld is, dat de toepassing ervan problemen doet rijzen en dat het argument van 
de Ministerraad dat uit het ingewikkelde karakter is afgeleid, bijgevolg niet relevant is. 
 
 A.4.2.1.  In het tweede onderdeel van het derde middel in de zaak nr. 5441 voert de verzoekende partij aan 
dat geen enkel redelijk motief kan verantwoorden dat alleen rekening wordt gehouden met de catalogus van de in 
België toegepaste prijzen. Zij zet uiteen dat tussen de landen van de Europese Unie voor dezelfde voertuigen 
prijsverschillen bestaan. Zij doet gelden dat iedere particulier een voertuig buiten België kan aankopen krachtens 
het beginsel van het vrij verkeer van goederen ingevoerd bij de artikelen 28 en 29 van het VWEU. 
 
 A.4.2.2.  De Ministerraad merkt op dat, in de praktijk, de meeste bedrijfsvoertuigen in België worden 
gekocht. Hij voegt eraan toe dat de wijze waarop het privégebruik wordt gewaardeerd, een fictie is die onder 
andere steunt op de Belgische catalogusprijs. Hij is van mening dat de verzoekende partij niet aantoont hoe de 
wijze waarop het privégebruik van de bedrijfsvoertuigen wordt berekend, het vrij verkeer van goederen in 
Europa zou beperken. 
 
 A.4.2.3.  De verzoekende partij antwoordt dat de bekritiseerde maatregel eveneens dient als basis voor de 
berekening van de bijdrage die de ondernemingen moeten betalen die bedrijfsvoertuigen kosteloos ter 
beschikking stellen van hun werknemers. Zij voert aan dat, aangezien die formule steunt op de in België 
toepasselijke catalogusprijs, de ondernemingen geen enkel belang erbij hebben de voertuigen te kopen in een 
land waar de gehanteerde prijzen lager zouden liggen. Zij besluit dat de bestreden bepalingen bijgevolg niet gaan 
in de richting van een volledige vrijheid van verkeer van goederen. 
 
 A.5.1.  E.V. leidt een vierde middel af uit de schending van artikel 23 van de Grondwet door de bestreden 
bepalingen. Hij voert aan dat het voordeel van alle aard wordt berekend op basis van, behalve de 
cataloguswaarde van het voertuig, enerzijds, het soort brandstof en, anderzijds, de CO2-uitstoot. 
 
 In het eerste onderdeel van dat middel voert de verzoekende partij aan dat er geen enkel redelijk motief 
bestaat dat kan verantwoorden dat diesel wordt bevoordeeld ten opzichte van benzine. Hij onderstreept dat 
vandaag studies bestaan die aantonen dat diesel fijne stofdeeltjes uitstoot die kankerverwekkend zijn en hij is van 
mening dat het in dat opzicht onbegrijpelijk is dat de bestreden bepalingen voertuigen op diesel bevoordelen. Hij 
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voegt eraan toe dat ook niets het verschil verklaart in het basispercentage voor de CO2-uitstoot tussen benzine en 
diesel. 
 
 A.5.2.  In het tweede onderdeel van dat middel voert de verzoekende partij aan dat geen enkel redelijk 
motief kan verantwoorden dat de werkelijk ecologische en traditioneel duurdere voertuigen stelselmatig worden 
benadeeld of dat een andere brandstof, die minder CO2 uitstoot, wordt gelijkgesteld met de ene of de andere 
brandstof. Zij geeft het voorbeeld van de hybride, elektrische of LPG-voertuigen, die werkelijk ecologischer zijn 
dan die welke rijden op benzine of diesel, maar die ook duurder zijn. Zij bekritiseert eveneens de gelijkstelling 
van LPG met benzine, te dezen de meest benadeelde brandstof. Zij besluit hieruit dat de bij de bestreden 
bepalingen ingevoerde maatregel de burgers het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu niet kan 
waarborgen. 
 
 A.5.3.  De Ministerraad voert aan dat de bestreden bepalingen geen beperkingen opleggen aan de 
gebruikers van de voertuigen, dat zij de uitstootnormen niet vaststellen en dat de wijze waarop een voordeel 
wordt berekend met het oog op de belasting ervan, geen inbreuk kan vormen op het milieurecht. 
 
 A.5.4.  De verzoekende partij antwoordt dat de bestreden bepalingen een belang invoeren om te kiezen voor 
een dieselvoertuig en de werknemers dus ertoe aanzetten te kiezen voor een voertuig dat kankerverwekkende 
fijne stofdeeltjes uitstoot, hetgeen in strijd is met artikel 23 van de Grondwet. 
 
 A.6.1.1.  Het eerste middel in de zaak nr. 5445 is afgeleid uit de schending van de artikelen 39 en 134 van 
de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6, § 1, II, eerste lid, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 
1980 tot hervorming der instellingen, met het evenredigheidsbeginsel, met het beginsel van de federale loyauteit 
gewaarborgd bij artikel 143, § 1, van de Grondwet en met de verplichting tot overleg. De verzoekende partij is 
van mening dat de federale wetgever, met het eenzijdig aannemen van de bestreden bepalingen, het 
evenredigheidsbeginsel en het beginsel van de federale loyauteit heeft geschonden in zoverre hij de CO2-uitstoot 
gebruikt als parameter om de aanslagvoet vast te stellen, terwijl de gewesten exclusief bevoegd zijn voor de 
bescherming van het leefmilieu, en in het bijzonder de lucht, tegen verontreiniging en aantasting. Zij is van 
mening dat de federale overheid de uitvoering van de bevoegdheid van de gewesten inzake de bescherming van 
het leefmilieu zo niet onmogelijk in elk geval bijzonder moeilijk maakt, aangezien de federale wetgever, met een 
fiscale maatregel, een effect beoogt inzake het ecologisch gedrag van de consument dat hij niet vermag na te 
streven. 
 
 De verzoekende partij geeft toe dat de doelstellingen van de federale wetgever en van de gewesten op het 
eerste gezicht met elkaar lijken overeen te stemmen, maar dat dat in werkelijkheid niet noodzakelijkerwijs het 
geval is. Zij merkt met name op dat zelfs de opties die een gunstig effect op het leefmilieu hebben, zoals de 
plaatsing van een roetfilter, worden belast omdat die in de catalogusprijs zijn opgenomen. Zij voegt eraan toe dat 
de maatregel het gebruik van alternatieven voor het bedrijfsvoertuig voor de privéverplaatsingen ontraadt, 
aangezien het fiscaal voordeel niet afneemt wanneer de belastingplichtige een ander vervoermiddel gebruikt. Zij 
besluit hieruit dat de maatregel zelfs in strijd is met de doelstellingen van de gewesten inzake de bescherming 
van het leefmilieu tegen de luchtverontreiniging. 
 
 A.6.1.2.  De Ministerraad zet uiteen dat de bestreden bepalingen een fiscaal doel en gevolg hebben inzake 
de personenbelasting. Hij is van mening dat, aangezien die bepalingen niet tot doel hebben de CO2-uitstoot te 
reglementeren, maar zich ertoe beperken daarmee rekening te houden voor de berekening van het privégebruik 
van de bedrijfsvoertuigen, zij niet in strijd zijn met de bevoegdheidverdelende regels. Hij voegt eraan toe dat 
vergelijkbare maatregelen in de buurlanden zijn genomen, alsook door de Vlaamse decreetgever voor de 
belasting op de inverkeerstelling, die voortaan rekening houdt met milieu-indicatoren. Hij besluit hieruit dat de 
bestreden bepalingen geen afbreuk doen aan de mogelijkheid voor de gewesten om hun bevoegdheid inzake 
leefmilieu en luchtkwaliteit uit te oefenen. 
 
 A.6.1.3.  De verzoekende partij antwoordt dat uit de parlementaire voorbereiding van de bestreden 
bepalingen blijkt dat de federale wetgever wel degelijk, met de bestreden bepalingen, de intentie had rechtstreeks 
invloed te hebben op het leefmilieu en de mobiliteit. Zij is van mening dat die enige vaststelling volstaat om de 
bevoegdheidsoverschrijding aan te tonen. 
 
 Zij voegt eraan toe dat er tegenstrijdigheden zijn tussen de bestreden bepalingen en de door de gewesten 
inzake leefmilieu aangenomen normen. Volgens haar gaat het dus niet om een gewoon hypothetisch gevolg voor 
het beleid van de gewesten, maar wel om tegenstrijdige reglementeringen waarmee de federale wetgever zijn 
bevoegdheden heeft overschreden. 
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 A.6.2.1.  In ondergeschikte orde voert de verzoekende partij aan dat, indien de federale wetgever bevoegd 
was om een maatregel uit te vaardigen die met name tot hoofddoel heeft de verontreiniging van het leefmilieu te 
bestrijden, hij een samenwerkingsakkoord diende te sluiten met de gewestwetgevers of op zijn minst op enigerlei 
wijze met hen overleg diende te plegen. 
 
 A.6.2.2.  De Ministerraad is van mening dat, indien de federale wetgever binnen zijn bevoegdheden een 
maatregel aanneemt die een invloed kan hebben op een aangelegenheid die ressorteert onder de bevoegdheid van 
een andere wetgever, die maatregel moet worden onderworpen aan de evenredigheidstoets. Hij herinnert eraan 
dat, volgens de rechtspraak van het Hof, het evenredigheidsbeginsel is geschonden wanneer de uitoefening van 
de bevoegdheid door een wetgever wordt belet of overdreven moeilijk wordt gemaakt door een norm die een 
andere wetgever heeft aangenomen. Hij is van mening dat dat te dezen niet het geval is en besluit hieruit dat 
geen afbreuk is gedaan aan de federale loyauteit. 
 
 A.7.1.  De bvba « Salens Motors » leidt een tweede middel af uit de schending, door de bestreden 
bepalingen, van het wettigheidsbeginsel in fiscale zaken verankerd in artikel 170 van de Grondwet. Zij is van 
mening dat, te dezen, voornamelijk de vaststelling van de aanslagvoet problematisch is in het licht van het 
wettigheidsbeginsel. Zij herinnert eraan dat het Hof van oordeel is dat de vaststelling van de aanslagvoet alleen 
aan de Koning kan worden gedelegeerd indien in de wet zelf het beginsel van de aanslag, het maximum dat de 
Koning niet mag overschrijden en de criteria die de Koning moet hanteren om de aanslagvoet te concretiseren, 
worden gepreciseerd. Zij voert aan dat artikel 36 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
(WIB 1992), zoals gewijzigd bij de bestreden bepalingen, door de Koning ertoe te machtigen de referentie-CO2-
uitstoot jaarlijks vast te stellen « volgens de modaliteiten die Hij vastlegt », Hem ertoe machtigt de criteria vast 
te stellen voor het bepalen van de aanslagvoet. Zij merkt overigens op dat de machtigingsbepaling geen 
maximumtarief vaststelt, omdat de referentie-CO2-uitstoot, die noodzakelijk is om de juiste aanslagvoet vast te 
stellen, niet bij de wet is gedefinieerd en jaarlijks door de Koning kan worden vastgesteld, zonder dat in een 
maximum is voorzien. Zij onderstreept ten slotte dat de in het geding zijnde bepaling nergens voorschrijft dat de 
door de Koning genomen besluiten binnen een bepaalde termijn zullen moeten worden gevalideerd door de 
wetgever, zodat het wettigheidsbeginsel is geschonden. 
 
 A.7.2.  De Ministerraad is van mening dat de wetgever de wezenlijke bestanddelen van de belasting heeft 
gedefinieerd in artikel 36 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Hij onderstreept dat alleen de 
referentie-CO2-uitstoot door de Koning wordt bepaald. 
 
 A.7.3.  De verzoekende partij antwoordt dat de Koning voortaan de belastbare grondslag moet bepalen die 
door de waarde van het voertuig wordt gevormd. Zij voegt eraan toe dat moeilijk kan worden aangevoerd dat de 
referentie-CO2-uitstoot geen wezenlijk bestanddeel van de belasting in kwestie is. 
 
 A.8.1.1.  De bvba « Salens Motors » leidt een derde middel af uit de schending, door de bestreden 
bepalingen, van de artikelen 10 en 11, in samenhang gelezen met artikel 172, van de Grondwet. Zij voert aan dat 
de bestreden bepalingen een onderscheid invoeren tussen de bedrijfsvoertuigen en de andere niet-geldelijke 
voordelen, waaronder andere vervoersmiddelen, die fiscaal worden gewaardeerd volgens de werkelijke waarde 
van het voordeel, terwijl voor elke waardering van het voordeel van het privégebruik van een bedrijfsvoertuig, 
het forfait geen rekening houdt met het werkelijk afgelegde aantal kilometers. 
 
 A.8.1.2.  De verzoekende partij merkt op dat het doel van de betrokken maatregel niet erg duidelijk is. Zij is 
van mening dat, naast een louter budgettair doel, de wetgever eveneens ecologische doelstellingen nastreeft. Zij 
voert aan dat, in het licht van die twee soorten doelstellingen, het onderscheid dat is ingevoerd tussen de 
bedrijfsvoertuigen en de andere voordelen, waaronder de andere verplaatsingsmiddelen, niet relevant is. Zij is 
van mening dat de maatregel niet relevant is om het budgettaire doel te bereiken, aangezien hij de 
ondernemingen ertoe zal aanzetten minder voertuigen ter beschikking van hun personeel te stellen of minder 
dure of tweedehandswagens aan te kopen. Zij voert ook aan dat de gehanteerde criteria evenmin relevant zijn om 
een objectieve waarde te bepalen, ermee rekening houdend dat alle voertuigen een deel van hun waarde met de 
tijd verliezen en dat de CO2-uitstoot geen enkele invloed heeft op de objectieve waarde van een voertuig. Zij 
voegt eraan toe dat de milieu-impact van een voertuig geen enkel verband vertoont met het voordeel dat de 
verkrijger geniet wanneer hij een bedrijfsvoertuig krijgt, zodat het criterium niet bijdraagt tot de objectieve 
waardering van het voordeel. Zij voert daarnaast aan dat de maatregel, door gebruik te maken van de 
catalogusprijs van het voertuig, zonder de minste correctie voor de forfaitaire waardering van het belaste 
voordeel, een ondoeltreffend criterium hanteert, aangezien de duurste voertuigen het vaakst gebruik maken van 
nieuwe, krachtige technologische ontwikkelingen inzake externe veiligheid en bescherming van het leefmilieu. 
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Zij voert aan dat, indien ook wordt beschouwd dat de maatregel een ecologisch doel nastreeft, ervan moet 
worden uitgegaan dat het criterium van onderscheid evenmin relevant is, vermits de maatregel niet tot gevolg 
heeft de verontreiniging te beperken. Ten slotte voert de verzoekende partij aan dat de maatregel niet evenredig 
is met het nagestreefde budgettaire doel, noch met het nagestreefde ecologische doel. 
 
 A.8.2.  De Ministerraad voert aan dat, historisch gezien, het voordeel van alle aard bestaande in het 
privégebruik van een voertuig dat door de werkgever ter beschikking wordt gesteld, steeds anders is berekend 
dan de andere voordelen van alle aard. Hij verklaart dat verschil door de onmogelijkheid voor de 
belastingplichtigen om het aantal kilometers te berekenen en aan te tonen dat werkelijk voor privégebruik is 
afgelegd, zodat de berekening steeds een forfaitair karakter heeft gehad. Hij voegt eraan toe dat sommige andere 
voordelen van alle aard eveneens op forfaitaire wijze worden berekend. 
 
 Hij voert aan dat de verzoekende partij niet aangeeft met welke andere categorie van belastingplichtigen zij 
zou moeten worden vergeleken. Hij voegt eraan toe dat de personen die een bedrijfsvoertuig genieten, 
bijvoorbeeld niet op nuttige wijze kunnen worden vergeleken met diegenen die een gratis treinabonnement 
ontvangen. 
 
 A.8.3.  De verzoekende partij antwoordt dat het gegeven dat de federale wetgever reeds in het verleden 
gebruik heeft gemaakt van een forfaitaire berekening, geen verantwoording voor de bestreden bepalingen vormt. 
Zij voegt eraan toe dat het argument van de verwijzing naar de berekening van andere soorten van voordelen 
evenmin relevant is, aangezien, voor de waardering van het voordeel in die gevallen, steeds minstens rekening 
wordt gehouden met de kostprijs die de begunstigde uitspaart, terwijl dat te dezen niet het geval is. Ten slotte, 
wat de vergelijkbaarheid betreft, voert zij aan dat uit de rechtspraak van het Hof blijkt dat de vergelijkbaarheid 
de regel is en de niet-vergelijkbaarheid de uitzondering. Zij merkt op dat de Ministerraad niet aantoont dat het in 
het geding zijnde verschil in behandeling verantwoord is door een gewettigd doel en dat het relevant en 
evenredig is ten opzichte van dat doel. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepalingen 

 

 B.1.1.  De samengevoegde beroepen zijn gericht tegen artikel 39 van de wet van 

28 december 2011 houdende diverse bepalingen en tegen artikel 143 van de programmawet 

(I) van 29 maart 2012. Artikel 39 van de voormelde wet van 28 december 2011 vervangt 

artikel 36 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (hierna : WIB 1992). 

Artikel 143 van de programmawet (I) van 29 maart 2012 vervangt het tweede lid van 

paragraaf 2 van die bepaling en voegt daarin een nieuw derde lid in. 

 

 Uit de uiteenzetting van de middelen in beide zaken blijkt dat de verzoekende partijen de 

vernietiging vorderen van artikel 36, § 2, van het WIB 1992, zoals ingevoegd door de eerste 

en gewijzigd door de tweede van de voormelde wetten. 

 

 B.1.2.  Artikel 36 van het WIB 1992, zoals het voortvloeit uit de voormelde wijzigingen, 

bepaalt : 



8 

 

 « § 1.  Anders dan in geld verkregen voordelen van alle aard gelden voor de werkelijke 
waarde bij de verkrijger. 
 
 In de gevallen die Hij bepaalt kan de Koning regels stellen om die voordelen op een vast 
bedrag te ramen. 
 
 § 2.  Het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter 
beschikking gesteld voertuig als bedoeld in artikel 65 wordt berekend door een CO2-
percentage toe te passen op zes zevenden van de cataloguswaarde van het kosteloos ter 
beschikking gestelde voertuig. 
 
 Onder cataloguswaarde wordt verstaan de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat 
bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde belasting over de 
toegevoegde waarde, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of 
restorno. 
 
 De cataloguswaarde wordt vermenigvuldigd met een percentage dat is bepaald in de 
onderstaande tabel, teneinde rekening te houden met de periode die is verstreken vanaf de 
datum van eerste inschrijving van het voertuig : 
 
Periode verstreken sinds de eerste 
inschrijving van het voertuig (een begonnen 
maand telt voor een volledige maand) 

Bij de berekening van het voordeel in 
aanmerking te nemen percentage van de 
cataloguswaarde 

Van 0 tot 12 maanden 100 % 
Van 13 tot 24 maanden 94 % 
Van 25 tot 36 maanden 88 % 
Van 37 tot 48 maanden 82 % 
Van 49 tot 60 maanden 76 % 
Vanaf 61 maanden 70 % 
 
 Het CO2-basispercentage bedraagt 5,5 pct. voor een referentie-CO2-uitstoot van 115 g/km 
voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor, en voor een referentie-CO2-uitstoot 
van 95 g/km voor voertuigen met dieselmotor. 
 
 De Koning bepaalt jaarlijks de referentie-CO2-uitstoot in functie van de gemiddelde CO2-
uitstoot van het jaar voorafgaand aan het belastbaar tijdperk ten opzichte van de gemiddelde 
CO2-uitstoot van het referentiejaar 2011 volgens de modaliteiten die Hij vastlegt. De 
gemiddelde CO2-uitstoot wordt berekend op basis van de CO2-uitstoot van de voertuigen 
bedoeld in artikel 65 die als nieuw zijn ingeschreven. 
 
 Wanneer de uitstoot van het betrokken voertuig hoger ligt dan de voormelde referentie-
uitstoot wordt het basispercentage met 0,1 pct. per CO2-gram vermeerderd, tot maximum 
18 pct. 
 
 Wanneer de uitstoot van het betrokken voertuig lager ligt dan de voormelde referentie-
uitstoot wordt het basispercentage met 0,1 pct. per CO2-gram verminderd, tot minimum 4 pct. 
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 De voertuigen waarvoor geen gegevens met betrekking tot de CO2-uitstootgehaltes 
beschikbaar zijn bij de dienst voor inschrijving van de voertuigen, worden, indien ze worden 
aangedreven door een benzine-, LPG- of aardgasmotor, gelijkgesteld met de voertuigen met 
een CO2-uitstootgehalte van 205 g/km, en, indien ze worden aangedreven door een 
dieselmotor, met de voertuigen met een CO2-uitstootgehalte van 195 g/km. 
 
 Het voordeel mag nooit minder bedragen dan 820 euro per jaar. 
 
 Wanneer het voordeel niet kosteloos wordt toegestaan, is het in aanmerking te nemen 
voordeel datgene wat overeenkomstig de vorige leden is vastgesteld, verminderd met de 
bijdrage van de verkrijger van dat voordeel ». 
 

 B.1.3.  De bestreden bepaling, met inbegrip van de wijziging bij artikel 143 van de 

programmawet (I) van 29 maart 2012, treedt in werking vanaf het aanslagjaar 2013 en heeft 

betrekking op de vanaf het jaar 2012 ontvangen inkomsten. 

 

 

 Ten aanzien van de volgorde van het onderzoek van de middelen 

 

 B.2.  Het Hof onderzoekt de middelen in onderstaande volgorde : 

 

 -  het middel afgeleid uit de schending van de regels inzake de verdeling van de 

bevoegdheden tussen de Staat, de gemeenschappen en de gewesten (eerste middel in de zaak 

nr. 5445); 

 

 -  de middelen afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11, eventueel in 

samenhang gelezen met artikel 172, van de Grondwet (eerste en tweede middel, en derde 

middel, eerste onderdeel, in de zaak nr. 5441; derde middel in de zaak nr. 5445); 

 

 -  het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met de artikelen 28 en 29 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie (VWEU) (derde middel, tweede onderdeel, in de zaak nr. 5441); 

 

 -  het middel afgeleid uit de schending van artikel 23 van de Grondwet (vierde middel in 

de zaak nr. 5441); 
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 -  het middel afgeleid uit de schending van artikel 170 van de Grondwet (tweede middel 

in de zaak nr. 5445). 

 

 

 Ten aanzien van de bevoegdheidverdelende regels 

 

 B.3.1.  Het eerste middel in de zaak nr. 5445 is afgeleid uit de schending van de 

artikelen 39 en 134 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6, § 1, II, eerste lid, 

1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met het 

evenredigheidsbeginsel, met het beginsel van de federale loyauteit vervat in artikel 143, § 1, 

van de Grondwet en met de verplichting tot overleg. 

 

 De verzoekende partij is van mening dat de federale wetgever, door in de berekening van 

het voordeel van alle aard bestaande in het ter beschikking stellen van een voertuig door de 

werkgever, rekening te houden met de CO2-uitstoot van het betrokken voertuig, het 

evenredigheidsbeginsel heeft geschonden dat inherent is aan de uitoefening van de 

bevoegdheden van de verschillende wetgevers en dat hij op zijn minst overleg had moeten 

plegen met de gewestwetgevers, die bevoegd zijn inzake de bescherming van het leefmilieu 

en in het bijzonder inzake de bescherming van de lucht tegen verontreiniging. 

 

 B.3.2.  De bestreden bepaling streeft in hoofdzaak een budgettair en fiscaal doel na. Zij 

vervolledigt andere bepalingen met betrekking tot de berekening van de verworpen uitgaven 

in de vennootschapsbelasting. Door het voordeel van alle aard bestaande in de 

terbeschikkingstelling, door een werkgever, van een voertuig dat de werknemer voor zijn 

privéverplaatsingen mag gebruiken, anders te berekenen, wilde de federale wetgever in de 

eerste plaats fiscale inkomsten verzekeren die worden voortgebracht door dat deel van de 

personenbelasting (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-1952/004, p. 25). 

 

 B.3.3.  Bij de aanneming van een fiscale maatregel vermag de wetgever eveneens ernaar 

te streven bepaalde gedragingen aan te moedigen of, integendeel, te ontmoedigen. Het 

gegeven dat hij daarmee zou bijdragen tot het bereiken van een doel dat valt onder de 

bevoegdheid van een andere wetgever, zou niet ertoe kunnen leiden dat de betrokken fiscale 

maatregel in strijd zou zijn met de regels inzake de verdeling van de bevoegdheden tussen de 

federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten. Anders zou het zijn indien de federale 
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wetgever, met het aannemen van de betrokken fiscale bepaling, de uitoefening, door de 

andere wetgevers, van de bevoegdheden die hun toekomen, onmogelijk of overdreven 

moeilijk zou maken. 

 

 B.3.4.  Te dezen zou de bestreden maatregel tot gevolg kunnen hebben de werknemers 

die een bedrijfsvoertuig genieten en de werkgevers die dergelijke voertuigen ter beschikking 

stellen, ertoe aan te zetten te kiezen voor een voertuig waarvan de CO2-uitstoot lager is dan 

gemiddeld. Indien de fiscale bepaling dat gevolg met zich zou meebrengen, zou hieruit niet 

voortvloeien dat de gewesten zouden worden verhinderd hun bevoegdheid inzake de 

bescherming van de lucht tegen verontreiniging uit te oefenen, vermits een dergelijk gevolg 

precies zou gaan in de richting van een vermindering van die verontreiniging. 

 

 B.3.5.  De verzoekende partij voert eveneens aan dat de federale wetgever, door de 

catalogusprijs van het voertuig, opties inbegrepen, als basis te nemen voor de belasting van 

het voordeel van alle aard, de gewesten zou beletten hun bevoegdheden inzake de 

bescherming van de lucht uit te oefenen, aangezien de prijs van de opties die ertoe strekken de 

door het voertuig veroorzaakte verontreiniging te verminderen, in die catalogusprijs is 

inbegrepen en derhalve de waarde van het belaste voordeel verhoogt, waardoor de aankoop 

van met dergelijke opties uitgeruste voertuigen minder aantrekkelijk zou zijn. 

 

 B.3.6.  Elke fiscale maatregel kan een invloed hebben op het gedrag van de 

belastingplichtigen. Hieruit vloeit niet voort dat de federale wetgever, bij de uitoefening van 

zijn fiscale bevoegdheid, zou moeten afzien van elke bepaling die eventueel een invloed zou 

kunnen hebben op het gedrag van de belastingplichtigen in een andere zin dan die welke de 

gewesten, bij de uitoefening van hun bevoegdheid inzake leefmilieu, mogelijk zouden willen 

aanmoedigen. Dat zou alleen het geval zijn indien de fiscale wetgever bij die gelegenheid de 

uitoefening, door de gewesten, van hun bevoegdheid onmogelijk of overdreven moeilijk zou 

maken. 

 

 B.3.7.  Te dezen is de invloed van de prijs van de opties, die zijn inbegrepen in de 

catalogusprijs van het voertuig, op het bedrag van de verschuldigde belasting, gelet op de 

andere elementen die dat bedrag beïnvloeden, niet dermate groot dat die de uitvoering, door 

de gewesten, van een beleid inzake het bestrijden van luchtverontreiniging door 

motorvoertuigen onmogelijk of overdreven moeilijk zou maken. De bestreden bepaling is 
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bijgevolg niet in strijd met het evenredigheidsbeginsel bij de uitoefening van de 

bevoegdheden. 

 

 B.3.8.  Ten slotte houdt de ontstentenis van overleg tijdens de uitoefening van 

bevoegdheden in een aangelegenheid waarin de bijzondere wetgever niet heeft voorzien in 

enige verplichting daartoe, in de regel geen schending in van de bevoegdheidverdelende 

regels. Te dezen zou niet kunnen worden geoordeeld dat de betrokken bevoegdheden dermate 

met elkaar zijn verbonden dat zij pas zouden kunnen worden uitgeoefend na de invoering van 

een vorm van medewerking of samenwerking tussen de bevoegde wetgevers. 

 

 B.3.9.  Het eerste middel in de zaak nr. 5445 is niet gegrond. 

 

 

 Ten aanzien van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie 

 

 Wat het criterium van de cataloguswaarde van het voertuig betreft 

 

 B.4.1.  Met het derde middel in de zaak nr. 5445 verwijt de verzoekende partij de 

wetgever een niet te verantwoorden verschil in behandeling te hebben ingevoerd tussen de 

belastingplichtigen die worden belast op het voordeel van alle aard bestaande in de 

terbeschikkingstelling van een bedrijfsvoertuig door de werkgever en de belastingplichtigen 

die worden belast op een ander voordeel van alle aard. Zij is van mening dat, terwijl de 

waarde van alle andere voordelen van alle aard bepaald voor de berekening van de belasting 

op zodanige wijze wordt berekend dat de werkelijke waarde ervan voor de verkrijger wordt 

vastgesteld, de waarde die wordt berekend voor de terbeschikkingstelling van een 

bedrijfsvoertuig sinds de inwerkingtreding van de bestreden bepalingen niet langer 

overeenstemt met de werkelijke waarde van het voordeel voor de verkrijger. 

 

 B.4.2.  Vóór de vervanging ervan door de bestreden bepalingen belastte artikel 36 van het 

WIB 1992 de Koning ermee de regels vast te stellen voor de forfaitaire waardering van het 

voordeel van alle aard dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van een bedrijfsvoertuig 

rekening houdend met « het aantal voor persoonlijk gebruik afgelegde kilometers, het type 

van brandstofvoorziening van de motor en het CO2-uitstootgehalte van het voertuig ». 
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 De nieuwe wijze van berekening van hetzelfde voordeel, zoals vastgesteld bij het 

bestreden artikel 36 van het WIB 1992, houdt rekening met de catalogusprijs van het voertuig 

en met de CO2-uitstoot volgens het type van brandstofvoorziening van de motor. Het aantal 

met het bedrijfsvoertuig voor privégebruik afgelegde kilometers wordt daarentegen niet meer 

in aanmerking genomen voor de berekening van de waarde van het voordeel voor de 

verkrijger. 

 

 B.4.3.  Het komt de wetgever toe de grondslag van de belasting vast te stellen. Hij 

beschikt ter zake over een ruime beoordelingsmarge. Fiscale maatregelen maken immers een 

wezenlijk onderdeel uit van het sociaaleconomische beleid. Zij zorgen niet alleen voor een 

substantieel deel van de inkomsten die de verwezenlijking van dat beleid mogelijk moeten 

maken, maar zij laten de wetgever ook toe om sturend en corrigerend op te treden en op die 

manier het sociale en economische beleid vorm te geven. 

 

 De maatschappelijke keuzen die bij het inzamelen en het inzetten van middelen moeten 

worden gemaakt, behoren derhalve tot de beoordelingsvrijheid van de wetgever. Het Hof 

vermag een dergelijke beleidskeuze, alsook de motieven die daaraan ten grondslag liggen, 

slechts af te keuren indien zij op een manifeste vergissing zouden berusten of indien zij 

kennelijk onredelijk zouden zijn. 

 

 B.4.4.  De vaststelling van de waarde van een anders dan in geld verkregen voordeel van 

alle aard heeft noodgedwongen een minstens gedeeltelijk forfaitair karakter. Het staat aan de 

wetgever de variabelen te kiezen die het mogelijk maken dat forfait te berekenen volgens het 

budgettaire doel en, in voorkomend geval, volgens andere doelen die hij wenst na te streven. 

 

 Uit een tabel die de minister van Financiën op 21 december 2011 aan de 

Kamercommissie heeft bezorgd, blijkt dat, in de meeste gevallen, de nieuwe berekening van 

het voordeel van alle aard gunstig is voor de belastingplichtigen. Alleen de werknemers die 

een bedrijfsvoertuig genieten dat als luxueus of prestigieus kan worden beschouwd, 

ondergaan een verhoging van de belasting met betrekking tot dat voordeel van alle aard dat zij 

verschuldigd zijn (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-1952/010, p. 47). 

 

 B.4.5.  Hoewel het juist is dat het aantal met het bedrijfsvoertuig voor privégebruik 

afgelegde kilometers een deel vertegenwoordigt van het voordeel dat de verkrijger geniet, is 
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de waarde van het voertuig eveneens een bestanddeel van het voordeel van alle aard dat aan 

de werknemer wordt toegekend. Dat is in het bijzonder het geval wanneer het gaat om een 

luxueuze of prestigieuze wagen. Met dat bestanddeel kan bijgevolg rekening worden 

gehouden voor het vaststellen van de waarde van het voordeel van alle aard dat een 

werknemer geniet. 

 

 B.4.6.  De wetgever kan overigens niet worden verweten dat hij, bij het in aanmerking 

nemen van de catalogusprijs van het voertuig, onder de opties waarmee het voertuig is 

uitgerust geen onderscheid heeft gemaakt naargelang zij al dan niet een gunstige invloed 

hebben op de veroorzaakte verontreiniging. In een dermate technische materie moet de 

wetgever immers de diversiteit van de situaties noodgedwongen op vereenvoudigde wijze en 

bij benadering opvangen. Gelet op het budgettaire en fiscale doel van de maatregel, alsook 

met de relatief beperkte invloed van de prijs van de opties op het bedrag van de verschuldigde 

belasting, heeft de maatregel bestaande in het opnemen van de kostprijs van alle opties 

waarmee het voertuig is uitgerust, ongeacht de aard ervan of hun effect op de veroorzaakte 

luchtverontreiniging, in de catalogusprijs, geen onevenredige gevolgen. 

 

 B.4.7.  Met het aannemen van een nieuwe wijze van berekening van het voordeel van alle 

aard waarbij voorrang wordt gegeven aan de factor van de catalogusprijs van het voertuig en 

die bijgevolg ertoe leidt de fiscale last met betrekking tot de luxueuze of prestigieuze 

voertuigen te verhogen, heeft de wetgever geen kennelijk onredelijke maatregel genomen. 

 

 B.4.8.  Het derde middel in de zaak nr. 5445 is niet gegrond. 

 

 B.5.1.  Het derde middel in de zaak nr. 5441, eerste onderdeel, verwijt de wetgever te 

kiezen voor de catalogusprijs van het voertuig als basis voor de berekening van de waarde van 

het voordeel van alle aard, zonder rekening te houden met de kortingen, verminderingen, 

rabatten of restorno’s die de verkoper van het voertuig heeft toegekend. 

 

 B.5.2.  Door geen rekening te houden met de verminderingen die de verkoper bij de 

aankoop van het voertuig op de catalogusprijs toekent, heeft de wetgever de gelijke 

behandeling onder de verkrijgers van een bedrijfsvoertuig willen waarborgen, door te 

voorkomen dat, voor een identiek voertuig, het voordeel op verschillende wijze wordt 

berekend naargelang de werkgever of de leasingmaatschappij al dan niet heeft kunnen 
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onderhandelen over een meer of minder voordelige aankoopprijs, met name volgens de 

omvang van de betrokken onderneming en de omvang van het wagenpark dat ter beschikking 

van haar personeel wordt gesteld. Hij heeft bijgevolg gesteld dat « de cataloguswaarde […] 

een logisch, objectief criterium [was] » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-1952/010, 

p. 29). 

 

 Gelet op die doelstelling vermocht de wetgever redelijkerwijs ervan uit te gaan dat de 

catalogusprijs van een voertuig de waarde ervan vertegenwoordigt, ongeacht de prijs die 

daadwerkelijk voor de aankoop ervan is betaald, en derhalve een relevante berekeningsfactor 

is om het voordeel van alle aard dat voor de verkrijger uit dat voertuig voortvloeit te 

waarderen. 

 

 B.5.3.  Het derde middel in de zaak nr. 5441, eerste onderdeel, is niet gegrond. 

 

 

 Wat de identieke behandeling van alle verkrijgers van een bedrijfsvoertuig betreft 

 

 B.6.1.  Het eerste en het tweede middel in de zaak nr. 5441 verwijten de wetgever te 

hebben voorzien in dezelfde berekening van het voordeel van alle aard bestaande in de 

terbeschikkingstelling van een bedrijfsvoertuig voor alle belastingplichtigen die dat voordeel 

genieten, zonder een onderscheid te maken onder de verkrijgers van dat voordeel naargelang 

zij, enerzijds, het voertuig en de opties ervan helemaal vrij kunnen kiezen dan wel de door de 

werkgever opgelegde richtlijnen moeten volgen (eerste middel) en naargelang hun, 

anderzijds, al dan niet voorwaarden of beperkingen inzake het privégebruik van het voertuig 

worden opgelegd (tweede middel). 

 

 B.6.2.  Het gegeven dat het model van het voertuig dat ter beschikking wordt gesteld van 

de werknemer en/of een deel van de opties waarmee het is uitgerust, door de werkgever zijn 

opgelegd, bijvoorbeeld omwille van een zekere uniformiteit van het wagenpark van de 

onderneming, of nog, om redenen van billijkheid onder de werknemers, heeft geen enkel 

gevolg voor de waarde van het voordeel van alle aard voor de verkrijger. De wetgever zou 

bijgevolg niet kunnen worden verweten geen rekening te hebben gehouden met dergelijke 

factoren bij de berekening van de waarde van het voordeel van alle aard met het oog op de 

belasting ervan. 
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 Bovendien zou de inaanmerkingneming van de richtlijnen van elke werkgever die aan de 

leden van zijn personeel bedrijfsvoertuigen aanbiedt, zorgen voor onoverkomelijke praktische 

problemen bij de berekening van de waarde van het voertuig en leiden tot niet te 

verantwoorden verschillen in behandeling onder de verkrijgers van identieke voertuigen die 

verschillend worden belast volgens hun eigen wensen en de door de werkgevers vastgestelde 

criteria. 

 

 B.6.3.  Evenzo kan de wetgever niet worden verweten bij de berekening van het voordeel 

van alle aard dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van een voertuig voor 

privéverplaatsingen, geen rekening te hebben gehouden met de door iedere werkgever 

opgelegde voorwaarden inzake het gebruik van dat voertuig. Zoals de verzoeker zelf 

uiteenzet, zijn de diversiteit van die voorwaarden en de bijzonderheden van elke 

reglementering die de werkgevers aannemen die bedrijfsvoertuigen aan de leden van hun 

personeel aanbieden, van die aard dat het onmogelijk lijkt daarmee rekening te houden in het 

kader van een algemene reglementering met het oog op de vaststelling van de forfaitaire 

berekening van de waarde van het voordeel voor de belasting ervan. 

 

 Het feit dat de wetgever heeft bepaald dat, wanneer het voordeel niet kosteloos wordt 

toegekend, het in aanmerking te nemen voordeel wordt verminderd met de bijdrage van de 

verkrijger van dat voordeel, biedt overigens de garantie dat de maatregel geen onevenredige 

gevolgen heeft. 

 

 Ten slotte komen de overwegingen die de verzoekende partij in haar memorie van 

antwoord formuleert in verband met het begrip van de bijdrage van de verkrijger in het 

voordeel, neer op een nieuw middel en dienen zij om die reden niet te worden onderzocht. 

 

 B.6.4.  Het eerste en het tweede middel in de zaak nr. 5441 zijn niet gegrond. 

 

 

 Ten aanzien van het vrije verkeer van goederen 

 

 B.7.1.  Het tweede onderdeel van het derde middel in de zaak nr. 5441 is afgeleid uit de 

schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de 
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artikelen 28 en 29 van het VWEU. De verzoekende partij verwijt de bestreden bepaling alleen 

rekening te houden met de in België bekendgemaakte catalogusprijs voor de vaststelling van 

de waarde van het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van een 

bedrijfsvoertuig. Zij leidt hieruit af dat die bepaling onder belastingplichtigen een 

discriminatie invoert die strijdig is met het recht van de Europese Unie. 

 

 B.7.2.  Artikel 28 van het VWEU bepaalt : 

 

 « 1.  De Unie omvat een douane-unie welke zich uitstrekt over het gehele 
goederenverkeer en welke zowel het verbod medebrengt van in- en uitvoerrechten en van alle 
heffingen van gelijke werking in het verkeer tussen de lidstaten onderling als de invoering van 
een gemeenschappelijk douanetarief voor hun betrekkingen met derde landen. 
 
 2.  De bepalingen van artikel 30 en van hoofdstuk 3 van deze titel zijn van toepassing op 
de producten welke van oorsprong zijn uit de lidstaten alsook op de producten uit derde 
landen welke zich in de lidstaten in het vrije verkeer bevinden ». 
 

 Artikel 29 van het VWEU bepaalt : 

 

 « Als zich bevindend in het vrije verkeer in een lidstaat worden beschouwd: de producten 
uit derde landen waarvoor in genoemde staat de invoerformaliteiten zijn verricht en de 
verschuldigde douanerechten en heffingen van gelijke werking zijn voldaan en waarvoor geen 
gehele of gedeeltelijke teruggave van die rechten en heffingen is verleend ». 
 

 B.7.3.  De bestreden bepalingen hebben niet tot doel, noch tot gevolg de werkgevers of de 

leden van hun personeel die een bedrijfsvoertuig verkrijgen, te beletten om dat voertuig te 

verwerven in een ander land van de Europese Unie dan België. Zij voeren geen douanerecht, 

noch een heffing van gelijke werking in op de invoer van de voertuigen. Voor het overige zet 

de verzoekende partij niet uiteen hoe de omstandigheid dat de waarde van het voordeel van 

alle aard dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van een bedrijfsvoertuig, wordt 

berekend op basis van de catalogusprijs zoals die is vastgesteld voor de Belgische markt, tot 

gevolg zou hebben de aankoop van het voertuig in een ander land te ontmoedigen. 

 

 B.7.4.  Ten slotte wordt de waarde van het voordeel van alle aard die forfaitair wordt 

berekend voor de belastingplichtige die over een bedrijfsvoertuig beschikt, niet beïnvloed 

door het feit dat de catalogusprijs van dat voertuig varieert van het ene land tot het andere 

binnen de Europese Unie, noch door het gegeven dat, in voorkomend geval, dat voertuig zou 

zijn aangekocht in een ander land dan België, zodat de wetgever redelijkerwijs kon kiezen 
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voor de voor de Belgische markt vastgestelde catalogusprijs met het oog op de berekening 

van dat voordeel. 

 

 B.7.5.  Het tweede onderdeel van het derde middel in de zaak nr. 5441 is niet gegrond. 

 

 

 Ten aanzien van het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu 

 

 B.8.1.  Het vierde middel in de zaak nr. 5441 is afgeleid uit de schending van artikel 23 

van de Grondwet, dat bepaalt : 

 

 « Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. 
 
 Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening 
houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten, 
waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen. 
 
 Die rechten omvatten inzonderheid : 
 
 […] 
 
 4°  het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu; 
 
 […] ». 
 

 B.8.2.  In het eerste onderdeel van dat middel voert de verzoekende partij aan dat de 

bestreden bepalingen de voertuigen met een dieselmotor bevoordelen, omdat het referentie-

CO2-uitstootpercentage minder hoog ligt voor die voertuigen dan voor die met een 

benzinemotor. Zij is van mening dat dat aan de dieselvoertuigen toegekende voordeel in strijd 

is met het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu, aangezien de 

Wereldgezondheidsorganisatie heeft bevestigd dat de door dieselmotoren uitgestoten fijne 

stofdeeltjes kankerverwekkend zijn. 

 

 B.8.3.  Artikel 36 van het WIB 1992 stelt de referentie-CO2-uitstoot vast op 115 g/km 

voor de voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor en op 95 g/km voor de 

voertuigen met een dieselmotor. Het basispercentage voor de berekening van de waarde van 

het voordeel van alle aard bestaande in de terbeschikkingstelling van een bedrijfsvoertuig 
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wordt verhoogd of verlaagd met 0,1 pct. per gram uitgestoten CO2 die het betrokken voertuig 

meer of minder uitstoot ten opzichte van het referentie-uitstootpercentage. 

 

 B.8.4.  De referentie-CO2-uitstoot wordt jaarlijks vastgesteld door de Koning volgens de 

gemiddelde CO2-uitstoot van het jaar dat voorafgaat aan het belastbare tijdperk. De 

gemiddelde CO2-uitstoot wordt berekend op basis van de CO2-uitstoot van de nieuw 

ingeschreven voertuigen. 

 

 B.8.5.  Het verschil in referentie-CO2-uitstootpercentages volgens het motortype van het 

betrokken voertuig houdt verband met de verschillende kenmerken van de motoren ten 

aanzien van het brandstofverbruik per kilometer en, bijgevolg, het door de betrokken motor 

uitgestoten gewicht aan CO2 per kilometer. In zoverre de berekening van de waarde van het 

voordeel dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van een bedrijfsvoertuig gedeeltelijk 

afhangt van de prestaties van het betrokken voertuig met betrekking tot de CO2-uitstoot, is het 

relevant die prestaties te meten ten opzichte van een referentiepercentage dat op verschillende 

wijze wordt vastgesteld naargelang het gaat om een dieselmotor dan wel om een 

benzinemotor. Aangezien het referentiepercentage is gekoppeld aan de gemiddelde uitstoot 

van de voertuigen met dezelfde motoraandrijving, worden de prestaties van elk betrokken 

voertuig aldus geëvalueerd ten opzichte van de prestaties van voertuigen die daarmee 

vergelijkbaar zijn. 

 

 Voor het overige toont de verzoekende partij niet aan in welke zin de door de wetgever 

voor de referentie-CO2-uitstoot gekozen percentages onredelijk of onrealistisch zouden zijn. 

 

 B.8.6.  In het tweede onderdeel van dat middel voert de verzoekende partij aan dat het feit 

dat de wetgever geen rekening ermee heeft gehouden dat de hybride-, elektrische of LPG-

voertuigen, die minder vervuilend zijn, bij de aankoop duurder zijn dan de voertuigen met een 

benzine- of dieselmotor, tot gevolg heeft dat de aankoop van die voertuigen wordt 

ontmoedigd en bijgevolg de bescherming van het recht op een gezond leefmilieu wordt 

verminderd. 

 

 B.8.7.  Het is juist dat de berekening van de waarde van het voordeel van alle aard 

bestaande in de terbeschikkingstelling van het bedrijfsvoertuig afhangt van de catalogusprijs 

van het betrokken voertuig, zonder daarbij rekening ermee te houden dat de prijs van 
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sommige minder vervuilende voertuigen hoger kan liggen. De catalogusprijs wordt evenwel 

vermenigvuldigd met een percentage dat afhankelijk is van de prestaties van het voertuig op 

het vlak van de CO2-uitstoot. Op die manier wordt bij de berekening van de belasting een 

voordeel toegekend aan de minder vervuilende voertuigen. 

 

 B.8.8.  Uit het gegeven dat de wetgever, bij de aanneming van maatregelen met een 

hoofdzakelijk fiscaal voorwerp en doel, niet heeft voorzien in een extra stimulans voor de 

aankoop van minder vervuilende voertuigen, zou niet kunnen worden afgeleid dat de in het 

geding zijnde bepalingen in strijd zijn met het recht op de bescherming van een gezond 

leefmilieu zoals gewaarborgd bij artikel 23 van de Grondwet. 

 

 B.8.9.  Geen enkel van de onderdelen van het vierde middel in de zaak nr. 5441 is 

gegrond. 

 

 

 Ten aanzien van het wettigheidsbeginsel in fiscale zaken 

 

 B.9.1.  Het tweede middel in de zaak nr. 5445 is afgeleid uit de schending van artikel 170 

van de Grondwet. De verzoekende partij is van mening dat de bestreden bepalingen, door de 

Koning ertoe te machtigen jaarlijks de referentie-CO2-uitstoot volgens de door Hem bepaalde 

voorwaarden vast te stellen, in strijd zijn met het wettigheidsbeginsel in fiscale zaken. 

 

 B.9.2.  Artikel 170, § 1, van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Geen belasting ten behoeve van de Staat kan worden ingevoerd dan door een wet ». 
 

 Die bepaling drukt het beginsel van de wettigheid van de belasting uit, dat vereist dat de 

wezenlijke bestanddelen van de belasting in beginsel bij de wet worden bepaald, opdat geen 

enkele belasting kan worden geheven zonder de instemming van de belastingplichtigen, 

uitgedrukt door hun vertegenwoordigers. Tot de wezenlijke bestanddelen van de belasting 

behoren de aanwijzing van de belastingplichtigen, de belastbare materie, de belastbare 

grondslag, de aanslagvoet en de eventuele belastingvrijstellingen en -verminderingen. 
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 De voormelde grondwetsbepaling gaat evenwel niet zover dat ze de wetgever ertoe 

verplicht elk aspect van een belasting of van een vrijstelling zelf te regelen. Een aan een 

andere overheid verleende bevoegdheid is niet in strijd met het wettigheidsbeginsel voor 

zover de machtiging voldoende nauwkeurig is omschreven en betrekking heeft op de 

tenuitvoerlegging van maatregelen waarvan de essentiële elementen vooraf door de wetgever 

zijn vastgesteld. 

 

 B.9.3.  Te dezen heeft de delegatie aan de Koning betrekking op de vaststelling van de 

referentie-CO2-uitstoot die is opgenomen in de berekening van de belastbare grondslag 

gevormd door het voordeel van alle aard. Hoewel de bestreden bepaling vermeldt dat de 

Koning de referentie-CO2-uitstoot vaststelt volgens « de modaliteiten die Hij vastlegt », heeft 

de wetgever de betrokken delegatie strikt afgebakend, aangezien hij heeft gepreciseerd dat de 

referentie-CO2-uitstoot moet worden vastgesteld door de Koning volgens de gemiddelde CO2-

uitstoot van het jaar dat voorafgaat aan het belastbare tijdperk ten opzichte van de gemiddelde 

CO2-uitstoot van het referentiejaar 2011 en aangezien hij heeft gepreciseerd dat de 

gemiddelde CO2-uitstoot wordt berekend op basis van de CO2-uitstoot van de voertuigen 

bedoeld in artikel 65 van het WIB 1992 die nieuw ingeschreven zijn, hetgeen een objectief 

gegeven is. Bovendien stelt de bestreden bepaling eveneens het basis-CO2-percentage vast, 

alsook het minimum en het maximum. 

 

 B.9.4.  De delegatie aan de Koning heeft overigens betrekking op een zeer technisch 

element dat elk jaar moet worden aangepast volgens de evolutie van de milieuprestaties van 

de op de markt beschikbare voertuigen. 

 

 B.9.5.  Hieruit vloeit voort dat de wetgever, door aan de Koning de vaststelling van de 

referentie-CO2-uitstoot te delegeren, geen afbreuk heeft gedaan aan het wettigheidsbeginsel in 

fiscale zaken zoals gewaarborgd bij artikel 170 van de Grondwet. 

 

 B.9.6.  Het tweede middel in de zaak nr. 5445 is niet gegrond. 
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 Om die redenen 

 

 het Hof 

 

 verwerpt de beroepen. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 13 juni 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut R. Henneuse 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 5534 en 5536 

 
 

Arrest nr. 84/2013 
van 13 juni 2013 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 
 
 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 39/73, § 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, zoals vervangen bij artikel 41 van de wet van 29 december 2010 houdende 

diverse bepalingen (II), gesteld door de Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

A. Alen, J.-P. Snappe, T. Merckx-Van Goey en F. Daoût, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij arresten nrs. 221.568 en 221.569 van 29 november 2012 in zake respectievelijk Sami 
Cahanaj en Gzim Cahanaj, tegen de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 
staatlozen, waarvan de expedities ter griffie van het Hof zijn ingekomen op 10 december 2012 
en 11 december 2012, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 39/73, § 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre het bepaalt dat de termijn van vijftien dagen 
voor de partijen om te vragen om gehoord te worden loopt vanaf de datum van verzending 
van de beschikking waarbij de kamervoorzitter of de door hem aangewezen rechter de partijen 
ervan in kennis stelt dat de kamer zonder een terechtzitting uitspraak zal doen, terwijl voor de 
adressaten van administratieve beslissingen de termijnen pas beginnen te lopen vanaf het 
ogenblik dat zij daadwerkelijk kennis nemen van de beslissingen waarvan hun kennis wordt 
gegeven ? ». 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5534 en 5536 van de rol van het Hof, werden 
samengevoegd. 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 7 mei 2013 : 
 
 -  is verschenen : Me M. de Sousa Marques e Silva loco Me E. Derriks, advocaten bij de 
balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers F. Daoût en A. Alen verslag uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in de bodemgeschillen 
 
 Na twee asielaanvragen die werden verworpen, dient de verzoeker voor de verwijzende rechter in de zaak 
nr. 5534 op 20 april 2011 een derde asielaanvraag in. Op 25 oktober 2011 neemt de Commissaris-generaal voor 
de vluchtelingen en de staatlozen een beslissing waarbij de vluchtelingenstatus wordt geweigerd en de 
subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend.  
 
 Op 28 november 2011 stelt de verzoeker een beroep in tegen die beslissing voor de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen. 
 
 Bij beslissing van 16 januari 2012 oordeelt de voorzitter van de eerste kamer, op grond van artikel 39/73, 
§§ 1 en 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, dat het niet vereist is dat de partijen mondelinge opmerkingen 
voordragen en dat het beroep door middel van een louter schriftelijke procedure kan worden verworpen. 
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 Op 1 februari 2012 vraagt de verzoeker om gehoord te worden. 
 
 De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen stelt, bij een arrest nr. 75.140 van 15 februari 2012, de afstand 
van het geding vast om reden dat geen enkele partij heeft gevraagd om gehoord te worden binnen een termijn 
van vijftien dagen na het versturen van de beschikking. 
 
 De verzoeker stelt op 22 maart 2012 cassatieberoep in tegen die beslissing. 
 
 De verzoeker voor de verwijzende rechter in de zaak nr. 5536 dient op 24 maart 2011 een asielaanvraag in. 
Op 25 oktober van hetzelfde jaar neemt de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een 
weigeringsbeslissing waartegen een beroep wordt ingesteld bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, op 
28 november 2011. 
 
 Bij beschikking van 16 januari 2012 oordeelt de voorzitter van de eerste kamer, op grond van artikel 39/73, 
§§ 1 en 2, van de wet van 15 december 1980 dat het niet vereist is dat de partijen mondelinge opmerkingen 
voordragen, waarbij het beroep eveneens door middel van een louter schriftelijke procedure kan worden 
verworpen. 
 
 Op 1 februari 2012 vraagt de verzoeker om gehoord te worden. 
 
 Bij een arrest nr. 75.141 van 15 februari 2012 stelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de afstand 
van het geding vast, beslissing waartegen de verzoeker op 22 maart 2012 cassatieberoep instelt. 
 
 Het is in het kader van die twee voor de verwijzende rechter gebrachte geschillen dat deze de voorliggende 
prejudiciële vragen aan het Hof heeft gesteld. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A – 

 
 A.1.  In zijn memorie herinnert de Ministerraad eraan dat de wetten van 15 september 2006, 
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2006, de wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen hebben gewijzigd, 
alsook de Raad van State hebben hervormd en een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen hebben opgericht. De 
procedure in het vreemdelingencontentieux, en meer bepaald het asielcontentieux, werd grondig gewijzigd om 
de behandelingsduur van de dossiers in het vreemdelingencontentieux in het algemeen, en inzake asiel in het 
bijzonder, te verminderen, en tegelijkertijd de betrokken partijen de beste procedurele waarborgen te bieden. 
 
 Daartoe werd een nieuw administratief rechtscollege opgericht, namelijk de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen, waaraan een dubbele bevoegdheid werd toegewezen : een bevoegdheid met volle 
rechtsmacht in het asielcontentieux, enerzijds, en een annulatiebevoegdheid in het immigratiecontentieux, 
anderzijds. 
 
 De prejudiciële vragen passen in het kader van de procedure met volle rechtsmacht die wordt beoogd bij 
artikel 39/2, § 1, van de wet van 15 december 1980. 
 
 A.2.  De Ministerraad doet gelden dat, rekening houdend met de aard van het contentieux, men kan 
verwachten dat een aanzienlijk gedeelte van de geschillen door middel van een louter schriftelijke procedure 
wordt behandeld. Zo kan de kamervoorzitter of de door hem aangewezen rechter de ingestelde beroepen 
onderzoeken en oordelen dat een terechtzitting niet is vereist. Hij zal de partijen dan bij beschikking daarvan op 
de hoogte stellen. Indien een van de partijen niet kan instemmen met de argumentatie van die beschikking, kan 
zij om een terechtzitting verzoeken teneinde haar standpunt uiteen te zetten. De Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen zal vervolgens een arrest wijzen zonder dat bijkomende procedurestappen zijn 
vereist. 
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 A.3.  Wat meer bepaald het antwoord op de prejudiciële vragen betreft, geeft de Ministerraad in eerste 
instantie aan dat de twee categorieën niet vergelijkbaar zijn doordat zij, enerzijds, de situatie van de partijen bij 
een proces voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, als adressaten van een beschikking die gegrond is op 
artikel 39/73, § 2, van de wet van 15 december 1980, en, anderzijds, de situatie van de adressaten van een 
administratieve beslissing beogen. 
 
 Zo veronderstelt het instellen van een beroep tegen een administratieve beslissing een onderzoek in rechte 
en in feite van de gronden van de administratieve akte, en de uitwerking van een verzoekschrift dat bestaat in een 
gedinginleidende akte met een uiteenzetting van de feiten en van de precieze middelen. 
 
 De adressaat van een beschikking gewezen op grond van het voormelde artikel 39/73, § 2, is daarentegen 
partij bij het geschil dat voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen hangende is, hetzij omdat hij het beroep 
heeft ingesteld tegen de administratieve beslissing die op hem betrekking heeft, hetzij omdat hij tussenkomt in 
een door de bevoegde minister ingestelde procedure. In dat stadium van de procedure hebben de partijen hun 
schriftelijke argumentatie in rechte en in feite reeds uitgewisseld. 
 
 De bedoeling van het verzoek om te worden gehoord, dat wordt beoogd door artikel 39/73, § 2, van de wet 
van 15 december 1980, is niet de partij die het formuleert de mogelijkheid te bieden om nieuwe middelen uiteen 
te zetten, maar alleen, tijdens een vast te stellen terechtzitting, mondeling opmerkingen te geven over de gronden 
waarop de voorzitter of de door hem aangewezen rechter steunt en volgens welke het beroep door middel van 
een louter schriftelijke procedure gegrond zou moeten worden verklaard of zou moeten worden verworpen. 
 
 Dat verzoek moet niet de opmerkingen bevatten die de verzoekende partij wil uiteenzetten, omdat die 
opmerkingen op de terechtzitting moeten worden geformuleerd. 
 
 A.4.  Ten gronde geeft de Ministerraad aan dat de wijziging van het in het geding zijnde artikel 39/73, § 2, 
bij artikel 41 van de wet van 29 december 2010, past binnen de algemene doelstelling van de wetgever van 2006, 
namelijk de behandelingsduur verminderen van de dossiers in het vreemdelingencontentieux in het algemeen, en 
inzake asiel in het bijzonder. 
 
 Op grond van het arrest van het Hof nr. 88/2012 van 12 juli 2012 besluit de Ministerraad dat de in het 
geding zijnde bepaling, in de huidige formulering, de effectiviteit van de rechten van verdediging van de 
adressaat van de beschikking voldoende waarborgt omdat zij hem de mogelijkheid biedt zijn opmerkingen te 
doen gelden met betrekking tot de gronden waarop de rechter steunt om een versnelde procedure toe te passen. 
De keuze van de wetgever om de termijn waarbinnen het verzoek om te worden gehoord moet worden 
ingediend, te laten ingaan vanaf het versturen van de genoemde beschikking, zou niet onevenredig zijn ten 
opzichte van het nagestreefde doel omdat het verzoek om te worden gehoord een louter formele akte is die geen 
enkele bijzondere uiteenzetting vereist.   
 

 

- B – 

 

 B.1.  Het Hof wordt ondervraagd over de bestaanbaarheid, met de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet, van artikel 39/73, § 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, in 

zoverre het bepaalt dat de termijn van vijftien dagen voor de partijen om te vragen om te 

worden gehoord loopt vanaf de datum van verzending van de beschikking waarbij de 

kamervoorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen of de door hem aangewezen 
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rechter de partijen ervan in kennis stelt dat de kamer zonder een terechtzitting uitspraak zal 

doen, terwijl voor de adressaten van administratieve beslissingen de termijnen pas beginnen te 

lopen vanaf het ogenblik dat zij daadwerkelijk kennis nemen van de beslissingen waarvan hun 

kennis wordt gegeven. 

 

 B.2.  Het in het geding zijnde artikel 39/73, § 2, bepaalt : 

 

 « Bij beschikking stelt de kamervoorzitter of de door hem aangewezen rechter de partijen 
in kennis dat de kamer zonder een terechtzitting uitspraak zal doen tenzij één van de partijen, 
binnen een termijn van vijftien dagen na het versturen van de beschikking, vraagt om gehoord 
te worden. In de beschikking wordt de grond meegedeeld waarop de kamervoorzitter of de 
door hem aangewezen rechter zich steunt om te oordelen dat het beroep door middel van een 
louter schriftelijke procedure kan ingewilligd of verworpen worden. Indien een nota met 
opmerkingen is ingediend, wordt deze samen met de beschikking medegedeeld ». 
 

 B.3.1.  Volgens de Ministerraad kunnen de twee categorieën van personen die in de 

prejudiciële vraag worden beoogd, niet worden vergeleken. De akten waarvan de 

kennisgeving een termijn doet ingaan, zouden immers verschillend van aard zijn omdat de ene 

wordt aangenomen tijdens een geschillenprocedure, terwijl de andere wordt aangenomen na 

verloop van een besluitvormingsproces dat geen geschillenprocedure betreft. 

 

 B.3.2.  Hoewel zij zich in objectief verschillende situaties bevinden, zijn de personen die 

door de in het geding zijnde bepaling worden beoogd en diegenen aan wie kennisgeving 

wordt gedaan van administratieve beslissingen buiten elke geschillenprocedure om, niet 

dermate verschillend dat zij niet zouden kunnen worden vergeleken. Het gaat immers in beide 

gevallen om personen die de adressaten van een akte zijn en voor wie verschillende regels 

gelden voor de berekening van termijnen om een beslissing aan te vechten die weliswaar, in 

het eerste geval, uitgaat van een rechterlijke instantie en, in het tweede, van een 

administratieve overheid. 

 

 B.4.  De exceptie wordt verworpen. 

 

 B.5.  Het in het geding zijnde artikel 39/73, dat in de wet van 15 december 1980 werd 

ingevoegd bij artikel 172 van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van 

State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, werd vervangen bij 

artikel 41 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen (II). 
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 De memorie van toelichting van de wet vermeldt : 

 

 « Deze bepaling regelt het invoeren van een zuiver schriftelijke procedure en de in deze 
procedure voorziene mogelijkheid om gehoord te worden is geïnspireerd op artikel 14quater 
van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging van de 
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De regeling komt tegemoet aan het 
advies van de Raad van State nr. 45 541/4 van 23 december 2008 aangezien zij voorziet in de 
mogelijkheid van een debat op tegenspraak en de mogelijkheid voor de partij die daarom 
uitdrukkelijk verzoekt binnen de haar daartoe verleende termijn, om haar opmerkingen te 
doen kennen tijdens een terechtzitting voor haar eerste rechter die de Raad is. 
 
 De bedoeling van deze bepaling is beroepen waarvoor een mondeling debat geen 
meerwaarde heeft via een verkorte schriftelijke procedure te behandelen. Het betreft, bij 
voorbeeld, beroepen in zaken waarvoor de oplossing voor de hand ligt.  
 
 Er kan in dit verband verwezen worden naar reeds bestaande systemen, zoals de (thans 
opgeheven) artikelen 93-94 PR RvS, alsook naar het systeem (arrest van onmiddellijk 
antwoord) dat gehanteerd wordt in bijvoorbeeld artikel 72 BW. GwH. Ook de buitenlandse 
rechtscolleges kennen eenzelfde verkorte afdoening voor eenvoudige, duidelijke zaken. Zo 
voorziet bijvoorbeeld artikel R733-16 van de Franse Code de l’entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d’asile : ‘ Lorsque, en application de l’article L. 733-2, le président de la 
cour et les présidents statuent, par ordonnance, sur les demandes qui ne présentent aucun 
élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général 
de l’office, cette ordonnance ne peut être prise qu’après étude du dossier par un rapporteur. ’ 
 
 Gelet op de aard van het contentieux is het te verwachten dat een aanzienlijk deel van de 
geschillen via de zuiver schriftelijke procedure zal kunnen afgedaan worden. De effectiviteit 
van de maatregel kan trouwens nog verhoogd worden door de betaling van de pro deo 
raadsman niet langer te koppelen aan zijn aanwezigheid ter terechtzitting. 
 
 In de praktijk zal de kamervoorzitter of de door hem aangewezen rechter een onderzoek 
doen van de ingestelde beroepen en indien hij van oordeel is dat een hoorzitting niet vereist is 
de partijen hiervan via een beschikking op de hoogte stellen. In deze beschikking dient 
duidelijk te worden aangegeven waarom een beroep op de louter schriftelijke procedure wordt 
gedaan. Zo kan de behandelende rechter bijvoorbeeld vaststellen dat de bestreden beslissing 
reeds volledige uitvoering heeft gekregen en dus doelloos is, kan hij aangeven dat het beroep 
laattijdig is of dat, gelet op de vaste rechtspraak van de Raad de ingestelde vordering al dan 
niet kan worden ingewilligd. 
 
 Indien één der partijen zich niet kan vinden in de in de beschikking opgenomen 
argumentatie, dan kan deze om een hoorzitting verzoeken om alsnog zijn visie kenbaar te 
maken. Nadat de partijen gehoord zijn zal de Raad, zonder dat nog bijkomende 
procedurestappen dienen gezet te worden, een arrest vellen.  
 
 Indien evenwel geen der partijen om een hoorzitting verzoekt, dan wordt uitgegaan van 
het vermoeden dat zij instemmen met de door de Raad in de beschikking opgenomen 
argumentatie. Indien in de beschikking geduid wordt dat het beroep gegrond voorkomt en dat 
[de] verwerende partij niet vraagt om te worden gehoord dan wordt het beroep ingewilligd; in 
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alle andere gevallen, wanneer de verzoekende partij, na lezing van de in de beschikking 
opgenomen grond, geen hoorzitting vraagt, wordt de afstand van het geding vastgesteld » 
(Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-0772/001, pp. 23 tot 25). 
 

 B.6.1.  De specifieke kenmerken, de toename en het dringend karakter van de geschillen 

die zijn ontstaan uit de toepassing van de wet van 15 december 1980, verantwoorden de 

goedkeuring van bijzondere regels die geschikt zijn om de behandeling van de beroepen bij de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen te versnellen. De maatregelen die zijn bestemd om de 

procedure te versnellen en te vereenvoudigen, zijn evenwel enkel toelaatbaar op voorwaarde 

dat zij niet op onevenredige wijze afbreuk doen aan het recht van de verzoekers om de 

jurisdictionele waarborgen te genieten die het hun mogelijk maken hun grieven die onder 

meer uit de schending van de bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 

gewaarborgde rechten zijn afgeleid, in het kader van een daadwerkelijk rechtsmiddel door een 

rechter te laten onderzoeken. 

 

 Zoals het Hof heeft geoordeeld in B.28.2 van het arrest nr. 88/2012 van 12 juli 2012, 

heeft de wetgever, door het de kamervoorzitter of de door hem aangewezen rechter mogelijk 

te maken te oordelen, na inzage van de door de partijen uitgewisselde schriftelijke stukken, 

dat het niet noodzakelijk is dat zij hun opmerkingen nog mondeling uiteenzetten, een 

maatregel genomen die in verband staat met het doel dat hij nastreeft. Te dezen wordt het 

gebrek aan wettelijke preciseringen over de beroepen waarvan kan worden aangenomen dat 

zij geen mondelinge uitwisseling van argumenten vereisen, gecompenseerd door de waarborg 

dat de partijen tijdens een terechtzitting worden gehoord indien een van hen daarom verzoekt. 

Aldus heeft de verzoeker, na inzage van de met redenen omklede beschikking waarbij de 

kamervoorzitter of de door hem aangewezen rechter hem op de hoogte brengt van het feit dat 

hij van oordeel is dat een terechtzitting niet noodzakelijk is, evenwel het recht om zijn 

argumenten uiteen te zetten en mondeling op die van de tegenpartij te antwoorden indien hij 

daarom verzoekt. 

 

 B.6.2.  Rekening houdend met het door de wetgever nagestreefde doel van efficiëntie en 

snelheid van de procedure en met de in B.5 beschreven bijzonderheden van de geschillen, is 

het niet zonder redelijke verantwoording de termijn van het verzoek, door een van de partijen, 

om te worden gehoord tijdens een terechtzitting, te laten ingaan vanaf het verzenden van de 

beschikking van de kamervoorzitter of van de door hem aangewezen rechter. Die 

beschikking, die wordt genomen na een uitwisseling door de partijen van hun schriftelijke 
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argumenten, heeft enkel tot doel de partijen de mogelijkheid te bieden om te vragen dat die 

terechtzitting zou plaatsvinden, indien de rechterlijke instantie zou hebben geoordeeld dat een 

schriftelijke procedure kon volstaan. Krachtens artikel 3, § 2, van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, 

wordt de beschikking verzonden bij ter post aangetekende brief met ontvangstmelding of per 

bode tegen ontvangstbewijs. 

 

 Ook al kan het feit dat de datum van verzending van de beschikking als aanvangspunt van 

de termijn wordt beschouwd, in werkelijkheid die termijn inkorten, toch wordt niet op 

onevenredige wijze afbreuk gedaan aan de jurisdictionele waarborgen van de betrokken 

partijen omdat die termijn voldoende lang blijft om een eventueel verzoek in te dienen om te 

worden gehoord, des te meer omdat dat verzoek niet de opmerkingen moet bevatten die de 

verzoekende partij op de terechtzitting wil uiteenzetten. 

 

 B.7.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 39/73, § 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen schendt de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 13 juni 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut R. Henneuse 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5590 

 
 

Arrest nr. 85/2013 
van 13 juni 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 4.8.13 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening, zoals vervangen bij artikel 5 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 6 juli 

2012 houdende wijziging van diverse bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening, wat de Raad voor Vergunningsbetwistingen betreft, ingesteld door Eric Neyrinck 

en anderen.  

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechters L. Lavrysen, 

A. Alen, E. Derycke, J. Spreutels en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, 

onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 22 februari 2013 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 25 februari 2013, is beroep tot vernietiging 
ingesteld van artikel 4.8.13 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vervangen bij 
artikel 5 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 6 juli 2012 houdende wijziging van 
diverse bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wat de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen betreft (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24 augustus 
2012, tweede editie), door Eric Neyrinck, wonende te 8301 Knokke-Heist, Zeedijk-
Albertstrand 478/71, Annick Meurant, wonende te 2950 Kapellen, Holleweg 41, Jan Stevens, 
wonende te 2950 Kapellen, Holleweg 101, Anne Clarck, wonende te 2600 Berchem, Cogels-
Osylei 49, Diederick Van Woensel, wonende te 2600 Berchem, Cogels-Osylei 49, Jacques 
Meyvis, wonende te 2900 Schoten, Gazellendreef 11, Lily Vandeput, wonende te 
2900 Schoten, Spechtendreef 1, Frans De Block, wonende te 2900 Schoten, Spechtendreef 1, 
Ria Van den Bossche, wonende te 2900 Schoten, Gazellendreef 4, Eric Spruyt, wonende te 
2900 Schoten, Gazellendreef 4, Henri De Smedt, wonende te 2900 Schoten, Gazellendreef 10, 
Tom De Smedt, wonende te 2900 Schoten, Gazellendreef 10, Gerda Nelen, wonende te 
2900 Schoten, Gazellendreef 10, Ronny Verbanck, wonende te 2900 Schoten, Zeurtebaan 36, 
Sonja Vaerewyck, wonende te 2900 Schoten, Zeurtebaan 36, Philippe Dieryck, wonende te 
2900 Schoten, Zeurtebaan 34, Marlies Hubrechts, wonende te 2900 Schoten, Zeurtebaan 34, 
John Kostense, wonende te 2900 Schoten, Gazellendreef 12, Anne Willems, wonende te 
2900 Schoten, Gazellendreef 12, Jacques Rieke, wonende te 2900 Schoten, Gazellendreef 14, 
Maria Vermeesen, wonende te 2900 Schoten, Gazellendreef 14, Immanuel Thielemans, 
wonende te 2900 Schoten, Paalstraat 387/1, Kim De Keirsmaeker, wonende te 2900 Schoten, 
Paalstraat 387/1, Pauline Eeckhout, wonende te 2900 Schoten, Paalstraat 389, Ingrid 
De Pauw, wonende te 2900 Schoten, Paalstraat 389/3, Christophe Van Dessel, wonende te 
2900 Schoten, Eksterdreef 1-B3, Karina Omblets, wonende te 2900 Schoten, Eksterdreef 1-
B5, Roland d'Exelle, wonende te 2900 Schoten, Eksterdreef 1/4, Annie Delafontaine, 
wonende te 2900 Schoten, Eksterdreef 1/4, Simonne De Bruyne, wonende te 2900 Schoten, 
Eksterdreef 1, Luc Moonen, wonende te 2900 Schoten, Eksterdreef 1A, Stefan Lagast, 
wonende te 2900 Schoten, Paalstraat 387/2, Véronique Mertens-Tutenel, wonende te 
2900 Schoten, Paalstraat 387, Ann Van den Bergh, wonende te 2900 Schoten, 
Paalstraat 387/2, Magdalena Vandaele, wonende te 2900 Schoten, Hertendreef 37, Christophe 
Goossenaerts, wonende te 2960 Brecht, Markieslaan 11, Erik Hanegreefs, wonende te 
2970 ’s-Gravenwezel, Wijnegemsteenweg 83-85, Brigitte Dens, wonende te 
2970 ’s-Gravenwezel, Wijnegemsteenweg 83-85, Hugo Hanegreefs, wonende te 
2900 Schoten, Eksterdreef 1/B6, Betty Lenaerts, wonende te 2900 Schoten, Eksterdreef 1/B6, 
Heidi Van Grootel, wonende te 2900 Schoten, Amerlolaan 63, Ronny Demeulenaere, 
wonende te 2900 Schoten, Gagelbaan 27, Linda Van Grootel, wonende te 2900 Schoten, 
Gagelbaan 27, Colette Brys, wonende te 2900 Schoten, Amerlolaan 63, Marcel Van Grootel, 
wonende te 2900 Schoten, Amerlolaan 63, Silvio Catalani, wonende te 2900 Schoten, 
Paalstraat 387, en Alfons Van Mol-Moens, wonende te 2900 Schoten, Paalstraat 387 B6. 
 
 
 Op 6 maart 2013 hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en J. Spreutels, met 
toepassing van artikel 72, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Grondwettelijk Hof, het Hof ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden 
gebracht voor te stellen een arrest van onmiddellijk antwoord te wijzen. 
 
  



3 
 

 Memories met verantwoording zijn ingediend door : 
 
 -  de verzoekende partijen; 
 
 -  de Vlaamse Regering. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet met betrekking tot de rechtspleging en het 
gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  In hun conclusies hebben de rechters-verslaggevers het Hof voorgesteld de bestreden bepaling te 
vernietigen in zoverre zij artikel 4.8.13 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) invoert, meer 
bepaald omdat de in dat artikel vervatte machtiging aan de Vlaamse Regering om het bedrag en de vrijstellingen 
van het rolrecht te bepalen niet verenigbaar is met artikel 170, § 2, en met artikel 172, tweede lid, van de 
Grondwet. 
 
 A.2.  De verzoekende partijen sluiten zich aan bij het voorstel van de rechters-verslaggevers. 
 
 A.3.  De Vlaamse Regering is het daar niet mee eens. In hoofdorde voert zij aan dat het rolrecht een 
retributie is, aangezien het zou gaan om de vergoeding voor een dienst die door de overheid ten voordele van de 
individueel beschouwde heffingsplichtige wordt geleverd en waarvan het bedrag in een redelijke verhouding 
staat tot de kostprijs of waarde van de verstrekte dienst. Het rolrecht voor de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen zou aan die omschrijving beantwoorden. Nu de decreetgever duidelijk de intentie had 
om een retributie in te stellen, moet de bestreden bepaling worden geacht aan de Vlaamse Regering enkel de 
bevoegdheid te hebben gedelegeerd om die retributie nader te regelen en niet de bevoegdheid om een belasting 
in te voeren. Indien het rolrecht niet aan de kenmerken van een retributie beantwoordt, zou het niet gaan om een 
ongrondwettigheid van de decretale bepaling maar om een onwettigheid van de uitvoeringsbepaling, wat niet het 
voorwerp is van het beroep tot vernietiging en niet tot de bevoegdheid van het Hof behoort. In ondergeschikte 
orde vraagt de Vlaamse Regering om, in geval van vernietiging, de gevolgen van de bestreden bepaling te 
handhaven gedurende een termijn van minstens zes maanden (voor alle procedures die vóór het verstrijken van 
die termijn worden ingeleid), zodat het Vlaams Parlement over een redelijke termijn beschikt om het decreet aan 
te passen. Wat de techniek van handhaving van de gevolgen betreft, wordt verwezen naar de rechtspraak van het 
Hof van Justitie. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 5 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 6 juli 2012 houdende 

wijziging van diverse bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wat de Raad 

voor Vergunningsbetwistingen betreft, vervangt in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

(VCRO) het volledige hoofdstuk met betrekking tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 

Het beroep tot vernietiging heeft evenwel enkel betrekking op de bepaling die het rolrecht 

regelt. 
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 Het nieuwe artikel 4.8.13 van de VCRO bepaalt : 

 

 « De verzoeker is een rolrecht verschuldigd. 
 
 De Vlaamse Regering bepaalt het bedrag, de vervaltermijn, de modaliteiten van betaling 
en de vrijstellingen. Indien het rolrecht niet tijdig is betaald, wordt het verzoekschrift niet-
ontvankelijk verklaard ». 
 

 B.2.  In hun enige middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van de 

artikelen 10, 11, 13, 23, 170 en 172 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met 

artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, met de artikelen 1, 3, 6 en 9 

van het Verdrag van Aarhus, met de artikelen 4, 6 en 9 van de richtlijn 2011/92/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende de 

milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, met de 

artikelen 144, 145, 160 en 161 van de Grondwet en met het « algemeen 

redelijkheidsbeginsel ». 

 

 B.3.  Het recht op toegang tot de rechter is een algemeen rechtsbeginsel dat met 

inachtneming van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet aan eenieder moet worden 

gewaarborgd. Dat recht kan het voorwerp uitmaken van beperkingen, ook van financiële aard, 

voor zover die beperkingen geen afbreuk doen aan de essentie zelf van het recht op toegang 

tot een rechter. Op zich doet de invoering van een rolrecht geen afbreuk aan dat recht (zie het 

arrest nr. 88/2012 van 12 juli 2012, B.4.1). 

 

 B.4.  Hoewel het rolrecht een speciaal recht is dat verschuldigd is als bijdrage in de 

kosten van de rechtspleging, kan het op basis van dat element niet worden beschouwd als de 

vergoeding van een dienst die de overheid presteert ten voordele van een heffingsplichtige 

individueel beschouwd. Het gaat bijgevolg om een belasting in de zin van artikel 170 van de 

Grondwet (zie het arrest nr. 88/2012, B.11.1). 

 

 De memorie met verantwoording ingediend door de Vlaamse Regering bevat geen enkel 

element dat afbreuk doet aan die vaststelling. Om als een retributie te kunnen worden 

beschouwd, zoals de Vlaamse Regering betoogt, dient de vergoeding in een redelijke 

verhouding te staan tot de kostprijs van de verstrekte dienst. 
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 Het rolrecht vormt doorgaans slechts een zeer bescheiden bijdrage in de kosten van de 

rechtspleging. Indien het daadwerkelijk in verhouding tot de kostprijs van de rechtspleging 

wordt bepaald, vormt het verschuldigde bedrag een financiële drempel die het recht op 

toegang tot de rechter op onevenredige wijze beperkt. 

 

 B.5.  Uit de artikelen 170, § 2, en 172, tweede lid, van de Grondwet kan worden afgeleid 

dat geen enkele belasting kan worden geheven en dat geen enkele vrijstelling van belasting 

kan worden verleend zonder instemming van de belastingplichtigen, uitgedrukt door hun 

vertegenwoordigers. Daaruit volgt dat de fiscale aangelegenheid een bevoegdheid is die te 

dezen door de Grondwet aan het decreet wordt voorbehouden en dat elke delegatie die 

betrekking heeft op het bepalen van een van de essentiële elementen van de belasting in 

beginsel ongrondwettig is. 

 

 De voormelde grondwetsbepalingen gaan evenwel niet zover dat ze de decreetgever ertoe 

zouden verplichten elk aspect van een belasting of van een vrijstelling zelf te regelen. Een aan 

een andere overheid verleende bevoegdheid is niet in strijd met het wettigheidsbeginsel voor 

zover de machtiging voldoende nauwkeurig is omschreven en betrekking heeft op de 

tenuitvoerlegging van maatregelen waarvan de essentiële elementen voorafgaandelijk door de 

decreetgever zijn vastgesteld. 

 

 Tot de essentiële elementen van de belasting behoren de aanwijzing van de 

belastingplichtigen, de belastbare materie, de heffingsgrondslag, de aanslagvoet en de 

eventuele belastingvrijstellingen (vaste rechtspraak, zie o.a. het arrest nr. 88/2012, B.8.1-

B.8.3). 

 

 B.6.  Het nieuwe artikel 4.8.13 van de VCRO machtigt de Vlaamse Regering ertoe met 

name het bedrag en de vrijstellingen van het verschuldigde rolrecht te bepalen. Die 

machtiging is niet verenigbaar met artikel 170, § 2, en met artikel 172, tweede lid, van de 

Grondwet, vermits zij betrekking heeft op de essentiële elementen van een belasting (zie, 

mutatis mutandis, het arrest nr. 124/2006 van 28 juli 2006, B.9). De grief van de verzoekende 

partijen is om die reden gegrond. 
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 B.7.  Zonder dat het nodig is de eventuele schending van de overige in het middel 

aangevoerde bepalingen te onderzoeken, die niet tot een ruimere vernietiging zou kunnen 

leiden, dient de bestreden bepaling te worden vernietigd in zoverre zij artikel 4.8.13 van de 

VCRO invoert. 

 

 Teneinde rekening te houden met de budgettaire en administratieve moeilijkheden die de 

terugbetaling van de reeds betaalde belastingen zou teweegbrengen, enerzijds, en de 

decreetgever toe te laten de bestreden bepaling in overeenstemming te brengen met de 

artikelen 170 en 172 van de Grondwet, anderzijds, dienen de gevolgen van de bestreden 

bepaling te worden gehandhaafd zoals aangegeven in het beschikkend gedeelte. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 -  vernietigt artikel 5 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 6 juli 2012 houdende 

wijziging van diverse bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wat de Raad 

voor Vergunningsbetwistingen betreft, in zoverre het artikel 4.8.13 van de voormelde Codex 

invoert; 

 

 -  handhaaft de gevolgen van de vernietigde bepaling tot 31 december 2013. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 13 juni 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5600 

 
 

Arrest nr. 86/2013 
van 13 juni 2013 

 
 
 
 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet 

van 8 augustus 1997, zoals vervangen bij de wet van 2 februari 2005, gesteld door het Hof 

van Beroep te Luik. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters L. Lavrysen, 

A. Alen, E. Derycke, J. Spreutels en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, 

onder voorzitterschap van voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 26 februari 2013 in zake C.P. tegen de nv « Axa Bank », waarvan de 
expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 1 maart 2013, heeft het Hof van Beroep te 
Luik de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997, in die zin 
geïnterpreteerd dat de echtgenoot van de gefailleerde bevrijd is van elke schuld die hij 
gezamenlijk of hoofdelijk met de gefailleerde is aangegaan, zelfs indien die schuld werd 
aangegaan ten bate van het eigen vermogen van die echtgenoot, de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, in zoverre het de schuldeiser van de echtgenoot die zich ertoe heeft beperkt zich 
borg te stellen voor de persoonlijke verbintenissen van de gefailleerde, zonder een voordeel 
voor zijn eigen vermogen eruit te halen, en de schuldeiser van de echtgenoot die gezamenlijk 
of hoofdelijk met de gefailleerde die schuld is aangegaan ten bate van zijn eigen vermogen, 
op eenzelfde wijze behandelt, waarbij in beide gevallen de schuldeiser zijn rechten van 
vervolging tegen de echtgenoot worden ontzegd ? ». 
 
 
 Op 27 maart 2013 hebben de rechters-verslaggevers J. Spreutels en L. Lavrysen, met 
toepassing van artikel 72, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Grondwettelijk Hof, het Hof ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden 
gebracht voor te stellen een arrest van onmiddellijk antwoord te wijzen. 
 
 C.P. heeft een memorie met verantwoording ingediend. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet met betrekking tot de rechtspleging en het 
gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in de bodemgeschillen 
 
 De nv « Axa Bank » heeft aan C.P. en aan F.K., wettelijk samenwonenden, in de hoedanigheid van 
hoofdelijke medekredietnemers, een krediet toegekend voor het verbouwen van een onroerend goed waarvan 
C.P. de enige eigenaar is. F.K. is vervolgens failliet verklaard en zijn verschoonbaarheid is vastgesteld. 
 
 De nv « Axa Bank », geïntimeerde partij voor de verwijzende rechter, betwist de uitbreiding, tot C.P., van 
het voordeel van de verschoonbaarheid, waarbij zij aanvoert dat, indien artikel 82, tweede lid, van de 
faillissementswet van 8 augustus 1997 in die zin wordt geïnterpreteerd dat de verschoonbaarheid van de 
gefailleerde met zich meebrengt dat de echtgenoot automatisch wordt bevrijd van elke schuld die hij gezamenlijk 
of hoofdelijk met de gefailleerde is aangegaan, zelfs indien die schuld is aangegaan ten bate van het eigen 
vermogen van die echtgenoot, dat artikel voorziet in een identieke behandeling van de echtgenoot die zich ertoe 
heeft beperkt zich borg te stellen voor de persoonlijke verbintenissen van de gefailleerde, zonder daaruit een 
voordeel voor zijn eigen vermogen te halen, en de echtgenoot die die schuld gezamenlijk of hoofdelijk met de 
gefailleerde is aangegaan ten bate van zijn eigen vermogen, waarbij in beide gevallen de schuldeiser zijn rechten 
van vervolging tegen de echtgenoot worden ontzegd, zonder dat die identieke behandeling objectief en redelijk 
verantwoord is. 
 
 Het Hof van Beroep te Luik heeft bijgevolg de hiervoor weergegeven prejudiciële vraag aan het Hof 
gesteld. 
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  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  In hun conclusies opgemaakt met toepassing van artikel 72 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 
op het Grondwettelijk Hof, hebben de rechters-verslaggevers verwezen naar het arrest nr. 40/2013 van 21 maart 
2013, waarin het Hof heeft geoordeeld dat artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt. 
 
 A.2.  In haar memorie met verantwoording schaart C.P. zich achter het advies van de rechters-verslaggevers 
en is zij van mening dat op de onderhavige prejudiciële vraag hetzelfde antwoord moet worden gegeven als 
datgene dat in het arrest nr. 40/2013 is vervat. De nv « Axa Bank » heeft geen memorie met verantwoording 
ingediend. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997 bepaalt : 

 

 « De echtgenoot van de gefailleerde die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld van 
zijn echtgenoot, of de voormalige echtgenoot die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld 
die zijn voormalige echtgenoot tijdens de duur van het huwelijk was aangegaan, wordt 
ingevolge de verschoonbaarheid van die verplichting bevrijd ». 
 

 B.1.2.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op de bestaanbaarheid, met de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet, van het voormelde artikel 82, tweede lid, geïnterpreteerd in die zin 

dat het de echtgenoot van een verschoonbaar verklaarde gefailleerde automatisch bevrijdt van 

de gezamenlijke of hoofdelijke schulden die beiden hebben aangegaan, zelfs wanneer de in 

het geding zijnde schulden zouden zijn aangegaan ten bate van het eigen vermogen van de 

eerstgenoemde : de in het geding zijnde bepaling zou aldus een identieke behandeling 

voorbehouden voor de schuldeisers van de echtgenoot, zonder rekening te houden met het feit 

of de schuld die het voorwerp is van de gezamenlijke of hoofdelijke verbintenis van de 

verschoonbaar verklaarde gefailleerde en diens echtgenoot, is aangegaan ten bate van het 

eigen vermogen van die laatste. 

 

 B.2.  Uit het verwijzingsarrest blijkt evenwel dat de verschoonbaar verklaarde 

gefailleerde en de appellante voor de verwijzende rechter wettelijk samenwonen en dat het 

krediet dat hun is toegekend in de hoedanigheid van hoofdelijke medekredietnemers bestemd 

was voor de verbouwing van een onroerend goed waarvan de appellante de enige eigenaar is. 
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 B.3.  De in het geding zijnde bepaling maakt deel uit van de faillissementswetgeving die 

in essentie ertoe strekt een billijk evenwicht tot stand te brengen tussen de belangen van de 

schuldenaar en de belangen van de schuldeisers. 

 

 De verklaring van verschoonbaarheid vormt voor de gefailleerde een gunstmaatregel die 

hem in staat stelt zijn activiteiten op een aangezuiverde basis te hervatten, en zulks niet alleen 

in zijn belang maar ook in het belang van zijn schuldeisers of sommigen onder hen die belang 

erbij kunnen hebben dat hun schuldenaar zijn activiteiten op een dergelijke basis hervat, 

waarbij het voortzetten van een handels- of industriële activiteit bovendien het algemeen 

belang kan dienen (Parl. St., Kamer, 1991-1992, nr. 631/1, pp. 35 en 36). 

 

 De wetgever, die van oordeel is dat « de mogelijkheid tot herstel […] utopisch [blijft] 

indien [de gefailleerde] de last van het passief moet blijven dragen », heeft gemeend dat « het 

[…] immers niet te verantwoorden [is] dat het in gebreke blijven van de schuldenaar als 

gevolg van omstandigheden waarvan hij het slachtoffer is, hem verhindert andere activiteiten 

te verrichten » (Parl. St., Kamer, 1991-1992, nr. 631/13, p. 50). 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de wetgever « op een evenwichtige wijze 

rekening [heeft willen] houden met de gecombineerde belangen van de gefailleerde zelf, van 

de schuldeisers, de werknemers en de economie in zijn geheel » en voor een menselijke 

regeling heeft willen zorgen die de rechten van alle betrokken partijen in acht neemt (Parl. 

St., Kamer, 1991-1992, nr. 631/13, p. 29). 

 

 B.4.  Bij zijn arrest nr. 69/2002 van 28 maart 2002 heeft het Hof geoordeeld dat artikel 82 

van de faillissementswet, zoals van toepassing vóór het werd vervangen bij artikel 29 van de 

wet van 4 september 2002 « tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, het 

Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van vennootschappen », niet bestaanbaar was met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre het op geen enkele wijze een rechter toestond 

de echtgenoot van de verschoonbaar verklaarde gefailleerde van zijn verbintenissen te 

bevrijden. 

 

 B.5.1.  Ingevolge dat arrest heeft de wetgever, bij de wet van 4 september 2002, in 

artikel 82 van de faillissementswet een tweede lid ingevoegd, volgens hetwelk de echtgenoot 
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van de gefailleerde « die zich persoonlijk aansprakelijk heeft gesteld » voor de schuld van de 

gefailleerde, ingevolge de verschoonbaarheid wordt bevrijd van die verplichting. 

 

 B.5.2.  Het Hof heeft geoordeeld dat die bepaling onbestaanbaar was met het beginsel van 

gelijkheid en niet-discriminatie in zoverre de echtgenoot die krachtens een fiscale bepaling is 

gehouden tot een belastingschuld met de gefailleerde, door de verschoonbaarverklaring niet 

kon worden bevrijd van de verplichting tot betaling van die schuld (arrest nr. 78/2004 van 

12 mei 2004 en arrest nr. 6/2005 van 12 januari 2005). Om hieraan tegemoet te komen 

bepaalde artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet, zoals vervangen bij artikel 2 van de 

wet van 2 februari 2005 tot wijziging van artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet van 

8 augustus 1997, dat de echtgenoot van de gefailleerde die persoonlijk aansprakelijk is voor 

de schuld van deze laatste, ingevolge de verschoonbaarheid wordt bevrijd van die 

verplichting. 

 

 B.5.3.  In antwoord op een vraag over de situatie van de wettelijk samenwonende die 

persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld van zijn verschoonbaar verklaarde gefailleerde 

wettelijk samenwonende, heeft het Hof, in zijn arrest nr. 129/2010 van 18 november 2010, 

geoordeeld dat de wetgever, wanneer hij in de faillissementswet voorziet in een mogelijkheid 

om de gefailleerde verschoonbaar te verklaren en de gevolgen van de verschoonbaarheid 

uitbreidt tot de echtgenoot van de gefailleerde die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld 

van de gefailleerde, terwijl die gunstmaatregel niet geldt voor de wettelijk samenwonende die 

eveneens persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld van de gefailleerde, personen die zijn 

gehouden tot de regeling van dezelfde schulden, verschillend behandelt. 

 

 Het Hof oordeelde : 

 

 « B.7.  […] 
 
 Immers, in beide situaties hebben de echtgenoot en de wettelijk samenwonende een 
persoonlijke verplichting aangegaan of zijn ze daartoe gehouden, die evenwel geen betrekking 
heeft op de betaling van een eigen schuld, maar op de vereffening van een schuld van de 
gefailleerde hoofdschuldenaar. 
 
 Ten aanzien van de echtgenoot die zich persoonlijk heeft verbonden ten gunste van zijn 
gefailleerde echtgenoot, kunnen de vervolgingen, door de schuldeisers van de gefailleerde, op 
zijn goederen, wegens de uitbreiding van de gevolgen van de verschoonbaarheid, niet langer   
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plaatsvinden. De wettelijk samenwonende die zich persoonlijk heeft verbonden ten gunste van 
zijn gefailleerde samenwonende, geniet daarentegen geenszins de gevolgen van de 
verschoonbaarheid en blijft ertoe gehouden, op zijn bestaande en toekomstige goederen, een 
schuld aan te zuiveren waarvoor zijn wettelijk samenwonende niet langer kan worden 
vervolgd. 
 
 Door de regel van de verschoonbaarheid niet uit te breiden tot de wettelijk 
samenwonenden die zich persoonlijk aansprakelijk hebben gesteld voor de schuld van hun 
gefailleerde samenwonende, heeft de wetgever een verschil in behandeling ingevoerd dat, ten 
aanzien van het in B.3 omschreven doel, niet redelijk verantwoord is ». 
 

 B.6.1.  Ten gevolge van de vaststelling van de lacune door het voormelde arrest 

nr. 129/2010, genieten de wettelijk samenwonenden die persoonlijk aansprakelijk zijn voor de 

schuld van hun gefailleerde samenwonende, de regel van de verschoonbaarheid. 

 

 B.6.2.  Het Hof dient te onderzoeken of de in het geding zijnde bepaling discriminatoire 

gevolgen heeft ten aanzien van de schuldeisers van de wettelijk samenwonende, die op 

identieke wijze worden behandeld ongeacht of de wettelijk samenwonende zich borg heeft 

gesteld voor een persoonlijke schuld van de gefailleerde dan wel, gezamenlijk of hoofdelijk 

met de gefailleerde, een schuld is aangegaan ten bate van goederen waarvan hij de enige 

eigenaar is. 

 

 Daarbij dient rekening te worden gehouden, enerzijds, met de economische en sociale 

doelstellingen van de in het geding zijnde maatregel en, anderzijds, met de ter zake geldende 

beginselen van het burgerlijk vermogensrecht volgens welke « alle overeenkomsten die wettig 

zijn aangegaan […] degenen die deze hebben aangegaan, tot wet [strekken] » (artikel 1134, 

eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek) en « ieder die persoonlijk verbonden is, […] gehouden 

[is] zijn verbintenissen na te komen, onder verband van al zijn goederen, hetzij roerende, 

hetzij onroerende, zo tegenwoordige als toekomstige » (artikel 7 van de hypotheekwet van 

16 december 1851). 

 

 B.7.  De uitbreiding van de gevolgen van de verschoonbaarheid tot de wettelijk 

samenwonende die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld van de gefailleerde, is 

verantwoord door de motieven waarnaar wordt verwezen in de B.5.3 en die relevant blijven 

wanneer de gezamenlijke schuld van de gefailleerde en de persoon met wie hij wettelijk 

samenwoont, is aangegaan voor de verbouwing, door de wettelijk samenwonende, van een 

goed waarvan hij de enige eigenaar is. De wetgever kon overigens redelijkerwijs oordelen dat 
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de rechter die, om de gefailleerde verschoonbaar te verklaren, alle elementen van diens 

situatie in aanmerking dient te nemen, rekening houdt met de gezamenlijke of hoofdelijke 

verbintenis die de gefailleerde is aangegaan om een gezamenlijke of hoofdelijke schuld te 

waarborgen die is aangegaan om de persoon met wie hij wettelijk samenwoont, in staat te 

stellen een goed te verbouwen waarvan hij de enige eigenaar is. 

 

 B.8.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997 schendt de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 13 juni 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut R. Henneuse 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5435 

 
 

Arrest nr. 87/2013 
van 13 juni 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 2 van het decreet van het Vlaamse Gewest 

van 16 maart 2012 houdende de overname van de dienst van de Verkeersbelastingen, 

ingesteld door de nv « Bouw- en Coördinatiebureau D & V » en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechters A. Alen, 

J.-P. Snappe, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey en F. Daoût, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 22 juni 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 25 juni 2012, is beroep tot vernietiging 
ingesteld van artikel 2 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 16 maart 2012 houdende de 
overname van de dienst van de Verkeersbelastingen (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad 
van 5 april 2012) door de nv « Bouw- en Coördinatiebureau D & V », met zetel te 
8670 Koksijde, Berglaan 15, Dirk Cornelissis, wonende te 8310 Brugge, Daverlostraat 52, Kris 
Gantois, wonende te 8630 Veurne, Acacialaan 20, de bvba « Kantoor Perquy », met zetel te 
8020 Oostkamp, Brugsestraat 113, Nadia Vandierendonck, wonende te 8310 Brugge, Ferry 
De Grosstraat 4, de bvba « Adviesburo Becquart », met zetel te 8670 Koksijde, Zeelaan 63, Els 
Laurez, wonende te 8700 Tielt, Wingensesteenweg 89, de bvba « Vermeesch Erwin », met zetel 
te 8670 Koksijde, Berglaan 15, Alexander Bakker, wonende te 1780 Wemmel, 
Leeuwerikenlaan 67, Patrick Verbeek, wonende te 3150 Haacht, Woeringstraat 75, en Jan 
Laforce, wonende te 8700 Tielt, Kalverstraat 5. 
 
 
 De Vlaamse Regering heeft een memorie ingediend, de verzoekende partijen hebben een 
memorie van antwoord ingediend en de Vlaamse Regering heeft ook een memorie van 
wederantwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 15 mei 2013 :  
 
 -  is verschenen : Mr. K. Caluwaert loco Mr. P. Van Orshoven, advocaten bij de balie te 
Brussel, voor de Vlaamse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers A. Alen en F. Daoût verslag uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 
 
 A.1.1.  Volgens de Vlaamse Regering is het beroep niet ontvankelijk in zoverre het is ingesteld door 
nv « Bouw- en Coördinatiebureau D & V », de bvba « Kantoor Perquy », de bvba « Adviesburo Becquart », en de 
bvba « Vermeesch Erwin », vermits geen van die rechtspersonen het bewijs voorlegt van de beslissing om het beroep 
in te stellen en vermits de bvba « Adviesburo Becquart » geen kopie voorlegt van de bekendmaking van haar statuten 
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 
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 A.1.2.  De verzoekende partijen antwoorden dat een mandaat tot het instellen van een beroep mondeling kan 
worden gegeven en dat een advocaat die verklaart namens een rechtspersoon op te treden wettelijk wordt vermoed 
daartoe een regelmatige lastgeving te hebben ontvangen. Zij voegen bij hun memorie een kopie van de 
bekendmaking van de statuten van de bvba « Adviesburo Becquart » in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.  
 
 A.1.3.  De Vlaamse Regering antwoordt dat de verzoekende partijen voorbijgaan aan het voorschrift van 
artikel 7, derde lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, volgens hetwelk een 
rechtspersoon die een beroep instelt op het eerste verzoek het bewijs moet voorleggen van de beslissing om dat 
beroep in te stellen. Vermits de verzoekende partijen een kopie van de bekendmaking van de statuten van de 
bvba « Adviesburo Becquart » voorleggen, houdt de Vlaamse Regering dat onderdeel van haar exceptie niet langer 
aan. 
 
 A.2.1.  De verzoekende partijen zetten uiteen dat zij bezwaar hebben aangetekend tegen de op hun naam 
gevestigde verkeersbelasting voor de aanslagjaren 2006, 2008 en 2009 en dat in de loop van die procedures het 
Vlaamse Gewest bij conclusie het geding heeft hervat als de rechtsopvolger van de Belgische Staat. De verzoekende 
partijen hebben die gedinghervatting evenwel betwist omdat, volgens hen, de overname van de dienst van de 
verkeersbelastingen door het Vlaamse Gewest aan hen niet tegenwerpelijk is.  
 
 A.2.2.1.  De Vlaamse Regering merkt op dat de verzoekende partijen bezwaar hebben aangetekend tegen de 
verkeersbelasting die ze dienden te betalen en dat ze, nadat hun bezwaren zijn verworpen, een vordering bij de 
rechtbank van eerste aanleg hebben ingesteld. De Vlaamse Regering zet uiteen dat, gelet op de overname van de 
dienst van de verkeersbelastingen door het Vlaamse Gewest, het Gewest de gedingen heeft hervat. Zij wijst erop dat 
de verzoekende partijen voor de rechtbank van eerste aanleg hebben aangevoerd dat die hervatting onontvankelijk 
zou zijn, omdat de overname van de dienst van de verkeersbelastingen aan hen niet tegenwerpelijk zou zijn. Zij leidt 
hieruit af dat de verzoekende partijen enkel belang hebben bij de vernietiging van de bestreden bepaling, in zoverre 
die de overname van de dienst van de verkeersbelasting op autovoertuigen en van de belasting op de 
inverkeerstelling door het Vlaamse Gewest valideert. Volgens de Vlaamse Regering doen de verzoekende partijen 
niet blijken van het rechtens vereiste belang in zoverre de bestreden bepaling de overname van de dienst van het 
eurovignet valideert.  
 
 A.2.2.2.  Het voorgaande impliceert, volgens de Vlaamse Regering, dat het belang van de verzoekende partijen 
onwettig is vermits, luidens artikel 5, § 3, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van 
de gemeenschappen en de gewesten, de overheveling van de dienst van de belastingen naar een gewest slechts per 
groep van belastingen kan gebeuren. De Vlaamse Regering voert aan dat een arrest van het Hof niet tot gevolg kan 
hebben dat de overname van de dienst van de verkeersbelasting op autovoertuigen en van de belasting op de 
inverkeerstelling ongrondwettig wordt verklaard, waardoor die dienst opnieuw door de federale overheid zou worden 
verzekerd, terwijl de dienst van het eurovignet verder door het Vlaamse Gewest zou worden verzekerd.  
 
 A.2.3.  De verzoekende partijen antwoorden dat uit het voormelde artikel 5, § 3, van de bijzondere wet van 
16 januari 1989 voortvloeit dat, indien de overheveling van de dienst van de belastingen voor een bepaalde groep van 
belastingen onwettig tot stand is gekomen, de federale overheid bevoegd blijft voor de uitoefening van de dienst van 
de belastingen voor de ganse groep van belastingen. Het belang is, volgens hen, ten gevolge van die bepaling 
onafscheidbaar.  
 
 A.2.4.  De Vlaamse Regering antwoordt dat de verzoekende partijen niet aantonen dat één van hen het 
eurovignet verschuldigd is, wat hun gebrek aan belang bij het beroep in die mate bevestigt. De Vlaamse Regering 
herhaalt dat het belang van de verzoekende partijen bijgevolg onwettig is.  
 
 
 Ten gronde 
 
 A.3.  De verzoekende partijen zetten uiteen dat zij de aanslag in de verkeersbelasting hebben betwist en dat zij 
die vorderingen aanvankelijk hebben ingesteld tegen de Belgische Staat. In de loop van de procedures werd het 
geding hervat door het Vlaamse Gewest, op grond van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 om de 
inning van de verkeersbelasting in eigen beheer te nemen. De verzoekende partijen zijn evenwel van mening dat de 
overname van de dienst van de verkeersbelastingen door het Vlaamse Gewest aan hen niet tegenwerpelijk is en 
hebben in de voormelde procedures aangevoerd dat de gedinghervatting door het Vlaamse Gewest onontvankelijk is. 
De bestreden bepaling bekrachtigt met terugwerkende kracht de rechtsgeldigheid en de tegenstelbaarheid van de 
overname van de dienst van de verkeersbelastingen door het Vlaamse Gewest. 
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 A.4.1.  In een eerste middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, in samenhang gelezen met het beginsel van de scheiding der machten dat vervat zou liggen in de 
artikelen 33, 36, 37, 40 en 41, eerste lid, van de Grondwet. Zij zijn van mening dat de bestreden bepaling strijdig is 
met het beginsel van de scheiding der machten in zoverre de decreetgever ingrijpt in hangende gedingen. Volgens 
hen worden zij hierdoor gediscrimineerd ten opzichte van de rechtsonderhorigen ten aanzien van wie die bepalingen 
wel worden geëerbiedigd. Zij verwijzen naar de rechtspraak van het Hof en met name naar het arrest nr. 86/98 van 
15 juli 1998. 
 
 A.4.2.  In een tweede middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en 
met het algemeen rechtsbeginsel van behoorlijke rechtsbedeling. Volgens hen treedt de bestreden bepaling in 
werking met terugwerkende kracht, waardoor de decreetgever hangende gedingen beoogt te beïnvloeden en hij 
afbreuk doet aan het door artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens gewaarborgde beginsel 
van de wapengelijkheid en het recht op een eerlijk proces. De retroactieve bekrachtiging heeft tot gevolg dat ten 
aanzien van een categorie van rechtsonderhorigen afbreuk wordt gedaan aan de jurisdictionele waarborgen die aan 
elke burger toekomen. De verzoekende partijen verwijzen naar de rechtspraak van het Hof, waaruit voortvloeit dat 
een dergelijk retroactief wettelijk optreden onontbeerlijk moet zijn voor het algemeen belang en dat, wanneer de 
decreetgever ingrijpt in hangende rechtsgedingen, er sprake moet zijn van uitzonderlijke omstandigheden of 
dwingende motieven van algemeen belang. Zij zijn van mening dat in de memorie van toelichting van het ontwerp 
dat tot de bestreden bepaling heeft geleid, enkel budgettaire motieven worden aangehaald. Volgens hen toont de 
decreetgever aldus niet aan dat het invoeren van de bestreden bepaling de enige mogelijke oplossing is voor het 
gerezen probleem. Zij besluiten dat de door de decreetgever aangehaalde motieven geen uitzonderlijke 
omstandigheden of dwingende motieven van algemeen belang zijn.  
 
 A.5.1.  Volgens de Vlaamse Regering kan de decreetgever, wanneer de uitvoerbaarheid van een administratieve 
rechtshandeling in het gedrang dreigt te worden gebracht, die handeling consolideren door ze te bekrachtigen. 
Vermits de decreetgever geen nieuwe rechtsregels uitvaardigt, maar de rechtskracht van bestaande regels vrijwaart, 
schendt hij aldus geenszins de rechtszekerheid, maar komt hij eraan tegemoet. De rechtszekerheid is, volgens die 
partij, dan ook de redelijke verantwoording voor de bekrachtiging. 
 
 A.5.2.  De Vlaamse Regering beklemtoont dat te dezen de bestreden bepaling geen nieuwe regeling invoert, 
maar een bestaande regeling consolideert. Die bepaling beperkt zich, volgens haar, ertoe uitdrukkelijk te 
bevestigen dat het Vlaamse Gewest, met ingang van 1 januari 2011, de dienst van de bij artikel 3, eerste lid, 10° 
tot 12°, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 bedoelde belastingen overneemt. De bestreden bepaling 
wijzigt de rechtstoestand van de verzoekende partijen dus niet materieel, maar louter formeel.  
 
 A.5.3.  Volgens de Vlaamse Regering streefde de decreetgever onmiskenbaar doelstellingen van algemeen 
belang na, namelijk de vrijwaring en het herstel van de rechtszekerheid. Zij wijst op het gevaar van tegenstrijdige 
uitspraken gelet op het feit dat meerdere rechtsgedingen hangende zijn.  
 
 A.5.4.  De Vlaamse Regering is tevens van oordeel dat de bestreden bepaling tegemoetkomt aan het 
beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, aangezien ze ertoe strekt de gelijke behandeling van alle 
rechtsonderhorigen die aan de verkeersbelasting zijn onderworpen, te verzekeren.  
 
 A.5.5.  De Vlaamse Regering ontkent niet dat de bestreden bepaling de financiële belangen van het 
Vlaamse Gewest vrijwaart, nu de door het Gewest geïnde verkeersbelastingen 4,4 pct. van de totale ontvangsten 
van de Vlaamse overheid vertegenwoordigt. Volgen haar is daarmee aangetoond dat de bestreden bepaling de 
goede werking en de continuïteit verzekert van de door de Vlaamse overheid verstrekte en gefinancierde 
openbare diensten.  
 
 A.5.6.  De validatie brengt, volgens de Vlaamse Regering, geen disproportionele gevolgen met zich mee 
voor de rechtsonderhorigen, vermits de terugwerkende kracht wordt verantwoord door de aard zelf van de door 
de decreetgever gehanteerde wetgevingstechniek en wordt verklaard door de werking in de tijd van de 
reglementaire bepalingen die de bestreden bepaling consolideert. In zoverre de bestreden bepaling een verschil in 
behandeling doet ontstaan, vermits de verzoekende partijen niet langer een welbepaalde rechtskritiek kunnen 
aanvoeren in hun geschil met het Vlaamse Gewest, is dat verschil verantwoord op grond van uitzonderlijke 
omstandigheden of dwingende motieven van algemeen belang in de zin van de rechtspraak van het Hof.  
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 A.5.7.  Ten overvloede verwijst de Vlaamse Regering naar de rechtspraak van het Hof waarin de redelijke 
verantwoording wordt erkend van een wettelijke bekrachtiging van een administratieve rechtshandeling waarvan 
wordt beweerd dat zij door een externe onwettigheid was aangetast.  
 
 A.6.1.  De verzoekende partijen antwoorden dat de overname van de dienst van de verkeersbelastingen 
door het Vlaamse Gewest niet tegenwerpelijk is aan de belastingplichtigen omdat de beslissing van de Vlaamse 
Regering tot overname van die dienst niet in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd. Zij zijn van oordeel dat 
de bestreden bepaling, door met ingang van 1 januari 2011 de overname van de dienst van de 
verkeersbelastingen te bekrachtigen, de rechtsordening wel degelijk materieel, en niet louter formeel, wijzigt.  
 
 A.6.2.  De verzoekende partijen voegen eraan toe dat het niet volstaat dat de wetgever aantoont dat er 
omstandigheden bestaan die een retroactief optreden noodzakelijk maken, maar tevens dat het invoeren van een 
bepaling met terugwerkende kracht de enige mogelijke oplossing is voor het gerezen probleem. Zij wijzen erop 
dat de memorie van toelichting van de bestreden bepaling geen gewag maakt van het risico op tegenstrijdige 
uitspraken. Volgens hen is dat risico louter hypothetisch en onvoldoende om te besluiten dat een dwingend 
motief van algemeen belang bestaat. Ook de financiële belangen van het Vlaamse Gewest maken, volgens die 
partijen, geen dwingend motief van algemeen belang uit.  
 
 A.6.3.  De verzoekende partijen zijn het ook niet eens met het argument van de Vlaamse Regering dat de 
bestreden bepaling strekt tot de gelijke behandeling van alle rechtsonderhorigen die aan de verkeersbelasting zijn 
onderworpen. Zij wijzen erop dat dit motief niet werd opgenomen in de memorie van toelichting van de 
bestreden bepaling, en dat die bepaling tot gevolg heeft dat ten aanzien van een categorie van rechtsonderhorigen 
afbreuk wordt gedaan aan essentiële beginselen van rechterlijke organisatie en aan de jurisdictionele waarborgen 
die aan elke burger toekomen.  
 
 A.6.4.  De door de Vlaamse Regering aangehaalde rechtspraak van het Hof is volgens de verzoekende 
partijen niet pertinent omdat het ging over gevallen waarbij de wetgever zich had beperkt tot de formele 
bekrachtiging van onwettige administratieve rechtshandelingen.  
 
 A.7.1.  De Vlaamse Regering wijst erop dat, luidens artikel 22 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 
tot hervorming der instellingen, besluiten van de Gewestregeringen die geen openbaar nut hebben, niet moeten 
worden bekendgemaakt. Volgens haar is het besluit van de Vlaamse Regering waarbij zij beslist zelf de dienst 
van de betrokken belasting te verzekeren, geen besluit dat rechten en verplichtingen doet ontstaan ten aanzien 
van de rechtsonderhorigen. Nog volgens de Vlaamse Regering wijkt artikel 5, § 3, van de bijzondere wet van 
16 januari 1989 af van het voormelde artikel 22 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, vermits het op geen 
enkele wijze de bekendmaking van de beslissing van de Gewestregering tot het zelf verzekeren van de dienst van 
de betrokken belastingen voorschrijft.  
 
 A.7.2.  De Vlaamse Regering voert aan dat de verzoekende partijen moeilijk ernstig kunnen beweren dat zij 
niet op de hoogte waren van de overname van de verkeersbelastingen door het Vlaamse Gewest. Zij verwijst 
dienaangaande naar het decreet van 9 juli 2010 « houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de 
begroting 2010 » en naar het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 « tot oprichting van een 
Vlaamse controle-instantie voor de naleving van de wetten op de verkeersbelastingen en houdende wijziging van 
diverse bepalingen ». Zij is, samen met de afdeling wetgeving van de Raad van State, van oordeel dat het decreet 
van 9 juli 2010 de beslissing van de Vlaamse Regering om de dienst van de verkeersbelastingen over te nemen, 
heeft bevestigd.  
 
 A.7.3.  In zoverre de verzoekende partijen antwoorden dat de verantwoording van de bestreden bepaling 
niet tot uiting komt in de parlementaire voorbereiding, antwoordt de Vlaamse Regering dat er op de decreetgever 
geen materiële motiveringsplicht rust. Dit geldt, volgens haar, des te meer nu de door haar aangevoerde motieven 
feitelijk juist zijn en door de verzoekende partijen niet worden betwist.  
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- B - 

 

 De bestreden bepaling 

 

 B.1.1.  Artikel 2 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 16 maart 2012 « houdende 

de overname van de dienst van de Verkeersbelastingen » bepaalt : 

 

 « Het Vlaamse Gewest verzekert vanaf 1 januari 2011 de dienst van de verkeersbelasting 
op de autovoertuigen, de belasting op de inverkeerstelling en het eurovignet, vermeld in 
artikel 3, eerste lid, 10° tot 12°, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de 
financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten ». 
 

 B.1.2.  In de memorie van toelichting van het ontwerp van decreet dat tot de bestreden 

bepaling heeft geleid, wordt die bepaling als volgt verantwoord :  

 

 « Artikel 5, § 3, tweede volzin, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de 
financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, stelt dat : ‘ Vanaf het tweede 
begrotingsjaar volgend op de datum van notificatie van de gewestregering aan de federale 
regering van de beslissing tot het zelf verzekeren van de dienst van de betrokken belastingen, 
zorgt het betrokken gewest voor de dienst van deze belastingen. ’. 
 
 Ondanks het feit dat de bijzondere wetgever de gewestregering rechtstreeks machtigt tot 
de notificatie waardoor de bevoegdheid voor de dienst der belasting overgaat naar het gewest, 
rees nadien de vraag of de gewestregering daartoe niet door de decreetgever moest 
gemachtigd zijn. 
 
 […] 
 
 De Raad van State lijkt die mening toegedaan. Om de inning van de verkeersbelastingen 
juridisch veilig te stellen, evenals de daaruit voortvloeiende inkomsten voor de 
middelenbegroting, is het daarom aangewezen de overname van de dienst van de 
Verkeersbelastingen door het Vlaamse Gewest, decretaal te bekrachtigen » (Parl. St., Vlaams 
Parlement, 2011-2012, nr. 1430/1, p. 3). 
 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 

 

 Wat de rechtspersonen betreft 

 

 B.2.1.  De Vlaamse Regering betwist de ontvankelijkheid van het beroep dat is ingesteld 

door de nv « Bouw- en Coördinatiebureau D & V », de bvba « Kantoor Perquy », de 
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bvba « Adviesburo Becquart » en de bvba « Vermeesch Erwin », omdat die rechtspersonen 

zouden hebben nagelaten het bewijs van de beslissing om het beroep in te stellen, voor te leggen. 

 

 B.2.2.  Krachtens artikel 7, derde lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof dienen rechtspersonen die een beroep tot vernietiging instellen op eerste 

verzoek het bewijs voor te leggen van de beslissing om dat beroep in te stellen. Die beslissing 

dient op straffe van niet-ontvankelijkheid te zijn genomen binnen de termijn waarbinnen het 

beroep kan worden ingesteld, al kan het bewijs ervan tot aan het sluiten van de debatten worden 

gegeven. 

 

 B.2.3.  Uit de stukken die als bijlage bij het verzoekschrift zijn ingediend, blijkt niet dat 

aan de vereisten van artikel 7, derde lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 is voldaan. 

Bovendien hebben de nv « Bouw- en Coördinatiebureau D & V », de bvba « Kantoor Perquy », 

de bvba « Adviesburo Becquart » en de bvba « Vermeesch Erwin » nagelaten het op 14 maart 

2013 door de griffier gevraagde bewijs te leveren. 

 

 B.2.4.  Het beroep dat is ingesteld door de nv « Bouw- en Coördinatiebureau D & V », de 

bvba « Kantoor Perquy », de bvba « Adviesburo Becquart » en de bvba « Vermeesch Erwin », is 

niet ontvankelijk. 

 

 

 Wat het belang betreft 

 

 B.3.1.  De Vlaamse Regering betwist het belang van de verzoekende partijen omdat de 

rechtsgedingen waarin zij zijn betrokken enkel de verkeersbelasting op autovoertuigen - en 

niet het eurovignet - betreffen, en dat het niet bestaanbaar zou zijn met artikel 5, § 3, van de 

bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de 

gewesten dat de overname van de dienst van de verkeersbelasting op autovoertuigen en de 

belasting op de inverkeerstelling ongrondwettig zou worden verklaard, waardoor die dienst 

opnieuw door de federale overheid zou worden verzekerd, terwijl de dienst van het eurovignet 

verder door het Vlaamse Gewest zou worden verzekerd.  
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 B.3.2.  De verzoekende partijen hebben bezwaar aangetekend tegen de op hun naam 

gevestigde verkeersbelasting. Zij betwisten dat in de door hen jegens de Belgische Staat 

aangespannen gerechtelijke procedures het Vlaamse Gewest bij conclusie het geding heeft hervat 

omdat de overname van de dienst van de verkeersbelasting op de autovoertuigen door het 

Vlaamse Gewest aan hen niet tegenwerpelijk zou zijn.  

 

 B.3.3.  De verzoekende partijen betwisten het tegenwerpelijk karakter van de overname, 

door het Vlaamse Gewest, van de dienst van de verkeersbelasting op de autovoertuigen vanaf 

1 januari 2011. Zij doen blijken van het rechtens vereiste belang om de vernietiging te vorderen 

van de bepaling krachtens welke het Vlaamse Gewest de genoemde dienst heeft overgenomen. 

Dat de vernietiging van de bestreden bepaling er ook toe zou leiden dat de overname van de 

dienst van het eurovignet ongedaan zou worden gemaakt, doet hieraan geen afbreuk. 

 

 B.3.4.  De exceptie wordt verworpen. 

 

 

 Ten gronde 

 

 B.4.  De verzoekende partijen voeren aan dat het bestreden artikel 2 van het decreet van 

16 maart 2012 niet bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang 

gelezen met, enerzijds, het beginsel van de scheiding der machten dat vervat zou liggen in de 

artikelen 33, 36, 37, 40 en 41, eerste lid, van de Grondwet (eerste middel), en, anderzijds, met 

artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met het algemeen 

rechtsbeginsel van behoorlijke rechtsbedeling (tweede middel). In beide middelen beklagen de 

verzoekende partijen zich erover dat de bestreden bepaling met terugwerkende kracht ingrijpt in 

hangende rechtsgedingen. Bijgevolg dienen beide middelen samen te worden behandeld. 

 

 B.5.1.  Luidens artikel 3, eerste lid, 10°, 11° en 12°, van de bijzondere wet van 16 januari 

1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten zijn de 

verkeersbelasting op de autovoertuigen, de belasting op de inverkeerstelling en het eurovignet 

gewestelijke belastingen.  
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 B.5.2.  Artikel 5, § 3, eerste lid, van diezelfde bijzondere wet bepaalt dienaangaande : 

 

 « Tenzij het gewest er anders over beslist, zorgt de Staat met inachtneming van de door hem 
vastgestelde procedureregels kosteloos voor de dienst van de in artikel 3, eerste lid, 1° tot 8° en 
10° tot 12° bedoelde belastingen voor rekening van en in overleg met het betrokken gewest. 
Vanaf het tweede begrotingsjaar volgend op de datum van notificatie van de gewestregering aan 
de federale regering van de beslissing tot het zelf verzekeren van de dienst van de betrokken 
belastingen, zorgt het betrokken gewest voor de dienst van deze belastingen. De overheveling 
van de dienst van de belastingen naar een gewest kan slechts per groep van belastingen 
geschieden : 
  
 -  de in artikel 3, eerste lid, 1° tot 3°, bedoelde belastingen; 
 
 -  de in artikel 3, eerste lid, 5°, bedoelde belasting; 
 
 -  de in artikel 3, eerste lid, 4° en 6° tot 8°, bedoelde belastingen; 
 
 -  de in artikel 3, eerste lid, 10° tot 12° bedoelde belastingen ». 
 

 B.5.3.  De Vlaamse Regering besliste op 10 juli 2008 om de dienst van de verkeersbelasting 

op de autovoertuigen, de belasting op de inverkeerstelling en het eurovignet zelf te verzekeren 

vanaf 1 januari 2010. Bij beslissing van 16 oktober 2009 stelde de Vlaamse Regering die 

overheveling uit tot 1 januari 2011. 

 

 B.5.4.  Hoofdstuk V (« Overname van de dienst Verkeersbelastingen ») van het decreet van 

9 juli 2010 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2010 bevat 

wijzigingen, enerzijds, van bepalingen van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen 

gelijkgestelde belastingen die, onder meer, de verkeersbelasting op de autovoertuigen en de 

belasting op de inverkeerstelling regelen en, anderzijds, van de wet van 27 december 1994 « tot 

goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde 

wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen 

van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het 

Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een 

Eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen 

van 25 oktober 1993 ».  

 

 Uit de parlementaire voorbereiding van die bepalingen blijkt dat de decreetgever beoogde de 

inning en invordering van de door het Vlaamse Gewest overgenomen verkeersbelastingen zoveel 
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als mogelijk op dezelfde leest te schoeien als de overige gewestbelastingen (Parl. St., Vlaams 

Parlement, 2009-2010, nr. 508/1, p. 8). 

 

 B.5.5.  Ter uitvoering van die bepalingen heeft de Vlaamse Regering op 10 december 2010 

een besluit genomen « tot oprichting van een Vlaamse controle-instantie voor de naleving van de 

wetten op de verkeersbelastingen en houdende wijziging van diverse bepalingen » (Belgisch 

Staatsblad, 3 februari 2011). In haar advies van 10 november 2010 over het ontwerp van dat 

besluit heeft de afdeling wetgeving van de Raad van State opgemerkt dat « kan worden 

aangenomen dat de [beslissing van 10 juli 2008] stilzwijgend is bevestigd bij hoofdstuk V van 

het decreet van 9 juli 2010 » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1430/1, p. 13). 

 

 B.6.  Uit de in B.1.2 aangehaalde parlementaire voorbereiding blijkt dat de bestreden 

bepaling beoogde met terugwerkende kracht de overname van de dienst van de 

verkeersbelastingen door het Vlaamse Gewest te bekrachtigen. 

 

 Ten gevolge van die overheveling heeft het Vlaamse Gewest, zoals het Hof in B.3.2 heeft 

opgemerkt, het geding bij conclusie hervat als rechtsopvolger van de Belgische Staat in 

verschillende door de verzoekende partijen ingestelde gerechtelijke procedures die nog 

hangende zijn. 

 

 B.7.  De terugwerkende kracht van een wetskrachtige norm is enkel verantwoord indien 

ze onontbeerlijk is voor de verwezenlijking van een doelstelling van algemeen belang. Indien 

bovendien blijkt dat de terugwerkende kracht tot doel of tot gevolg heeft dat de afloop van 

een of andere gerechtelijke procedure in een bepaalde zin wordt beïnvloed of dat de 

rechtscolleges worden verhinderd zich uit te spreken over een welbepaalde rechtsvraag, 

vereist de aard van het in het geding zijnde beginsel dat buitengewone omstandigheden of 

dwingende motieven van algemeen belang het optreden verantwoorden van de wetgever, dat, 

ten nadele van een categorie van burgers, afbreuk doet aan de aan allen geboden 

jurisdictionele waarborgen. 

 

 B.8.1.  De bestreden bepaling beoogt een einde te maken aan de rechtsonzekerheid die 

was gerezen nadat de Raad van State in zijn advies bij een voorontwerp van decreet van het 

Waalse Gewest « houdende goedkeuring van de beslissing waarbij de dienst van de belasting 

op de spelen en weddenschappen, van de belasting op de automatische ontspanningstoestellen 
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en van de openingsbelasting op de slijterijen van gegiste dranken naar het Waalse Gewest 

overgeheveld wordt » had opgemerkt dat de overheveling van de dienst van een 

gewestbelasting een voorafgaande beslissing van de decreetgever vereiste (Parl. St., Waals 

Parlement, 2007-2008, nr. 833/1, p. 7). De Vlaamse decreetgever beoogde de inning van de 

verkeersbelastingen en de daaruit voortvloeiende inkomsten voor de middelenbegroting 

« juridisch veilig te stellen » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1430/1, p. 3).  

 

 B.8.2.  Zoals het Hof in B.5.3 heeft vermeld, had de Vlaamse Regering twee beslissingen 

genomen om de dienst van de verkeersbelasting op de autovoertuigen zelf te verzekeren. 

Hoewel het juist is dat die beslissingen niet in het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt, 

zijn het decreet van 9 juli 2010 en het besluit van 10 december 2010 wel in het Belgisch 

Staatsblad bekendgemaakt, zodat de verzoekende partijen kennis ervan konden nemen.  

 

 Bovendien, zoals het Hof in B.5.5 heeft opgemerkt, heeft de afdeling wetgeving van de 

Raad van State in haar advies over dat besluit niet nagelaten te beklemtonen dat het decreet 

van 9 juli 2010 de stilzwijgende bevestiging van de beslissing van de Vlaamse Regering kon 

uitmaken. 

 

 B.8.3.  Rekening houdend met het feit dat de verkeersbelasting op de autovoertuigen, de 

belasting op de inverkeerstelling en het eurovignet gewestelijke belastingen zijn en rekening 

houdend met het feit dat de Raad van State, zoals in de parlementaire voorbereiding van het 

bestreden decreet wordt opgemerkt, reeds herhaalde malen erop heeft gewezen dat de 

overheveling van de dienst van een gewestelijke belasting een voorafgaande beslissing van de 

decreetgever vereist, konden de verzoekende partijen redelijkerwijze verwachten dat een 

decreet, zoals dat waarvan zij de vernietiging vorderen, zou worden aangenomen en dat 

daaraan, om redenen van rechtszekerheid, een retroactieve draagwijdte zou worden verleend. 

 

 B.8.4.  Uit wat voorafgaat volgt dat de bestreden bepaling beantwoordt aan de in B.7 

beschreven vereisten. 

 

 B.9.  De middelen zijn niet gegrond.  
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 13 juni 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut M. Bossuyt 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5410 

 
 

Arrest nr. 88/2013 
van 13 juni 2013 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 7, achtste lid, van het koninklijk besluit nr. 50 

van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, gesteld 

door het Arbeidshof te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters A. Alen, 

J.-P. Snappe, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey en F. Daoût, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 

 



2 
 

  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 23 mei 2012 in zake Alain Martin tegen de Rijksdienst voor Pensioenen, 
waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 30 mei 2012, heeft het 
Arbeidshof te Brussel de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 7, achtste lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens en artikel 14 van dat Verdrag, in zoverre het 
tot gevolg heeft dat het jaar waarin het rustpensioen ingaat niet in aanmerking wordt genomen 
voor de berekening van het pensioen van een werknemer, terwijl voor de berekening van een 
rustpensioen in de overheidssector het jaar waarin het pensioen ingaat volledig wordt 
meegerekend als dienstperiode ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  Alain Martin, wonende te 1090 Brussel, Edouard Faesstraat 95; 
 
 -  de Rijksdienst voor Pensioenen, met zetel te 1060 Brussel, Zuidertoren; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 17 april 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Alain Martin, in eigen persoon; 
 
 .  Mr. T. Demaseure loco Mr. M. Leclercq, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Rijksdienst voor Pensioenen; 
 
 .  Mr. A. Wirtgen, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers F. Daoût en A. Alen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde partijen gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Op 1 april 2008 dient de appellant voor de verwijzende rechter een aanvraag in tot vervroegd rustpensioen 
als werknemer. Het rustpensioen, dat door de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) wordt vastgesteld, neemt de in  
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2008 verdiende lonen niet in aanmerking. De appellant voor de verwijzende rechter dient als gevolg daarvan een 
verzoekschrift in bij de Arbeidsrechtbank te Brussel om de berekeningswijze van zijn rustpensioen te betwisten. 
 
 Bij vonnis van 19 november 2010 verklaart de Arbeidsrechtbank te Brussel de vordering ontvankelijk, 
maar niet gegrond. 
 
 Op 16 december 2010 beslist de appellant voor de verwijzende rechter om tegen dat vonnis hoger beroep in 
te stellen bij het Arbeidshof, te dezen de verwijzende rechter. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A – 

 
 A.1.  De appellant voor de verwijzende rechter onderstreept dat het loon van de werknemers is 
onderworpen aan de betaling van socialezekerheidsbijdragen waarvan een gedeelte is bestemd voor de opbouw 
van het pensioenrecht van de werknemer. De socialezekerheidsbijdrage wordt door de werknemer zelf betaald, 
alsook door diens werkgever, namens de werknemer. Daaruit blijkt dat het aan een werknemer toegekende 
rustpensioen geen kosteloze gift is vanwege de Staat, maar de tegenprestatie van de betaalde bijdragen, 
omgerekend naar de actuele waarde op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen om het pensioen aan 
de kosten van het levensonderhoud aan te passen. Daaruit zou volgen dat de werknemer beschikt over een 
schuldvordering tegenover de Staat, die kan worden beschouwd als een eigendom in de zin van artikel 1 van het 
Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
 
 De socialezekerheidsbijdragen zijn verschuldigd op elk loon, met inbegrip van de lonen van het laatste 
onvolledige jaar. Bijgevolg zou een weigering, door de Staat, om een pensioen voor dat laatste jaar toe te 
kennen, een eigendomsberoving zijn die klaarblijkelijk strijdig is met artikel 1 van het voormelde Eerste 
Aanvullend Protocol, met artikel 16 van de Grondwet, met artikel 17 van de Universele Verklaring van de 
rechten van de mens en met artikel XVII van de Verklaring van de rechten van de mens en van de burger van 
1789. 
 
 De appellant voor de verwijzende rechter voert aan dat het die behandeling is die discriminerend is ten 
opzichte van de werknemers van de overheidssector, voor wie het pensioen wordt berekend op de volledige 
loopbaan, met inbegrip van het laatste onvolledige dienstjaar. 
 
 A.2.1.  De RVP stelt dat het pensioenstelsel van de werknemers en dat van de ambtenaren elk hun finaliteit 
hebben en niet kunnen worden vergeleken. Zo heeft het pensioenstelsel van de ambtenaren tot doel de 
betrokkenen een uitgesteld loon uit te keren, terwijl het pensioenstelsel van de werknemers tot doel heeft de 
betrokkenen een vervangingsinkomen uit te keren. Vanaf het ogenblik dat het voor de ambtenaren gaat om het 
uitkeren van een uitgesteld loon, zou het logisch zijn dat het bedrag van dat loon zoveel mogelijk het laatste loon 
dat vóór de pensionering werd ontvangen, benadert. 
 
 A.2.2.  De in het geding zijnde wettelijke bepaling zou gegrond zijn op objectieve overwegingen, die eigen 
zijn aan het pensioenmechanisme van de werknemers. Zo strekte, volgens het verslag aan de Koning betreffende 
het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967, artikel 7, achtste lid, van het genoemde besluit ertoe te 
vermijden dat een jaar waarin de betrokkene een pensioen heeft genoten omdat hij enkel een toegelaten 
beroepsactiviteit heeft uitgeoefend of omdat hij slechts gedurende een gedeelte van dat jaar een niet-toegelaten 
arbeid heeft uitgeoefend, tevens in aanmerking zou worden genomen voor een herziening van het reeds 
toegekende pensioen. 
 
 A.3.1.  De Ministerraad voert voorafgaandelijk aan dat niet op de prejudiciële vraag kan worden 
geantwoord in zoverre zij, onder de personeelsleden van de overheidsdiensten, geen onderscheid maakt tussen 
diegenen die hun ambt in statutair verband uitoefenen en diegenen die door een arbeidsovereenkomst zijn 
gebonden. Die laatsten zijn immers onderworpen aan hetzelfde pensioenstelsel als de werknemers van de 
privésector. De Ministerraad verzoekt dus het Hof de vraag te herformuleren door te preciseren dat het erom gaat 
de werknemer van de privésector te vergelijken met de vastbenoemde personeelsleden van de overheidsdiensten, 
die onder de statutaire regeling vallen. 
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 A.3.2.  In hoofdorde voert de Ministerraad aan dat de door de prejudiciële vraag beoogde pensioenstelsels 
niet vergelijkbaar zijn. 
 
 Wat het pensioenstelsel van de werknemers betreft, onderstreept de Ministerraad dat drie parameters in 
aanmerking moeten worden genomen : de duur van de loopbaan, het gedurende die loopbaan ontvangen loon en 
de gezinssituatie van de werknemer. Voor de berekening van het pensioen wordt geen rekening gehouden met 
het loon van het laatste jaar vóór de pensionering; het loon van het voorlaatste jaar wordt daarentegen 
vermenigvuldigd met een verhogingscoëfficiënt die jaarlijks door de Koning wordt vastgesteld. Het jaarlijkse 
loon wordt gerevaloriseerd op basis van de actuele kosten van het levensonderhoud en wordt daartoe 
vermenigvuldigd met een verhogingscoëfficiënt. Het aldus geherwaardeerde loon wordt vervolgens gedeeld door 
het aantal jaren dat overeenstemt met een volledige loopbaan (45 voor een werknemer), waarna het verkregen 
resultaat wordt vermenigvuldigd met 60 of 75 pct., naar gelang van de gezinssituatie. 
 
 Elke werkgever, ook een overheidswerkgever, is, voor de bij overeenkomst in dienst genomen 
personeelsleden, een vaste bijdrage verschuldigd van 8,86 pct. van het totale loon in de ruimste zin van het 
woord. De overheidswerkgever moet 7,50 pct. van datzelfde loon inhouden als werknemersbijdrage voor alle 
personeelsleden die onder arbeidsovereenkomst in dienst zijn genomen. De opbrengst van die bijdragen gaat 
naar het globale beheer van de Rijsdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) om de noden van de Schatkist te 
lenigen, meer bepaald in de sector van de werknemerspensioenen. De berekening en de betaling van de 
pensioenen volgens het stelsel van de werknemer worden aan de RVP toevertrouwd.  
 
 De berekening van het rustpensioen van een werknemer is gebaseerd op het loon dat hij heeft verdiend 
gedurende zijn volledige loopbaan, die wettelijk gezien in principe 45 jaar bedraagt. Het eerste jaar waarin het 
pensioen ingaat, wordt niet opgenomen in de berekening van het pensioen. 
 
 De kwestie van het verschil tussen de werknemers en de contractuele personeelsleden van de 
overheidssector zou reeds zijn beslecht bij het arrest van het Hof nr. 61/93 van 15 juli 1993, waaruit blijkt dat het 
wettelijk pensioenstelsel van de werknemers op dezelfde manier geldt voor de twee voormelde categorieën van 
werknemers, zodat er te hunnen aanzien geen verschil in behandeling is dat de Grondwet kan schenden. 
 
 Het pensioenstelsel van de ambtenaren is gegrond op drie elementen : de referentiewedde, het aantal 
dienstjaren en het tantième. Voor de meeste vastbenoemde personeelsleden is de referentiewedde gelijk aan het 
gemiddelde van de wedden van de laatste vijf jaar van de loopbaan. De grondbeginselen van het pensioenstelsel 
van de ambtenaren zijn opgenomen in de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke 
pensioenen. De ambtenaar draagt, net zoals het contractuele personeelslid, een inhouding van 7,50 pct. op zijn 
loon maar, in tegenstelling tot het contractuele personeelslid, wordt die bijdrage ingehouden op zijn wedde sensu 
stricto, dat wil zeggen het gedeelte van het totale loon dat als basis dient voor de berekening van zijn pensioen. 
 
 Er bestaat een solidair georganiseerd dekkingssysteem voor de meerderheid van de overheidsinstellingen 
op federaal, gemeenschaps- en gewestniveau. De berekening van het pensioen van de ambtenaren komt 
normaliter toe aan de Pensioendienst voor de Overheidssector, en de uitbetaling gebeurt normaliter door de 
Centrale Dienst der Vaste Uitgaven. Het rustpensioen van een ambtenaar wordt berekend op grond van, voor elk 
jaar dienst, één zestigste van de referentiewedde. In principe bedraagt de maximumloopbaan van een ambtenaar, 
theoretisch gezien, 60 jaar. 
 
 Rekening houdend met de stelsels die zopas werden beschreven en met de kenmerkende verschillen ervan, 
zouden de twee in de prejudiciële vraag beoogde categorieën van werknemers niet vergelijkbaar zijn. 
Verschillende arresten van het Hof zouden die niet-vergelijkbaarheid bevestigen. 
 
 A.3.3.  Overigens wordt aangevoerd dat de invoering van verschillende pensioenstelsels voor verschillende 
categorieën van personen deel uitmaakt van de discretionaire bevoegdheid waarover de Staat op het gebied van 
economisch en sociaal beleid beschikt. Ook al heeft het Hof in zijn arrest nr. 93/2011 van 31 mei 2011 
aangenomen dat de twee categorieën van werknemers kunnen worden vergeleken wat betreft de berekening van 
de leeftijd waarop een werknemer zijn pensioen zonder vermindering kan genieten, toch gaat het om een 
uitzondering die te dezen niet zou kunnen worden toegepast. Zo heeft het Hof in zijn arrest nr. 61/93 reeds voor 
recht gezegd dat de in het geding zijnde bepaling niet strijdig is met de Grondwet. 
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 De Ministerraad wijst eveneens erop dat geen analoge maatregel is vastgelegd, voor de berekening van het 
wettelijk rustpensioen van de ambtenaren, in de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen 
of in een andere reglementering. 
 
 A.3.4.  In ondergeschikte orde voert de Ministerraad aan dat er geen schending is van de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
De Ministerraad geeft in eerste instantie aan dat het verschil in behandeling verantwoord is door de logica van 
elk van de pensioenstelsels, die zijn vastgelegd overeenkomstig de doelstelling, de financieringswijze en de 
toekenningsvoorwaarden ervan. Zo zou het niet-opnemen van het jaar waarin het pensioen ingaat, in de 
pensioenberekening van de werknemers, gerechtvaardigd zijn door een doeltreffende en snelle behandeling van 
het dossier van de werknemer. De wetgever zou immers hebben geoordeeld dat het niet noodzakelijk was dat de 
RVP zou wachten totdat alle gegevens betreffende het laatste loopbaanjaar op de individuele rekening zijn 
gebracht, waardoor het dossier sneller kon worden behandeld. Het criterium van onderscheid zou objectief zijn 
en de maatregel pertinent ten opzichte van het aldus nagestreefde doel. De administratie beschikt immers niet 
tijdig genoeg over de gegevens betreffende het jaar waarin het pensioen ingaat, om over te gaan tot de 
pensioenberekening voor de werknemer. De inlichtingen waarover de RVP, via de gegevensbank van de 
Multisectoriële Individuele Rekening (CIMIRe) beschikt, zijn niet de meest recente inlichtingen omdat de 
CIMIRe ze ontvangt van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, die ze zelf van de werkgevers krijgt. Het 
bijwerken van de gegevens kan dus zes maanden tot twee jaar in beslag nemen. 
 
 A.3.5.  De Ministerraad voert verder nog aan dat de aantasting van het eigendomsrecht van de betrokken 
werknemer geenszins onevenredig is ten opzichte van het doel van de in het geding zijnde maatregel, omdat zij 
in geen enkel opzicht de essentie zelf van het pensioenrecht van de betrokken werknemers raakt. Er wordt 
aangegeven dat, ten eerste, het pensioenbedrag wordt berekend op basis van het loon dat de werknemer heeft 
ontvangen gedurende zijn volledige loopbaan, waarbij zowel het werkelijke loon als de fictieve en forfaitaire 
lonen in aanmerking worden genomen. Ten tweede zou de betwiste maatregel de betrokken werknemer evenmin 
buitensporige lasten opleggen. De impact op het pensioenbedrag is immers zeer beperkt. Ten derde zou, volgens 
de Ministerraad, in de huidige omstandigheden, het doel van de betwiste maatregel niet met minder restrictieve 
alternatieve maatregelen kunnen worden bereikt. 
 
 A.3.6.  In uiterst ondergeschikte orde voert de Ministerraad aan dat er geen schending is van artikel 1 van 
het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Hij doet gelden dat het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens een autonome interpretatie geeft aan het begrip « eigendom », 
vervat in het voormelde artikel 1. Het recht op een werknemerspensioen zou geen in de zin van dat artikel 
beschermde vermogenswaarde zijn. Dat standpunt zou worden bevestigd door de rechtspraak van het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens, waaruit zou blijken dat het eigendomsrecht dat wordt beoogd door artikel 1 
van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, alleen bestaande 
goederen beschermt, dat wil zeggen goederen die reeds verworven zijn, maar geen recht toekent om eigenaar van 
een goed te worden. 
 
 Wat meer bepaald de pensioenen betreft, is het volgens het Hof enkel de vermindering of de stopzetting van 
een pensioen die een inmenging kan vormen in een eigendom en die moet worden verantwoord in de zin van 
artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol, aangezien dat artikel niet de keuzevrijheid van een Staat met 
betrekking tot het type of het bedrag van uitkeringen kan beperken, behalve wanneer iemands recht om 
uitkeringen van het socialezekerheidsstelsel te ontvangen, zou zijn geschonden op een manier die afbreuk zou 
doen aan de essentie van de pensioenrechten van de betrokkene. 
 
 Volgens de Ministerraad is er te dezen geen sprake van een vermindering, en nog minder van een 
stopzetting van het oorspronkelijk bepaalde niveau van het pensioenrecht. Indien zou worden erkend dat de in 
het geding zijnde maatregel een inmenging is in het eigendomsrecht van de betrokken werknemer, dan nog zou 
in ondergeschikte orde moeten worden vastgesteld dat die inmenging wettelijk is vastgelegd, een legitiem doel 
nastreeft en evenredig is met dat doel. 
 
 A.4.1.  In zijn memorie van antwoord baseert de appellant voor de verwijzende rechter zich op het 
jaarverslag van 2009 van de ombudsman voor de pensioenen om aan te voeren dat de inlichtingen betreffende de 
werknemers sneller kunnen worden doorgegeven rekening houdend met de technologische ontwikkelingen. Het 
zijn die ontwikkelingen die het verzoek van de betrokken ombudsman tot wijziging van de wet, om de laatste 
jaren van de loopbaan in de berekening van het pensioen op te nemen, hebben verantwoord. 
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 A.4.2.  De appellant voor de verwijzende rechter citeert artikel 10 van het Handvest van de sociaal 
verzekerde, dat preciseert dat de termijn voor berekening van een sociale uitkering niet langer mag zijn dan vier 
maanden vanaf de aanvraag van die uitkering. Hij vergelijkt aldus de situatie van twee werknemers die met 
pensioen gaan, de eerste op 1 december 2012 en de tweede op 1 januari 2013. Terwijl de eerste werknemer geen 
enkel pensioen zou genieten voor het jaar 2012 en voor het jaar 2011, waarbij de berekeningsgrondslag het 
geherwaardeerde jaar 2010 is, zou de tweede een volledig pensioen genieten voor het jaar 2012, berekend op de 
geherwaardeerde lonen van het jaar 2011 terwijl het pensioen van het jaar 2011 zou worden berekend op de 
werkelijke lonen van dat jaar. Daaruit zou dus een discriminatie tussen beide werknemers volgen terwijl de 
werkgever op hetzelfde tijdstip aangifte heeft gedaan bij de RSZ. 
 
 A.4.3.  Volgens de appellant voor de verwijzende rechter vormt het pensioen een « goed dat reeds 
verworven is » door de maandelijkse bijdragebetalingen die worden gedaan door de werknemer en, namens hem, 
door zijn werkgever, en geen gift vanwege de Staat. De inmenging in het eigendomsrecht waarin het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens aldus voorziet, zou niet op België van toepassing zijn gelet op artikel 23 
van de Grondwet. Uit berekeningen van de appellant voor de verwijzende rechter zou volgen dat de 
socialezekerheidsbijdragen voor het rustpensioen veel te hoog zijn ten opzichte van de pensioenbedragen die 
thans werkelijk worden uitbetaald. Het feit dat de Pensioendienst voor de Overheidssector geen enkel probleem 
heeft om het laatste dienstjaar van de ambtenaren in aanmerking te nemen terwijl de RVP verklaart dat de 
validatie van de gegevens tot twee jaar in beslag kan nemen, om de weigering om het laatste dienstjaar in 
aanmerking te nemen te rechtvaardigen, zou aangeven dat er een discriminatie is ten nadele van de werknemers. 
 
 A.5.  In zijn memorie van antwoord verklaart de Ministerraad alle argumenten die hij in zijn memorie heeft 
uiteengezet, opnieuw weer te geven. 
 
 A.6.1.  In zijn memorie van antwoord verwijst de RVP naar de memorie van de Ministerraad om te 
verantwoorden dat de twee door de prejudiciële vraag beoogde categorieën van personen niet vergelijkbaar 
zouden zijn. 
 
 A.6.2.  Hij voegt eraan toe dat de appellant voor de verwijzende rechter de datum waarop zijn pensioen 
ingaat even goed naar 1 januari had kunnen uitstellen of vervroegen indien hij niet verschillende twaalfden van 
een annuïteit van het rustpensioen wilde verliezen.  
 
 A.6.3.  Ten slotte voert de RVP aan dat het pensioen ten laste van het Belgische stelsel voor werknemers 
een politiek recht is dat louter uit de wet voortvloeit. Het Belgische stelsel zou berusten op een repartitiesysteem 
dat gegrond is op solidariteit, dat elk begrip van vermogensrecht in de zin van artikel 1 van het Eerste 
Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, uitsluit. 
 
 Er zou overigens een onderscheid moeten worden gemaakt tussen, enerzijds, de sociale uitkeringen die deel 
uitmaken van een kapitalisatiestelsel en volledig of gedeeltelijk overeenkomen met de bijdragen die door de 
werknemer zijn betaald en, anderzijds, de uitkeringen die geen verband vertonen tussen het bedrag van de 
betaalde bijdragen en dat van de ontvangen uitkering. 
 
 Het Hof van Cassatie zou, bij een arrest van 28 februari 2005, hebben bevestigd dat het recht van een 
werknemer op een rustpensioen geen vermogensrecht is in de zin van artikel 1 van het Eerste Aanvullend 
Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
 

 

- B – 

 

 B.1.1.  Aan het Hof wordt een vraag gesteld over de bestaanbaarheid van artikel 7, 

achtste lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en 

overlevingspensioen voor werknemers, met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 14 van dat Verdrag. 
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 B.1.2.  De in het geding zijnde bepaling luidt als volgt : 

 

 « Het loon van het jaar tijdens hetwelk de uitkering ingaat, uitgezonderd in het geval 
beoogd in het negende lid, en het loon van het jaar tijdens hetwelk betrokkene een 
rustpensioen krachtens dit besluit of krachtens de pensioenwetgeving voor arbeiders, 
bedienden, mijnwerkers of zeevarenden onder Belgische vlag geniet, worden niet in 
aanmerking genomen voor de berekening van het pensioen ». 
 

 B.2.  De verwijzende rechter verzoekt het Hof zich uit te spreken over het verschil in 

behandeling dat uit de voormelde bepaling voortvloeit, tussen, enerzijds, de werknemers voor 

wie het jaar waarin het rustpensioen ingaat niet in aanmerking wordt genomen voor de 

berekening van het pensioen en, anderzijds, het overheidspersoneel, voor wie het jaar waarin 

het pensioen ingaat volledig wordt meegerekend als dienstperiode. 

 

 B.3.  De Ministerraad voert voorafgaandelijk, in zijn memorie, aan dat de prejudiciële 

vraag niet kan worden beantwoord omdat zij geen rekening houdt, in de categorie van 

personeelsleden van de overheidsdiensten, met het onderscheid dat moet worden gemaakt 

tussen de personeelsleden die hun ambt in statutair verband uitoefenen en de personeelsleden 

die door een arbeidsovereenkomst zijn gebonden. 

 

 B.4.1.  In tegenstelling tot hetgeen de Ministerraad beweert, blijkt uit de beslissing van de 

verwijzende rechter voldoende dat deze de werknemers heeft willen vergelijken met de 

categorie van de personeelsleden die hun ambt in statutair verband uitoefenen. 

 

 B.4.2.  De exceptie wordt verworpen. 

 

 B.5.1.  Het rustpensioen is bestemd om de werknemer na het beëindigen van zijn functie 

een inkomen te verzekeren. Het wordt met name berekend op basis van de loopbaan van de 

werknemer en van de tijdens die loopbaan verdiende bezoldigingen. Het wordt, in de 

particuliere sector, gefinancierd uit door de werkgevers en de werknemers afgedragen 

bijdragen. 

 

 In de overheidssector staat het rustpensioen gelijk met een uitgestelde wedde. Het wordt 

niet gefinancierd door inhoudingen op de wedde van de ambtenaar. 
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 B.5.2.  Zoals het Hof in verschillende arresten heeft vastgesteld (zie meer bepaald de 

arresten nrs. 17/91, 54/92, 88/93, 48/95, 112/2001, 4/2006 en 73/2006), verschillen de 

pensioenstelsels van de werknemers en van de statutaire vastbenoemde personeelsleden van 

de overheidssector naar doelstelling, financieringswijze en toekenningsvoorwaarden. 

 

 B.6.  Rekening houdend met de fundamentele verschillen die beantwoorden aan de logica 

van elk van de systemen, waarbij het privaat recht de rechtssituatie van de werknemers 

beheerst terwijl de rechtssituatie van de statutaire personeelsleden door het publiek recht 

wordt beheerst, kunnen die twee categorieën van personen niet worden vergeleken. 

 

 B.7.  De in het geding zijnde bepaling is bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet. 

 

 Een gecombineerde lezing van die grondwetsbepalingen met artikel 1 van het Eerste 

Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 14 

van dat Verdrag, kan niet tot een andere conclusie leiden. 

 

 B.8.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof  

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 7, achtste lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende 

het rust- en overlevingspensioen voor werknemers schendt niet de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol 

bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 14 van dat Verdrag. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 13 juni 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut R. Henneuse 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5420 

 
 

Arrest nr. 89/2013 
van 13 juni 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 124 van de programmawet (I) van 

27 december 2006 (beroepstermijn tegen bepaalde beslissingen van het Asbestfonds), gesteld 

door de Arbeidsrechtbank te Luik. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters A. Alen, 

J.-P. Snappe, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey en F. Daoût, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 31 mei 2012 in zake Rosario Iandolino tegen het Fonds voor de 
beroepsziekten en het Fonds voor de beroepsziekten tussenkomende namens het Asbestfonds, 
waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 13 juni 2012, heeft de 
Arbeidsrechtbank te Luik de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Stelt artikel 124 van de programmawet van 27 december 2006 een verschil in 
behandeling in dat niet is verantwoord door een objectief en redelijk criterium en schendt het 
daardoor de artikelen 10 en 11 van de Belgische Grondwet, in zoverre de aanvrager die bij het 
Fonds voor de beroepsziekten (FBZ) om de erkenning van een beroepsziekte verzoekt, over 
een termijn van één jaar beschikt om bij de arbeidsrechtbank een beroep in te stellen tegen 
een door het FBZ te zijnen aanzien genomen beslissing (artikel 53 van de gecoördineerde 
wetten), terwijl de aanvrager die om schadeloosstelling door het Asbestfonds verzoekt, zijn 
beroep bij de arbeidsrechtbank dient in te stellen binnen een termijn van drie maanden ? ». 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 15 mei 2013 : 
 
 -  is verschenen : Mr. B. Fonteyn, tevens loco Mr. P. Slegers, advocaten bij de balie te 
Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers F. Daoût en A. Alen verslag uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Op 22 januari 2009 stelt de eiser voor de verwijzende rechter twee vorderingen tot schadeloosstelling in die 
verbonden zijn aan de ziekten die hij aanvoert. 
 
 Een eerste aanvraag wordt ingediend bij het Fonds voor de beroepsziekten teneinde het bestaan te erkennen 
van een goedaardige aandoening van het botvlies en van het hartzakje veroorzaakt door asbest alsook door 
asbestose.  
 
 Een tweede aanvraag in verband met de blootstelling aan asbest wordt ingediend bij het 
Schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers, dat is opgericht binnen het Fonds voor de beroepsziekten, 
teneinde diffuse bilaterale pleurale verdikkingen en de asbestose te laten erkennen. 
 
 Op 16 juni 2009 ontvangt de eiser voor de verwijzende rechter een weigeringsbeslissing van het Fonds voor 
de beroepsziekten en van het Schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers. 
 
 Op 19 mei 2010 stelt hij tegen die beslissingen twee beroepen in bij de Arbeidsrechtbank te Luik. Het is in 
dat kader dat de verwijzende rechter een verschil in termijn voor de instelling van het beroep vaststelt naargelang 
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dat beroep wordt ingesteld op grond van artikel 53 van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en 
de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit of dat het gaat om de toepassing van artikel 124 van 
de programmawet van 27 december 2006 in het raam van het beroep dat wordt ingesteld tegen de beslissing van 
het Asbestfonds. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A – 

 
 A.1.  In zijn memorie onderstreept de Ministerraad dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen de 
twee regelingen van schadeloosstelling op grond van de doelstelling die ze nastreven. De regeling van 
schadeloosstelling van de beroepsziekten vloeit immers voort uit een mutualisering van een beroepsrisico dat 
past in het socialezekerheidsstelsel van de werknemers terwijl de regeling van schadeloosstelling in het kader 
van het Asbestfonds voortvloeit uit een mutualisering van een bepaald gezondheidsrisico dat niet verbonden is 
aan de uitoefening van een beroep en dat bijgevolg past in een algemeen sociaalzekerheidsstelsel. 
 
 De beide regelingen zijn ook onderscheiden wat betreft de ingevoerde schadeloosstelling. De 
schadeloosstelling in het raam van een beroepsziekte strekt immers ertoe het economisch verlies te compenseren 
ten gevolge van de volledige of gedeeltelijke ongeschiktheid om een bepaald beroep uit te oefenen, terwijl de 
schadeloosstelling van een ziekte die te wijten is aan asbest strekt tot financiële ondersteuning van de persoon 
die lijdt aan een bepaalde ziekte ten gevolge van de schade veroorzaakt door het intensieve gebruik van een 
bepaald product. In dat geval bestaat de financiële hulp in een maandelijkse forfaitaire rente. 
 
 De adressaten van de schadeloosstelling zijn tevens verschillend in de beide regelingen. Aldus worden in de 
regeling van schadeloosstelling van de beroepsziekten enkel de werknemers beoogd terwijl in de regeling van 
schadeloosstelling van de asbestslachtoffers alle personen worden beoogd die aan een bepaalde ziekte lijden.  
 
 Het is echter mogelijk dat het Fonds voor de beroepsziekten en het Asbestfonds ertoe worden gebracht 
tweemaal eenzelfde slachtoffer te vergoeden. Bijzondere cumulatieregels zijn van toepassing krachtens 
artikel 121 van de programmawet van 27 december 2006 naargelang van de ziekte waaraan het genoemde 
slachtoffer lijdt. 
 
 A.2.1.  Wat betreft de beroepstermijn die van toepassing is in de beide stelsels, onderstreept de 
Ministerraad dat de termijn van drie maanden bepaald in artikel 124 van de programmawet van 27 december 
2006 een gebruikelijke termijn is voor het beroep tegen administratieve beslissingen genomen op het vlak van de 
sociale zekerheid. De wetgever heeft immers de keuze gemaakt om op de betwistingen van de beslissingen van 
het Fonds voor de beroepsziekten inzake schadeloosstelling van de schade verbonden aan de blootstelling aan 
asbest, de termijn die van toepassing is ter uitvoering van het Handvest van de sociaal verzekerde toe te passen. 
De door de wetgever gemaakte keuze voor de termijn van één jaar voor de beroepen tegen de beslissingen van 
het Fonds voor de beroepsziekten, gegrond op artikel 53 van de gecoördineerde wetten van 3 juni 1970, is 
daarentegen niet uitdrukkelijk geformuleerd. 
 
 A.2.2.  Volgens de Ministerraad wordt het verschil verklaard door het feit dat de beide regelingen van 
schadeloosstelling die met elkaar worden vergeleken aan een onderscheiden procedurele logica beantwoorden. 
 
 Aldus stelt de regeling van schadeloosstelling van de beroepsziekten drie termijnen vast, die respectievelijk 
verbonden zijn met de indiening van de aanvraag, de behandeling daarvan en het beroep tegen de beslissing, 
terwijl de regeling van schadeloosstelling door het Asbestfonds er slechts twee kent, die verbonden zijn met de 
behandeling van de aanvraag en met de beroepstermijn.  
 
 Wat betreft de indiening van de aanvraag in het raam van de regeling van schadeloosstelling van de 
beroepsziekten, strekt het optreden van het Fonds voor de beroepsziekten ertoe het economisch verlies te 
compenseren ten gevolge van de volledige of gedeeltelijke onbekwaamheid een bepaald beroep uit te oefenen. 
Dat optreden dient dus bijzonder snel te gebeuren. In het raam van de « asbestregeling » daarentegen is de 
schadeloosstelling niet aan het slachtoffer verschuldigd vanaf zijn arbeidsongeschiktheid, aangezien het niet 
erom gaat zijn verlies aan economische capaciteit op een bepaalde markt op te vangen. 
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 Het onderzoek van de aanvraag in het raam van de regeling van schadeloosstelling van de beroepsziekten 
dient binnen de vier maanden na de aanvraag tot schadeloosstelling te gebeuren terwijl in de « asbestregeling » 
een onderscheid wordt gemaakt naargelang de gediagnosticeerde ziekte een mesothelioom of een asbestose is.  
 
 De Ministerraad onderstreept ten slotte dat de regeling van schadeloosstelling van de beroepsziekten 
gevallen beoogt die veel uiteenlopender en procedureel veel complexer zijn dan die welke worden aangetroffen 
in het raam van de « asbestregeling » waarin hoofdzakelijk de daadwerkelijk gestelde diagnose zal worden 
besproken. 
 
 A.3.1.  Wat de prejudiciële vraag betreft betoogt de Ministerraad dat de twee beoogde categorieën van 
personen niet met elkaar kunnen worden vergeleken. Hij merkt op dat, in het geval dat aan de verwijzende 
rechter wordt voorgelegd, die twee categorieën in werkelijkheid één en dezelfde persoon zijn die om twee 
onderscheiden voordelen verzoekt : de schadeloosstelling van een beroepsrisico, enerzijds, en die van een 
omgevingsrisico, anderzijds. De verwijzende rechter « lijkt aldus de vergelijkbaarheid van de situaties die het 
voorwerp uitmaken van de prejudiciële vraag enkel te hebben afgeleid uit de procedurele context die eigen is aan 
de zaak ». 
 
 De Ministerraad beklemtoont het feit dat te dezen de aanvrager niet de beide aanvragen indient in dezelfde 
hoedanigheid met eenzelfde bedoeling en volgens eenzelfde procedure. Het optreden van de sociale zekerheid in 
de beide onderscheiden regelingen berust op verschillende rechtsgronden. 
 
 A.3.2.  Vervolgens beweert de Ministerraad dat wanneer ervan wordt uitgegaan dat de twee in de vraag 
beoogde categorieën van personen voldoende vergelijkbaar zouden zijn, quod non, op grond van de rechtspraak 
van het Hof dient te worden vastgesteld dat het betwiste verschil in behandeling geenszins een schending vormt 
van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. De beroepstermijnen die eigen zijn aan de twee regelingen 
die met elkaar worden vergeleken zouden immers perfect beantwoorden aan de logica van het systeem waartoe 
ze behoren. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Aan het Hof wordt een vraag gesteld over de bestaanbaarheid met de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet, van artikel 124 van de programmawet (I) van 27 december 2006, in 

zoverre het in een termijn van drie maanden voorziet om bij de arbeidsrechtbank een beroep 

in te stellen tegen een beslissing tot weigering van schadeloosstelling door het Asbestfonds, 

terwijl in een termijn van één jaar wordt voorzien om bij dezelfde rechtbank een beroep in te 

stellen tegen de beslissingen die door het Fonds voor de beroepsziekten in het kader van een 

aanvraag tot erkenning van een beroepsziekte zijn genomen. 

 

 B.2.1.  Volgens de Ministerraad wordt het Hof in de prejudiciële vraag in werkelijkheid 

verzocht geen twee categorieën van personen maar twee onderscheiden 

socialezekerheidsstelsels met elkaar te vergelijken. Er zou dus moeten worden besloten tot de 

niet-vergelijkbaarheid van de in het geding zijnde categorieën. 
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 B.2.2.  De omstandigheid dat de aanvragen tot schadeloosstelling passen in het kader van 

twee onderscheiden vergoedingsregelingen, maakt het niet mogelijk te besluiten dat de in de 

prejudiciële vraag beoogde categorieën van personen niet met elkaar kunnen worden 

vergeleken. De beoogde personen verzoeken in beide gevallen immers om de vergoeding van 

schade die, in het eerste geval, voortvloeit uit een beroepsziekte en, in het tweede geval, 

voortvloeit uit een ziekte die is veroorzaakt door een blootstelling aan asbest, en beschikken 

over een verschillende termijn om voor dezelfde rechtbank een beroep in te stellen tegen de 

weigeringsbeslissing die hun door de bevoegde overheid is betekend. 

 

 B.3.1.  Het in het geding zijnde artikel 124 maakt deel uit van hoofdstuk VI van de 

programmawet (I) van 27 december 2006, dat aan de oprichting van een 

Schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers is gewijd.  

 

 Uit de memorie van toelichting blijkt dat de wetgever wou tegemoetkomen aan de 

problemen die asbestslachtoffers ondervinden die niet door het Fonds voor de beroepsziekten 

worden vergoed, door niet alleen ten gunste van de werknemers maar ook ten gunste van de 

zelfstandigen, de ambtenaren of nog de slachtoffers van blootstelling in het leefmilieu in een 

schadeloosstelling te voorzien (Parl. St., Kamer, 2006-2007, DOC 51-2773/001, pp. 76-77). 

 

 Hoewel het organiek is opgenomen in het Fonds voor de beroepsziekten, wordt het 

Schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers gefinancierd door middelen, die bestaan uit 

een forfaitaire bijdrage van de federale Staat, uit bijdragen ten laste van de werkgevers, uit 

een eventuele specifieke bijdrage waarin door de Koning moet worden voorzien om de 

tegemoetkomingen ten gunste van de zelfstandigen te dekken, uit schenkingen en legaten, 

alsook uit teruggevorderde bedragen die zijn verkregen ingevolge een subrogatierecht dat het 

Fonds voor de beroepsziekten ter uitvoering van de wet uitoefent. 

 

 De tegemoetkoming door het Asbestfonds wordt beperkt tot de schadeloosstelling van 

personen die door twee ziekten zijn getroffen, in casu mesothelioom en asbestose, waarbij de 

Koning de schadeloosstelling kan uitbreiden tot andere ziekten waarvan is bewezen dat zij 

met zekerheid zijn veroorzaakt door blootstelling aan asbest. 

 

 Krachtens artikel 119, § 2, van de voormelde programmawet, moeten de aanvragers het 

bewijs leveren van de blootstelling in België aan het asbestrisico. 
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 Volgens de artikelen 120 en 121 van dezelfde wet is de tegemoetkoming door het Fonds, 

in geval van een positieve beslissing, een maandelijkse forfaitaire rente, waarvan het bedrag 

wordt vastgesteld bij artikel 10 van het koninklijk besluit van 11 mei 2007 ter uitvoering van 

hoofdstuk VI van titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot oprichting van 

een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers. Wanneer de aanvrager aan 

mesothelioom lijdt, kan die rente worden gecumuleerd met elke andere sociale uitkering die 

krachtens een Belgische of buitenlandse wetgeving wordt toegekend. De tegemoetkoming 

door het Fonds maakt daarentegen het voorwerp uit van een forfaitaire vermindering wanneer 

het slachtoffer van de in of krachtens artikel 118, 2° en 3°, bedoelde ziekte, in casu asbestose, 

een schadeloosstelling voor dezelfde aandoening geniet, met name krachtens de wetten 

betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die 

ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970. De rente is verschuldigd vanaf de maand 

van ontvangst van de aanvraag. 

 

 B.3.2.  Het op de beroepsziekten van toepassing zijnde stelsel wordt geregeld bij de 

wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit 

die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970 (hierna : de gecoördineerde wetten). Die 

bepalen in artikel 1 ervan dat het doel ervan erin bestaat een regeling inzake 

schadeloosstelling voor dergelijke ziekten te treffen en de voorkoming van die ziekten te 

bevorderen. 

 

 De Koning is ermee belast de lijst op te maken van de beroepsziekten die aanleiding 

geven tot schadeloosstelling (artikel 30 van de gecoördineerde wetten). 

 

 In artikel 31 van de gecoördineerde wetten worden de verschillende schadegevallen 

opgesomd die aanleiding geven tot schadeloosstelling. Het gaat om : 1°  het overlijden van de 

getroffenen; 2°  gedeeltelijke of volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid; 3°  gedeeltelijke 

of volledige blijvende arbeidsongeschiktheid; 4°  de tijdelijke of definitieve stopzetting van de 

beroepsactiviteit; 5°  de kosten voor geneeskundige verzorging, de prothesen en 

orthopedische apparaten inbegrepen.  

 

 Het Fonds voor de beroepsziekten, waarvan artikel 5 van de gecoördineerde wetten 

preciseert dat het een openbare instelling van sociale zekerheid bij de federale overheidsdienst 
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Sociale Zekerheid is, is bevoegd om uitspraak te doen omtrent iedere aanvraag tot 

schadeloosstelling alsmede omtrent iedere aanvraag tot herziening van reeds toegekende 

vergoedingen. De Koning is ermee belast voor iedere ziekte te bepalen binnen welke termijn 

de aanvragen moeten worden ingediend. Wanneer het een aanvraag met betrekking tot een 

tijdelijke arbeidsongeschiktheid betreft, moet die echter worden ingediend in de loop van de 

periode van arbeidsongeschiktheid of in de periode waarin de symptomen van de 

beroepsziekte aanwezig zijn (artikel 52 van de gecoördineerde wetten).  

 

 De met toepassing van die wetten uitbetaalde vergoeding strekt ertoe het loonverlies te 

compenseren dat te wijten is aan de ongeschiktheid om een beroep uit te oefenen, veroorzaakt 

door de ziekte die daarmee verband houdt. Voor het bedrag van die vergoeding verwijst 

artikel 34 van de gecoördineerde wetten naar artikel 22 van de arbeidsongevallenwet van 

10 april 1971. Aldus heeft de getroffene, vanaf de dag die volgt op het begin van de 

arbeidsongeschiktheid, recht op een dagelijkse vergoeding gelijk aan 90 pct. van het 

gemiddelde dagloon. 

 

 B.4.  De termijnen waarover de aanvrager in beide stelsels beschikt om bij de 

arbeidsrechtbank een beroep in te stellen tegen een weigeringsbeslissing van de bevoegde 

overheid, werden niet in het bijzonder besproken in de parlementaire voorbereiding van de 

wetten waarbij zij zijn vastgesteld. 

 

 Aldus wordt in de memorie van toelichting bij de programmawet (I) van 27 december 

2006 vermeld dat « de beroepen tegen de beslissingen getroffen door het FBZ in het kader 

van de schadeloosstelling toegekend door het Asbestfonds tot de bevoegdheid van de 

arbeidsrechtbank behoren en binnen de 3 maanden te rekenen vanaf de betekening van de 

aangevochten beslissing ingediend moeten worden » (Parl. St., Kamer, 2006-2007, DOC 51-

2773/001, p. 81). 

 

 De termijn van één jaar die bij artikel 53 van de gecoördineerde wetten is vastgesteld om 

een beroep in te stellen tegen de beslissingen die in het kader van die wetten door het Fonds 

voor de beroepsziekten zijn genomen, vindt zijn oorsprong in artikel 50 van de wet van 

24 december 1963 betreffende de schadeloosstelling voor en de voorkoming van 

beroepsziekten, dat toen als volgt werd verduidelijkt : 
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 « Beroep kan worden ingesteld door de getroffene en door diens rechthebbenden. Het 
moet worden ingediend in het jaar volgend op de datum van betekening van de 
administratieve beslissing » (Parl. St., Senaat, 1962-1963, nr. 237, p. 37). 
 

 B.5.1.  Zoals de Ministerraad in zijn memorie beklemtoont, vormt de termijn van drie 

maanden de gebruikelijke termijn om een beroep in te stellen tegen de beslissingen die door 

de socialezekerheidsinstellingen worden genomen. 

 

 Artikel 23 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het « handvest » van de sociaal 

verzekerde (Belgisch Staatsblad, 6 september 1995) bepaalt immers : 

 

 « Onverminderd gunstiger termijnen voortvloeiend uit specifieke wetgevingen moet 
tegen de beslissingen van de instellingen van sociale zekerheid die bevoegd zijn voor de 
toekenning, betaling of de terugvordering van prestaties, op straffe van verval, beroep worden 
ingesteld binnen drie maanden na de kennisgeving van die beslissingen of na de 
kennisneming van de beslissing door de sociaal verzekerde indien geen kennisgeving plaats 
had. 
 
 Onverminderd gunstiger termijnen voortvloeiend uit specifieke wetgevingen moet elk 
beroep tot erkenning van een recht tegen een instelling van sociale zekerheid ook worden 
ingesteld op straffe van verval, binnen drie maand na de vaststelling van het in gebreke 
blijven van de instelling ». 
 

 Door in het geding zijnde artikel 124 een termijn van drie maanden vast te stellen voor de 

beroepen tegen de beslissingen van het Asbestfonds, heeft de wetgever niet willen afwijken 

van de aldus vastgelegde algemene regeling. 

 

 B.5.2.  Een dergelijke termijn is niet onredelijk aangezien de aanvrager zijn blootstelling 

aan het asbestrisico moet bewijzen in het kader van een procedure die het optreden vereist van 

een Fonds dat in het bijzonder bevoegd is om in het kader van de in de programmawet strikt 

opgesomde ziekten op te treden en die enkel tot een forfaitaire vergoeding kan leiden.  

 

 De wetgever vermocht daarenboven te oordelen dat een langere termijn noodzakelijk was 

voor het instellen van een beroep tegen de beslissingen van het Fonds voor de beroepsziekten 

die zijn genomen in het kader van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en 

de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit. Die procedure houdt immers de 

erkenning van een ziekte in waarvoor moet worden bewezen dat zij verband houdt met de 
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uitoefening van een beroep, en dat zij een inkomensverlies heeft veroorzaakt waarvan het 

bedrag zelf moet worden geraamd, en waarvan de symptomen zich nog kunnen ontwikkelen. 

 

 B.6.  Rekening houdend met de eigen logica van de twee in B.3 beschreven stelsels en 

met de aard van de in het geding zijnde aanvragen die een verschillend onderzoek door de 

bevoegde administratieve overheden vereisen, wordt niet op onverantwoorde wijze afbreuk 

gedaan aan de rechten van de aanvrager die om schadeloosstelling door het Asbestfonds 

verzoekt om bij de arbeidsrechtbank een beroep in te stellen tegen een weigeringsbeslissing 

die op hem betrekking heeft. 

 

 B.7.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 124 van de programmawet (I) van 27 december 2006 schendt de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitsproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 13 juni 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut R. Henneuse 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5430 

 
 

Arrest nr. 90/2013 
van 13 juni 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 2, 2°, van het decreet van het Waalse 

Gewest van 10 december 2009 houdende fiscale billijkheid en milieuefficiëntie voor het 

wagenpark en de passiefhuizen, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Luik. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters A. Alen, 

J.-P. Snappe, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey en F. Daoût, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 18 april 2012 in zake Lahbib El Anabi tegen de Belgische Staat, waarvan 
de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 19 juni 2012, heeft de Rechtbank van 
eerste aanleg te Luik de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 2, 2°, van het Waalse decreet van 10 december 2009 houdende fiscale 
billijkheid en milieuefficiëntie voor het wagenpark en de passiefhuizen (Belgisch Staatsblad 
van 23 december 2009) de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het de verlaging 
van de onroerende voorheffing weigert waarin artikel 257, 4°, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 vanaf het aanslagjaar 2009 voorziet wanneer het onroerend goed 
buiten de wil van de eigenaar gedurende meer dan twaalf maanden leegstaat, rekening 
houdend met het vorige aanslagjaar, indien het gaat om een onroerend goed dat, zoals te 
dezen, niet als woning is bestemd, maar een commerciële bestemming heeft en waarvan de 
leegstand een onvrijwillig karakter heeft ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Lahbib El Anabi, wonende te 4102 Seraing, rue de l’Etang 110; 
 
 -  de Waalse Regering; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Lahbib El Anabi en de Ministerraad hebben memories van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 7 mei 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. R. Neuroth, advocaat bij de balie te Luik, voor Lahbib El Anabi; 
 
 .  Mr. P. Baudin, advocaat bij de balie te Nijvel, loco Mr. M. Eloy, advocaat bij de balie 
te Brussel, voor de Waalse Regering; 
 
 .  Mr. B. Billet, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. J. Fekenne, advocaat bij de 
balie te Luik, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers F. Daoût en A. Alen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De eiser voor de verwijzende rechter is eigenaar van een onroerend goed waarvan de benedenverdieping 
een commerciële bestemming heeft en dat tijdens de aanslagjaren 2008 en 2009 leegstond. Hij heeft een 
verlaging van de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2009 aangevraagd. Die aanvraag is geweigerd 
door de gewestelijke directeur der belastingen te Luik met toepassing van het nieuwe artikel 257, 4°, vierde lid, 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992). Voor de Rechtbank van eerste aanleg te Luik 
betwist de eiser die beslissing, waarbij voor het aanslagjaar 2009 het decreet van het Waalse Gewest van 
10 december 2009 wordt toegepast dat de in artikel 257, eerste lid, van het WIB 1992 beoogde voorwaarden 
wijzigt. 
 
 Bij vonnis na heropening van de debatten gaat de verwijzende rechter na of het opportuun is aan het 
Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen en, rekening houdend met de vragen die zijn gesteld bij een 
vonnis van 26 oktober 2011 in een andere zaak, beperkt hij zich tot de hiervoor weergeven prejudiciële vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A – 

 
 Standpunt van de eiser voor de verwijzende rechter 
 
 A.1.  De eiser voor de verwijzende rechter voert aan dat hij belang heeft bij het onderzoek van de decretale 
bepaling door het Hof aangezien hij de toepassing van die bepaling bekritiseert. Hij is van mening dat die 
bepaling discriminerend is en steunt in dat opzicht op het arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 22/2001 van 
1 maart 2001. In dat arrest heeft het Hof een bepaling die soortgelijk is aan de in het geding zijnde bepaling 
afgekeurd wegens de onevenredige gevolgen ervan voor de eigenaars van leegstaande en goed onderhouden 
woningen van wie het onroerend goed leegstaat om redenen die onafhankelijk zijn van hun wil. De partij wijst 
op de gelijkenis tussen het in de onderhavige zaak in het geding zijnde decreet en het Vlaamse decreet dat het 
voorwerp had uitgemaakt van het arrest van het Hof. In beide gevallen beoogde de decreetgever de verkrotting 
van de gebouwen en de instandhouding van leegstaande bedrijfsruimten te bestrijden. In beide gevallen staat het 
onroerend goed leeg om redenen die onafhankelijk zijn van de wil van de eigenaar. Het doel van de decreetgever 
bestaat echter erin de strijd aan te binden tegen de eigenaars die hun onroerend goed vrijwillig laten leegstaan 
met het oog op vastgoedspeculaties. 
 
 De decreetgever maakt geen enkel onderscheid tussen het onroerend goed dat voor bewoning is bestemd en 
het onroerend goed met een commerciële bestemming. De ongelijke behandeling die het Hof in het voormelde 
arrest heeft opgemerkt, geldt om dezelfde redenen voor een onroerend goed dat voor een commerciële activiteit 
is bestemd. Een onroerend goed met een commerciële bestemming kan goed onderhouden zijn en in goede staat 
verkeren en ondanks alles geen huurder vinden om redenen die onafhankelijk zijn van de wil van de eigenaar. 
Een onroerende voorheffing vormt een belasting op de inkomsten die een onroerend goed voortbrengt. Als 
gevolg van het voormelde arrest van het Grondwettelijk Hof moet de eigenaar die het onroerend goed 
onderhoudt, het tracht te verhuren of te verkopen, maar een onvrijwillige leegstand ondergaat, een vermindering 
van de onroerende voorheffing kunnen verkrijgen. 
 
 De eiser voor de verwijzende rechter voert overigens de arresten van het Grondwettelijk Hof nr. 82/2003 
van 11 juni 2003 en nr. 155/2003 van 26 november 2003 aan. Hij besluit dat de prejudiciële vraag bevestigend 
dient te worden beantwoord. Hij wijst voorts erop dat de Belgische Staat niet antwoordt op het argument dat is 
afgeleid uit het onvrijwillige karakter van de leegstand van het onroerend goed, terwijl het Waalse Gewest van 
zijn kant van mening is dat de decreetgever rekening heeft gehouden met het onvrijwillige karakter van de 
improductiviteit van het onroerend goed en dat dat karakter in de parlementaire voorbereiding is gepreciseerd. 
Hiervan dient akte te worden genomen in zoverre de aan de verwijzende rechter voorgelegde problematiek valt 
onder het onvrijwillige karakter van de leegstand van het betrokken onroerend goed. 
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 Standpunt van de Belgische Staat 
 
 A.2.1.  De Belgische Staat is van mening dat de prejudiciële vraag zoals zij door de verwijzende rechter 
wordt gesteld, zonder voorwerp is rekening houdend het doel van de Waalse decreetgever die artikel 207, 4°, van 
het WIB 1992 van toepassing heeft willen maken op alle onroerende goederen, ongeacht of zij al dan niet een 
woonbestemming hebben. 
 
 A.2.2.  In verband met de discriminatie die steunt op het onvrijwillige karakter van de improductiviteit 
antwoordt de Belgische Staat dat het verwijt dat het Grondwettelijk Hof in de aangehaalde arresten maakt, 
artikel 60 van het Vlaamse decreet van 22 december 1993 « houdende bepalingen tot begeleiding van de 
begroting 1994 » beoogt en niet op dezelfde wijze kan gelden ten aanzien van de in het geding zijnde bepaling, 
aangezien die uitdrukkelijk en zeer duidelijk verschillende situaties van improductiviteit beoogt die kennelijk 
onvrijwillig zijn en aanleiding geven tot de handhaving van het fiscale voordeel wanneer die langer duren dan 
twaalf maanden. In zoverre de in het geding zijnde bepaling expressis verbis erin voorziet dat de improductiviteit 
van minder dan twaalf maanden een onvrijwillig karakter moet hebben, toont zij overigens aan dat de 
decreetgever zich heeft bekommerd om de situatie van de eigenaars wier gebouw blijft leegstaan om redenen die 
onafhankelijk zijn van hun wil. 
 
 De Belgische Staat voert overigens het arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 110/2012 van 20 september 
2012 aan om te besluiten dat, los van de al dan niet vrijwillige oorzaak van de improductiviteit, het Hof heeft 
geoordeeld dat de beperking in de tijd van de proportionele vermindering van de onroerende voorheffing 
verantwoord is ten opzichte van de doelstellingen die de decreetgever nastreefde. 
 
 
 Standpunt van de Waalse Regering 
 
 A.3.1.  De Waalse Regering merkt in de eerste plaats op dat de prejudiciële vraag niet uitdrukkelijk gewag 
maakt van een discriminatie die zou kunnen worden veroordeeld tussen twee onderscheiden en vergelijkbare 
groepen van personen. Hieruit dient wellicht te worden afgeleid dat de verwijzende rechter twee mogelijke 
discriminaties ziet : een onverantwoorde gedifferentieerde behandeling tussen, enerzijds, de belastingplichtigen 
die eigenaar zijn van onroerende goederen met een woonbestemming en, anderzijds, de eigenaars van 
onroerende goederen met een commerciële bestemming, alsook een onverantwoorde gelijke behandeling van de 
belastingplichtigen die eigenaar zijn van onroerende goederen die meer dan twaalf maanden leegstaan, ongeacht 
of die improductiviteit vrijwillig of onvrijwillig is. 
 
 A.3.2.  Ten aanzien van de eerste discriminatie is de Waalse Regering van mening dat de prejudiciële vraag 
zonder voorwerp is, aangezien de in het geding zijnde bepaling geen enkel verschil in behandeling invoert naar 
gelang van de bestemming van het onroerend goed. De Waalse Regering voert ter ondersteuning van die stelling 
eveneens uittreksels uit de parlementaire voorbereiding van het decreet aan. 
 
 A.3.3.  Wat betreft de discriminatie die steunt op het onvrijwillige karakter van de improductiviteit is de 
Waalse Regering van mening dat uit de tekst van het in het geding zijnde decreet, alsook uit de parlementaire 
voorbereiding voortvloeit dat de Waalse decreetgever rekening heeft gehouden met de rechtspraak van het 
Grondwettelijk Hof en met de improductiviteit van meer dan twaalf maanden wanneer die volkomen onvrijwillig 
is. De vraag of de eiser voldoet aan de bij het decreet vastgestelde voorwaarden staat los van de gestelde vraag. 
De Waalse Regering besluit dat de prejudiciële vraag ook op dat punt zonder voorwerp is. Zij herinnert daarnaast 
eraan dat de decreetgever met het in het geding zijnde decreet doelstellingen nastreefde van fiscale billijkheid en 
van budgettaire aard, en dat het decreet in dat perspectief de voorwaarden waaronder een belastingplichtige een 
kwijtschelding of vermindering van de onroerende voorheffing kan genieten, op algemene wijze heeft versterkt. 
Naast de reglementering betreffende de langdurige improductiviteit (meer dan twaalf maanden) voorziet de 
nieuwe tekst aldus, bijvoorbeeld, eveneens erin dat de kwijtschelding of de vermindering voortaan alleen nog zal 
worden toegekend voor een improductiviteit van minstens 180 dagen in plaats van 90 dagen vroeger. Die 
budgettaire overwegingen zouden een gelijke behandeling verantwoorden, mocht die bestaan. 
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- B - 

 

 B.1.  Artikel 257, eerste lid, 4°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 

(WIB 1992), zoals gewijzigd bij artikel 2, 2°, van het decreet van het Waalse Gewest van 

10 december 2009 houdende fiscale billijkheid en milieuefficiëntie voor het wagenpark en de 

passiefhuizen, bepaalt : 

 

 « Op aanvraag van de belanghebbende wordt verleend : 
 
 […] 
 
 4°  kwijtschelding of verlaging van de onroerende voorheffing in verhouding tot de duur 
en de omvang van de leegstand, inactiviteit of improductiviteit van het onroerend goed : 
  
 a)  indien een niet ingericht bebouwd onroerend goed minstens 180 dagen in de loop van 
het jaar onbezet en improductief is gebleven;  
 
 b)  indien het geheel van het materieel en de outillage, of een deel hiervan dat minstens 
25 % van het kadastraal inkomen ervan vertegenwoordigt, gedurende 90 dagen in de loop van 
het jaar inactief is gebleven;  
 
 c)  indien het geheel van hetzij een bebouwd onroerend goed, hetzij van het materieel en 
de outillage, of een deel hiervan dat minstens 25 % van het respectieve kadastraal inkomen 
ervan vertegenwoordigt, vernietigd is. 
 
 De verminderingsvoorwaarden worden per kadastraal perceel of per gedeelte van 
kadastraal perceel vastgelegd wanneer een dergelijk gedeelte hetzij een aparte woning, hetzij 
een productie- of activiteitsdepartement of -afdeling vormt die apart kunnen werken of apart 
in aanmerking genomen kunnen worden, hetzij een entiteit die gescheiden kan worden van de 
overige goederen of gedeelten waaruit het perceel bestaat en die apart gekadastreerd kan 
worden. 
 
 De improductiviteit moet van onvrijwillige aard zijn. Alleen het feit dat het goed 
tegelijkertijd te huur en te koop aangeboden wordt door de belastingplichtige stelt de 
improductiviteit niet voldoende vast. 
 
 Vanaf het tijdstip waarop het goed sinds meer dan twaalf maanden niet meer in gebruik 
is, kan, rekening houdend met het vorige aanslagjaar, de evenredige vermindering of 
verlaging bedoeld in a) hierboven niet meer toegekend worden voor zover de 
leegstandperiode twaalf maanden overschrijdt, behalve in het geval van een onroerend goed 
waarop de belastingplichtige de zakelijke rechten niet kan uitoefenen wegens ramp, 
overmacht, een procedure of een administratief of gerechtelijk onderzoek waardoor het vrije 
genot van het onroerend goed belet wordt, tot de dag waarop die omstandigheden die het vrije 
genot van het onroerend goed belemmeren verdwijnen. Als dusdanig wordt beschouwd een 
onroerend goed dat onverbeterbaar is in de zin van artikel 1, 14°, van de Waalse 
huisvestingscode, als dusdanig erkend door een afgevaardigde van de Minister van 
Huisvesting of bij een besluit van de burgemeester ». 
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 B.2.  Het door de decreetgever nagestreefde doel werd als volgt verduidelijkt : 

 

 « Dit ontwerp van decreet bevat dus de volgende voorstellen van maatregelen : 
 
 1°  Teneinde de toegang tot behoorlijke, betaalbare en duurzame huisvesting te 
waarborgen : 
 
 a)  de strijd aanbinden tegen de leegstand en tegen de instandhouding van afgedankte 
bedrijfsruimten, door een wijziging van de toepassingsvoorwaarden van de evenredige 
vermindering van de onroerende voorheffing in geval van leegstand/improductiviteit » (Parl. 
St., Waals Parlement, 2009-2010, nr. 118/1, p. 2). 
 

 « Vervolgens dient, met betrekking tot artikel 257, 4°, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992, dat voorziet in een vermindering van de onroerende voorheffing 
in geval van leegstand, inactiviteit of improductiviteit van het onroerend goed gedurende het 
aanslagjaar (zie artikel 15 van het WIB 1992), dat voordeel in verband te worden gebracht 
met de werkelijke doelstellingen die erin bestaan de bezitter van een onroerend goed die om 
redenen die onafhankelijk zijn van zijn wil, zojuist tijdelijk in de onmogelijkheid heeft 
verkeerd om inkomsten van zijn onroerend goed te innen, niet te belasten; bovendien dient, 
bij wijze van aanvulling op het doel inzake fiscale billijkheid dat erin bestaat geen voor het 
Gewest duur fiscaal voordeel toe te kennen dat indruist tegen andere gewestelijke 
beleidslijnen, zoals de krotbestrijding, te worden opgemerkt dat het toegekende huidige 
voordeel ook tot een averechts effect kan leiden waarbij de eigenaar die het in het geding 
zijnde onroerend goed herstelt en verbetert, met de bewoning van het onroerend goed en 
bijgevolg het verschuldigd zijn van de onroerende voorheffing tot gevolg (en met misschien 
zelfs een verhoging van het kadastraal inkomen van het onroerend goed ingevolge zijn 
werkzaamheden), financieel wordt benadeeld ten opzichte van de eigenaar die op de waarde 
van de grond speculeert door het onroerend goed te laten vervallen en die de onroerende 
voorheffing gedurende die periode van speculatie niet moet betalen. In de huidige situatie lijkt 
het enigszins paradoxaal dat met betrekking tot de onroerende voorheffing een fiscaal 
voordeel wordt toegekend aan de eigenaar van een leegstaand onroerend goed, terwijl de 
gemeentelijke verankering en de berekeningswijze van de gewestelijke financiering van de 
gemeenten de gemeenten ertoe aansporen een belasting op verlaten woningen in te voeren, 
indien een onroerend goed het voorwerp heeft uitgemaakt van twee vaststellingen van 
leegstand waartussen meer dan zes maanden liggen; op dezelfde wijze lijkt de beperking in de 
tijd van dat fiscaal voordeel coherent te zijn met het doel van de gewestelijke belasting op de 
afgedankte bedrijfsruimten, die ertoe strekt de percelen grond bestemd voor economische 
activiteiten nieuw leven in te blazen en ze opnieuw in het economische circuit te brengen. 
 
 Er wordt dus voorgesteld om : 
 
 -  enerzijds, de voorwaarde van minimumduur van leegstand van het onroerend goed te 
verlengen teneinde de vermindering te genieten, door een minimum van 90 dagen op een 
minimum van 180 dagen te brengen; het voordeel van de maatregel dient immers te worden 
beperkt tot voldoende lange leegstand om een substantieel verlies van inkomsten gedurende 
het jaar teweeg te brengen, en niet alleen tot de leegstand die vrij beperkt is in de tijd; 
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 -  anderzijds, de administratieve positie wettelijk te verankeren en vandaar veilig te 
stellen volgens welke de leegstand onvrijwillig moet zijn; in die precisering werd overigens 
reeds voorzien in artikel 15 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 door een wet 
van 12 april 1995, maar aangezien die wet werd vernietigd bij een arrest van het 
Grondwettelijk Hof nr. 74/1996 van 11 december 1996 (wegens bevoegdheidsoverschrijding 
van de federale overheid, aangezien een dergelijke maatregel een invloed heeft inzake 
onroerende voorheffing en in werkelijkheid moest worden vastgesteld door de federale 
overheid in overleg met de gewesten, destijds), wordt voorgesteld dat het Waalse Gewest die 
idee letterlijk overneemt in artikel 257 van het WIB 1992; 
 
 -  ten slotte, het voordeel van de vermindering van de onroerende voorheffing in de tijd te 
beperken, door ze af te schaffen vanaf het ogenblik waarop de duur van de leegstand meer dan 
één jaar bedraagt, te rekenen vanaf het begin van de leegstand (aldus zal de vermindering, in 
het geval van een leegstand die meer dan één jaar bedraagt en die zich over twee jaren 
uitstrekt, kunnen worden toegepast in het eerste jaar waarin de leegstand bijvoorbeeld 
182 dagen bedraagt, en de vermindering zal ook het volgende jaar kunnen worden toegepast, 
maar dan enkel ten belope van het saldo van 183 in aanmerking komende dagen van de totale 
leegstand die meer dan één jaar bedraagt) : rekening houdend met de huidige rechtspraak van 
het Grondwettelijk Hof ter zake, wordt evenwel ook voorgesteld dat die beperking in de tijd 
van het voordeel van de vermindering niet zou gelden in het geval waarin de eigenaar hoe dan 
ook niet over het vrije genot van zijn onroerend goed kan beschikken, en zulks onvrijwillig, 
zoals trouwens in de wetgeving van het Vlaamse Gewest daarin wordt voorzien » (ibid., pp. 3 
en 4). 
 
 Er werd tevens verklaard : 
 
 « De toegang tot behoorlijke, betaalbare en duurzame huisvesting garanderen, beoogt 
uiteraard de leegstand. Sinds een tiental jaren heeft het Gewest, soms met vergissingen, met 
dwalingen een operatie opgestart van strijd tegen leegstaande en verlaten woningen. In de 
eerste plaats door die operatie toe te vertrouwen aan de gemeenten, vervolgens door ze 
opnieuw onder te brengen op gewestelijk niveau, en om ze dan ten slotte opnieuw over te 
hevelen naar het lokale niveau : het gaat om de belasting op leegstaande en verlaten woningen 
aan lopende gevelmeter. 
 
 Dat was echter onvoldoende want de eigenaars van die woningen genoten een 
vermindering van de onroerende voorheffing die verbonden was met de ‘ improductiviteit ’. 
Die werd vastgesteld wanneer het gebouw 90 dagen leegstond. Die termijn wordt op 
180 dagen gebracht, en dat zal slechts eenmaal geldig zijn. Er kan immers niet worden 
getolereerd dat op een ogenblik waarop, soms alleenstaande, medeburgers geen huisvesting 
hebben, anderen speculeren en die woningen leeg laten staan om redenen die niet altijd 
aanvaardbaar zijn. De heer minister doet opmerken dat de minister van Plaatselijke Besturen 
in zijn omzendbrief een coëfficiënt van 3,7 heeft opgenomen teneinde die ontvangst te kunnen 
integreren. Voor het Gewest gaat het niet erom ontvangsten te genereren – het gaat om een 
ontvangst van 1 miljoen euro, wat een onbeduidend bedrag is, ook al is het welkom – maar 
voor de gemeenten gaat om een bedrag van veel grotere orde. Het gaat om 27 miljoen euro. 
Dat is dus een zeer aanzienlijke ontvangst. Maar dat is niet de doelstelling. De doelstelling is 
de strijd tegen de leegstand » (Parl. St., Waals Parlement, 2009-2010, nr. 117/2, nr. 118/2, 
nr. 17 (B.Z. 2009)/3, p. 3). 
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 B.3.  De verwijzende rechter ondervraagt het Hof over de bestaanbaarheid, met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van artikel 2, 2°, van het Waalse decreet van 

10 december 2009 houdende fiscale billijkheid en milieuefficiëntie voor het wagenpark en de 

passiefhuizen, in zoverre het de vermindering van de onroerende voorheffing bedoeld in 

artikel 257, 4°, van het WIB 1992 weigert vanaf het aanslagjaar 2009 wanneer het onroerend 

goed gedurende meer dan twaalf maanden onbewoond is gebleven buiten de wil van de 

eigenaar, rekening houdend met het vorige aanslagjaar, indien het gaat om een onroerend 

goed dat, zoals te dezen, niet voor bewoning dient, maar een commerciële bestemming heeft 

en waarvan de leegstand een onvrijwillig karakter heeft.  

 

 B.4.  De eiser voor de verwijzende rechter is eigenaar van een onroerend goed waarvan 

de gelijkvloerse verdieping een commerciële bestemming heeft en die onbezet is gebleven 

tijdens de aanslagjaren 2008 en 2009. Die eiser heeft een vermindering van de onroerende 

voorheffing gevraagd voor het aanslagjaar 2009. 

 

 B.5.  Het komt de bevoegde wetgever toe te oordelen of een stelsel van fiscale 

vrijstellingen moet worden gehandhaafd of aangepast. Indien daaruit een verschil in 

behandeling tussen belastingplichtigen voortvloeit, dient het Hof na te gaan of dat verschil in 

behandeling redelijk is verantwoord. 

 

 B.6.  Met de in het geding zijnde bepaling heeft de decreetgever het voordeel van de 

vermindering van de onroerende voorheffing willen beperken in de tijd, waardoor 

belastingplichtigen verschillend worden behandeld naargelang de leegstand van hun 

onroerend goed al dan niet meer dan één jaar bedraagt. De bepaling beoogt de bebouwde 

onroerende goederen in het algemeen, met inbegrip van de onroerende goederen met een 

commerciële bestemming. Bovendien wordt erin gepreciseerd dat de improductiviteit een 

onvrijwillig karakter moet hebben. 

 

 Het criterium van de duur van de leegstand van het onroerend goed is relevant ten 

aanzien van het doel van de maatregel, die zowel fiscale billijkheid beoogt als de strijd tegen 

de leegstand en de verkrotting om zo de toegang tot een behoorlijke huisvesting aan te 

moedigen en de strijd tegen de instandhouding van afgedankte bedrijfsruimten op te voeren, 

zoals dat blijkt uit de in B.2 geciteerde parlementaire voorbereiding van het decreet. Het feit 

dat de decreetgever de maatregel toepasselijk heeft gemaakt op alle bebouwde onroerende 
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goederen, met inbegrip van de industriële en commerciële onroerende goederen, is in 

overeenstemming met de nagestreefde doelstelling. De grens van twaalf maanden staat in 

verhouding tot de bekommernis van de decreetgever om de eigenaar ertoe aan te zetten tijdig 

onderhouds- of herstellingswerken uit te voeren of een huurder of koper te zoeken. 

 

 B.7.  In de in het geding zijnde bepaling werd overigens rekening gehouden met de 

bijzondere situatie van de eigenaars die op onvrijwillige wijze niet het vrije genot van hun 

onroerend goed kunnen hebben, aangezien daarin in een uitzondering wordt voorzien op de 

beperking in de tijd van het voordeel van de vermindering van onroerende voorheffing « in 

het geval van een onroerend goed waarop de belastingplichtige de zakelijke rechten niet kan 

uitoefenen wegens ramp, overmacht, een procedure of een administratief of gerechtelijk 

onderzoek waardoor het vrije genot van het onroerend goed belet wordt, tot de dag waarop die 

omstandigheden die het vrije genot van het onroerend goed belemmeren verdwijnen. Als 

dusdanig wordt beschouwd een onroerend goed dat onverbeterbaar is in de zin van artikel 1, 

14°, van de Waalse huisvestingscode, als dusdanig erkend door een afgevaardigde van de 

Minister van Huisvesting of bij een besluit van de burgemeester ». 

 

 B.8.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 2, 2°, van het decreet van het Waalse Gewest van 10 december 2009 houdende 

fiscale billijkheid en milieuefficiëntie voor het wagenpark en de passiefhuizen schendt de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 13 juni 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut R. Henneuse 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5446 

 
 

Arrest nr. 91/2013 
van 13 juni 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 55, derde lid, van de ordonnantie van het 

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, 

gesteld door de Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en F. Daoût, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder 

voorzitterschap van voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 
 Bij arrest nr. 219.910 van 21 juni 2012 in zake Alain Martin tegen het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is 
ingekomen op 2 juli 2012, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 55, derde lid, van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de 
milieuvergunningen de regels die door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het 
bepalen van de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, de gemeenschappen en de gewesten, 
in zoverre het voorziet in een vrijstelling van de toepassing van de wet van 29 juli 1991 
betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen - meer bepaald van de 
artikelen 2 en 3 ervan -, of van die wet afwijkt ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  Alain Martin, wonende te 1090 Brussel, Edouard Faesstraat 95; 
 
 -  de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, het Milieucollege van het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest, waarvan de kantoren zijn gevestigd te 1035 Brussel, 
Vooruitgangstraat 80, en het Brussels Instituut voor Milieubeheer, waarvan de kantoren zijn 
gevestigd te 1200 Brussel, Gulledelle 100. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 7 mei 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. P. Moërynck, advocaat bij de balie te Brussel, voor Alain Martin; 
 
 .  Mr. L. Vansnick loco Mr. C. Thiebaut, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, het Milieucollege van het Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest en het Brussels Instituut voor Milieubeheer; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers P. Nihoul en E. De Groot verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Bij de Raad van State zijn verzoekschriften ingediend tot nietigverklaring van, onder andere, een beslissing 
van het Brussels Instituut voor Milieubeheer van 15 maart 2007 waarbij een milieuvergunning wordt verleend 
voor de exploitatie van een carrosseriebedrijf, en een beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 
4 september 2008 waarbij de op 15 maart 2007 afgegeven milieuvergunning wordt bevestigd. Naar aanleiding 
van het onderzoek van een van de middelen stelt de Raad van State vast dat in geen enkele passage van de 
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motivering van de bestreden handelingen de reden wordt aangegeven waarom de overheid het nuttig heeft geacht 
de exploitatie-uren uit te breiden ten opzichte van de vermeldingen in de aanvraag, uitbreiding die wordt 
bekritiseerd door de verzoekende partij. Hij merkt op dat artikel 55, derde lid, van de ordonnantie van 5 juni 
1997 betreffende de milieuvergunningen bepaalt dat de elementen waarmee de overheid rekening dient te 
houden ofwel vermeld moeten staan in de motivering van de beslissing, ofwel in het dossier moeten zijn 
opgenomen. Hij is van oordeel dat die bepaling afwijkt van de verplichting tot uitdrukkelijke motivering die is 
ingesteld bij de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 
Aangezien de verzoeker de grondwettigheid van artikel 55, derde lid, van de ordonnantie van 5 juni 1997 op de 
terechtzitting heeft betwist, stelt de Raad van State aan het Hof de voormelde vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  A. Martin, verzoekende partij voor de Raad van State, verwijst naar de arresten nrs. 55/2001 en 
128/2001 van het Hof en leidt daaruit af dat de gemeenschaps- en gewestwetgevers in de aangelegenheid van de 
uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen slechts kunnen optreden om de bescherming die door de 
federale wet aan de bestuurden wordt geboden aan te vullen of te preciseren, maar dat zij het niveau van 
bescherming niet kunnen verminderen, inzonderheid door te voorzien in afwijkingen van de verplichting tot 
uitdrukkelijke motivering. Hij besluit daaruit dat de in het geding zijnde bepaling, in die zin geïnterpreteerd dat 
zij afwijkt van de verplichting tot uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen waarin is voorzien bij de 
artikelen 2 en 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991, de regels inzake de verdeling van de bevoegdheden 
tussen de Staat, de gemeenschappen en de gewesten schendt. 
 
 A.2.1.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, het Milieucollege van het Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest en het Brussels Instituut voor Milieubeheer betogen in hoofdorde dat artikel 55 van de ordonnantie van 
5 juni 1997 de regeling preciseert en aanvult die is ingesteld bij de wet van 29 juli 1991 betreffende de 
uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. Zij zetten uiteen dat die bepaling de reproductie is van 
artikel 46 van de ordonnantie van 30 juli 1992 betreffende de milieuvergunning, waarbij uit de parlementaire 
voorbereiding ervan blijkt dat de ordonnantiegever geenszins wilde afwijken van de regeling van uitdrukkelijke 
motivering maar dat hij integendeel de bedoeling had de regeling die van toepassing was inzake 
milieuvergunningen te preciseren door in richtlijnen te voorzien voor de beslissingsbevoegdheid van de 
milieuoverheden en door bijgevolg de bescherming te waarborgen die aan de bestuurden dient te worden 
verleend. Zij doen gelden dat het aantal elementen waarmee de milieuoverheden rekening dienen te houden 
wanneer zij uitspraak doen over een milieuvergunningsaanvraag en de techniciteit van de aangelegenheid 
verantwoorden dat de ordonnantiegever heeft toegestaan dat de overwegingen met betrekking tot de 
inachtneming van die elementen zowel in de motivering van de beslissing zelf als in het administratieve dossier 
worden vermeld. Zij voegen eraan toe dat het in overeenstemming is met de lering over de wet van 29 juli 1991 
betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen dat uit de motivering niet systematisch alle 
criteria voor de beoordeling van de aanvraag hoeven te blijken. 
 
 A.2.2.  In ondergeschikte orde doen de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, het Milieucollege van het 
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en het Brussels Instituut voor Milieubeheer gelden dat indien ervan zou 
moeten worden uitgegaan, zoals de verwijzende rechter dat lijkt te doen, dat de in het geding zijnde bepaling tot 
gevolg zou hebben te voorzien in een vrijstelling van de toepassing van de voormelde wet van 29 juli 1991 of 
zonder meer ervan af te wijken, zij zou kunnen worden verantwoord door de inwerkingstelling van de impliciete 
bevoegdheden, in overeenstemming met artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 
der instellingen. Zij gaan ervan uit dat de in het geding zijnde bepaling noodzakelijk is voor de uitoefening van 
de bevoegdheden van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest inzake leefmilieu en, in het bijzonder, inzake politie 
van de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke bedrijven, omdat de techniciteit van de aangelegenheid en de 
veelheid van elementen waarmee rekening dient te worden gehouden, verantwoorden dat de motivering van de 
inaanmerkingneming ervan niet noodzakelijk in de beslissing zelf wordt vermeld. Zij zijn van mening dat de 
aangelegenheid zich klaarblijkelijk leent tot een gedifferentieerde regeling. Tot slot voegen zij eraan toe dat de 
aantasting van de federale bevoegdheid slechts marginaal is, omdat de in het geding zijnde bepaling niets anders 
doet dan een specifieke precisering inzake motivering van de milieuvergunningen aanbrengen. 
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 A.3.  A. Martin, verzoekende partij voor de Raad van State, antwoordt dat niet redelijkerwijs kan worden 
betoogd, zoals de tussenkomende partijen dat in hoofdorde doen, dat de in het geding zijnde bepaling alleen ten 
doel zou hebben de regeling van de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen die van toepassing is 
inzake leefmilieu te preciseren. Hij herinnert eraan dat het doel van de motiveringsverplichting erin bestaat de 
adressaat van de handeling en de belanghebbende derden in staat te stellen de redenen te begrijpen die de 
beslissing hebben bepaald, en doet gelden dat aan die verplichting niet kan worden voldaan in het geval dat de 
motivering niet in de handeling moet worden vermeld maar uit het dossier kan worden afgeleid. 
 
 Ten aanzien van de argumentatie die door de tussenkomende partijen in ondergeschikte orde wordt 
voorgesteld, antwoordt A. Martin dat niets het mogelijk maakt te begrijpen in welk opzicht het feit af te wijken 
van de verplichting tot uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen noodzakelijk zou zijn inzake 
leefmilieu, noch in welk opzicht die aantasting als marginaal zou kunnen worden beschouwd. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op artikel 55, derde lid, van de ordonnantie 

van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen. In de versie ervan die van toepassing is 

op de beslissing die het voorwerp uitmaakt van het beroep dat voor het verwijzende 

rechtscollege hangende is, bepaalt artikel 55 van de voormelde ordonnantie : 

 

 « In acht te nemen elementen bij het nemen van de beslissing 
 
 Naast de in de aanvraag of in het beroep vermelde gegevens en onverminderd alle andere 
inlichtingen die nuttig kunnen zijn, moet bij het nemen van iedere beslissing met de volgende 
elementen rekening worden gehouden : 
 
 1°  de beste beschikbare technieken om de behoeften aan primaire energie tot een 
minimum te beperken en de CO2-uitstoot te verminderen, om de gevaren, hinder of 
ongemakken van de inrichting te voorkomen, te verminderen of te verhelpen, alsook de 
concrete gebruiksmogelijkheden van deze technieken; 
 
 2°  de wisselwerking tussen de gevaren, hinder en ongemakken van de geplande 
inrichting en die van bestaande inrichtingen; 
 
 3°  de waarschijnlijkheid, de mogelijkheid en de gevolgen van zware ongevallen in de 
geplande inrichting en de wisselwerking ervan met die van de bestaande inrichtingen 
(domino-effect); 
 
 4°  de dwingende bepalingen die van toepassing zijn, met inbegrip van de programma's 
ter vermindering van de vervuiling en met name de voorschriften en doelstellingen van het 
gewestplan en het gewestplan betreffende de preventie en het beheer van afvalstoffen die 
bindend zijn voor de uitreikende overheid anderzijds; 
 
 5°  de adviezen die binnen de termijn worden uitgebracht door de geraadpleegde 
personen en diensten. Indien er een effectenstudie werd uitgevoerd, zal met de gegevens en de 
besluiten ervan speciaal rekening worden gehouden. 
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 Bij het nemen van elke beslissing, moeten de belangen die in artikel 2 worden genoemd, 
en de belangen van de aanvrager of de uitbater onderling worden afgewogen. 
 
 Deze gegevens moeten naar behoren vermeld staan in de motivering van de beslissing, 
ofwel in het dossier zijn opgenomen. 
 
 […] ». 
 

 B.2.  Uit de rechtspraak van de Raad van State blijkt dat die ervan uitgaat dat het derde 

lid van die bepaling van toepassing is op alle elementen die zijn vermeld in de punten 1° tot 

5° van het eerste lid ervan en dat het afwijkt van de verplichting tot uitdrukkelijke motivering 

die is ingesteld bij de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen. Hij besluit daaruit dat de motivering van de afweging tussen de 

milieubelangen en de belangen van de aanvrager van de milieuvergunning niet noodzakelijk 

moet worden opgenomen in de uitdrukkelijke motivering van de handeling maar eveneens 

slechts in het dossier kan worden vermeld (RvSt, 8 februari 2011, nr. 211.127; 21 juni 2012, 

nr. 219.910). 

 

 B.3.  Het Hof wordt verzocht de overeenstemming te onderzoeken van het derde lid van 

artikel 55 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen met de 

regels inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de Staat, de gemeenschappen en de gewesten, 

in zoverre het, aldus geïnterpreteerd, de overheden die uitspraak doen over de 

milieuvergunningsaanvragen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest vrijstelt van de 

toepassing van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen, meer in het bijzonder van de artikelen 2 en 3 ervan, of in zoverre het, 

aldus geïnterpreteerd, afwijkt van de voormelde wet van 29 juli 1991. 

 

 B.4.1.  De artikelen 1 tot 3 van de wet van 29 juli 1991 bepalen : 

 

 « Artikel 1.  Voor de toepassing van deze wet moeten worden verstaan onder : 
 
 -  Bestuurshandeling : De eenzijdige rechtshandeling met individuele strekking die 
uitgaat van een bestuur en die beoogt rechtsgevolgen te hebben voor één of meer bestuurden 
of voor een ander bestuur; 
 
 -  Bestuur : De administratieve overheden als bedoeld in artikel 14 van de gecoördineerde 
wetten op de Raad van State; 
 
 -  Bestuurde : Elke natuurlijke of rechtspersoon in zijn betrekkingen met het bestuur. 
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 Art. 2.  De bestuurshandelingen van de besturen bedoeld in artikel 1 moeten uitdrukkelijk 
worden gemotiveerd. 
 
 Art. 3.  De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen 
vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn ». 
 

 B.4.2.  Die bepalingen veralgemenen de verplichting de bestuurshandelingen met 

individuele draagwijdte uitdrukkelijk te motiveren. De uitdrukkelijke motivering van de 

betrokken handelingen is voortaan een recht van de bestuurde, aan wie aldus een bijkomende 

waarborg wordt geboden tegen bestuurshandelingen met individuele strekking die willekeurig 

zouden zijn. 

 

 B.5.1.  Krachtens zijn residuaire bevoegdheid heeft de federale wetgever de verplichting 

van uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen geregeld teneinde de bescherming 

van de bestuurde te verzekeren ten aanzien van handelingen die van alle administratieve 

overheden uitgaan. De gewest- en gemeenschapswetgevers kunnen de bij de wet van 29 juli 

1991 geboden bescherming aanvullen of preciseren met betrekking tot de handelingen 

waarvoor de gewesten en de gemeenschappen bevoegd zijn. 

 

 B.5.2.  Daarentegen zou een gemeenschaps- of gewestwetgever, zonder de federale 

bevoegdheid ter zake te schenden, niet vermogen de bescherming die door de federale 

wetgeving aan de bestuurden wordt geboden te verminderen door de overheden die optreden 

in de aangelegenheden waarvoor hij bevoegd is, vrij te stellen van de toepassing van die wet 

of door die overheden toe te staan daarvan af te wijken. 

 

 B.6.  De in het geding zijnde bepaling, geïnterpreteerd zoals aangegeven in B.2, doet 

afbreuk aan het recht van de adressaat van de handeling, maar eveneens van elke 

belanghebbende derde, om onmiddellijk kennis te nemen van de motieven die de beslissing 

verantwoorden door de vermelding ervan in de handeling zelf. Bijgevolg doet zij eveneens 

afbreuk aan de federale bevoegdheid inzake bescherming van de rechten van de bestuurden. 

 

 B.7.1.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, het Milieucollege van het Brusselse 

Hoofdstedelijke Gewest en het Brussels Instituut voor Milieubeheer doen gelden dat de 

aantasting van de federale bevoegdheid zou kunnen worden verantwoord door het beroep, in 

overeenstemming met de artikelen 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 



7 

hervorming der instellingen en 4 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking 

tot de Brusselse instellingen, op de impliciete bevoegdheden door de ordonnantiegever 

wanneer hij de afgifte van de milieuvergunningen reglementeert. 

 

 B.7.2.  Opdat artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 van toepassing kan 

zijn, is vereist dat de aangenomen reglementering noodzakelijk is voor de uitoefening van de 

bevoegdheden van het gewest, dat de aangelegenheid zich leent tot een gedifferentieerde 

regeling en dat de weerslag van de in het geding zijnde bepalingen op de aangelegenheid 

slechts marginaal is. 

 

 B.8.1.  De afbreuk die te dezen wordt gedaan aan de federale bevoegdheid inzake 

bescherming van de rechten van de bestuurden lijkt niet noodzakelijk voor de uitoefening van 

de gewestbevoegdheid met betrekking tot de reglementering van de milieuvergunningen. 

Hoewel de techniciteit van die aangelegenheid en het grote aantal elementen waarmee 

rekening dient te worden gehouden bij de beslissing met betrekking tot een 

vergunningsaanvraag verantwoorden dat de ordonnantiegever een lijst heeft opgesteld van de 

elementen die door de overheid in aanmerking dienen te worden genomen, is het immers 

daarom nog niet noodzakelijk om, voor het uitreiken of het weigeren van een 

milieuvergunning, de steller van de handeling ervan vrij te stellen in die handeling de 

motieven aan te geven die de basis vormen van de beslissing die is genomen ingevolge het 

onderzoek van die elementen. 

 

 B.8.2.  Bovendien is de afbreuk die wordt gedaan aan de federale bevoegdheid met 

betrekking tot de bescherming van de rechten van de bestuurden niet marginaal, aangezien zij 

erop neerkomt alle aanvragers van milieuvergunningen alsook alle bij die laatste belang 

hebbende derden die onder het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest ressorteren, uit te sluiten 

van het recht om in de handeling zelf kennis te kunnen nemen van de motieven van een 

administratieve beslissing. 

 

 B.9.  Zonder dat het noodzakelijk is bovendien te onderzoeken of de aangelegenheid zich 

kan lenen tot een gedifferentieerde regeling, vloeit uit het voorgaande voort dat te dezen niet 

is voldaan aan de voorwaarden voor de toepassing van artikel 10 van de bijzondere wet van 

8 augustus 1980. 
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 B.10.  Artikel 55, derde lid, van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de 

milieuvergunningen is bijgevolg niet in overeenstemming met de regels die door of krachtens 

de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheid van de 

Staat, de gemeenschappen en de gewesten. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 55, derde lid, van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 

5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen schendt de regels die door of krachtens de 

Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, 

de gemeenschappen en de gewesten. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 13 juni 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut R. Henneuse 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5434 

 
 

Arrest nr. 92/2013 
van 19 juni 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 73quater van de wetten betreffende de 

kinderbijslag voor loonarbeiders, samengeordend op 19 december 1939, zoals gewijzigd bij 

artikel 143 van de wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen, gesteld door het 

Arbeidshof te Luik. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, 

P. Nihoul en F. Daoût, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter R. Henneuse, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 18 juni 2012 in zake Laurent Lambotte en Anisa Arbib tegen de Rijksdienst 
voor Kinderbijslag voor Werknemers, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is 
ingekomen op 25 juni 2012, heeft het Arbeidshof te Luik de volgende prejudiciële vraag 
gesteld : 
 
 « Schendt artikel 73quater van de wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, 
samengeordend op 19 december 1939, in de versie ervan die is gewijzigd bij de wet van 
20 juli 2006 houdende diverse bepalingen, 
 
 in die zin geïnterpreteerd dat het het voordeel van de adoptiepremie die het instelt 
voorbehoudt aan het kind dat is geadopteerd of waarvoor de adoptieprocedure is ingeleid in 
de zin van het Belgisch recht en dus de volle wees uitsluit die in het gezin wordt opgenomen 
door de werking van de Marokkaanse wet betreffende de tenlasteneming van verlaten 
kinderen (kafala), 
 
 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 22bis van de 
Grondwet, de artikelen 2 en 20 van het Verdrag inzake de rechten van het kind, aangenomen 
te New York op 20 november 1989, en artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 
1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, alsook artikel 1 van het Aanvullend 
Protocol nr. 2 bij dat Verdrag ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  Laurent Lambotte en Anisa Arbib, wonende te 4530 Villers-le-Bouillet, rue Burette 17; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 7 mei 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. I. De Matteis, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. S. Sarolea, advocaat bij de 
balie te Nijvel, voor Laurent Lambotte en Anisa Arbib; 
 
 .  Mr. L. Delmotte, tevens loco Mr. J. Vanden Eynde, advocaten bij de balie te Brussel, 
voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J. Spreutels en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Op 1 oktober 2005 huwt Laurent Lambotte met Anisa Arbib, van Marokkaanse afkomst maar van 
Belgische nationaliteit. 
 
 Bij beschikking van 1 oktober 2009, met name gegrond op de Marokkaanse wet nr. 15-01 « betreffende de 
tenlasteneming (de kafala) van verlaten kinderen », afgekondigd bij de dahir nr. 1-02-172 van 1 rabii II 1423 
(13 juni 2002), vertrouwt de voogdijrechter van de Rechtbank van eerste aanleg te Berkane (Koninkrijk 
Marokko) aan Anisa Arbib de kafala toe van een kind dat op 16 juni 2009 in Berkane is geboren, wiens vader 
onbekend is en dat door zijn moeder verlaten is. Op 14 oktober 2009 staat dezelfde Rechtbank Anisa Arbib toe 
het Marokkaanse grondgebied te verlaten in het gezelschap van het kind om het te huisvesten in het ambtsgebied 
van het Marokkaanse consulaat te Luik. 
 
 Kort na dat kind in hun gezin te hebben opgenomen, vragen Laurent Lambotte en Anisa Arbib op 14 juni 
2010 bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) de betaling aan van kinderbijslag ten 
voordele van dat kind, alsook de betaling van de adoptiepremie bedoeld in artikel 73quater van de 
samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. De aangevraagde bijslag wordt 
toegekend bij een beslissing die twee dagen later aan Anisa Arbib ter kennis wordt gebracht. Bij een beslissing 
die op 23 november 2010 ter kennis wordt gebracht, weigert de RKW daarentegen de toekenning van de 
adoptiepremie. 
 
 Bij vonnis van 7 oktober 2011 is de Arbeidsrechtbank te Hoei van oordeel dat de adoptie en de kafala geen 
vergelijkbare instellingen zijn en bevestigt zij de negatieve beslissing van de RKW. Het Arbeidshof te Luik, 
waaraan het door Laurent Lambotte en Anisa Arbib tegen dat vonnis ingestelde hoger beroep is voorgelegd, 
beslist op verzoek van de appellanten aan het Hof de hierboven weergegeven prejudiciële vraag te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  Laurent Lambotte en Anisa Arbib beginnen met uiteen te zetten dat de kafala een instelling is die 
vergelijkbaar is met de adoptie. 
 
 Zij voeren aan dat de situatie van het geadopteerde kind identiek is aan die van het kind dat ten laste is 
genomen met toepassing van de Marokkaanse wet nr. 15-01 « betreffende de tenlasteneming (de kafala) van 
verlaten kinderen », afgekondigd bij de dahir nr. 1-02-172 van 1 rabii II 1423 (13 juni 2002), omdat die beide 
kinderen, zonder enige ouderlijke band, worden opgenomen in een nieuw gezin, dat daartoe aanzienlijke 
onkosten maakt om hen op te voeden. Zij onderstrepen echter dat de kafala, die een vorm van voogdij is, geen 
enkele afstammingsband doet ontstaan tussen het kind en de persoon die het ten laste neemt. Zij doen opmerken 
dat het Koninkrijk Marokko de adoptieve afstamming niet kent en betogen dat de bij de voormelde wet 
georganiseerde kafala zeer dicht aansluit bij de adoptie voor wat betreft de inachtneming van het belang van het 
kind en de manier waarop het ten laste wordt genomen bij ontstentenis van biologische familie. 
 
 Laurent Lambotte en Anisa Arbib merken bovendien op dat de adoptiepremie is opgevat als een financiële 
hulp ten voordele van gezinnen die zich geplaatst zien voor uitzonderlijke uitgaven die verband houden met de 
komst van een kind in hun huishouden. Zij gaan ervan uit dat, vanuit dat oogpunt, het gezin dat adopteert zich in 
een situatie bevindt die gelijk is aan die van het gezin dat een kind ten laste neemt met toepassing van de 
voormelde Marokkaanse wet. Zij doen ook opmerken dat geen van beide gezinnen kan rekenen op de financiële 
bijstand van het oorspronkelijke gezin van het kind. 
 
 Laurent Lambotte en Anisa Arbib onderstrepen bovendien dat, in tegenstelling met wat het Arbeidshof te 
Bergen stelt in een arrest van 3 september 2009, de precieze verplichtingen die, met toepassing van de 
voormelde wet, wegen op de persoon die instaat voor de kafala een band instellen met het betrokken kind. 
Verwijzend naar artikel 22 van die wet, leggen zij de nadruk op het feit dat de financiële lasten die voortvloeien 
uit de tenlasteneming van het kind bestaan los van elke afstammingsband met dat kind. 
 



4 

 

 A.2.  Laurent Lambotte en Anisa Arbib zetten vervolgens uiteen dat noch de omstandigheid dat de adoptie 
een afstammingsband doet ontstaan, noch het verschil tussen de adoptie en de kafala objectieve criteria vormen 
ten aanzien van het doel dat met de wet wordt nagestreefd. 
 
 Zij voeren aan dat de adoptiepremie ten doel heeft een gezin dat zich, wegens de opvang en de 
tenlasteneming op lange termijn van een pasgeboren kind, geplaatst ziet voor onkosten die onafhankelijk zijn 
van de oorsprong van het kind of van de juridische aard van de band tussen het kind en dat gezin, financieel te 
helpen. 
 
 Onder verwijzing naar een arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 8 december 2009 
(Munoz Diaz t. Spanje) met betrekking tot de weigering een pensioen te betalen aan een dame die gehuwd is 
volgens de zigeunergebruiken, merken zij op dat het kind dat zij hebben opgenomen de toelating heeft gekregen 
het Belgische grondgebied binnen te komen om met hen samen te leven, dat de Belgische autoriteiten het 
beschouwden als deel uitmakend van hun gezin en dat zij verantwoordelijk waren voor zijn daden en zijn 
onderhoud. 
 
 Zij verwijzen ook naar de artikelen 2, lid 2, en 3, lid 1, van het Verdrag inzake de rechten van het kind en 
leiden uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens met betrekking tot de artikelen 3 
en 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens af dat de bescherming van het kind voor de Staat 
een resultaatsverbintenis vormt. 
 
 Zij doen bovendien opmerken dat de kafala een openbare instelling is die wordt toegekend door een 
rechter, die ook als opdracht heeft het goede verloop ervan te verzekeren, gelet op de belangen van het kind. Zij 
merken eveneens op dat een kafala slechts door de autoriteiten van het Koninkrijk België kan worden erkend 
mits wordt voldaan aan de voorwaarden uitgedrukt in het Wetboek van internationaal privaatrecht, zoals de 
inachtneming van de rechten van de verdediging en van de openbare orde, waarvan het hoger belang van het 
kind deel uitmaakt. Zij voegen eraan toe dat de machtiging inzake de toegang van het betrokken kind tot het 
grondgebied een voorafgaande administratieve controle door de Dienst Vreemdelingenzaken veronderstelt. 
 
 Laurent Lambotte en Anisa Arbib preciseren tot slot dat de eventuele terugtrekking van de persoon die 
instaat voor de kafala aan de tenlasteneming slechts een einde kan maken na een controle door het bevoegde 
Marokkaanse rechtscollege, dat rekening houdt met het hoger belang van het kind. Zij merken ook op dat een 
dergelijke terugtrekking geen afbreuk doet aan het bestaan van onkosten waarvoor het gezin van de persoon die 
zich terugtrekt zich geplaatst zag bij de opvang van het kind. 
 
 A.3.1.  Laurent Lambotte en Anisa Arbib betogen dat het verschil in behandeling tussen de adoptie en de 
kafala onevenredig is ten aanzien van het recht van elk kind om de sociale zekerheid, het recht op de 
eerbiediging van het gezinsleven en het recht op de eerbiediging van de eigendom te genieten, die respectievelijk 
worden erkend bij artikel 26 van het Verdrag inzake de rechten van het kind, bij artikel 8 van het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens en bij artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag. 
 
 Uit diverse arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens met betrekking tot de kinderbijslag 
(EHRM, 25 oktober 2005, Niedzwiecki t. Duitsland; EHRM, 28 oktober 2010, Saidoun t. Griekenland) of met 
betrekking tot een ouderschapsverloftoelage (EHRM, 27 maart 1998, Petrovic t. Oostenrijk) leiden zij af dat de 
toekenning van de adoptiepremie onder het recht op de eerbiediging van het gezinsleven valt. Uit andere arresten 
van hetzelfde Hof (EHRM, 16 september 1996, Gayguzuz t. Oostenrijk; EHRM, 30 september 2003, Koua 
Poirrez t. Frankrijk) leiden zij af dat het recht op de eerbiediging van de eigendom de sociale rechten beoogt en 
zij zijn van mening dat een discriminatie met betrekking tot die rechten onverenigbaar is met artikel 14 van het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in samenhang gelezen met artikel 8 van dat Verdrag en met 
artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag. 
 
 A.3.2.  Laurent Lambotte en Anisa Arbib merken op dat de opvang van een kind in het kader van een 
kafala of een adoptie zich duidelijk onderscheidt van andere situaties zoals de tijdelijke opvang van een kind of 
de plaatsing, omstandigheden die op specifieke wijze zijn geregeld in de Franse Gemeenschap, waar in een 
bijzondere hulp is voorzien. 
 
 Zij voegen eraan toe dat, rekening houdend, enerzijds, met de burgerlijke en administratieve controle 
waarvan een kafala in België het voorwerp uitmaakt en, anderzijds, met de fundamentele rechten van het kind, 
de weigering van een adoptiepremie aan een persoon die instaat voor een kafala niet kan worden verantwoord 
door de zorg om ter zake misbruiken te vermijden. 
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 A.3.3.  Laurent Lambotte en Anisa Arbib gaan tot slot ervan uit dat artikel 8 van het Europees Verdrag voor 
de rechten van de mens de Belgische autoriteiten ertoe verplicht een financiële bescherming toe te kennen aan 
het gezinsleven dat is voortgekomen uit de kafala. In dat verband verwijzen zij naar een arrest van het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens met betrekking tot de uitvoerbaarverklaring van een buitenlands vonnis 
waarbij een adoptie is uitgesproken (EHRM, 28 juni 2007, Wagner en J.M.W.L. t. Luxemburg). Zij zijn van 
mening dat de sociale gevolgen van een beslissing om een kafala toe te kennen moeten worden erkend, met 
toepassing van de voormelde internationale bepaling en van artikel 2 van het Verdrag inzake de rechten van het 
kind, dat elke discriminatie op grond van de nationaliteit of op grond van de omstandigheid dat in de Staat van 
herkomst van het kind geen adoptie is toegestaan, zou verbieden. 
 
 A.4.1.  In hoofdorde betoogt de Ministerraad dat de prejudiciële vraag ontkennend dient te worden 
beantwoord. 
 
 A.4.2.  Hij begint met uiteen te zetten dat de situatie van een kind dat geadopteerd is of waarvoor de 
adoptieprocedure ingeleid is, niet vergelijkbaar is met die van een kind dat ten laste is genomen met toepassing 
van de Marokkaanse wet nr. 15-01 « betreffende de tenlasteneming (de kafala) van verlaten kinderen ». Hij 
preciseert dat alle elementen van een vergelijking in de Belgische rechtsorde lokaliseerbaar dienen te zijn. 
 
 Verwijzend naar een arrest van het Arbeidshof te Bergen van 3 september 2009, is hij van mening dat die 
kafala zich zeer duidelijk van de adoptie onderscheidt en dat de eerste niet kan worden gelijkgesteld met de 
tweede. Hij onderstreept in het bijzonder dat alleen de adoptie een afstammingsband doet ontstaan en dat zij is 
onderworpen aan zeer strikte voorwaarden met betrekking tot, met name, de geschiktheid van de adoptanten. Hij 
doet ook opmerken dat de redenen voor de beëindiging van een kafala zeer talrijk zijn en dat een eenvoudige 
terugtrekking volstaat. 
 
 De Ministerraad voert ook aan dat het niet aan de federale overheid, maar aan de gemeenschappen, die 
bevoegd zijn voor het gezinsbeleid, toekomt een financiële hulp toe te kennen aan de gezinnen die een kind 
opnemen buiten het kader van de adoptie. Hij wijst erop dat de kafala die is georganiseerd bij de Marokkaanse 
wet nr. 15-01 meer gelijkenissen vertoont met de gemeenschapsmaatregelen met betrekking tot de opvang van 
kinderen dan met de adoptie, zodat die kafala niet kan worden vergeleken met de adoptie. 
 
 A.4.3.  De Ministerraad zet vervolgens uiteen dat, zelfs indien de in de prejudiciële vraag beoogde 
categorieën van personen vergelijkbaar worden geacht, het bekritiseerde verschil in behandeling op een 
objectieve en redelijke verantwoording berust. 
 
 Hij merkt op dat, rekening houdend met de Belgische regels met betrekking tot de interlandelijke adoptie, 
een persoon die instaat voor een kafala met toepassing van de Marokkaanse wet nr. 15-01 een kind slechts in 
beperkte gevallen kan adopteren en mits voorwaarden in acht worden genomen waaraan niet is voldaan in de 
zaak die aan de oorsprong ligt van de prejudiciële vraag. 
 
 De Ministerraad onderstreept dat het Koninkrijk Marokko het verbod op de adoptie verantwoordt door de 
gevolgen ervan op de afstamming en op erfrechtelijk vlak. Hij doet ook opmerken dat de kafala van veel 
onzekerder aard is dan de adoptie, aangezien daaraan een einde kan worden gemaakt door een eenvoudige 
terugtrekking van de persoon die instaat voor de tenlasteneming van het kind. Hij besluit daaruit dat de 
doelstelling die met de in het geding zijnde bepaling wordt nagestreefd, namelijk de adoptiepremie 
voorbehouden aan de personen die, mits strikte voorwaarden in acht worden genomen, belangrijke en duurzame 
verbintenissen op zich nemen, legitiem is. 
 
 A.4.4.  De Ministerraad betoogt dat een bevestigend antwoord op de prejudiciële vraag tot gevolg zou 
hebben het voordeel van de adoptiepremie uit te breiden tot elke persoon die buiten het kader van de adoptie 
instaat voor de « materiële huisvesting » van een kind, hetgeen onvermijdelijk misbruiken met zich zou 
meebrengen die verband houden met de grote onzekerheid van die huisvesting en een budgettaire weerslag zou 
hebben die de stabiliteit van het huidige systeem in gevaar zou kunnen brengen. 
 
 Hij is van mening dat de wetgever over een ruime beoordelingsbevoegdheid beschikt wanneer hij, binnen 
de grenzen van de beschikbare financiële middelen, de sociale situaties bepaalt die een bijzondere hulp vergen. 
 
 Hij doet ook opmerken dat de in het geding zijnde bepaling het gezin dat een kind opneemt dat het 
voorwerp uitmaakt van een kafala niet het recht ontzegt materiële hulp aan te vragen bij de gemeenschappen, ter 
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uitvoering van de gemeenschapsmaatregelen met betrekking tot de opvang van kinderen, die ook voorzien in 
controles en het optreden van de diensten voor hulpverlening aan de jeugd. 
 
 A.4.5.  De Ministerraad gaat ervan uit dat de keuze van de wetgever evenmin discriminerend is wanneer de 
artikelen 10 en 11 worden gelezen in samenhang met artikel 22bis van de Grondwet. 
 
 A.4.6.  De Ministerraad zet bovendien uiteen dat de in het geding zijnde bepaling ook niet onbestaanbaar is 
met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de in de prejudiciële vraag bedoelde 
internationale bepalingen. 
 
 Hij doet opmerken dat, aangezien het bekritiseerde verschil in behandeling onder kinderen niet 
onbestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, het geen discriminatie op grond van de 
omstandigheden van de ouders of de wettige voogden van het kind in de zin van artikel 2 van het Verdrag inzake 
de rechten van het kind kan vormen. Hij merkt ook op dat de in het geding zijnde bepaling geen enkele 
hinderpaal opwerpt voor de bescherming van het kind die is vereist bij artikel 20 van datzelfde Verdrag. 
 
 De Ministerraad voert voorts aan dat de weigering om een adoptiepremie toe te kennen aan personen die 
het betrokken kind niet kunnen adopteren geenszins een inmenging vormt in het gezinsleven in de zin van 
artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Hij is van mening dat een dergelijke situatie 
niet kan worden gelijkgesteld met een geval van weigering om een adoptie die is uitgesproken via een 
buitenlandse rechterlijke beslissing te erkennen. Hij voegt eraan toe dat de weigering om een adoptiepremie toe 
te kennen de voormelde personen niet belet andere sociale voordelen te genieten die verbonden zijn aan de 
opvang van een kind buiten het kader van de adoptie. 
 
 Hij doet tot slot opmerken dat het niet noodzakelijk is te weten of de adoptiepremie een recht is dat wordt 
beschermd door artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens, aangezien het bekritiseerde verschil in behandeling niet discriminerend is. 
 
 A.5.  In ondergeschikte orde betoogt de Ministerraad dat de prejudiciële vraag geen antwoord behoeft. 
 
 Hij gaat ervan uit dat, rekening houdend met de verschillen tussen de voorwaarden, de gevolgen en de duur 
van de adoptie en die van de kafala, een eventuele discriminatie niet in de in het geding zijnde bepaling zou 
kunnen worden gelokaliseerd, aangezien die geenszins de feitelijke situatie regelt die aan de oorsprong ligt van 
de prejudiciële vraag. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 73quater van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor 

loonarbeiders bepaalt : 

 

 « § 1.  De kinderbijslagfondsen alsook de in artikel 18 bedoelde overheden en openbare 
instellingen kennen een adoptiepremie toe onder de volgende voorwaarden : 
 
 1°  een verzoekschrift is ingediend bij de bevoegde rechtbank of, bij gebrek hieraan, een 
adoptieakte is ondertekend : deze documenten drukken de wil van de rechthebbende of zijn 
echtgenoot uit om een kind te adopteren; 
 
 2°  de adoptant of zijn echtgenoot vervult de voorwaarden om het recht te doen ontstaan 
op kinderbijslag, behalve die bedoeld in artikel 51, § 3; 
 
 3°  het kind maakt deel uit van het gezin van de adoptant; 
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 4°  het kind vervult de voorwaarden, bedoeld in de artikelen 62 of 63. 
 
 Indien het kind reeds deel uitmaakt van het gezin van de adoptant op de datum van de 
indiening van het verzoekschrift of, bij gebreke hiervan, op de datum van de ondertekening 
van de akte, moeten de voorwaarden bedoeld in het eerste lid, 2° en 4°, vervuld zijn op deze 
datum. 
 
 Indien het kind nog geen deel uitmaakt van het gezin van de adoptant op de datum van de 
indiening van het verzoekschrift of, bij gebrek hieraan, op de datum van de ondertekening van 
de akte, moet de voorwaarde bedoeld in het eerste lid, 2°, vervuld zijn op de datum van het 
vonnis dat voortvloeit uit het verzoekschrift of, bij gebrek hieraan, op de datum van het 
verlijden van de akte alsmede op het ogenblik dat het kind werkelijk deel uitmaakt van het 
gezin van de adoptant en moet de voorwaarde bedoeld in het eerste lid, 4°, vervuld zijn op het 
ogenblik dat het kind werkelijk deel uitmaakt van het gezin van de adoptant. 
 
 § 2.  De adoptiepremie bedraagt 926,95 EUR. 
 
 Het bedrag van de adoptiepremie dat toegekend wordt voor het geadopteerde kind, is 
datgene dat van toepassing is op de datum van de indiening van het verzoekschrift of, bij 
gebrek hieraan, op de datum van de ondertekening van de adoptieakte. Indien echter het kind 
op deze datum nog geen deel uitmaakt van het gezin van de adoptant, is het bedrag van de 
adoptiepremie datgene dat van toepassing is op de datum waarop het kind werkelijk deel 
uitmaakt van dit gezin. 
 
 § 3.  De minister van Sociale Zaken of de ambtenaar van het Ministerie van Sociale 
Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu die hij aanduidt, kan evenwel de adoptiepremie 
toekennen in behartigenswaardige gevallen, wanneer de voorwaarden van § 1, 2° of 4° niet 
zijn vervuld. 
 
 De minister van Sociale Zaken heeft dezelfde bevoegdheid inzake categorieën van 
behartigenswaardige gevallen. Hij dient dan wel vooraf het advies van het Beheerscomité van 
de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers in te winnen. 
 
 § 4.  Er kan voor hetzelfde kind slechts één enkele adoptiepremie aan de adoptant of zijn 
echtgenoot worden toegekend. 
 
 De adoptiepremie kan niet worden toegekend aan de adoptant of aan zijn echtgenoot, 
indien de adoptant, zijn echtgenoot of de persoon met wie hij een feitelijk gezin vormt in de 
zin van artikel 56bis, § 2, het kraamgeld heeft ontvangen voor hetzelfde kind ». 
 

 B.2.  Uit de motivering van de verwijzingsbeslissing en de procedurestukken die zijn 

overgezonden door het verwijzende rechtscollege blijkt dat het Hof wordt verzocht uitspraak 

te doen over de bestaanbaarheid van artikel 73quater van de samengeordende wetten 

betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders - in zoverre het het kind dat, geboren uit een 

onbekende vader en verlaten door zijn moeder, door een natuurlijke persoon ten laste is 

genomen met toepassing van de Marokkaanse wet betreffende de tenlasteneming van verlaten 
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kinderen (kafala), uitsluit van het voordeel van de adoptiepremie die het instelt - met 

artikel 22bis van de Grondwet en met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in 

samenhang gelezen met de artikelen 2 en 20 van het Verdrag inzake de rechten van het kind, 

met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 1 van het 

Eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag. 

 

 B.3.1.  Uit de motivering van de verwijzingsbeslissing blijkt dat het eerst aan het Hof 

toekomt uitspraak te doen over de grondwettigheid van het verschil in behandeling dat de in 

het geding zijnde bepaling zou maken tussen twee categorieën van kinderen : enerzijds, 

diegenen die, met toepassing van de Belgische wetskrachtige normen met betrekking tot de 

adoptie, geadopteerd zijn of het voorwerp uitmaken van een verzoek tot adoptie of van een 

adoptieakte en, anderzijds, de kinderen die, geboren uit een onbekende vader en verlaten door 

hun moeder, door een natuurlijke persoon ten laste zijn genomen met toepassing van de 

Marokkaanse wet nr. 15-01 « betreffende de tenlasteneming (de kafala) van verlaten 

kinderen », afgekondigd bij de dahir nr. 1-02-172 van 1 rabii II 1423 (13 juni 2002). 

 

 B.3.2.1.  Die tenlasteneming - of kafala - van een verlaten kind is « de verbintenis om de 

bescherming, de opvoeding en het onderhoud van een verlaten kind ten laste te nemen net 

zoals een vader dat voor zijn kind zou doen » (artikel 2, eerste zin, van de wet nr. 15-01). 

 

 Als « verlaten kind » wordt beschouwd elk kind dat de volle leeftijd van achttien jaar niet 

heeft bereikt en dat zich in een van de volgende situaties bevindt : 

 

 -  geboren zijn uit onbekende ouders of uit een onbekende vader en een bekende moeder 

die het uit vrije wil heeft verlaten; 

 

 -  wees zijn of ouders hebben die onbekwaam zijn om in zijn behoeften te voorzien of die 

niet over wettige bestaansmiddelen beschikken; 

 

 -  ouders hebben die zich slecht gedragen en hun verantwoordelijkheid inzake 

bescherming en keuzevoorlichting teneinde het kind op het goede pad te leiden, niet opnemen, 

zoals wanneer dezen uit het wettelijke toezicht zijn ontzet of wanneer een van beiden, na het 
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overlijden of de onbekwaamheid van de andere, van het rechte pad geraakt blijkt of zijn 

voormelde plicht ten aanzien van het kind niet vervult (artikel 1 van de wet nr. 15-01). 

 

 De beslissing om die kafala toe te kennen aan de natuurlijke persoon die erom verzoekt 

omdat hij die wenst uit te oefenen, komt toe aan de « voogdijrechter » (artikelen 14 tot 17 van 

de wet nr. 15-01). 

 

 B.3.2.2.  De kafala verleent noch recht op afstamming, noch recht op erfopvolging 

(artikel 2, tweede zin, van de wet nr. 15-01). 

 

 De rechterlijke beslissing met betrekking tot de toekenning van de kafala heeft 

verscheidene gevolgen. De natuurlijke persoon die instaat voor de kafala is belast met de 

uitvoering van de verplichtingen met betrekking tot het onderhoud en de bescherming van, en 

de hoede over, het ten laste genomen kind en ziet erop toe dat het in een gezonde sfeer wordt 

opgevoed, waarbij hij voorziet in zijn essentiële behoeften tot het de leeftijd van de wettelijke 

meerderjarigheid bereikt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen waarin is voorzien in het 

Marokkaanse Wetboek van het persoonlijk statuut, met betrekking tot de hoede over en het 

onderhoud van de kinderen. Indien het ten laste genomen kind van het vrouwelijke geslacht 

is, dient haar onderhoud te worden voortgezet tot aan haar huwelijk, overeenkomstig de 

bepalingen van het Wetboek van het persoonlijk statuut met betrekking tot het onderhoud van 

het meisje. Indien het kind gehandicapt is of onbekwaam is om in zijn behoeften te voorzien, 

zijn de bepalingen van dat Wetboek met betrekking tot het onderhoud van de kinderen die 

onbekwaam zijn om in hun behoeften te voorzien van toepassing. De persoon die instaat voor 

de kafala geniet de vergoedingen en sociale toelagen die door de Staat, de openbare of private 

instellingen of de lagere overheden en de groeperingen ervan aan de ouders worden toegekend 

voor hun kinderen. Hij is ook burgerlijk aansprakelijk voor de daden van dat kind (artikel 22 

van de wet nr. 15-01). 

 

 B.3.2.3.  De kafala eindigt wanneer het kind de leeftijd van de wettelijke 

meerderjarigheid bereikt, behalve indien het om een ongehuwd meisje of een gehandicapt 

kind gaat. Zij eindigt ook in geval van overlijden van het kind, van een van beide echtgenoten 

die instaan voor de tenlasteneming of van de vrouw die die tenlasteneming op zich neemt, of 

in geval van onbekwaamheid van die laatste of van gezamenlijke onbekwaamheid van de 
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beide echtgenoten die instaan voor de kafala. Zij eindigt ten slotte indien het recht om 

daarvoor in te staan wordt vernietigd bij rechterlijke beschikking, wanneer de persoon die 

instaat voor de kafala zijn verplichtingen schendt of zich terugtrekt en wanneer het hoger 

belang van het kind het vereist (artikel 25 van de wet nr. 15-01). 

 

 De ouders van het ten laste genomen kind of een van hen kunnen, nadat de redenen voor 

de verlating opgehouden hebben te bestaan, hun toezicht op het kind bij rechterlijke beslissing 

terugkrijgen (artikel 29 van de wet nr. 15-01). 

 

 B.3.3.  De tenlasteneming - of kafala - van een verlaten kind door een natuurlijke 

persoon, zoals zij bij de Marokkaanse wet is georganiseerd, onderscheidt zich dus duidelijk 

van de in de in het geding zijnde bepaling beoogde adoptie, die is geregeld in de artikelen 343 

tot 368-8 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

 B.3.4.  De adoptiepremie bedoeld in artikel 73quater van de samengeordende wetten 

betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders is ingesteld bij de wet van 30 december 1992 

houdende sociale en diverse bepalingen. 

 

 De instelling van die premie heeft ten doel te beantwoorden aan de « specifieke noden 

van de gezinnen die geconfronteerd worden met bijkomende uitgaven naar aanleiding van het 

onthaal van een geadopteerd kind in hun gezin » (Parl. St., Senaat, 1992-1993, nr. 526-1, 

p. 4). Het bedrag ervan komt overeen met dat van het kraamgeld voor een eerste kind (ibid.). 

 

 B.3.5.  De adoptiepremie, die is bestemd om de door de adoptant of zijn echtgenoot 

gemaakte onkosten te dekken, wordt aan die laatsten toegekend (artikel 73quater, § 4, van de 

samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders). Zij is bestemd om 

tegemoet te komen aan een gedeelte van de materiële noden van het kind of van de onkosten 

die zijn veroorzaakt door zijn opvang in het huishouden, maar zij vormt niet een eigen recht 

van het geadopteerde kind. 

 

 B.4.1.  Artikel 22bis van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Elk kind heeft recht op eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, geestelijke en 
seksuele integriteit. 
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 Elk kind heeft het recht zijn mening te uiten in alle aangelegenheden die het aangaan; met 
die mening wordt rekening gehouden in overeenstemming met zijn leeftijd en zijn 
onderscheidingsvermogen. 
 
 Elk kind heeft recht op maatregelen en diensten die zijn ontwikkeling bevorderen. 
 
 Het belang van het kind is de eerste overweging bij elke beslissing die het kind aangaat. 
 
 De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen deze rechten van het 
kind ». 
 

 B.4.2.  Artikel 73quater van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor 

loonarbeiders bepaalt de voorwaarden waaronder een adoptant of zijn echtgenoot aanspraak 

kunnen maken op de toekenning van een adoptiepremie, die, zoals in B.3.4 in herinnering is 

gebracht, ten doel heeft een gedeelte van de bijkomende uitgaven die door dezen worden 

gedaan bij de opvang van een geadopteerd kind in hun gezin te financieren. 

 

 De omstandigheid dat de natuurlijke persoon die, met toepassing van de Marokkaanse 

wet nr. 15-01, een kind dat geboren is uit een onbekende vader en door zijn moeder verlaten is 

ten laste neemt, geen aanspraak kan maken op de toekenning van die premie, doet geen 

afbreuk aan het recht van dat kind op eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, geestelijke 

en seksuele integriteit, noch aan zijn recht zijn mening te uiten in alle aangelegenheden die 

het aangaan, noch aan zijn recht op maatregelen en diensten die zijn ontwikkeling bevorderen. 

 

 B.4.3.  De in het geding zijnde bepaling is niet onbestaanbaar met artikel 22bis van de 

Grondwet. 

 

 B.5.1.  Artikel 2 van het Verdrag inzake de rechten van het kind bepaalt : 

 

 « 1.  De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, eerbiedigen en waarborgen de in het 
Verdrag beschreven rechten voor ieder kind onder hun rechtsbevoegdheid zonder 
discriminatie van welke aard ook, ongeacht ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, 
politieke of andere overtuiging, nationale, etnische of maatschappelijke afkomst, welstand, 
handicap, geboorte of andere omstandigheid van het kind of van zijn of haar ouder of wettige 
voogd. 
 
 2.  De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen om te waarborgen dat het 
kind wordt beschermd tegen alle vormen van discriminatie of bestraffing op grond van de 
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omstandigheden of de activiteiten van, de meningen geuit door of de overtuigingen van de 
ouders, wettige voogden of familieleden van het kind ». 
 

 Artikel 20 van het Verdrag inzake de rechten van het kind bepaalt : 

 

 « 1.  Een kind dat tijdelijk of blijvend het verblijf in het gezin waartoe het behoort, moet 
missen, of dat men in zijn of haar eigen belang niet kan toestaan in het gezin te blijven, heeft 
recht op bijzondere bescherming en bijstand van staatswege. 
 
 2.  De Staten die partij zijn, waarborgen, in overeenstemming met hun nationale recht, 
een andere vorm van zorg voor dat kind. 
 
 3.  Deze zorg kan, onder andere, plaatsing in een pleeggezin omvatten, kafalah volgens 
het Islamitische recht, adoptie, of, indien noodzakelijk, plaatsing in geschikte instellingen 
voor kinderzorg. Bij het overwegen van oplossingen wordt op passende wijze rekening 
gehouden met de wenselijkheid van continuïteit in de opvoeding van het kind en met de 
etnische, godsdienstige en culturele achtergrond van het kind en met zijn of haar achtergrond 
wat betreft de taal ». 
 

 B.5.2.  Artikel 73quater van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor 

loonarbeiders voorziet niet in een adoptiepremie ten voordele van de natuurlijke persoon die, 

met toepassing van de Marokkaanse wet nr. 15-01, een kind ten laste neemt dat geboren is uit 

een onbekende vader en door zijn moeder verlaten is. 

 

 De in het geding zijnde bepaling doet geen afbreuk aan het recht van dat kind om het 

voordeel te genieten van een andere vorm van zorg in de zin van artikel 20 van het Verdrag 

inzake de rechten van het kind, zoals de bij die Marokkaanse wet georganiseerde kafala. Zij 

brengt evenmin het recht van dat kind op een bijzondere bijstand vanwege de Staten die partij 

zijn bij dat Verdrag in het gedrang. 

 

 De in het geding zijnde bepaling schendt dus evenmin de verplichting van de Staat om 

die beide rechten voor het voormelde kind zonder enige discriminatie te waarborgen 

overeenkomstig artikel 2, lid 1, van hetzelfde Verdrag. 

 

 B.6.1.  Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « 1.  Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis 
en zijn briefwisseling. 
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 2.  Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de 
uitoefening van dit recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische 
samenleving nodig is in het belang van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het 
economisch welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen 
van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of voor de 
bescherming van de rechten en vrijheden van anderen ». 
 

 B.6.2.  Artikel 73quater van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor 

loonarbeiders heeft niet ten doel het privé- en gezinsleven, het huis of de briefwisseling te 

regelen van een kind dat, geboren uit een onbekende vader en verlaten door zijn moeder, door 

een natuurlijke persoon ten laste is genomen met toepassing van de Marokkaanse wet 

nr. 15-01. 

 

 De in het geding zijnde bepaling vormt evenmin een inmenging van het openbaar gezag 

in het recht van dat kind op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en 

zijn briefwisseling. 

 

 B.7.1.  Artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens bepaalt : 

 

 « Alle natuurlijke of rechtspersonen hebben recht op het ongestoord genot van hun 
eigendom. Niemand zal van zijn eigendom worden beroofd behalve in het algemeen belang 
en met inachtneming van de voorwaarden neergelegd in de wet en in de algemene beginselen 
van het internationaal recht. 
 
 De voorgaande bepalingen zullen echter op geen enkele wijze het recht aantasten dat een 
Staat heeft om die wetten toe te passen welke hij noodzakelijk oordeelt om toezicht uit te 
oefenen op het gebruik van eigendom in overeenstemming met het algemeen belang of om de 
betaling van belastingen of andere heffingen en boeten te verzekeren ». 
 

 B.7.2.  Artikel 73quater van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor 

loonarbeiders heeft niet ten doel het statuut te regelen van de eigendom van een kind, noch a 

fortiori van de eigendom van een kind dat, geboren uit een onbekende vader en verlaten door 

zijn moeder, door een natuurlijke persoon ten laste is genomen met toepassing van de 

Marokkaanse wet nr. 15-01. 

 

 B.8.1.  Bovendien was de wetgever, wegens de in B.3 in herinnering gebrachte 

verschillen tussen de adoptie zoals zij is georganiseerd door het Belgische burgerlijk recht en 
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de instelling van de kafala zoals zij is georganiseerd door het Marokkaanse recht, niet ertoe 

gehouden aan de personen die een kind opvangen in het kader van een kafala de premie toe te 

kennen die hij heeft ingesteld ten voordele van de ouders die een kind adopteren met 

toepassing van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. 

 

 B.8.2.  Overigens heeft de weigering een adoptiepremie toe te kennen bij de 

tenlasteneming van een kind in het kader van een kafala voor dat kind geen onevenredige 

gevolgen aangezien het, in zoverre het deel uitmaakt van het huishouden van de volwassenen 

die te zijnen aanzien voor de kafala instaan, recht geeft op kinderbijslag. 

 

 B.9.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 73quater van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor 

loonarbeiders schendt niet de artikelen 10, 11 en 22bis van de Grondwet, al dan niet in 

samenhang gelezen met de artikelen 2 en 20 van het Verdrag inzake de rechten van het kind, 

met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 1 van het 

Eerste Aanvullend Protocol bij dat laatste Verdrag. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 19 juni 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut R. Henneuse 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5447 

 
 

Arrest nr. 93/2013 
van 19 juni 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 342, § 3, van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Luik. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, de rechters A. Alen, 

J.-P. Snappe, E. Derycke en P. Nihoul, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet 

van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter R. Henneuse, bijgestaan 

door de griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 25 juni 2012 in zake Didier Petit tegen de Belgische Staat, waarvan de 
expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 3 juli 2012, heeft de Rechtbank van eerste 
aanleg te Luik de volgende prejudiciële vragen gesteld : 
 
 « Schendt artikel 342, § 3, van het WIB 1992 de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet 
in zoverre de belastbare minima die door de Koning ter uitvoering van § 2 van die bepaling 
zijn vastgesteld, van toepassing zijn op elke onderneming en beoefenaar van een vrij beroep, 
ongeacht de duur van de in de loop van het desbetreffende aanslagjaar uitgeoefende 
activiteit ? 
 
 Schendt artikel 342, § 3, van het WIB 1992 de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet 
in zoverre die bepaling een belastbaar minimum instelt en de belastingplichtige niet de 
mogelijkheid laat het juiste bedrag van zijn belastbare inkomsten aan te tonen ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  Didier Petit, wonende te 4600 Wezet, Porte de Lorette 92; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 17 april 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. M. Moineau loco Mr. M. Levaux, advocaten bij de balie te Luik, voor Didier Petit; 
 
 .  Mr. G. Gauthier, advocaat bij de balie te Dinant, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en E. Derycke verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Didier Petit heeft van het jaar 2005 tot 30 april 2007, datum waarop hij bij de Kruispuntbank van 
Ondernemingen werd geschrapt en waarop zijn btw-nummer werd geschrapt, een zelfstandige activiteit als 
schrijnwerker uitgeoefend. 
 
 Van 7 mei 2007 tot 28 april 2008 was hij bestuurder van de cvba « Techno-Châssis », die in april 2008 
failliet is verklaard. 
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 Didier Petit heeft geen aangifte in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2008 ingediend; hij is door de 
administratie ambtshalve belast op grond van artikel 342, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992 (hierna : WIB 1992). 
 
 Bij brief van 7 april 2010 heeft Didier Petit een bezwaarschrift gericht aan de gewestelijke directie, die het, 
bij beslissing van 1 juni 2011, als gedeeltelijk aanvaard beschouwt, aangezien bepaalde verantwoordingsstukken 
die een vermindering verantwoorden werden overgelegd, en de te betalen belasting bijgevolg vaststelt op 
19 000 euro. 
 
 Didier Petit betwist die aanslag voor de Rechtbank van eerste aanleg te Luik, waarbij hij ervan uitgaat dat 
artikel 342, § 3, van het WIB 1992 discriminerend is ten opzichte van de doelstelling ervan en waarbij hij van de 
Rechtbank vordert dat zij beide hierboven weergegeven prejudiciële vragen aan het Hof stelt. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag betoogt de eiser voor de verwijzende rechter in zijn 
eerste memorie dat het forfaitaire minimumbedrag dat bij artikel 342, § 3, van het WIB 1992 op 19 000 euro is 
vastgesteld bij niet-aangifte in de personenbelasting, discriminerend is omdat het van toepassing is op de 
belastingplichtige ongeacht de tijd gedurende welke hij zijn activiteit uitoefent. Er wordt evenmin rekening 
gehouden met het feit of de activiteit in hoofdberoep dan wel in bijberoep wordt uitgeoefend. Daaruit leidt hij af 
dat de bepaling een verschil in behandeling onder de belastingplichtigen zou doen ontstaan dat strijdig is met de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
 
 In antwoord op de memorie die door de Ministerraad is ingediend, suggereert de eiser voor de verwijzende 
rechter aan het Hof de eerste prejudiciële vraag in de volgende bewoordingen te herformuleren teneinde de 
categorieën van belastingplichtigen die worden vergeleken te verduidelijken : 
 
 « Schendt artikel 342, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen de artikelen 10, 11 en 172 van de 
Grondwet in zoverre de belastbare minima die door de Koning ter uitvoering van § 2 van die bepaling zijn 
vastgesteld, op identieke wijze van toepassing zijn op een schrijnwerker die twaalf maanden werkt in de loop 
van het desbetreffende aanslagjaar en op een schrijnwerker die drie maanden werkt in de loop van het 
desbetreffende aanslagjaar ? ». 
 
 A.1.2.  Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag betoogt de eiser dat hij het slachtoffer zou zijn van 
een discriminatie naargelang de administratie toepassing maakt van artikel 342, § 3, van het WIB 1992, in welk 
geval hij het belastbare minimum niet kan betwisten, dan wel van artikel 351 van het WIB 1992, in welk geval 
hij dat wel zou kunnen doen. 
 
 A.2.1.  De Ministerraad gaat allereerst ervan uit dat uit de eerste prejudiciële vraag zoals zij door de 
verwijzende rechter is geformuleerd geen enkele duidelijk identificeerbare categorie van in het fiscaal recht 
vergelijkbare personen blijkt. Hij stelt dat, gelet op een vast bedrag dat van toepassing is op de algemeenheid en 
zulks bij ontstentenis van onderscheiden categorieën, de duur van de activiteit van een ondernemer of van de 
beoefenaar van een vrij beroep geen discriminatie kan veroorzaken. 
 
 In zijn memorie van antwoord betoogt hij dat het niet aan een partij voor de bodemrechter toekomt de 
exacte inhoud van een prejudiciële vraag, waarover alleen de verwijzende rechter zeggenschap heeft, te wijzigen, 
zoals de eiser te dezen doet. 
 
 A.2.2.  In de tweede prejudiciële vraag is wel degelijk alleen sprake van het feit de belastingplichtige niet 
toe te laten het juiste bedrag van zijn belastbare inkomsten aan te tonen en niet, zoals de eiser voor de 
verwijzende rechter in zijn memorie van antwoord betoogt, van het feit ofwel het bewijs te kunnen leveren van 
het juiste bedrag, ofwel het arbitraire karakter van de door de administratie verrichte aanslag te kunnen 
opwerpen. 
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 Wat er ook van zij, op de beoogde situaties wordt de procedure toegepast van aanslag van ambtswege, 
waarop steeds kan worden geantwoord door het tegendeel te bewijzen aan de hand van het juiste bedrag van zijn 
inkomsten. Het feit dat het niet artikel 342 van het WIB 1992 is waarbij die procedure is georganiseerd, maar 
artikel 352, maakt het desbetreffende artikel daarom nog niet discriminerend. 
 
 A.2.3.  Ten slotte, en in ieder geval, is de bepaling objectief en redelijk verantwoord. Zij biedt immers de 
mogelijkheid de fiscale fraude die met name wordt gepleegd door de belastingplichtige die geen aangifte in de 
personenbelasting indient, te bestrijden. De bepaling, die in een belastbaar minimum voorziet in het kader van de 
aanslag van ambtswege, sluit willekeur uit, aangezien de aanslag het voorwerp kan uitmaken van het bewijs van 
het tegendeel door de belastingplichtige. Hoewel het systeem past in het kader van het wettelijk vermoeden, dat 
de administratie een doeltreffender middel van verdediging verschaft, kan dat vermoeden worden weerlegd 
overeenkomstig artikel 352, eerste lid, van het WIB 1992. 
 
 In werkelijkheid stelt de in het geding zijnde bepaling geen sanctie in, maar een wettelijk bewijsmiddel 
voor het vaststellen van de belasting wanneer belastingplichtigen verzuimen of nalaten binnen de gestelde 
termijnen een aangifte in te dienen. 
 
 In hoofdorde dienen de prejudiciële vragen ontkennend te worden beantwoord want er zijn, ten aanzien van 
de bekritiseerde maatregel, noch soortgelijke categorieën van personen die geen verschillende behandeling 
zouden moeten ondergaan, noch verschillende categorieën van personen die geen identieke behandeling zouden 
moeten ondergaan. 
 
 In bijkomende orde dienen de prejudiciële vragen ontkennend te worden beantwoord aangezien de in het 
geding zijnde maatregel objectief en redelijk verantwoord is. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 342 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992) 

bepaalt : 

 

 « § 1.  Bij gebreke van bewijskrachtige gegevens, geleverd door de belanghebbenden, 
hetzij door de administratie, worden de in artikel 23, § 1, 1° en 2° vermelde winst of baten 
voor elke belastingplichtige bepaald naar de normale winst of baten van ten minste drie 
soortgelijke belastingplichtigen en met inachtneming, volgens het geval, van het aangewende 
kapitaal, van de omzet, van het aantal werklieden, van de benuttigde drijfkracht, van de 
huurwaarde van in bedrijf genomen gronden, alsmede van alle andere nuttige inlichtingen.  
 
 De administratie kan te dien einde, in overleg met de betrokken beroepsgroeperingen, 
forfaitaire grondslagen van aanslag vaststellen.  
 
 De in vorig lid bedoelde forfaitaire grondslagen van aanslag mogen vastgesteld worden 
voor drie opeenvolgende aanslagjaren.  
 
 De administratie kan eveneens, in overleg met de betrokken beroepsorganisatie, de 
beroepskosten die doorgaans niet met bewijsstukken kunnen worden gestaafd, op vaste 
bedragen taxeren.  
 
 § 2.  De Koning bepaalt, met inachtneming van de in § 1, eerste lid vermelde gegevens, 
het minimum van de winst dat belastbaar is ten name van de vreemde firma's die in België 
werkzaam zijn.  
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 § 3.  Bij niet-aangifte of bij laattijdige overlegging van de aangifte, zijn de belastbare 
minima die door de Koning in uitvoering van § 2 zijn vastgesteld, eveneens van toepassing op 
elke onderneming en beoefenaar van een vrij beroep ». 
 

 B.2.  Artikel 182 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het WIB 1992, genomen 

met toepassing van paragraaf 2 van de voormelde bepaling, luidt : 

 

 « § 1.  De minimumwinst die belastbaar is ten name van buitenlandse firma's die in 
België werkzaam zijn en volgens de vergelijkingsprocedure neergelegd in artikel 342, § 1, 
eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 belastbaar zijn, alsmede, bij 
niet-aangifte of bij laattijdige overlegging van de aangifte, de minimumwinst die belastbaar is 
ten name van Belgische ondernemingen wordt bepaald als volgt : 
 
 1°  landbouwbedrijven, tuinbouwbedrijven of boomkwekerijen : forfaitaire schaal 
vastgesteld voor de Belgische belastingplichtigen die in dezelfde landbouwstreek een 
soortgelijk beroep uitoefenen; 
 
 2°  ondernemingen behorend tot de : 
 
 a)  scheikundige nijverheid : 22.000 EUR per personeelslid (gemiddeld aantal over het 
beschouwde jaar); 
 
 b)  voedingsnijverheid : 12.000 EUR per personeelslid (gemiddeld aantal over het 
beschouwde jaar); 
 
 c)  metaalnijverheid, fijn mechanische nijverheid en bedrijven, ondernemingen die niet-
energetische delfstoffen winnen en verwerken, bouwnijverheid en alle andere niet sub a en b, 
hierboven vermelde nijverheidsbedrijven en -ondernemingen : 7.000 EUR per personeelslid 
(gemiddeld aantal over het beschouwde jaar); 
 
 3°  ondernemingen uit de handelssector en de dienstverlenende sector : 
 
 a)  groothandel, kleinhandel, vervoer, horeca, ingenieurs- en studiebureaus, informatica 
en electronica en andere diensten aan ondernemingen : 2,50 EUR per 25 EUR omzet, met een 
minimum van 7.000 EUR per personeelslid (gemiddeld aantal over het beschouwde jaar); 
 
 b)  tussenpersonen in handel en vervoer : 2,50 EUR per 25 EUR omzet, met een 
minimum van 14.500 EUR per personeelslid (gemiddeld aantal over het beschouwde jaar); 
 
 c)  banken, krediet- en wisselinstellingen : 24.000 EUR per personeelslid (gemiddeld 
aantal over het beschouwde jaar); 
 
 d)  verzekeringen : 2,50 EUR per 25 EUR geïnde premies; 
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 e)  alle andere bedrijven en ondernemingen uit de handelssector en de dienstverlenende 
sector : 2,50 EUR per 25 EUR omzet, met een minimum van 7.000 EUR per personeelslid 
(gemiddeld aantal over het beschouwde jaar). 
 
 § 2.  Het bedrag van de overeenkomstig § 1 vastgestelde belastbare winst mag in geen 
geval lager zijn dan 19.000 EUR. 
 
 Bij niet-aangifte of bij laattijdige overlegging van de aangifte is het minimumbedrag 
vastgelegd in het eerste lid ook van toepassing op de belastbare baten van beoefenaars van een 
vrij beroep. 
 
 § 3.  De overeenkomstig § 1 vastgestelde belastbare inkomsten omvatten niet de in 
artikel 228, § 2, 9°, g en i, van hetzelfde Wetboek vermelde meerwaarden ». 
 

 B.3.  Uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat het Hof wordt verzocht de behandeling van 

een schrijnwerker die tijdens het desbetreffende aanslagtijdvak twaalf maanden werkt te 

vergelijken met de behandeling van een schrijnwerker die in de loop van dezelfde periode drie 

maanden werkt, waarbij die beide categorieën het voorwerp uitmaken van een identieke 

behandeling terwijl zij zich in een verschillende situatie zouden bevinden, gelet op het feit dat 

de belastbare minima die op hen van toepassing zijn krachtens artikel 342, § 3, van het 

WIB 1992, dezelfde zijn, los van de daadwerkelijke duur van hun arbeidstijd (eerste 

prejudiciële vraag). Bovendien zou de wet die belastingplichtigen niet toelaten het bewijs te 

leveren van het juiste bedrag van hun inkomsten (tweede prejudiciële vraag). 

 

 B.4.  De in het geding zijnde bepaling stelt de basis vast van de forfaitaire aanslagen die 

van toepassing zijn op de in het voormelde artikel 182 van het koninklijk besluit tot uitvoering 

van het WIB 1992 bepaalde natuurlijke personen en rechtspersonen die geen aangifte van hun 

beroepsinkomsten hebben overgelegd of die haar laattijdig hebben overgelegd. 

 

 De procedure van aanslag van ambtswege heeft tot gevolg de bewijslast om te keren, wat 

de bepaling van het belastbare bedrag betreft. Luidens de in het geding zijnde bepaling en 

overeenkomstig artikel 352 van het WIB 1992 heeft de belastingplichtige immers steeds het 

recht de aanslag te betwisten door het bewijs te leveren van het juiste bedrag van zijn 

inkomsten. 

 

 B.5.  Het bepalen van het belastingtarief en het vaststellen van de modalisering ervan 

komt de bevoegde fiscale wetgever toe. Wanneer hij daartoe criteria van onderscheid hanteert, 

moeten die redelijk kunnen worden verantwoord. De tarieven en de modaliteiten ervan 
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moeten op gelijke wijze worden toegepast ten aanzien van eenieder die zich ten opzichte van 

de maatregel en het nagestreefde doel in een gelijkwaardige positie bevindt, zij het dat de 

fiscale wetgever een verscheidenheid aan toestanden kan dienen op te vangen in categorieën 

die, noodzakelijkerwijze, slechts bij benadering met de werkelijkheid overeenstemmen. 

 

 B.6.  De parlementaire voorbereiding van de in het geding zijnde bepaling vermeldt : 

 

 « De uitbreiding van die minima tot alle ondernemingen en beoefenaars van een vrij 
beroep zal derhalve toelaten om de struikelsteen te vermijden die er voor de fiscus te vaak in 
bestaat om een ambtshalve aanslag te moeten vestigen die, bij gebrek aan belastingaangifte, 
voldoende gemotiveerd is.  
 
 […] 

 
 [De] voorgestelde maatregel kadert binnen de procedure van aanslag van ambtswege 
bedoeld in de artikelen 351 tot 352bis, WIB 92 waarbij ze er slechts is op gericht de 
toepassing ervan te versnellen door een forfaitaire raming van de belastbare grondslag. Op die 
wijze behoudt de belastingplichtige die bij toepassing van die minimumwinsten of -baten is 
getaxeerd bij niet naleving van zijn fiscale verplichtingen inzake de aangifte, het geheel van 
rechten dat is bepaald in die procedure, inzonderheid het recht om, overeenkomstig 
artikel 352, eerste lid, WIB 92, het bewijs te leveren van het juiste cijfer van zijn belastbare 
inkomsten. 
 
 [De] nieuwe regel [maakt] deel uit van het wettelijk vermoeden van artikel 342, WIB 92, 
maar enkel voor de belastingplichtigen die geen aangifte hebben ingediend of die het laattijdig 
hebben gedaan. De aandacht moet tevens worden gevestigd op het feit dat de vastgestelde 
minima ook een wettelijk vermoeden bij vergelijking vormen maar dan niet alleen met drie 
soortgelijke belastingplichtigen, maar met een ganse sector of groep van belastingplichtigen » 
(Parl. St., Kamer, 2004-2005, DOC 51-1820/001, pp. 30 en 31). 
 

 Tot slot past de in het geding zijnde bepaling in het kader van de doelstelling de 

belastingfraude te bestrijden, hetgeen de staatssecretaris in herinnering bracht door te 

preciseren dat destijds « 13 000 recidivisten [werden] geteld inzake laattijdige aangifte of 

niet-aangifte. Wanneer de aangifte zeer laattijdig plaatsheeft en er ook een zekere laksheid 

optreedt, verloopt de inkohiering ook trager en blijkt het ook steeds moeilijker bedragen terug 

te vorderen » (Parl. St., Senaat, 2004-2005, nr. 3-1254/4, p. 19). Een parlementslid verklaarde 

dat « men […] er niet omheen [kon] dat sommige belastingplichtigen hun aangifte pas 

indienen nadat de termijnen al lang zijn verstreken en dat ze dat doen om redenen die 

geenszins gegrond zijn, in de wetenschap dat ze aldus elke mogelijkheid om de belasting vast 

te stellen en te innen tenietdoen » (Parl. St., Kamer, 2004-2005, DOC 51-1820/012, p. 31). 
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 B.7.  Uit het geheel van die elementen volgt dat de procedure van aanslag van ambtswege 

zonder onderscheid van toepassing is op alle belastingplichtigen, ondernemers of beoefenaars 

van een vrij beroep bedoeld in het voormelde artikel 182 van het koninklijk besluit tot 

uitvoering van het WIB 1992, die niet tijdig een belastingaangifte hebben ingediend. 

 

 B.8.1.  De in het geding zijnde bepaling wordt verweten het belastbare minimum niet te 

berekenen met verwijzing naar de duur van de activiteit die daadwerkelijk door de betrokken 

onderneming of natuurlijke persoon werd verricht. 

 

 B.8.2.  In tegenstelling met de werknemers, die meestal per uur worden bezoldigd, 

worden de inkomsten gegenereerd door beroepen zoals die welke te dezen worden beoogd, 

niet zozeer gemeten per uur gepresteerde activiteit als wel ten aanzien van de prestatie of de 

realisatie van een contract waarbij een beroep wordt gedaan op een kwaliteit van diensten die 

berust op een kunde waarbij de factor tijd slechts één van de parameters is om het inkomen te 

bepalen. De diversiteit van de beschouwde activiteiten van ondernemers en beoefenaars van 

vrije beroepen is zodanig dat een forfait invoeren waarbij rekening wordt gehouden met de 

effectieve activiteitsduur, nog meer ongelijkheden had kunnen genereren. 

 

 Aldus zal eenzelfde belastbaar inkomen kunnen zijn verworven in een verschillend aantal 

uren naar gelang van de kwaliteit van de beroepsbeoefenaar, de aangewende middelen, de 

omgeving van zijn vrij beroep en de modaliteiten van het contract dat hem aan zijn 

begunstigde bindt. 

 

 B.9.  De eerste prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 

 

 B.10.  Met betrekking tot de vraag of de in het geding zijnde bepaling de 

belastingplichtige niet de mogelijkheid laat het juiste bedrag van zijn belastbare inkomsten 

aan te tonen, volgt uit de voormelde parlementaire voorbereiding dat die bepaling moet 

worden gelezen in samenhang met artikel 351 van het WIB 1992, luidens hetwelk de 

belastingplichtige het wettelijk vermoeden dat het gevolg is van artikel 342 van het 

WIB 1992, kan weerleggen door het bewijs te leveren van het juiste bedrag van zijn 

belastbare inkomsten. 
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 Bijgevolg is de in het geding zijnde bepaling een relevant middel om de in B.6 in 

herinnering gebrachte doelstelling die erin bestaat de belastingfraude te bestrijden, te 

bereiken. Zij heeft evenmin onevenredige gevolgen in zoverre het wettelijk vermoeden dat 

voor de belastingadministratie daaruit volgt, door de in gebreke blijvende belastingplichtige 

kan worden weerlegd door het bewijs te leveren van het juiste bedrag van de inkomsten die 

door de uitoefening van zijn beroep zijn gegenereerd. 

 

 B.11.  De tweede prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 342, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 schendt de 

artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 19 juni 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut R. Henneuse 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4786 

 
 

Arrest nr. 94/2013 
van 9 juli 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 22 juli 2009 houdende verplichting tot 

bijmenging van biobrandstof in de tot verbruik uitgeslagen fossiele motorbrandstoffen, ingesteld 

door de vzw « Belgische Petroleum Unie » en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en J. Spreutels, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, 

P. Nihoul en F. Daoût, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter R. Henneuse, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 15 oktober 2009 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 16 oktober 2009, is beroep tot vernietiging 
ingesteld van de wet van 22 juli 2009 houdende verplichting tot bijmenging van biobrandstof in 
de tot verbruik uitgeslagen fossiele motorbrandstoffen (bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad van 3 augustus 2009, tweede editie) door de vzw « Belgische Petroleum Unie », 
met maatschappelijke zetel te 1070 Brussel, Vaartdijk 1, de nv « Continental Tanking 
Company », met maatschappelijke zetel te 7700 Moeskroen, Industrielaan 100, de 
nv « Belgische Olie Maatschappij », met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, 
d’Herbouvillekaai 100, de nv « Octa », met maatschappelijke zetel te 1150 Brussel, Generaal 
Baron Empainlaan 21, de nv « Van Der Sluijs Group Belgium », met maatschappelijke zetel 
te 9000 Gent, Wiedauwkaai 75, de nv « Belgomazout Liège », met maatschappelijke zetel te 
4020 Wandre, rue du Dossay 2, de nv « Martens Energie », met maatschappelijke zetel te 
7870 Lens, rue de Cambron 10, de nv « Transcor Oil Services », met maatschappelijke zetel 
te 1420 Eigenbrakel, boulevard de France 7, de vennootschap naar Nederlands recht 
« B.V. Mabanaft », die keuze van woonplaats doet te 2000 Antwerpen, Meir 24, de 
nv « Belgomine », met maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Wilfordkaai 43, de nv « Van 
Raak Distributie », met maatschappelijke zetel te 2381 Weelde, Toekomststraat 1, de 
nv « Bouts », met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Scheepvaartkaai, de 
nv « Gabriels & C° », met maatschappelijke zetel te 9308 Hofstade, Hekkestraat 41, de 
nv « Joassin René », met maatschappelijke zetel te 5020 Flawinne, rue Fernand Marchand 1, 
de nv « Orion Trading Group », met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, De 
Keyserlei 5/58, de nv « Petrus », met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Renbaanlaan 48, 
en de bvba « Argosoil Belgium », met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, 
Mechelsesteenweg 277. 
 
 Bij tussenarrest nr. 149/2010 van 22 december 2010, bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad van 24 januari 2011, heeft het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld aan het 
Hof van Justitie van de Europese Unie : 
 
 « 1.  Dienen de artikelen 3, 4 en 5 van de richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 13 oktober 1998 ‘ betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof 
en tot wijziging van Richtlijn 93/12/EEG van de Raad ’ alsook, in voorkomend geval, 
artikel 4, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie en de artikelen 26, lid 2, 28 en 
34 tot 36 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie in die zin te worden 
geïnterpreteerd dat zij zich verzetten tegen een wetsbepaling op grond waarvan elke 
geregistreerde aardoliemaatschappij die benzineproducten en/of dieselproducten uitslaat tot 
verbruik, verplicht is in het hetzelfde kalenderjaar eveneens een hoeveelheid duurzame 
biobrandstoffen in verbruik te stellen, namelijk bio-ethanol, zuiver of in de vorm van 
bio-ETBE, ten belope van minstens 4 v/v % van de tot verbruik uitgeslagen hoeveelheid 
benzineproducten, en FAME ten belope van minstens 4 v/v % van de tot verbruik uitgeslagen 
hoeveelheid dieselproducten ?  
 
 2.  Dient, indien de eerste prejudiciële vraag ontkennend wordt beantwoord, artikel 8 van 
de richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad ‘ betreffende een 
informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels 
betreffende de diensten van de informatiemaatschappij ’ in die zin te worden geïnterpreteerd 
dat het, niettegenstaande artikel 10, lid 1, eerste streepje, van dezelfde richtlijn, de 
verplichting oplegt dat de Commissie in kennis wordt gesteld van een ontwerpnorm op grond 
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waarvan elke geregistreerde aardoliemaatschappij die benzineproducten en/of dieselproducten 
uitslaat tot verbruik, verplicht is in hetzelfde kalenderjaar eveneens een hoeveelheid duurzame 
biobrandstoffen in verbruik te stellen, namelijk bio-ethanol, zuiver of in de vorm van 
bio-ETBE, ten belope van minstens 4 v/v % van de tot verbruik uitgeslagen hoeveelheid 
benzineproducten, en FAME ten belope van minstens 4 v/v % van de tot verbruik uitgeslagen 
hoeveelheid dieselproducten ? ». 
 
 Bij arrest van 31 januari 2013 in de zaak C-26/11 heeft het Hof van Justitie van de 
Europese Unie op de vragen geantwoord. 
 
 Bij beschikking van 20 maart 2013 heeft het Hof de dag van de terechtzitting bepaald op 
7 mei 2013, na de Ministerraad en de tussenkomende partijen, de vzw « Belgian Bioethanol 
Association » en de vzw « Belgian Biodiesel Board », te hebben uitgenodigd, in een uiterlijk 
op 23 april 2013 in te dienen aanvullende memorie, waarvan ze een kopie laten toekomen aan 
de andere partijen binnen dezelfde termijn, hun eventuele opmerkingen te formuleren op de 
brieven, alsook op de bijlagen ervan, die de vzw « Belgische Petroleum Unie » en anderen op 
6 februari 2013 en op 12 februari 2013 aan het Hof hebben gestuurd, en de partijen te hebben 
uitgenodigd, in een uiterlijk op 23 april 2013 in te dienen aanvullende memorie, waarvan ze 
een kopie laten toekomen aan de andere partijen binnen dezelfde termijn, hun opmerkingen te 
formuleren naar aanleiding van het voormelde arrest van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie. 
 
 Aanvullende memories zijn ingediend door : 
 
 -  de verzoekende partijen; 
 
 -  de vzw « Belgian Bioethanol Association » en de vzw « Belgian Biodiesel Board »; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 7 mei 2013 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. M. Deketelaere, tevens loco Mr. P. Mallien en Mr. J. De Coninck, advocaten bij de 
balie te Antwerpen, voor de verzoekende partijen; 
 
 .  Mr. P. de Bandt, advocaat bij de balie te Brussel, voor de vzw « Belgian Bioethanol 
Association » en de vzw « Belgian Biodiesel Board »; 
 
 .  Mr. J.-F. De Bock, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers A. Alen en J.-P. Moerman verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Standpunt van de verzoekende partijen 
 
 A.1.1.  De verzoekende partijen voeren aan dat niet alleen rekening moet worden gehouden met het arrest 
van het Hof van Justitie van 31 januari 2013, maar ook met de conclusie van advocaat-generaal Kokott van 
19 juli 2012. Volgens overweging 60 van die conclusie zou het Grondwettelijk Hof nog moeten onderzoeken of 
de bestreden bepalingen de duurzaamheidscriteria in artikel 7ter, leden 3 tot 6, van de richtlijn 2009/30/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 « tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG met betrekking tot 
de specificatie van benzine, dieselbrandstof en gasolie en tot invoering van een mechanisme om de emissies van 
broeikasgassen te monitoren en te verminderen, tot wijziging van Richtlijn 1999/32/EG van de Raad met 
betrekking tot de specificatie van door binnenschepen gebruikte brandstoffen en tot intrekking van 
Richtlijn 93/12/EEG » respecteren. Dat aspect van de conclusie van de advocaat-generaal zou door het Hof van 
Justitie impliciet maar zeker zijn onderschreven. 
 
 A.1.2.  Voorts wijzen de verzoekende partijen erop dat het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de 
bestreden bepalingen inderdaad een beperking inhouden op het in de handel brengen van brandstoffen in de zin 
van artikel 5 van de richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 
« betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 93/12/EEG van de 
Raad ». Aangezien de rechtvaardiging voor die belemmering zelf in strijd is met de voormelde 
duurzaamheidscriteria, zou het Hof het tweede middel gegrond moeten verklaren. 
 
 A.1.3.  Tot slot verzoeken de verzoekende partijen het Hof om op grond van artikel 91 van de bijzondere 
wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof de volgende onderzoeks- en opsporingsmaatregelen te 
nemen : 
 
 « De Belgische Staat te veroordelen, weze het op straffe van een dwangsom bij het niet vrijwillig ingaan op 
dit verzoek, tot het overmaken van het volledige dossier aangaande de inbreukprocedure die de Europese 
Commissie aanhangig heeft gemaakt tegen het Koninkrijk België wegens het niet correct geïmplementeerd zijn 
van de Europese richtlijn 2009/30; 
 
 Ten titel van overvloede en volledige inlichting, eveneens de vragen te laten meedelen die de Europese 
Commissie heeft gesteld naar aanleiding van het veranderen van de verleende quota aan de biodieselindustrie, 
dewelke in deze procedure vrijwillig is tussengekomen, met betrekking tot de fiscale vrijstelling van accijnzen 
en diens meer ». 
 
 
 Standpunt van de tussenkomende partijen 
 
 A.2.1.  Volgens de tussenkomende partijen moet uit het arrest van het Hof van Justitie van 31 januari 2013 
worden afgeleid dat de bestreden bepalingen geen handelsbelemmerende werking hebben, zodat het Hof het 
tweede middel, gebaseerd op een schending van het beginsel van de vrijheid van handel en nijverheid, dient af te 
wijzen. 
 
 Het Hof zou in dit opzicht geen acht moeten slaan op de suggestie van advocaat-generaal Kokott om te 
onderzoeken of de bestreden bepalingen in overeenstemming zijn met de duurzaamheidscriteria waarin is 
voorzien in artikel 7ter, leden 3 tot 6, van de richtlijn 2009/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
23 april 2009 « tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG met betrekking tot de specificatie van benzine, 
dieselbrandstof en gasolie en tot invoering van een mechanisme om de emissies van broeikasgassen te monitoren 
en te verminderen, tot wijziging van Richtlijn 1999/32/EG van de Raad met betrekking tot de specificatie van 
door binnenschepen gebruikte brandstoffen en tot intrekking van Richtlijn 93/12/EEG », aangezien het Hof van 
Justitie die suggestie impliciet maar zeker zou hebben verworpen in zijn arrest van 31 januari 2013.  
 
 Bovendien zou België die duurzaamheidscriteria wel degelijk implementeren, aangezien de 
duurzaamheidscriteria bepaald in het koninklijk besluit van 10 augustus 2009 « betreffende de informatie- en 
administratieve verplichtingen, het toezicht op de verplichtingen en de alternatieve boetes van de wet van 22 juli 
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2009 houdende verplichting tot bijmenging van biobrandstof in de tot verbruik uitgeslagen fossiele 
motorbrandstoffen en andere bepalingen » in lijn zouden zijn met de voormelde Europese criteria. 
 
 A.2.2.  Voorts is het volgens de tussenkomende partijen niet nodig om onderzoeksmaatregelen te bevelen, 
aangezien de « inbreukprocedure die de Europese Commissie aanhangig heeft gemaakt tegen het Koninkrijk 
België wegens het niet correct geïmplementeerd zijn van de Europese richtlijn 2009/30 » slechts betrekking zou 
hebben op het laattijdige karakter van de implementatie, en niet op het foutieve karakter ervan. 
 
 A.2.3.  Tot slot vragen de tussenkomende partijen om de door de verzoekende partijen eenzijdig aan het 
Hof gerichte briefwisseling met betrekking tot de draagwijdte van het arrest van het Hof van Justitie van 
31 januari 2013 uit de debatten te weren. 
 
 
 Standpunt van de Ministerraad 
 
 A.3.1.  De Ministerraad wijst erop dat de verzoekende partijen ingevolge artikel 85 van de bijzondere wet 
van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof geen nieuwe middelen mogen formuleren na het indienen van hun 
verzoekschrift. De door de verzoekende partijen aan het Hof gerichte briefwisseling zou uit de debatten moeten 
worden geweerd, aangezien zij buiten elke termijn aan het Hof zijn overgemaakt en aangezien de erin vervatte 
beschouwingen niet de vorm zouden aannemen van een « middel ». Van het Hof zou overigens niet mogen 
worden verwacht dat het een intern advies van een advocaat in het advocatenkantoor van de raadsman van de 
verzoekende partijen zou ontleden. 
 
 A.3.2.  Voorts voert de Ministerraad aan dat het Hof geen verder onderzoek naar de inachtneming van enig 
duurzaamheidscriterium dient te ondernemen, aangezien het Hof van Justitie, in tegenstelling tot 
advocaat-generaal Kokott, geen bijkomende duurzaamheidstoets vereist. Ten overvloede betoogt de Ministerraad 
dat de duurzaamheidscriteria in de Belgische wetgeving voldoen aan de Europese vereisten. Aangezien die 
criteria zijn vervat in reglementaire normen, zou het Hof niet bevoegd zijn om hen te toetsen aan het Europese 
recht. 
 
 A.3.3.  Tot slot zou de vraag of België de richtlijn 2009/30/EG al dan niet tijdig en correct zou hebben 
omgezet, zonder belang zijn voor de beslechting van het onderhavige beroep. Bijgevolg zou het Hof het tweede 
middel zonder verder onderzoek dienen af te wijzen. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Uit het arrest nr. 149/2010 van 22 december 2010 blijkt dat het Hof nog uitspraak 

dient te doen over het tweede middel, namelijk de bestaanbaarheid van de artikelen 4 en 5 van 

de wet van 22 juli 2009 houdende verplichting tot bijmenging van biobrandstof in de tot 

verbruik uitgeslagen fossiele motorbrandstoffen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met de vrijheid van handel en nijverheid en met de artikelen 3 tot 5 van de 

richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 « betreffende 

de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 93/12/EEG van 

de Raad ». 
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 Wat de bestreden bepalingen betreft 

 

 B.2.1.  De artikelen 4 en 5 van de wet van 22 juli 2009 bepalen : 

 
 « Art. 4. § 1.  Elke geregistreerde aardoliemaatschappij die benzineproducten en/of 
dieselproducten uitslaat tot verbruik, is verplicht in hetzelfde kalenderjaar eveneens een 
hoeveelheid duurzame biobrandstoffen in verbruik te stellen, als volgt : 
 
 -  FAME ten belope van minstens 4 v/v % van de tot verbruik uitgeslagen hoeveelheid 
dieselproducten; 
 
 -  bio-ethanol, zuiver of in de vorm van bio-ETBE, ten belope van minstens 4 v/v % van 
de tot verbruik uitgeslagen hoeveelheid benzineproducten. 
 
 § 2.  De verplichting bedoeld in § 1 rust niet op de hoeveelheden benzineproducten en/of 
dieselproducten die een geregistreerde aardoliemaatschappij in verbruik stelt vanuit de 
verplichte voorraden bedoeld in artikel 2, 4°, van de wet van 26 januari 2006 betreffende de 
aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten en de oprichting van 
een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad en tot wijziging van de wet 
van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden 
hebben, en het verkeer daarvan en de controles daarop, in zoverre deze verplichte voorraden 
die onvermengd met biobrandstoffen door APETRA in volle eigendom worden aangehouden 
en beheerd, in verbruik worden gesteld bij de eerste verwerving door een koper zonder een 
accijnsnummer. 
 
 Art. 5.  De uitslag tot verbruik van duurzame biobrandstoffen zoals bedoeld in artikel 4 
gebeurt door vermenging met de tot verbruik uit te slagen benzineproducten en/of 
dieselproducten, met naleving van de productnormen NBN EN 590 voor dieselproducten en 
NBN EN 228 voor benzineproducten ». 
 

 B.2.2.  De bestreden bepalingen verplichten de geregistreerde aardoliemaatschappijen die 

benzineproducten en/of dieselproducten uitslaan tot verbruik, om per kalenderjaar een 

bepaalde hoeveelheid biobrandstoffen bij die producten te mengen, zonder dat het is vereist 

dat elke liter benzine of diesel met biobrandstoffen wordt vermengd. 

 

 

 Wat de artikelen 3 tot 5 van de richtlijn 98/70/EG betreft 

 

 B.3.  De artikelen 3 tot 5 van de richtlijn 98/70/EG, zoals zij zijn gewijzigd door de 

richtlijn 2009/30/EG van 23 april 2009 « tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG met betrekking 
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tot de specificatie van benzine, dieselbrandstof en gasolie en tot invoering van een 

mechanisme om de emissies van broeikasgassen te monitoren en te verminderen, tot wijziging 

van Richtlijn 1999/32/EG van de Raad met betrekking tot de specificatie van door 

binnenschepen gebruikte brandstoffen en tot intrekking van Richtlijn 93/12/EEG », bepalen : 

 
 « Artikel 3 - Benzine 
 
 1.  De lidstaten verbieden uiterlijk per 1 januari 2000 het op hun grondgebied in de 
handel brengen van gelode benzine. 
 
 2.  De lidstaten zien erop toe dat op hun grondgebied slechts benzine in de handel kan 
worden gebracht die beantwoordt aan de milieutechnische specificaties van bijlage I. 
 
 Voor de perifere gebieden kunnen de lidstaten evenwel specifieke maatregelen treffen om 
benzine met een maximumzwavelgehalte van 10 mg/kg in de handel te brengen. De lidstaten 
die van deze mogelijkheid gebruikmaken, stellen de Commissie hiervan in kennis. 
 
 3.  Tot 2013 schrijven de lidstaten voor dat de leveranciers ervoor moeten zorgen dat 
benzine met een maximumzuurstofgehalte van 2,7 % en een maximumethanolgehalte van 5 % 
in de handel wordt gebracht. Indien zij dit noodzakelijk achten, kunnen zij deze maatregel 
verlengen. Zij zorgen ervoor dat de consument naar behoren wordt voorgelicht over het 
biobrandstofgehalte van benzine en in het bijzonder over de wijze waarop de diverse 
benzinemengsels moeten worden gebruikt. 
 
 4.  Onverminderd lid 5 kunnen lidstaten met een lage omgevingstemperatuur gedurende 
de zomerperiode benzine in de handel brengen met een maximale dampspanning van 70kPa. 
 
 Lidstaten waarop de in de eerste alinea bedoelde afwijking niet van toepassing is, kunnen 
uit hoofde van lid 5 gedurende de zomerperiode benzine met ethanol in de handel brengen 
met een maximale dampspanning van 60kPa, met daarbovenop de in bijlage III vermelde 
toegestane afwijking van de maximale dampspanning, op voorwaarde dat het ethanol 
biobrandstof is. 
 
 5.  Indien de lidstaten gebruik wensen te maken van een van de in lid 4 genoemde 
afwijkingen, stellen zij de Commissie hiervan in kennis en verstrekken zij haar alle relevante 
informatie. De Commissie beoordeelt de wenselijkheid en duur van de afwijking, met 
inachtneming van : 
 
 a)  het vermijden van sociaaleconomische problemen als gevolg van de hogere 
dampspanning, met inbegrip van de noodzaak van technische aanpassingen binnen een 
bepaalde tijdslimiet; en 
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 b)  de gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid van de hogere dampspanning en 
in het bijzonder de gevolgen voor de naleving van de Gemeenschapswetgeving inzake 
luchtkwaliteit, zowel in de betrokken lidstaat als in de andere lidstaten. 
 
 Indien uit de beoordeling van de Commissie blijkt dat de afwijking ertoe leidt dat niet 
voldoende voldaan wordt aan de Gemeenschapswetgeving inzake luchtkwaliteit of 
luchtvervuiling, met inbegrip van de relevante grenswaarden en emissieplafonds, wordt de 
aanvraag geweigerd. De Commissie houdt eveneens rekening met de relevante streefwaarden. 
 
 Indien de Commissie binnen zes maanden na ontvangst van alle relevante informatie 
geen bezwaar tegen het verzoek heeft aangetekend, kan de betrokken lidstaat de 
uitzonderingsmaatregel waarom het heeft verzocht toepassen. 
 
 6.  Onverminderd lid 1 kunnen de lidstaten het in de handel brengen van kleine 
hoeveelheden gelode benzine met een loodgehalte van maximaal 0,15 g/l blijven toestaan tot 
een maximum van 0,03 % van de totale verkoop, voor distributie door speciale 
belanghebbende groeperingen ten behoeve van oude, karakteristieke voertuigen. 
 
 Artikel 4 - Dieselproducten 
 
 1.  De lidstaten zorgen ervoor dat op hun grondgebied slechts dieselbrandstof in de 
handel kan worden gebracht die voldoet aan de milieutechnische specificaties van bijlage II. 
 
 Met inachtneming van de vereisten van bijlage II mogen de lidstaten toestaan dat diesel 
met een methylvetzuurgehalte (FAME) van meer dan 7 % in de handel wordt gebracht. 
 
 De lidstaten zorgen ervoor dat de consument naar behoren wordt voorgelicht over het 
biobrandstofgehalte van dieselbrandstof, in het bijzonder FAME. 
 
 2.  De lidstaten zorgen ervoor dat uiterlijk op 1 januari 2008 gasoliën die bedoeld zijn om 
in niet voor de weg bestemde mobiele machines (met inbegrip van binnenschepen), 
landbouwtrekkers of bosbouwmachines en pleziervaartuigen te worden gebruikt, op hun 
grondgebied slechts in de handel mogen worden gebracht indien hun zwavelgehalte niet meer 
dan 1 000 mg/kg zwavel bedraagt. Met ingang van 1 januari 2011 is het maximaal toelaatbare 
zwavelgehalte van deze gasoliën 10 mg/kg. De lidstaten zorgen ervoor dat andere vloeibare 
brandstoffen dan deze gasoliën enkel mogen gebruikt worden op binnenschepen en op 
pleziervaartuigen als het zwavelgehalte van deze vloeibare brandstoffen het maximaal 
toegelaten gehalte van deze gasoliën niet overtreft. 
 
 In verband met minder ernstige verontreiniging in de toeleveringsketen, kunnen de 
lidstaten per 1 januari 2011 echter toestaan dat gasolie die bestemd is voor gebruik in niet 
voor de weg bestemde mobiele machines (met inbegrip van binnenschepen), 
landbouwtrekkers of bosbouwmachines en pleziervaartuigen tot 20 mg/kg zwavel bevat op 
het laatste punt van distributie aan de eindverbruiker. De lidstaten kunnen tevens toestaan dat 
tot 31 december 2011 gasolie met een zwavelgehalte tot 1 000 mg/kg in de handel wordt 
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gebracht voor railvoertuigen, landbouwtrekkers en bosbouwmachines, op voorwaarde dat het 
goed functioneren van de emissiebeperkingssystemen niet in gevaar wordt gebracht. 
 
 3.  Voor de perifere gebieden kunnen de lidstaten evenwel specifieke maatregelen treffen 
om dieselbrandstof en gasoliën met een maximumzwavelgehalte van 10 mg/kg in de handel te 
brengen. De lidstaten die van deze mogelijkheid gebruikmaken, stellen de Commissie hiervan 
in kennis. 
 
 4.  Voor lidstaten met streng winterweer mag het maximale distillatiepunt van 65 % bij 
een temperatuur van 250 °C voor dieselbrandstof en gasolie vervangen worden door een 
maximaal distillatiepunt van 10 % (volumeprocent) bij een temperatuur van 180 °C. 
 
 Artikel 5 - Vrij verkeer  
 
 De lidstaten mogen het in de handel brengen van brandstoffen die met de voorschriften 
van deze richtlijn in overeenstemming zijn niet verbieden, beperken of beletten ». 
 

 B.4.1.  Bij zijn voormelde arrest nr. 149/2010 heeft het Hof aan het Hof van Justitie van 

de Europese Unie prejudiciële vragen gesteld over de interpretatie die aan die bepalingen 

dient te worden gegeven. 

 

 Bij zijn arrest van 31 januari 2013, C-26/11, Belgische Petroleum Unie VZW e.a., heeft 

het Hof van Justitie geantwoord : 

 

 « 29.  Artikel 3, lid 2, van de richtlijn 98/70, gelezen in samenhang met bijlage I bij deze 
richtlijn, stelt de maximale ethanolgrenswaarde voor benzine vast op 10 vol %.  
 
 30.  Artikel 4, lid 1, van deze richtlijn, gelezen in samenhang met bijlage II bij die 
richtlijn, stelt het maximale FAME-gehalte van diesel vast op 7 vol %, onder voorbehoud van 
de machtiging waarin ditzelfde lid 1, tweede alinea, voorziet.  
 
 31.  Door de aardoliemaatschappijen de verplichting op te leggen om een minimale 
hoeveelheid bio-ethanol en FAME te verkopen, te weten 4 % v/v van de respectievelijke 
hoeveelheden benzine en dieselbrandstof die zij op de markt brengen, voorziet de wet op de 
verplichte bijmenging dus in lagere verplichte minimumpercentages biobrandstoffen dan de 
maximale grenswaarden die bij de artikelen 3 en 4 van richtlijn 98/70 zijn vastgesteld.  
 
 32.  Hieruit volgt dat deze percentages in overeenstemming zijn met de artikelen 3 en 4 
en dat deze bepalingen zich niet verzetten tegen een wettelijke regeling zoals die in het 
hoofdgeding.  
 
 33.  Opgemerkt zij evenwel dat richtlijn 98/70 niet in minimale biobrandstofgehaltes van 
benzine en diesel voorziet en dat artikel 5 van deze richtlijn bepaalt dat het in de handel 
brengen van brandstoffen die met de voorschriften van deze richtlijn overeenstemmen, niet 
mag worden verboden, beperkt of belet.  
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 34.  De wet op de verplichte bijmenging voorziet in verplichte minimumpercentages 
biobrandstoffen, die volgens artikel 5 van deze wet op de markt moeten worden gebracht door 
deze te vermengen met de benzine en de dieselbrandstof.  
 
 35.  De bij de wet op de verplichte bijmenging vastgestelde verplichte 
minimumpercentages biobrandstoffen gelden dus niet voor elke liter brandstof die in de 
handel wordt gebracht, maar voor de totale hoeveelheid brandstoffen die jaarlijks wordt 
verkocht.  
 
 36.  Een dergelijk quotum kan, zoals de advocaat-generaal in de punten 48 tot en met 52 
van haar conclusie heeft aangegeven, het in de handel brengen van brandstoffen conform de 
vereisten van richtlijn 98/70 mogelijkerwijs beperken.  
 
 37.  De bepalingen van richtlijn 98/70, inzonderheid artikel 5 ervan, kunnen echter niet 
los worden uitgelegd van de bepalingen van de richtlijnen 2003/30 en 2009/28 die van kracht 
waren op het tijdstip van de feiten van het hoofdgeding en op de datum waarop het verzoek 
om een prejudiciële beslissing is ingediend.  
 
 38.  Dat de richtlijnen 2009/28 en 2009/30 - waarbij laatstgenoemde richtlijn 
richtlijn 98/70 wijzigde - op dezelfde datum zijn vastgesteld en in werking zijn getreden 
en - samen met richtlijn 2003/30 - deel uitmaken van een geheel van maatregelen ter 
bevordering van de productie en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, wijst erop dat 
de wetgever van de Unie de nodige coherentie tussen deze richtlijnen heeft willen verzekeren.  
 
 39.  Dienaangaande zij eraan herinnerd dat richtlijn 2003/30, die volgens artikel 1 ervan 
tot doel had in elke lidstaat het gebruik van biobrandstoffen als vervanging van dieselolie of 
benzine in het vervoer te bevorderen, niet vastlegde welke middelen de lidstaten moesten 
aanwenden om de nationale indicatieve streefcijfers van artikel 3, lid 1, van deze richtlijn te 
halen, maar hun in dit verband de vrije keuze liet met betrekking tot de vast te stellen 
maatregelen (zie arrest van 10 september 2009, Plantanol, C‑201/08, Jurispr. blz. I‑8343, 
punt 35).  
 
 40.  Aldus blijkt uit punt 19 van de considerans van deze richtlijn dat de lidstaten over 
verschillende middelen beschikten om de in de richtlijn genoemde streefcijfers te halen, zoals 
met name een belastingvrijstelling, financiële steun voor de verwerkende industrie of de 
vaststelling van een verplicht percentage biobrandstoffen voor de aardoliemaatschappijen (zie 
arrest Plantanol, reeds aangehaald, punt 36).  
 
 41.  Hieruit volgt dat artikel 5 van richtlijn 98/70, gelezen in samenhang met de 
bepalingen van richtlijn 2003/30, er niet aan in de weg stond dat een lidstaat van de 
aardoliemaatschappijen verlangde dat zij een verplicht percentage biobrandstoffen op de 
markt brachten voor vervoerdoeleinden, teneinde de door deze lidstaat overeenkomstig 
artikel 3, lid 1, van laatstgenoemde richtlijn vastgestelde nationale indicatieve streefcijfers te 
bereiken.  
 
 42.  Deze vaststelling geldt des te meer wanneer bedoeld artikel 5 in samenhang wordt 
gelezen met de bepalingen van richtlijn 2009/28, die, zoals uit punt 9 van de considerans en 
uit artikel 1 ervan blijkt, bindende nationale streefcijfers vaststelt voor het aandeel van energie 
uit hernieuwbare bronnen in het energieverbruik in het vervoer.  
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 43.  Voornoemd punt van de considerans verwijst in dit verband naar het door de 
Europese Raad van maart 2007 bevestigde minimumstreefcijfer van 10 % dat alle lidstaten 
moeten halen voor het aandeel biobrandstoffen in het totale verbruik van benzine en diesel 
voor het vervoer, uiterlijk in 2020 en op een kostenefficiënte manier.  
 
 44.  Deze doelstelling wordt bevestigd door artikel 3, lid 4, eerste alinea, van 
richtlijn 2009/28, dat bepaalt dat het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen in alle vormen 
van vervoer in 2020 minstens 10 % moet bedragen van het eindverbruik van energie van elke 
lidstaat in de vervoersector.  
 
 45.  Het is in die context dat richtlijn 98/70 is gewijzigd bij richtlijn 2009/30, teneinde, 
conform de doelstelling die met laatstgenoemde richtlijn en met de richtlijnen 2003/30 en 
2009/28 aan de lidstaten is opgelegd, ervoor te zorgen dat met name passende niveaus voor 
het mengen van biobrandstoffen en fossiele brandstoffen werden vastgesteld, zoals die 
waarvan sprake in de voorschriften van de artikelen 3, lid 2, en 4, lid 1, van richtlijn 98/70, 
gelezen in samenhang met respectievelijk de bijlagen I en II bij deze richtlijn.  
 
 46.  Een nationale wettelijke regeling die de aardoliemaatschappijen verplichte 
percentages biobrandstoffen oplegt om de bij de richtlijnen 2003/30 en 2009/28 
voorgeschreven nationale streefcijfers te bereiken, is bijgevolg niet in strijd met de artikelen 3 
tot en met 5 van richtlijn 98/70, wanneer deze percentages met de bij laatstgenoemde richtlijn 
vastgestelde maximale grenswaarden overeenstemmen en zij niet voor elke in de handel 
gebrachte liter brandstof, maar voor de totale hoeveelheid jaarlijks verkochte brandstoffen 
gelden ». 
 

 B.4.2.  Uit dat arrest blijkt dat de bestreden bepalingen het vrij verkeer van brandstoffen 

bedoeld in artikel 5 van de richtlijn 98/70/EG beperken, maar dat die beperking haar 

rechtvaardiging vindt in de verplichtingen die aan de lidstaten worden opgelegd door de 

richtlijn 2003/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 mei 2003 « ter 

bevordering van het gebruik van biobrandstoffen of andere hernieuwbare brandstoffen in het 

vervoer » en door de richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

23 april 2009 « ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en 

houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG ». 

 

 B.4.3.  De bestreden bepalingen zijn bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 3 tot 5 van de richtlijn 98/70/EG.  

 

 

 Wat de vrijheid van handel en nijverheid betreft 

 

 B.5.  De vrijheid van handel en nijverheid kan niet worden opgevat als een absolute 

vrijheid. In zeer veel gevallen zal een wetskrachtige norm - zij het in de economische sector 
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of in andere sectoren - de handelingsvrijheid van de betrokken personen of ondernemingen 

beperken en daardoor noodzakelijkerwijze een weerslag hebben op de vrijheid van handel en 

nijverheid. De wetgever zou de vrijheid van handel en nijverheid zoals bedoeld in artikel 6, 

§ 1, VI, derde lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 

slechts schenden, indien hij die vrijheid zou beperken zonder dat daartoe enige noodzaak 

bestaat of indien die beperking totaal onevenredig zou zijn met het nagestreefde doel of aan 

dat beginsel op zodanige wijze afbreuk zou doen dat de economische unie en monetaire 

eenheid erdoor in het gedrang komt. 

 

 B.6.1.  De bestreden bepalingen verplichten de geregistreerde aardoliemaatschappijen die 

benzineproducten en/of dieselproducten uitslaan tot verbruik, om een aanzienlijk deel van de 

brandstof die zij in de handel brengen, met biobrandstoffen te mengen. Aldus wordt het in de 

handel brengen van brandstoffen minder aantrekkelijk, aangezien aan het nakomen van de 

verplichting tot bijmenging, die een verplichting tot het aankopen van biobrandstoffen 

impliceert, kosten en bijkomende risico’s verbonden kunnen zijn. De bestreden bepalingen 

beperken aldus de vrijheid van handel en nijverheid.  

 

 B.6.2.  Die beperking is evenwel ingegeven door dezelfde overwegingen van 

milieubescherming die ten grondslag liggen aan de richtlijn 2009/28/EG, die in het bijzonder 

beoogt de broeikasgasemissies te doen dalen en de druk op de wereldwijde olievoorraden te 

verminderen. Bovendien blijkt uit het voormelde arrest van het Hof van Justitie van 31 januari 

2013 dat de bestreden bepalingen bijdragen tot de uitvoering van verplichtingen die door die 

richtlijn aan de lidstaten worden opgelegd. 

 

 B.6.3.  De verzoekende partijen tonen niet aan dat het technisch overdreven moeilijk zou 

zijn om aan de verplichtingen die uit de bestreden bepalingen voortvloeien, te voldoen. De 

wijzigingen die de richtlijn 2009/30/EG heeft aangebracht in de bijlagen bij de 

richtlijn 98/70/EG, hebben als gevolg dat de marge tussen de nationale minima en de 

Europese maxima groter wordt. Bovendien kunnen technische eigenschappen van de 

aangekochte brandstoffen, zoals het zuurstofgehalte of de aanwezigheid van niet-duurzame 

biobrandstoffen contractueel worden overeengekomen met de leverancier ervan. De controle 

op die technische eigenschappen wordt vergemakkelijkt door de informatieplicht die 

voortvloeit uit de richtlijnen 2009/28/EG en 2009/30/EG, terwijl de meetinstrumenten om die 
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controle uit te voeren, hoe dan ook door de verzoekende partijen dienen te worden gebruikt 

om na te gaan of hun producten aan alle Europese vereisten voldoen. 

 

 De verzoekende partijen tonen evenmin aan dat de bestreden bepalingen hun een 

onevenredige financiële last zouden opleggen. Bovendien creëert de in het geding zijnde 

maatregel geen discriminatie op grond van de nationaliteit van de producenten, daar alle 

petroleummaatschappijen aan dezelfde nationale en Europese normen zijn onderworpen. 

 

 B.6.4.  De bestreden bepalingen zijn bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met de vrijheid van handel en nijverheid.  

 

 B.7.  Het tweede middel is niet gegrond. 
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 Om die redenen, 
 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 9 juli 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 5431 en 5432 

 
 

Arrest nr. 95/2013 
van 9 juli 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 11 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de 

radioberichtgeving, gesteld door het Hof van Cassatie. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit emeritus voorzitter R. Henneuse, overeenkomstig artikel 60bis van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, voorzitter M. Bossuyt, en de 

rechters E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, P. Nihoul en F. Daoût, bijgestaan door de 

griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 1.  Bij arrest van 25 mei 2012 in zake de nv « CONTACTSAT » tegen het Belgisch 
Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof 
is ingekomen op 20 juni 2012, heeft het Hof van Cassatie de volgende prejudiciële vraag 
gesteld : 
 
 « Schendt artikel 11 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving, als 
het aldus wordt uitgelegd dat het aan de Staat de bevoegdheid toekent om rechten te eisen 
voor controle en toezicht op een telecommunicatienet dat puntsgewijs de verbinding verzekert 
tussen een studio waar radio-uitzendingen gebeuren en een zendstation dat die uitzendingen 
overbrengt welke bestemd zijn om door het publiek te worden ontvangen, de artikelen 127, 
§ 1, 1°, Grondwet en 4, 6°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de 
instellingen ? ». 
 
 2.  Bij arrest van 25 mei 2012 in zake de intercommunale coöperatieve vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid « TECTEO » tegen het Belgisch Instituut voor postdiensten en 
telecommunicatie, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 20 juni 2012, 
heeft het Hof van Cassatie de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 11 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving, in die 
zin geïnterpreteerd dat het de Staat de bevoegdheid toekent om rechten inzake controle en 
toezicht te vorderen met betrekking tot een net van radiogolven van tweede categorie voor 
radioverbindingen die gebruik maken van frequenties die uitsluitend zijn bestemd voor het 
gebruik van de persoon die ertoe gemachtigd is het te exploiteren, die zijn vastgesteld tussen 
bepaalde vaste punten en waarvan de in dat stadium uitgezonden radio-elektrische golven niet 
bestemd zijn om op wettige wijze te kunnen worden ontvangen door andere 
ontvangstapparatuur dan die welke zich op die vaste punten bevindt, en dit zelfs wanneer dat 
net gegevens overbrengt die, in een later stadium dat een verwerking van de dragende radio-
elektrische golven impliceert, uitzendingen vormen die bestemd zijn om door het publiek te 
worden ontvangen, artikel 127, § 1, 1°, van de Grondwet en artikel 4, 6°, van de bijzondere 
wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen ? ». 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5431 en 5432 van de rol van het Hof, werden 
samengevoegd. 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de nv « CONTACTSAT », waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 
1120 Brussel, Oorlogskruisenlaan 94, in de zaak nr. 5431; 
 
 -  de intercommunale coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid « TECTEO », waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 4000 Luik, 
rue Louvrex 95, in de zaak nr. 5432; 
 
 -  het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, waarvan de kantoren zijn 
gevestigd te 1030 Brussel, Koning Albert-II-laan 35; 
 
 -  de Ministerraad. 
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 De nv « CONTACTSAT », in de zaak nr. 5431, het Belgisch Instituut voor postdiensten 
en telecommunicatie en de Ministerraad hebben memories van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 29 mei 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. F. Tulkens, loco Mr. C. Doutrelepont en Mr. V. Chapoulaud, advocaten bij de balie 
te Brussel, voor de nv « CONTACTSAT », in de zaak nr. 5431; 
 
 .  Mr. C. Donny, loco Mr. J. Bourtembourg en Mr. F. Belleflamme, advocaten bij de balie 
te Brussel, voor de intercommunale coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid « TECTEO », in de zaak nr. 5432; 
 
 .  Mr. S. Depré, Mr. A. Dewulf loco Mr. A. Detheux, advocaten bij de balie te Brussel, en 
Mr. L. Wysen, tevens loco Mr. L. Misson, advocaten bij de balie te Luik, voor het Belgisch 
Instituut voor postdiensten en telecommunicatie; 
 
 .  Mr. S. Depré, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers P. Nihoul en E. De Groot verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Bij het Hof van Cassatie hebben de nv « CONTACTSAT » (zaak nr. 5431) en de intercommunale 
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « TECTEO » (zaak nr. 5432) voorzieningen ingesteld 
tegen arresten van het Hof van Beroep te Brussel (zaak nr. 5431) en het Hof van Beroep te Luik (zaak nr. 5432) 
waarbij die partijen worden veroordeeld tot de betaling van rechten die het Belgisch Instituut voor postdiensten 
en telecommunicatie op grond van artikel 11 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving 
vordert. 
 
 In beide arresten merkt het Hof van Cassatie op dat in de arresten waartegen voorziening is ingesteld, wordt 
geoordeeld dat de infrastructuur van de eisende partijen een dienst van radioverbinding en geen dienst van radio-
omroep is. In die arresten wordt dus beschouwd dat geen vraag aan het Grondwettelijk Hof dient te worden 
gesteld. 
 
 In de twee arresten beslist het Hof van Cassatie dat aan het Hof de hiervoor weergegeven prejudiciële 
vragen dienen te worden gesteld, omdat in een van de onderdelen van het middel wordt opgemerkt dat de 
arresten van het Hof van Beroep, het begrip « radio-omroep » in de zin van artikel 4, 6°, van de bijzondere wet 
van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, hebben geschonden. 
 

 



4 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Standpunt van de nv « CONTACTSAT » 
 
 A.1.1.  Steunend op de arresten van het Grondwettelijk Hof nr. 7/90 van 25 januari 1990 en nr. 1/91 van 
7 februari 1991 herinnert de nv « CONTACTSAT » eraan dat de gemeenschappen bevoegd zijn om de volledige 
materie van de radio-omroep te regelen en dat de federale Staat slechts beschikt over een restbevoegdheid, 
vermits hij alleen de algemene politie van de radio-elektrische golven moet verzekeren. Die opdracht heeft tot 
doel de integratie van elk van die golven mogelijk te maken teneinde wederzijdse storingen te vermijden. Een en 
ander omvat de bevoegdheid om transversale technische normen uit te werken die gemeenschappelijk zijn voor 
alle radioberichtgevingen, ongeacht de bestemming ervan, met betrekking tot de toewijzing van frequenties en 
het vermogen van de zendinstallaties. Door die bevoegdheid van technische aard heeft de federale Staat enkel 
een rol van harmonisatie die het resultaat van het beleid van de gemeenschappen inzake de radio-omroepen 
vergemakkelijkt. In het voormelde arrest nr. 1/91 erkent het Hof dat de gemeenschappen bevoegd zijn om de 
technische aspecten te regelen die specifiek zijn voor de aangelegenheid van de radio-omroep en om de 
desbetreffende frequenties toe te wijzen. 
 
 De partij steunt vervolgens op het arrest nr. 92/2003 van 24 juni 2003 van het Grondwettelijk Hof om de 
bevoegdheid van de gemeenschappen te bevestigen ten aanzien van de technische aspecten van de radio- en 
televisie-uitzendingen, in zoverre zij een accessorium van de aangelegenheid van de radio-omroep en de televisie 
zijn. De partij voert ten slotte het arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 52/93 van 1 juli 1993 aan, volgens 
hetwelk het bezit en het gebruik van zend- of ontvangstapparatuur voor radioberichtgeving valt onder de 
bevoegdheid van de gemeenschappen aangezien zij niet losstaat van de cultuuraangelegenheid van de radio-
omroep. Zij leidt hieruit af dat artikel 11 van de wet van 30 juli 1979 de federale Staat niet ertoe kan machtigen 
rechten inzake controle en toezicht te eisen voor een net waar radio-uitzendingen worden gerealiseerd en voor 
een zendinstallatie die tot doel heeft die uitzendingen, die uiteindelijk voor het publiek bestemd zijn, over te 
brengen, zonder artikel 127, § 1, 1°, van de Grondwet en artikel 4, 6°, van de bijzondere wet van 8 augustus 
1980 tot hervorming der instellingen te schenden. 
 
 A.1.2.  De partij merkt op dat het Hof de schending van de bevoegdheidverdelende regels door artikel 11 
van de wet van 30 juli 1979 heeft vastgesteld wegens de toepassing ervan op de privé radio-omroepdiensten. 
Tussen de regels van die rechtspraak door rijst de vraag naar de definitie van de term « radio-omroep », 
aangezien de activiteiten die onder die aangelegenheid ressorteren, slechts op marginale wijze het voorwerp 
kunnen uitmaken van een optreden van de federale Staat, binnen de strikte perken van zijn bevoegdheid van 
algemene politie van de radio-elektrische golven. De partij herinnert vervolgens aan het arrest nr. 132/2004 van 
14 juli 2004 van het Grondwettelijk Hof, waarin, volgens haar, een beginsel van technologische neutraliteit 
wordt bevestigd. De radio-omroep en de televisie kunnen niet worden gedefinieerd op basis van een technisch 
criterium. Er moet worden gesteund op een functioneel criterium om te bepalen of een communicatietechniek, 
zoals de radio-omroep, behoort tot de cultuuraangelegenheden. Voor het Hof moet vanuit het oogpunt van de 
omroep worden nagegaan of de uitgezonden informatie, op zijn minst theoretisch, bestemd is voor een deel van 
het publiek. Die benadering wordt bevestigd door het arrest nr. 128/2005 van 13 juli 2005. De partij besluit 
hieruit dat, op basis van de rechtspraak van het Hof, elke vorm van uitzending die mogelijk voor het publiek 
bestemd is, valt onder de radio-omroep en dus onder de cultuuraangelegenheden. De mogelijkheid op zich 
volstaat zonder dat moet worden voldaan aan de werkelijkheid van een uitzending voor het publiek. Een 
telecommunicatienet dat de punt-tot-puntverbinding verzekert tussen een studio waar radio-uitzendingen worden 
gerealiseerd en een zendinstallatie, die tot doel heeft die uitzendingen die uiteindelijk voor het publiek bestemd 
zijn, over te brengen, is een manier om informatie te verspreiden die valt onder het begrip « radio-omroep ». Er 
dient geen rekening te worden gehouden met de wijze van overdracht of de kenmerken van de onderliggende 
infrastructuur, of nog, het statuut van de betrokken operatoren. De programma’s die op individuele oproep 
worden uitgezonden, vallen dus, ongeacht de voor die uitzending gebruikte techniek, met inbegrip van de « punt-
tot-punttechniek », en de communicatie van programma’s tussen ondernemingen met het oog op een 
heruitzending voor het publiek, onder de radio-omroep. 
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 De partij besluit dat de in het geding zijnde bepaling, in die zin geïnterpreteerd dat zij aan de Staat de 
bevoegdheid toekent om rechten inzake controle en toezicht te eisen voor een telecommunicatienet dat de punt-
tot-puntverbinding verzekert tussen een studio waar radio-uitzendingen worden gerealiseerd en een 
zendinstallatie, die tot doel heeft die uitzendingen die uiteindelijk bestemd zijn voor het publiek, over te brengen, 
artikel 127, § 1, 1°, van de Grondwet en artikel 4, 6°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 schendt. 
 
 
 Standpunt van de intercommunale coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « TECTEO » 
 
 A.2.1.  De intercommunale coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « TECTEO » 
preciseert in de eerste plaats dat de prejudiciële vraag van het Hof van Cassatie alleen betrekking heeft op het net 
van tweede categorie volgens de classificatie vastgesteld bij artikel 3 van het koninklijk besluit van 15 oktober 
1979 betreffende de private radioverbindingen. 
 
 A.2.2.  Steunend op de reeds vermelde arresten nrs. 7/90 en 1/91 van het Hof, alsook op een advies van de 
afdeling wetgeving van de Raad van State, merkt de partij op dat de gemeenschappen bevoegd zijn voor radio en 
televisie via kabel, maar ook dat de straalverbindingen, waarmee de signalen die programma’s dragen, draadloos 
worden overgebracht naar de kopstations van de distributiemaatschappijen die ze vervolgens via de kabel 
overbrengen naar de abonnees, vallen onder de aangelegenheid van de radio-omroep en de televisie, daar zij 
uitzendingen dragen die bestemd zijn voor het publiek in het algemeen. 
 
 Dat is wel degelijk het geval voor de vennootschap « TECTEO », aangezien zij programma’s uitzendt die 
zijn bestemd voor het publiek in het algemeen en gebruik maakt van die straalverbindingen om, in haar 
kabelnetten, de programma’s op te nemen die aan de grenzen worden ontvangen of beschikbaar zijn bij het 
verlaten van de studio’s van de RTBF (Radio-Télévision belge de la Communauté française) en van de lokale 
televisiestations. 
 
 De partij is van mening dat de arresten van het Grondwettelijk Hof nrs. 132/2004 en 128/2005, waarnaar 
reeds is verwezen, haar standpunt bevestigen. 
 
 De punt-tot-punttechniek, in zoverre die tot doel heeft een uitzending over te brengen aan het publiek in het 
algemeen en niet onder een geïndividualiseerde en bijzondere vorm van vertrouwelijkheid, valt onder de 
bevoegdheid van de gemeenschappen. Het beheer van de frequenties - en dus de toewijzing ervan - valt eveneens 
onder de bevoegdheid van de gemeenschappen wanneer de informatie uiteindelijk is bestemd voor het publiek in 
het algemeen. Volgens de partij is het duidelijk dat de gemeenschappen niet alleen bevoegd zijn om de aard van 
de uitgezonden programma’s toe te staan, maar tevens de uitzending zelf van de programma’s vanaf het ogenblik 
dat die via de radio worden uitgezonden. 
 
 A.2.3.  Aangezien het Grondwettelijk Hof het tweede en het derde lid van artikel 11 van de wet van 30 juli 
1979 heeft vernietigd, is de federale Staat niet bevoegd om rechten te vestigen naar aanleiding van vergunningen 
die zouden kunnen worden uitgereikt. De regeling inzake de vergunning voor een straalverbinding is, om 
duidelijk economische redenen, onvermijdelijk verbonden met de vergunning om een teledistributienet te 
exploiteren, hetgeen een exclusieve bevoegdheid van de gemeenschappen is. Uit de rechtspraak van het 
Grondwettelijk Hof vloeit voort dat al wat technisch is weliswaar ressorteert onder de bevoegdheid van het 
Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) inzake de toewijzing van frequenties, behalve 
wat de specifieke technische aspecten van de aangelegenheid van de radio-omroep betreft. In verband met de 
bevoegdheid van algemene politie over de golven die het BIPT aanvoert, merkt de partij op dat de bevoegdheid 
om vergunningen uit te reiken een bevoegdheid van bijzondere politie is, die met name de mogelijkheid 
impliceert om algemene, permanente en absolute verbodsregels uit te vaardigen, zoals bijvoorbeeld in geval van 
weigering van een vergunning. Die bijzondere bevoegdheid behoort toe aan de gemeenschappen wat de radio-
omroep betreft en, in geval van samenloop tussen een bijzondere politie en een algemene politie, is het de 
bijzondere politie die altijd voorrang krijgt, tenzij uitzonderlijke omstandigheden een bijzonder optreden 
motiveren. De bevoegdheid van algemene politie van het BIPT is beperkt tot de uitwerking van technische 
normen in verband met de toewijzing van de frequenties en heeft geen betrekking op de toewijzing van de 
frequenties zelf, wat onder de bevoegdheid inzake de radio-omroep valt. De bevoegdheid van algemene politie is 
hier slechts strikt aanvullend op de bijzondere politie wanneer de houder van de bevoegdheid van algemene 
politie bevoegd is om een technische controle te regelen en op repressieve wijze de naleving van die normen te 
verzekeren. De partij besluit dat de frequentievergunningen voor de netten van tweede categorie die netten voor 
het gebruik van de radio-omroep voor het publiek in het algemeen zijn, zeker niet kunnen worden beheerd door 
de federale Staat. 
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 A.2.4.  De partij preciseert ten slotte dat de opsplitsing van het begrip van radio-omroep volgens de 
gebruikte manier kunstmatig is en dat het gebruik van de straalverbinding voor het overbrengen van beelden die 
bestemd zijn voor het publiek, wel degelijk ressorteert onder de radio-omroep. Wanneer de daadwerkelijke 
controle van de radio-omroep gebeurt aan de uitgang, met andere woorden bij de ontvangst door het publiek en 
door de Franse Gemeenschap, is het duidelijk dat die laatste, wanneer zij in dat stadium beschikt over de 
bevoegdheid van bijzondere politie, die vanzelfsprekend vooraf kan hebben ten aanzien van elk middel van 
overbrenging dat leidt tot de radio-omroep : straalverbinding, satelliet, optische vezel, kabel, enz. 
 
 De partij besluit dat de door het Hof van Cassatie gestelde vraag bevestigend dient te worden beantwoord. 
 
 
 Standpunt van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) en van de Ministerraad 
 
 A.3.1.  Steunend op de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en op die van de Raad van State zijn het 
Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) en de Ministerraad van mening dat de 
bevoegdheid van de federale overheid om de politie van de golven te verzekeren, algemeen is : zij beoogt de 
radio-elektrische golven, die de radio-omroepgolven omvatten. Die golven zijn gedefinieerd in artikel 2, 31° en 
32°, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. Die wet preciseert eveneens dat de 
federale overheid belast is met het beheer van het spectrum van de radiofrequenties, de coördinatie van de 
radiofrequenties en de controle op het gebruik van die radiofrequenties. Die bevoegdheid strekt zich overigens 
ook uit tot de radio-elektrische frequenties die specifiek zijn voor de radio-omroep, met inbegrip van de televisie. 
Volgens de partijen heeft het Hof in het voormelde arrest nr. 92/2003 erkend dat de bevoegdheid van de federale 
overheid om de algemene politie van de radio-elektrische golven te verzekeren, betrekking heeft op alle 
radioverbindingen, ongeacht de bestemming ervan. Het is immers van belang dat het beheer en de controle van 
het spectrum worden toevertrouwd aan een enkele overheid. Die algemene politie van de radio-elektrische 
golven is noodzakelijk om een harmonieuze co-existentie van de golven op het volledige grondgebied te 
verzekeren. De partijen voeren eveneens het arrest van het Hof nr. 112/2011 van 23 juni 2011 aan. Zij besluiten 
dat de bevoegdheid van de federale overheid dubbel is : die overheid is bevoegd voor alle andere vormen van 
elektronische berichtgeving dan de radio-omroep; zij is ook bevoegd, inzake radio-omroep, om de algemene 
politie van de radio-elektrische golven te verzekeren. 
 
 A.3.2.  De partijen, die die beginselen op het onderhavige geval toepassen, merken op dat de vraag erin 
bestaat of de door het BIPT aangewezen operator al dan niet een dienst van radio-omroep leverde en of hij al dan 
niet een radio-omroepnet exploiteerde, dan wel, integendeel, of de betwiste straalverbindingen een privénet voor 
radioverbinding vormden waarbij gebruik werd gemaakt van stations die van punt tot punt werkten. In de zaak 
« CONTACTSAT » heeft het Hof van Beroep te Brussel geoordeeld dat de activiteit waarvoor de operator door 
het BIPT was aangewezen, geenszins noodzakelijk was voor de uitoefening van radio-omroepactiviteiten. Dat 
heeft het ertoe gebracht geen prejudiciële vraag aan het Hof te stellen. In de zaak « TECTEO » heeft het Hof van 
Beroep te Luik eveneens geoordeeld dat het betwiste net niet viel onder de radio-omroep omdat het radio-
elektrische verbindingen draagt die gebruik maken van frequenties die uitsluitend zijn toegewezen aan het 
gebruik van « TECTEO », en die zijn vastgesteld tussen bepaalde vaste punten, en dat de radio-elektrische 
golven die in dat stadium worden overgebracht, niet bestemd zijn om op wettige wijze te kunnen worden 
ontvangen door andere ontvangstapparatuur dan die waarmee die vaste punten zijn uitgerust. Het Hof van 
Cassatie merkt eveneens op dat het betwiste net golven overbrengt die niet bestemd zijn om op wettige wijze te 
kunnen worden ontvangen door andere ontvangstapparatuur dan die waarmee vaste punten zijn uitgerust en dus 
in dat stadium geen radio-omroepgolven zijn, zelfs indien, na een verwerking van de dragende radio-elektrische 
golven, de uitzendingen vervolgens zullen kunnen worden ontvangen door het publiek. Indien er twijfel heerst 
over de bevoegdheid van de federale overheid is dat omdat een net, zelfs wanneer het in eerste instantie niet valt 
onder de radio-omroep, omdat het dient voor de louter interne organisatie van de operator, informatie kan 
overbrengen die later radio-omroepuitzendingen zal vormen. Moet dat gegeven het BIPT beletten rechten te 
ontvangen op grond van artikel 11 van de wet van 30 juli 1979 ? De Ministerraad en het BIPT herinneren in dat 
opzicht eraan dat de federale overheid een bevoegdheid van algemene politie van de radio-elektrische golven 
heeft. En dat, zoals het Hof van Beroep te Luik heeft geoordeeld in zijn arrest van 11 december 2009, de 
bevoegdheid om normen uit te werken betreffende zowel de toewijzing van de frequenties als het vermogen van 
de zendinstallatie, alsook de bevoegdheid om een technische controle te regelen en de naleving ervan te 
verzekeren, nooit aan de federale overheid zijn onttrokken. Die bevoegdheid is eveneens erkend door de 
rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en in het bijzonder in het voormelde arrest nr. 112/2011. Volgens de 
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partijen is het bijgevolg van weinig belang om in dat stadium te weten of het gaat om een privénet voor 
radioverbinding dan wel om een radio-omroepnet. In beide gevallen is de bevoegdheid van de federale overheid 
om de algemene politie van de golven uit te oefenen, van toepassing. De kwestie van het gebruik of van de 
uiteindelijke bestemming van de golven is van weinig belang om de bevoegdheid van het BIPT te bepalen. 
 
 A.3.3.  De partijen preciseren ten slotte dat het begrip algemene politie van de radio-elektrische golven de 
bevoegdheid omvat om rechten op te leggen. Het recht waarin artikel 11 van de in het geding zijnde wet 
voorziet, past in de controle-opdracht van de federale overheid. De rechten dienen om de uitgaven te dekken die 
voortvloeien uit de controle van de naleving van de verplichtingen die rusten op de houders van vergunningen 
om een net voor radioverbinding te doen functioneren. Zij vormen de compensatie voor de terbeschikkingstelling 
van de frequenties en van het recht om die te gebruiken. Het recht dient om de door de federale overheid 
uitgeoefende controle te financieren. De partijen merken overigens op dat de prejudiciële vragen geen betrekking 
hebben op de vraag of de algemene politie van de golven de bevoegdheid omvat om rechten op te leggen en te 
innen. Zij hebben uitsluitend betrekking op de vraag of die bevoegdheid zich uitstrekt tot het radio-omroepnet. 
De eisers in cassatie betwisten overigens niet dat de algemene politie van de golven de bevoegdheid omvat om 
een recht op te leggen en te innen. En het Hof van Cassatie buigt zich niet over dat punt. 
 
 De partijen besluiten dat de getoetste norm, in die zin geïnterpreteerd dat zij het mogelijk maakt een recht 
inzake controle en toezicht te innen voor een net voor radioverbinding, zelfs indien de uitzendingen die worden 
overgebracht uiteindelijk voor het publiek zijn bestemd, niet in strijd is met de bevoegdheidverdelende regels. 
 
 
 Antwoord van de nv « CONTACTSAT » 
 
 A.4.  De nv « CONTACTSAT » antwoordt het BIPT en de Ministerraad dat de betwiste rechten niet 
worden gevorderd in het kader van de uitoefening van een opdracht van algemene politie van de radio-
elektrische golven, maar in het kader van de gecombineerde toepassing van de bepalingen van artikel 11 van de 
wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving en het koninklijk besluit van 15 oktober 1979 
« betreffende de private radioverbindingen », houdende machtiging en controle van de diensten en netten voor 
private radioverbinding. Door de technische aspecten van de radio- en televisie-uitzendingen op te nemen onder 
de bevoegdheid van de gemeenschappen inzake de radio-omroep, heeft het Grondwettelijk Hof willen vermijden 
dat de federale overheid indirect een mediabeleid uitwerkt door middel van technische vergunningen. De 
bevoegdheid van de gemeenschappen inzake de radio-omroep en de televisie is niet verbonden aan een bepaalde 
wijze van omroep of overbrenging en strekt zich eveneens uit tot de zogeheten « point to point »-
omroeptechniek. Het Hof van Cassatie heeft het net van de tussenkomende partij gekwalificeerd als « een 
telecommunicatienet dat puntsgewijs de verbinding verzekert tussen een studio waar radio-uitzendingen 
gebeuren en een zendstation dat die uitzendingen overbrengt welke bestemd zijn om door het publiek te worden 
ontvangen ». Een dergelijk net valt zeker onder de radio-omroep. 
 
 Volgens de partij staat het bij artikel 11 van de wet van 30 juli 1979 ingevoerde recht los van het begrip van 
algemene politie van de golven. Het strekt uitsluitend ertoe de uitgaven te dekken die voortvloeien uit de 
controle van de naleving van de verplichtingen en van de voorwaarden die alleen zijn opgelegd aan de 
aanvragers en houders van een vergunning bepaald in artikel 3, § 1, van de wet. De artikelen 3 en 11 van die wet 
hebben alleen betrekking op de invoering van een vergunningsregeling voor de stations en netten voor 
radioverbinding met uitzondering van die voor de radio-omroep. 
 
 De partij besluit dat de door het BIPT en de Ministerraad voorgestelde interpretatie ongeldig is verklaard 
door de rechtspraak van het Hof, dat artikel 11 van de wet van 30 juli 1979 niet in die zin heeft geïnterpreteerd 
dat het deel uitmaakt van de opdrachten van algemene politie van de radio-elektrische golven die het de federale 
overheid mogelijk maken rechten inzake radio-omroep op te leggen en te innen. 
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 Antwoord van het BIPT en de Ministerraad 
 
 A.5.1.  Het BIPT en de Ministerraad antwoorden aan de vennootschap « TECTEO » dat de vraag niet erin 
bestaat wie bevoegd is om vergunningen uit te reiken, maar wie bevoegd is om de algemene politie van de 
radiogolven te verzekeren en wat de omvang van die bevoegdheid is, ongeacht de overheid die bevoegd is om de 
vergunningen uit te reiken, met name de gemeenschappen wanneer het de radio-omroep betreft. De 
onbevoegdheid van de federale overheid om vergunningen inzake radio-omroep af te geven, belet die overheid 
niet een controle-opdracht uit te voeren die met name de houders van een vergunning van radio-omroep beoogt, 
teneinde « wederzijdse storingen » te vermijden. Te dezen wil het BIPT geenszins de technische aspecten die 
specifiek zijn voor de radio-omroep, beheren of ten laste nemen. Uit het verwijzingsarrest blijkt dat het net van 
TECTEO een net van verbindingen of straalverbindingen is, « met andere woorden radio-elektrische 
verbindingen die radio-elektrische golven overbrengen van punt tot punt en binnen een frequentieband van 
7 000 MHz ». De frequenties die worden gebruikt door de straalverbindingen binnen de band van 7 000 MHz 
vallen niet onder de radio-omroep en kunnen niet rechtstreeks worden ontvangen door het publiek. Het betreft 
een stadium vooraf. Die golven, wanneer zij aankomen op het punt van bestemming, ondergaan een technische 
verwerking die de uitzending naar het publiek mogelijk zal maken. De band van 7 000 MHz valt niet onder de 
radio-omroep en wordt gebruikt voor andere diensten van elektronische communicatie. Hieruit vloeit voort dat 
het optreden van het BIPT zich situeert buiten de radio-omroep. Dat optreden belet overigens de bevoegdheid 
van de gemeenschappen niet. De algemene politie van de golven is toegewezen aan een enkele overheid teneinde 
een harmonieuze co-existentie van alle golven mogelijk te maken door wederzijdse storingen te vermijden. De 
erkenning van die bevoegdheid heeft niet noodzakelijkerwijs tot gevolg de uitoefening van de bevoegdheden 
door de gemeenschappen te beletten. Het risico van storingen tussen frequenties is reëel en verantwoordt dus ten 
volle de bevoegdheid van het BIPT. De aan TECTEO toegewezen frequenties kunnen storingen veroorzaken bij 
andere straalverbindingen die voor andere doeleinden worden gebruikt; een controle is dus noodzakelijk. De 
algemene politie van de golven impliceert op zijn minst een coördinatie met de andere gemeenschappen, de 
andere door het BIPT toegestane verbindingen en de buurlanden. 
 
 A.5.2.  Het BIPT en de Ministerraad antwoorden de nv « CONTACTSAT » dat de partij niet betwist dat de 
politiebevoegdheid van het BIPT algemeen is en eveneens moet worden toegepast inzake de radio-omroep. In 
verband met dat begrip geven het BIPT en de Ministerraad toe dat een programma dat « mogelijk » bestemd is 
voor het publiek volstaat, ongeacht de realiteit van die publieke uitzending. Het is dus essentieel dat de golven 
bestemd zijn voor het publiek en door het publiek kunnen worden ontvangen in de vorm van een programma. 
Dat is niet het geval te dezen, aangezien de golven dienen om een studio waar uitzendingen worden gerealiseerd, 
te verbinden met een zendinstallatie, die een voor het publiek bestemd programma zal uitzenden. Het is slechts 
vanaf die zendinstallatie dat het publiek, op zijn minst mogelijk, toegang heeft tot een programma. Vóór die 
zendinstallatie zijn de op de radionetten overgebrachte golven niet bestemd voor het publiek. Het BIPT en de 
Ministerraad betwisten het nut van het door CONTACTSAT gebruikte radionet niet, maar zij zijn van mening 
dat het geen technische bijkomstigheid is die noodzakelijk is voor de overbrenging van de inhoud van radio-
uitzendingen. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 11 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving bepaalde, 

vóór de opheffing ervan bij artikel 156 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de 

elektronische communicatie : 

 

 « Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie is bevoegd toezicht uit te 
oefenen op de toepassing van deze wet en van de ter uitvoering ervan getroffen besluiten. 
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 De Koning stelt het bedrag vast van de rechten die aan het Belgisch Instituut voor 
postdiensten en telecommunicatie moeten worden betaald door de aanvragers en titularissen 
van de vergunningen bedoeld in artikel 3, § 1, om de uitgaven te dekken die voortvloeien uit 
de controle over de naleving van hun verplichtingen en van de aan hun stations en netten voor 
radioverbinding opgelegde voorwaarden alsmede voor het te hunner beschikking stellen van 
één of meer frequenties en het recht deze te gebruiken. 
 
 Hij bepaalt de betalingsmodaliteiten van die rechten. 
 
 Dit artikel heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1989 ». 
 

 Het tevens opgeheven artikel 3 van die wet bepaalde : 

 

 « § 1.  Niemand mag in het Rijk noch aan boord van een zeeschip, een binnenschip, een 
luchtvaartuig of enige andere drager onderworpen aan het Belgisch recht, een zend- of 
ontvangtoestel voor radioverbinding houden, of een station of een net voor radioverbinding 
aanleggen en doen werken zonder schriftelijke vergunning van het Instituut. Deze vergunning 
is persoonlijk en kan worden ingetrokken. 
 
 § 2.  De Koning bepaalt de algemene regels inzake toekenning en intrekking van de in § 1 
bedoelde vergunningen. Hij kan bepalen in welke gevallen die vergunningen niet vereist zijn. 
 
 § 3.  De Minister bepaalt de verplichtingen van de houders van een vergunning en de 
voorwaarden waaraan de toegelaten stations en netten voor radioverbinding moeten voldoen. 
 
 § 4.  De in § 1 bedoelde vergunningen zijn niet vereist voor de openbare radio-
omroepdiensten, noch voor de stations voor radioverbinding die voor militaire doeleinden of 
met het oog op de openbare veiligheid aangelegd en gebruikt worden door de diensten die 
onder de Minister van Landsverdediging ressorteren, door de Noord Atlantische 
Verdragsorganisatie en door de Geallieerde Strijdkrachten. 
 
 § 5.  Voor de private radio-omroepdiensten worden de in § 1 bedoelde vergunningen 
slechts afgeleverd na eensluidend advies van de Ministers tot wiens bevoegdheid de radio-
omroep behoort, ieder voor wat hem betreft ». 
 

 B.2.  Het Hof van Cassatie vraagt het Hof of het voormelde artikel 11 van de wet van 

30 juli 1979 in overeenstemming is met de artikelen 127, § 1, 1°, van de Grondwet en 4, 6°, 

van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in de interpretatie 

volgens welke dat artikel 11 de Staat de bevoegdheid toekent om rechten inzake controle en 

toezicht te vorderen, hetzij met betrekking tot een telecommunicatienet dat de punt-tot-

puntverbinding verzekert tussen een studio waar radio-uitzendingen worden gerealiseerd en 

een zendinstallatie, die tot doel heeft die uitzendingen die uiteindelijk voor het publiek 

bestemd zijn, over te brengen (zaak nr. 5431), hetzij met betrekking tot een net van 

radiogolven van tweede categorie voor radio-elektrische verbindingen die gebruik maken van 
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frequenties die uitsluitend zijn bestemd voor het gebruik door de persoon die ertoe is 

gemachtigd het te exploiteren, die zijn vastgesteld tussen bepaalde vaste punten en waarvan 

de in dat stadium uitgezonden radio-elektrische golven niet bestemd zijn om op wettige wijze 

te kunnen worden ontvangen door andere ontvangstapparatuur dan die welke zich op die vaste 

punten bevindt, en dit zelfs wanneer dat net gegevens overbrengt die, in een later stadium dat 

een verwerking van de dragende radio-elektrische golven impliceert, uitzendingen vormen die 

bestemd zijn om door het publiek te worden ontvangen (zaak nr. 5432). 

 

 B.3.1.  Artikel 127, § 1, van de Grondwet bepaalt : 

 

 « De Parlementen van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap regelen, elk voor zich, bij 
decreet : 
 
 1°  de culturele aangelegenheden; 
 
 […] ». 
 

 Artikel 4 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 

bepaalt : 

 

 « De culturele aangelegenheden bedoeld in artikel 59bis, § 2, 1°, van de Grondwet [thans 
artikel 127, § 1, 1°] zijn : 
 
 […] 
 
 6°  De radio-omroep en de televisie, het uitzenden van mededelingen van de federale 
Regering uitgezonderd; ». 
 

 B.3.2.  Behoudens de uitzondering waarin hij heeft voorzien, heeft de bijzondere 

wetgever de aangelegenheid van de radio-omroep en de televisie in haar geheel naar de 

gemeenschappen overgeheveld. Die bevoegdheid staat de gemeenschappen toe de technische 

aspecten van radio- en televisie-uitzendingen te regelen als accessorium van de 

aangelegenheid van de radio-omroep en de televisie. Die bevoegdheid omvat tevens de 

bevoegdheid om de frequenties toe te wijzen, mits de technische normen die tot de federale 

bevoegdheid behoren in acht worden genomen. 
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 Immers, om de integratie van elk van de radio-elektrische golven in het geheel van die 

welke over het nationale grondgebied worden uitgezonden, mogelijk te maken en om 

wederzijdse storingen te vermijden, is de federale overheid bevoegd gebleven voor de 

algemene politie van de radio-elektrische golven. 

 

 Die opdracht omvat de bevoegdheid om de technische normen betreffende het toekennen 

van de frequenties en het vermogen van de zendtoestellen aan te nemen, die 

gemeenschappelijk moeten blijven voor het geheel van de radioverbindingen, ongeacht de 

bestemming ervan, en de bevoegdheid een technische controle te organiseren en de 

overtreding van bedoelde normen strafbaar te stellen. Die bevoegdheid omvat die om de 

radiofrequenties te coördineren die bestemd zijn voor de radio-omroep in zoverre het gebruik 

ervan kan leiden tot interferenties met frequenties die worden gebruikt voor andere 

doeleinden dan radio-omroep of door andere zendtoestellen voor radio-omroep die onder de 

bevoegdheid van een andere gemeenschap vallen. De uitoefening van die bevoegdheid dient 

evenwel zo te worden geregeld dat zij geen afbreuk doet aan de bevoegdheid van de 

gemeenschappen aan wie de aangelegenheid van de radio-omroep in principe is toevertrouwd. 

 

 De bevoegdheid van de gemeenschappen is niet gebonden aan een wijze van uitzenden of 

overbrengen. Zij staat de gemeenschappen toe de technische aspecten van de overdracht te 

regelen die een accessorium zijn van de aangelegenheid van radio-omroep en televisie. Het 

regelen van de overige aspecten van de infrastructuur, waarin onder meer de algemene politie 

van de radio-elektrische golven is begrepen, behoort tot de bevoegdheid van de federale 

wetgever. 

 

 B.3.3.  De federale wetgever is overigens bevoegd, op grond van zijn residuaire 

bevoegdheid, voor de andere vormen van telecommunicatie. 

 

 De radio-omroep, die de televisie omvat, kan van de andere vormen van 

telecommunicatie worden onderscheiden doordat een radio-omroepprogramma dat openbare 

informatie verspreidt, vanuit het oogpunt van degene die uitzendt, bestemd is voor het publiek 

in het algemeen of voor een deel ervan en geen vertrouwelijk karakter heeft. Diensten die 

geïndividualiseerde en door een vorm van vertrouwelijkheid gekenmerkte informatie leveren, 

vallen daarentegen niet onder de radio-omroep en behoren tot de bevoegdheid van de federale 

wetgever. 
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 B.4.  De bevoegdheid van de federale Staat om de andere vormen van telecommunicatie 

te regelen, omvat de bevoegdheid om een recht inzake controle en toezicht op te leggen voor 

het gebruik van een privénet voor radioverbinding, dat geen dienst van radio-omroep is. Dat is 

het geval voor een telecommunicatienet dat de punt-tot-puntverbinding verzekert tussen een 

studio waar radio-uitzendingen worden gerealiseerd en een zendinstallatie, die tot doel heeft 

die uitzendingen die uiteindelijk voor het publiek bestemd zijn, over te brengen, of voor een 

net van radiogolven van tweede categorie voor radio-elektrische verbindingen die gebruik 

maken van frequenties die uitsluitend zijn bestemd voor het gebruik door de persoon die ertoe 

gemachtigd is het te exploiteren, die zijn vastgesteld tussen bepaalde vaste punten en waarvan 

de in dat stadium uitgezonden radio-elektrische golven niet bestemd zijn om op wettige wijze 

te kunnen worden ontvangen door andere ontvangstapparatuur dan die welke zich op die vaste 

punten bevindt, en dit zelfs wanneer dat net gegevens overbrengt die, in een later stadium dat 

een verwerking van de dragende radio-elektrische golven impliceert, uitzendingen vormen die 

bestemd zijn om door het publiek te worden ontvangen. 

 

 B.5.  De prejudiciële vragen dienen ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 11 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving schendt 

artikel 127, § 1, 1°, van de Grondwet en artikel 4, 6°, van de bijzondere wet van 8 augustus 

1980 tot hervorming der instellingen niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 9 juli 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux R. Henneuse 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5433 

 
 

Arrest nr. 96/2013 
van 9 juli 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 330, § 1, van het Burgerlijk Wetboek, 

gesteld door het Hof van Beroep te Gent. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en J. Spreutels, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, 

P. Nihoul en F. Daoût, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter R. Henneuse, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 14 juni 2012 in zake J.D. tegen W. D.M., tussenkomende partijen : K. V.C. 
en Mr. Eva Roos, in haar hoedanigheid van voogd van C. D.M., waarvan de expeditie ter 
griffie van het Hof is ingekomen op 21 juni 2012, heeft het Hof van Beroep te Gent de 
volgende prejudiciële vragen gesteld : 
 
 1.  « Schendt artikel 330, § 1, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek artikel 22 van de 
Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees verdrag voor de rechten van 
de mens, in zoverre de vordering tot betwisting van de erkenning door de man die beweert de 
biologische vader van het kind te zijn, niet ontvankelijk is, indien het kind bezit van staat 
heeft ten aanzien van de erkennende man ? »; 
 
 2.  « Schendt artikel 330, § 1, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet, in zoverre de vordering tot betwisting van de erkenning door de man die 
beweert de biologische vader van het kind te zijn, niet ontvankelijk is, indien het kind bezit 
van staat heeft ten aanzien van de erkennende man, terwijl met betrekking tot artikel 318, § 1, 
van het Burgerlijk Wetboek wordt aangenomen dat deze bepaling artikel 22 van de Grondwet, 
in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees verdrag voor de rechten van de mens, 
schendt, in zoverre de vordering tot betwisting van vaderschap niet ontvankelijk is indien het 
kind bezit van staat heeft ten aanzien van de echtgenoot van de moeder ? ». 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 17 april 2013 :  
 
 -  is verschenen : Mr. G. Verschingel loco Mr. S. Ronse en Mr. G. Dewulf, advocaten bij 
de balie te Kortrijk, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en J.-P. Moerman verslag 
uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 K. V.C. is tussen september 1994 en juni 1998, tijdens haar samenwonen met W. D.M., bevallen van drie 
kinderen. W. D.M. heeft die drie kinderen erkend. Aan de feitelijke relatie is in 1999 een einde gekomen. 
 
 J.D., die beweert de biologische vader te zijn van het jongste kind en daartoe een DNA-onderzoek uit 2008 
inroept, wenst zijn vaderrol op te nemen en betwist de erkenning van dat kind door W. D.M. 
 
 De Rechtbank van eerste aanleg te Gent heeft de vordering tot betwisting van de erkenning van het 
vaderschap van W. D.M. onontvankelijk verklaard. 
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 Het Hof van Beroep te Gent, dat vaststelt dat de vordering ingaat tegen het bij artikel 330, § 1, van het 
Burgerlijk Wetboek vereiste bezit van staat van W. D.M. en dat zulks zou leiden tot de onontvankelijkheid van 
de vordering, ook in graad van hoger beroep, stelt de hiervoor geciteerde prejudiciële vragen. 
 
 Het verwijzende rechtscollege doet opmerken dat het Hof, met betrekking tot de op basis van artikel 318 
ingestelde vordering waarmee het vermoeden van vaderschap van de echtgenoot ingesteld bij artikel 315 van het 
Burgerlijk Wetboek kan worden ontkracht, bij zijn arrest nr. 20/2011 van 3 februari 2011 heeft geoordeeld dat 
het voormelde artikel 318, § 1, ongrondwettig is in zoverre de vordering tot betwisting van vaderschap niet 
ontvankelijk is indien het kind bezit van staat heeft ten aanzien van de echtgenoot van de moeder. 
 
 Aangezien het Hof nog geen uitspraak heeft gedaan met betrekking tot de exceptie waarin artikel 330, § 1, 
van het Burgerlijk Wetboek voorziet, eveneens met het vereiste van bezit van staat, is het Hof van Beroep 
ingegaan op het verzoek van de appellant om daarover een prejudiciële vraag te stellen. 
 
 Het Hof van Beroep stelt op eigen initiatief een tweede prejudiciële vraag, om van het Hof te vernemen of 
een eventueel verschil in benadering ten aanzien van de excepties waarin de artikelen 318, § 1, respectievelijk 
330, § 1, van het Burgerlijk Wetboek voorzien, al naargelang het gaat om een betwisting van het vermoeden van 
vaderschap van de echtgenoot, dan wel een betwisting van de erkenning door de man die een feitelijk gezin 
vormde met de moeder van het kind, bestaanbaar zou zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag 
 
 A.1.  Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 330 van het Burgerlijk Wetboek blijkt volgens de 
Ministerraad dat de wetgever met het invoeren van de notie « bezit van staat » als grond van niet-
ontvankelijkheid van de vordering tot betwisting van de erkenning van vaderschap, verschillende op elkaar 
afgestemde legitieme doelstellingen nastreeft, namelijk de bescherming van het belang van het kind, de 
bescherming van de bestaande afstammingsband tussen het kind en zijn erkenner, zelfs al steunt die 
afstammingsband niet op een biologische realiteit, en de bescherming  van de rust der families. 
 
 De in het geding zijnde maatregel draagt bij tot de verwezenlijking van die doelstellingen. Het socio-
affectieve ouderschap dat volgens de wetgever in bepaalde gevallen, in het belang van het kind, voorrang moet 
krijgen op de biologische werkelijkheid wordt door de notie « bezit van staat » geconcretiseerd. Het pertinente 
karakter van de maatregel kan  bijgevolg niet worden betwist. 
 
 A.2.  Wat de evenredigheid van de in het geding zijnde maatregel betreft, dient te worden nagegaan of de 
wetgever een billijk evenwicht tot stand heeft gebracht tussen alle rechten en belangen die in het geding zijn. Die 
belangen betreffen niet alleen die van het individu tegenover de samenleving in haar geheel, maar ook de 
tegenstrijdige belangen van de betrokken personen. 
 
 Eerst merkt de Ministerraad op dat het arrest nr. 20/2011 waarnaar de verwijzende rechter verwijst, niet 
zonder meer op het bodemgeschil kan worden toegepast, vermits er te dezen zich nog steeds een duurzame 
gezinskern rond het betrokken kind vormt en het een derde persoon is die in die bestaande duurzame gezinskern 
wil inbreken. Wanneer, zoals te dezen, het juridische vaderschap overeenstemt met het socio-affectieve 
vaderschap, geconcretiseerd door het bezit van staat, is het verantwoord om de biologische werkelijkheid terzijde 
te schuiven en het recht van het kind op een familieleven te doen primeren op de wil van de verzoeker tot het 
kennen van de biologische waarheid. Er anders over oordelen zou tot gevolg hebben dat het recht op 
familieleven van het kind - dat evenzeer door artikel 22 van de Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens wordt beschermd - op manifeste wijze zou worden geschonden en dat het kind een 
afstammingsband zou worden opgedrongen waarbij het geen baat heeft, vermits het op het ogenblik van de 
betwisting van de erkenning binnen een gezin met stabiele familiale banden leeft. 
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 A.3.  Hoewel het Hof in zijn arrest nr. 20/2011 het bezit van staat als een absolute grond van niet-
ontvankelijkheid van de diverse vorderingen tot betwisting van de afstamming lijkt te beschouwen, dient zulks 
volgens de Ministerraad enigszins te worden genuanceerd. Het begrip « bezit van staat » is immers een open 
begrip dat aan de soevereine beoordelingsbevoegdheid van de rechter is onderworpen. Aldus vermag de rechter 
om een belangenafweging tussen de diverse, vaak tegenstrijdige standpunten van de verschillende partijen te 
maken alvorens uitspraak te doen over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de vordering. In die zin is het 
bezit van staat geenszins een « absolute » toelaatbaarheidsgrond, doch veeleer een « algemene » 
toelaatbaarheidsgrond. Dat artikel 331nonies van het Burgerlijk Wetboek een aantal elementen aangeeft die op 
het bestaan van een socio-affectief ouderschap kunnen wijzen, doet daaraan niets af. Die elementen zijn immers 
niet limitatief opgesomd. De bodemrechter zal steeds soeverein over de aanwezigheid van bezit van staat moeten 
oordelen op grond van de voor hem aangebrachte feiten. De notie « begrip van staat » laat aldus de rechter toe 
om rekening te houden met de belangen van alle betrokken partijen, zodat de in het geding zijnde maatregel ook 
in dat opzicht proportioneel is met de door de wetgever nagestreefde doelstellingen. 
 
 
 Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag 
 
 A.4.  Allereerst voert de Ministerraad aan dat de prejudiciële vraag betrekking heeft op categorieën van 
personen die niet vergelijkbaar zijn. Er is namelijk een fundamenteel onderscheid tussen de verschillende 
afstammingswijzen en een verschillend uitgangspunt bij het beoordelen van de vordering tot betwisting van de 
bestaande afstammingsband. 
 
 Indien het vaderschap wordt betwist op basis van artikel 318 van het Burgerlijk Wetboek, wordt een 
opgedrongen afstammingsband betwist, terwijl bij de vordering tot betwisting van de erkenning op basis van 
artikel 330 van het Burgerlijk Wetboek een wetens en willens ontstane afstammingsband wordt betwist, die 
bovendien is bevestigd door het bezit van staat. 
 
 A.5.  In ondergeschikte orde is de verschillende behandeling van die categorieën van personen volgens de 
Ministerraad verantwoord. 
 
 De in het geding zijnde regeling streeft een wettige doelstelling na, namelijk het beschermen van de 
belangen van het kind, van de rust der families en van de bestaande afstammingsband. 
 
 Het vermeende onderscheid berust op een objectief en pertinent criterium. Het socio-affectieve ouderschap, 
dat in bepaalde gevallen in het belang van het kind en dat van de bestaande familiale banden voorrang moet 
krijgen op de biologische werkelijkheid, wordt immers geconcretiseerd door het bezit van staat. 
 
 Tot slot betoogt de Ministerraad dat het vermeende verschil in behandeling evenredig is. Wanneer de 
rechter vaststelt dat er bezit van staat is ontstaan tussen een kind en de vader die het heeft erkend, zou het 
kennelijk disproportioneel zijn die bestaande socio-affectieve en juridische afstammingsband door te knippen 
teneinde een derde persoon toe te laten die afstammingsband te betwisten. Zulks zou in geen geval stroken met 
de wil van de wetgever om de bestaande gezinsbanden en de belangen van het kind te beschermen. 
 

 

- B – 

 

 Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag  

 

 B.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op artikel 330, § 1, eerste lid, van het 

Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt : 

 

 « Tenzij het kind bezit van staat heeft ten aanzien van degene die het heeft erkend, kan de 
erkenning van het moederschap worden betwist door de vader, het kind, de vrouw die het 
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kind heeft erkend en de vrouw die het moederschap van het kind opeist. Tenzij het kind bezit 
van staat heeft ten aanzien van degene die het heeft erkend, kan de erkenning van het 
vaderschap worden betwist door de moeder, het kind, de man die het kind heeft erkend en de 
man die het vaderschap van het kind opeist ». 
 

 Met betrekking tot het bezit van staat bepaalt artikel 331nonies van het Burgerlijk 

Wetboek : 

 

 « Het bezit van staat moet voortdurend zijn. 
 
 Het wordt bewezen door feiten die te samen of afzonderlijk de betrekking van 
afstamming aantonen. 
 
 Die feiten zijn onder meer : 
 
 -  dat het kind altijd de naam heeft gedragen van degene van wie wordt gezegd dat het 
afstamt; 
 
 -  dat laatstgenoemde het als zijn kind heeft behandeld; 
 
 -  dat die persoon als vader of moeder in zijn onderhoud en opvoeding heeft voorzien; 
 
 -  dat het kind die persoon heeft behandeld als zijn vader of moeder; 
 
 -  dat het als zijn kind wordt erkend door de familie en in de maatschappij; 
 
 -  dat de openbare overheid het als zodanig beschouwt ». 
 

 B.2.1.  Het verwijzende rechtscollege vraagt of artikel 330, § 1, eerste lid, van het 

Burgerlijk Wetboek bestaanbaar is met artikel 22 van de Grondwet, in samenhang gelezen 

met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, doordat de vordering tot 

betwisting van de erkenning niet ontvankelijk is als het kind bezit van staat heeft ten aanzien 

van de erkenner. 

 

 B.2.2.  Uit de gegevens van de zaak en uit de motivering van de verwijzingsbeslissing 

blijkt dat het bodemgeschil betrekking heeft op een vordering, ingesteld door een man die het 

vaderschap van het kind opeist, waarbij de erkenning van het vaderschap van een andere man 

wordt betwist ten aanzien van wie het kind bezit van staat heeft.  
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 In het bodemgeschil is aldus enkel de tweede zin van artikel 330, § 1, eerste lid, van het 

Burgerlijk Wetboek in het geding, in zoverre de erkenning van het vaderschap wordt betwist 

door de man die het vaderschap van het kind opeist. Het Hof beperkt zijn onderzoek tot die 

hypothese.  

 

 B.3.  Artikel 330 van het Burgerlijk Wetboek regelt de mogelijkheid tot betwisting van de 

erkenning van het vaderschap. Binnen de in artikel 330, § 1, vierde lid, van het Burgerlijk 

Wetboek bepaalde termijnen - die verschillen naar gelang van de 

vorderingsgerechtigden - kan de erkenning van het vaderschap enkel worden betwist door de 

moeder, het kind, de man die het kind heeft erkend en de man die het vaderschap van het kind 

opeist. 

 

 De mogelijkheid tot betwisting van de erkenning van het vaderschap is evenwel 

onderworpen aan een beperking : de vordering is - voor alle 

vorderingsgerechtigden - onontvankelijk wanneer het kind bezit van staat heeft ten aanzien 

van degene die het heeft erkend.  

 

 B.4.1.  Het bezit van staat werd bij de wet van 31 maart 1987 tot wijziging van een aantal 

bepalingen betreffende de afstamming ingevoerd als grond van niet-ontvankelijkheid van de 

vordering tot betwisting van de erkenning van het vaderschap. 

 

 Artikel 330, § 2, van het Burgerlijk Wetboek bepaalde :  

 

 « De erkenning wordt tenietgedaan indien door alle wettelijke middelen wordt bewezen 
dat de erkenner niet de vader of de moeder is. 
 
 Het verzoek moet evenwel worden afgewezen, indien het kind bezit van staat heeft ten 
aanzien van de erkenner. » 
 

 In de parlementaire voorbereiding van artikel 330 (oud) van het Burgerlijk Wetboek 

wordt daaromtrent vermeld : 

 
 « Meerdere leden hadden ernstig bezwaar tegen het feit dat het betwistingsrecht op een 
absolute wijze zou worden toegestaan. Het principe van de zogenaamde biologische waarheid 
kan in bepaalde gevallen immers storend zijn voor het kind en indruisen tegen diens belangen. 
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 Deze leden waren dan ook van mening dat het bezit van staat moet worden ingeschakeld 
in de appreciatie van de rechtbank die zich over de betwisting van een erkenning uitspreekt. 
Er werd zelfs gepleit om de verwijzing naar het bezit van staat uitdrukkelijk in de tekst op te 
nemen. Zo er bezit van staat is, moet de betwisting van de erkenning worden uitgesloten, zo 
niet kunnen de belangen van het kind ernstig worden geschaad. 
 
 Andere leden waarschuwden nochtans voor een te grote waarde die aan het bezit van 
staat wordt gehecht; dit zou immers tot gevolg hebben dat het eenvoudig samenwonen op 
dezelfde voet zou worden behandeld als het huwelijk. 
 
 Deze leden meenden dan ook dat het bezit van staat slechts een rol kan spelen wanneer 
het beantwoordt aan de biologische realiteit. 
 
 Hierop werd gerepliceerd dat er ten aanzien van het kind aan het bezit van staat een 
zelfde waarde dient te worden toegekend zonder dat daarbij wordt rekening gehouden met het 
feit of het kind binnen of buiten het huwelijk is geboren » (Parl. St., Senaat, 1984-1985, 904, 
nr. 2, p. 100). 
 

 B.4.2.  Artikel 330 van het Burgerlijk Wetboek werd gewijzigd bij artikel 16 van de wet 

van 1 juli 2006 tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking 

tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan.  

 

 De erkenning van het vaderschap kan enkel nog worden betwist door de moeder, het 

kind, de man die het kind heeft erkend en de man die het vaderschap van het kind opeist. Het 

bezit van staat als grond van niet-ontvankelijkheid van de vordering tot betwisting van de 

erkenning van het vaderschap bleef  behouden. 

 

 Artikel 16 van de wet van 1 juli 2006 vindt zijn oorsprong in een amendement dat in de 

Kamer werd ingediend. 

 

 Dat amendement werd als volgt verantwoord : 

 
 « Het voorgestelde artikel 330 zorgt zowel voor de vordering tot betwisting van de 
erkenning als voor de vordering tot betwisting van het vermoeden van vaderschap voor een 
soortgelijke procedure. 
 
 Ten eerste beoogt het voorgestelde amendement degenen die een vordering mogen 
instellen te beperken tot de personen die daadwerkelijk belanghebbenden zijn, namelijk de 
echtgenoot, de moeder, het kind en de persoon die het vaderschap of het moederschap van het 
kind opeist. 
 
 Vervolgens lijkt het ons nodig de gezinscel van het kind zoveel mogelijk te beschermen 
door eensdeels het bezit van staat te behouden die overeenstemt met de situatie van een kind 
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dat door iedereen werkelijk als het kind van zijn ouders wordt beschouwd, ook al strookt dat 
niet met de biologische afstamming, en anderdeels door termijnen te bepalen voor het 
instellen van de vordering. 
 
 Om een leemte te voorkomen tussen de vordering tot betwisting en de erkenning, zoals 
thans het geval is, wordt ten slotte bepaald dat de beslissing die gevolg geeft aan een 
vordering tot betwisting die werd ingesteld door een persoon die beweert de biologische vader 
of moeder van het kind te zijn, van rechtswege de vaststelling van de afstammingsband van de 
verzoeker met zich brengt » (Parl. St., Kamer, 2004-2005, DOC 51-0597/026, p. 6). 
 

 Aan het einde van de bespreking in de Commissie voor de Justitie van de Senaat heeft de 

minister van Justitie het belang van het begrip « bezit van staat » bevestigd door het volgende 

te verklaren : 

 

 « Het ontwerp wijzigt reeds een groot aantal regels, en ook al rijzen er bij de toepassing 
van het begrip soms problemen, toch hoeft dit niet te worden aangepast. De wetgever heeft er 
in 1987 voor gekozen het begrip te behouden om ervoor te zorgen dat de biologische 
waarheid het niet altijd wint van de sociaal-affectieve realiteit. Deze keuze moet behouden 
blijven en het bezit van staat hoeft dus niet te worden aangepast » (Parl. St., Senaat, 
2005-2006, nr. 3-1402/7, p. 9). 
 

 B.5.  Het Hof dient artikel 330, § 1, eerste lid, tweede zin, van het Burgerlijk Wetboek te 

toetsen aan artikel 22 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 Artikel 22 van de Grondwet bepaalt : 

 
 « Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven en zijn gezinsleven, behoudens in 
de gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald. 
 
 De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen de bescherming van 
dat recht ». 
 

 Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 
 « 1.  Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis 
en zijn briefwisseling. 
 
 2.  Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de 
uitoefening van dit recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische 
samenleving nodig is in het belang van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het 
economisch welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen 
van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of voor de 
bescherming van de rechten en vrijheden van anderen ». 
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 Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 22 van de Grondwet blijkt dat de 

Grondwetgever « een zo groot mogelijke concordantie [heeft willen nastreven] met artikel 8 

van het Europees Verdrag tot Bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden (EVRM), teneinde betwistingen over de inhoud van dit Grondwetsartikel 

respectievelijk art. 8 van het EVRM te vermijden » (Parl. St., Kamer, 1992-1993, nr. 997/5, 

p. 2). 

 

 B.6.  De in het geding zijnde regeling van betwisting van de erkenning van het 

vaderschap valt derhalve onder de toepassing van artikel 22 van de Grondwet en van artikel 8 

van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 B.7.  Het recht op de eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven, zoals het door 

de voormelde bepalingen wordt gewaarborgd, heeft als essentieel doel de personen te 

beschermen tegen inmengingen in hun privéleven en hun gezinsleven. 

 

 Artikel 22, eerste lid, van de Grondwet sluit, evenmin als artikel 8 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens, een overheidsinmenging in het recht op eerbiediging 

van het privéleven niet uit, maar vereist dat erin is voorzien in een voldoende precieze 

wettelijke bepaling, dat zij beantwoordt aan een dwingende maatschappelijke behoefte en dat 

zij evenredig is met de daarmee nagestreefde wettige doelstelling. Die bepalingen houden 

bovendien de positieve verplichting in voor de overheid om maatregelen te nemen die een 

daadwerkelijke eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven verzekeren, zelfs in de 

sfeer van de onderlinge verhoudingen van individuen (EHRM, 27 oktober 1994, Kroon e.a. 

t. Nederland, § 31). 

 

 B.8.  De wetgever beschikt over een appreciatiemarge om bij de uitwerking van een 

wettelijke regeling die een overheidsinmenging in het privéleven inhoudt, rekening te houden 

met een billijk evenwicht tussen de tegenstrijdige belangen van het individu en de 

samenleving in haar geheel (EHRM, 26 mei 1994, Keegan t. Ierland, § 49; 27 oktober 1994, 

Kroon e.a. t. Nederland, § 31; 2 juni 2005, Znamenskaya t. Rusland, § 28; 24 november 2005, 

Shofman t. Rusland, § 34). 
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 Die appreciatiemarge van de wetgever is evenwel niet onbegrensd : opdat een wettelijke 

regeling verenigbaar is met het recht op eerbiediging van het privéleven, moet worden 

nagegaan of de wetgever een billijk evenwicht heeft gevonden tussen alle rechten en belangen 

die in het geding zijn. Zulks vereist dat de wetgever niet alleen een afweging maakt tussen de 

belangen van het individu tegenover de samenleving in haar geheel, maar tevens tussen de 

tegenstrijdige belangen van de betrokken personen (EHRM, 6 juli 2010, Backlund t. Finland, 

§ 46), op gevaar af anders een maatregel te nemen die niet evenredig is met de nagestreefde 

wettige doelstellingen.  

 

 B.9.  De rust der families en de rechtszekerheid van de familiale banden, enerzijds, en het 

belang van het kind, anderzijds, zijn legitieme doelstellingen waarvan de wetgever kan 

uitgaan om een onbeperkte mogelijkheid tot betwisting van de erkenning van het vaderschap 

te verhinderen. In dat opzicht is het pertinent om de biologische werkelijkheid niet a priori te 

laten prevaleren op de socio-affectieve werkelijkheid van het vaderschap. 

 

 B.10.  Door het « bezit van staat » als absolute grond van niet-ontvankelijkheid van de 

vordering tot betwisting van de erkenning van het vaderschap in te stellen, heeft de wetgever 

de socio-affectieve werkelijkheid van het vaderschap evenwel steeds laten prevaleren op de 

biologische werkelijkheid. Door die absolute grond van niet-ontvankelijkheid wordt de man 

die het vaderschap opeist, op absolute wijze uitgesloten van de mogelijkheid om de erkenning 

van het vaderschap door een andere man, ten aanzien van wie het kind bezit van staat heeft, te 

betwisten. 

 

 Aldus bestaat voor de rechter geen enkele mogelijkheid om rekening te houden met de 

belangen van alle betrokken partijen. 

 

 Een dergelijke maatregel is onevenredig met de door de wetgever nagestreefde, legitieme 

doelstellingen, en derhalve niet bestaanbaar met artikel 22 van de Grondwet, in samenhang 

gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 B.11.  Aan het voorgaande wordt geen afbreuk gedaan door het gegeven dat het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat een rechterlijke beslissing waarbij een 

regeling werd toegepast die vergelijkbaar is met de in het geding zijnde maatregel, geen 

schending van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens inhield 
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(EHRM, 22 maart 2012, Ahrens t. Duitsland; 22 maart 2012, Kautzor t. Duitsland). Het 

Europees Hof wees erop dat binnen de lidstaten van de Raad van Europa geen eensgezindheid 

over de in het geding zijnde aangelegenheid bestaat, zodat de lidstaten over een ruime 

appreciatiebevoegdheid beschikken wat de regelgeving inzake het vaststellen van het 

juridisch statuut van het kind betreft (Ahrens, voormeld, §§ 69-70 en 89; Kautzor, voormeld, 

§§ 70-71 en 91). Overigens onderzocht het Europees Hof eveneens of de concrete toepassing 

van de desbetreffende regeling, rekening houdend met alle concrete omstandigheden van de 

zaak, voldeed aan de vereisten van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens (Ahrens, voormeld, §§ 75-77; Kautzor, voormeld, §§ 62, 78 en 80). 

 

 B.12.  De eerste prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord. 

 

 

 Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag 

 

 B.13. Uit het antwoord op de eerste prejudiciële vraag blijkt dat het verschil in 

behandeling aangegeven in  de tweede prejudiciële vraag onbestaande is. 

 

 B.14.  De tweede prejudiciële vraag behoeft dus geen antwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 330, § 1, eerste lid, tweede zin, van het Burgerlijk Wetboek schendt artikel 22 van 

de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens, in zoverre de vordering tot betwisting van de erkenning van het vaderschap door 

de man die het vaderschap van het kind opeist, niet ontvankelijk is indien het kind bezit van 

staat heeft ten aanzien van degene die het heeft erkend. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 9 juli 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 5452 en 5453 

 
 

Arrest nr. 97/2013 
van 9 juli 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 29bis en 29quater van de wet van 

29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, gesteld door het Hof van 

Beroep te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en J. Spreutels, de rechters A. Alen, 

J.-P. Snappe, E. Derycke en P. Nihoul, en overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet 

van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter R. Henneuse, bijgestaan 

door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij arresten van 26 juni 2012 respectievelijk in zake Geert Asman en Bianca Booms 
tegen de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, met als 
tussenkomende partijen de opdrachthoudende vereniging voor energiebedeling 
« Inter-energa » en de opdrachthoudende vereniging « Intercommunale voor Energie », en in 
zake Tom De Meester en anderen tegen de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit 
en het Gas, met als tussenkomende partijen de opdrachthoudende verenigingen « Imewo », 
« Intergem », « Iveka » en « Iverlek », de cvba « Gaselwest », de cvba « Sibelgas » en de 
opdrachthoudende vereniging « Imea », waarvan de expedities ter griffie van het Hof zijn 
ingekomen op 10 juli 2012, heeft het Hof van Beroep te Brussel de volgende prejudiciële 
vraag gesteld : 
 
 « Schenden de artikelen 29bis en 29quater van de wet van 29 april 1999 tot organisatie 
van de elektriciteitsmarkt het gelijkheidsbeginsel uit de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 
doordat die bepalingen niet de bevoegdheid verlenen aan het Hof van Beroep te Brussel, of 
althans indien ze aldus moeten worden geïnterpreteerd dat zij de bevoegdheid niet verlenen, 
om gevolgen van een administratieve beslissing van de CREG die het vernietigt, tijdelijk te 
handhaven, en zodoende aan procespartijen de mogelijkheid wordt onthouden op dergelijke 
bevoegdheid een beroep te doen, terwijl in het geval een beroep tegen die beslissingen diende 
gebracht te worden voor de Raad van State, de partijen die bevoegdheid wel kunnen 
aanvoeren en dit rechtscollege zou kunnen aangeven welk gevolg tijdelijk dient te worden 
gehandhaafd ? ». 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5452 en 5453 van de rol van het Hof, werden 
samengevoegd. 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Geert Asman, wonende te 9060 Zelzate, Assenedesteenweg 51, Bianca Booms, 
wonende te 3600 Genk, J. Carlierstraat 3, Tom De Meester, wonende te 9040 Gent, 
Klinkkouterstraat 17, Jan Vandeputte, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Peter Benoitstraat 54, 
Gaston Van Dyck, wonende te 2440 Geel, Patrijzenstraat 22, Sven Magnus, wonende te 
2812 Muizen, Karolingenstraat 24, Filip De Smet, wonende te 8500 Kortrijk, 
Roterijstraat 6A, Rosa Van Droogenbroeck, wonende te 1800 Vilvoorde, Spiegelstraat 15 en 
Lise Vandecasteele, wonende te 2610 Wilrijk, Jozef Kenneslei 26/2; 
 
 -  de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG), met zetel te 
1040 Brussel, Nijverheidsstraat 26-38; 
 
 -  de opdrachthoudende vereniging voor energiebedeling « Inter-energa », met 
maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Trichterheideweg 8, en de opdrachthoudende 
vereniging « Intercommunale voor Energie » (IVEG), met maatschappelijke zetel te 
2660 Hoboken, Antwerpsesteenweg 260; 
 
 -  de opdrachthoudende vereniging « Imewo », met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, 
Brusselsesteenweg 199, de opdrachthoudende vereniging « Intergem », met maatschappelijke 
zetel te 9200 Dendermonde, Franz Courtensstraat 11, de opdrachthoudende vereniging 
« Iveka », met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Koningin Elisabethlei 38, de 



 3 

opdrachthoudende vereniging « Iverlek », met maatschappelijke zetel te 3012 Wilsele, 
Aarschotsesteenweg 58, de cvba « Gaselwest », met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, 
President Kennedypark 12, de cvba « Sibelgas », met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel, 
Sterrenkundelaan 13, en de opdrachthoudende vereniging « Imea », met maatschappelijke 
zetel te 2100 Deurne, Merksemsesteenweg 233; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG); 
 
 -  de opdrachthoudende vereniging Intercommunale voor energiebedeling 
« Inter-energa » en de opdrachthoudende vereniging « Intercommunale voor Energie » 
(IVEG); 
 
 -  de opdrachthoudende verenigingen « Imewo », « Intergem », « Iveka », « Iverlek », de 
cvba « Gaselwest », de cvba « Sibelgas » en de opdrachthoudende vereniging « Imea »; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 17 april 2013 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. E. De Simone, tevens loco Mr. J. De Lien, advocaten bij de balie te Antwerpen, 
voor Geert Asman en anderen; 
 
 .  Mr. D. Verhoeven, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Commissie voor de 
Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG); 
 
 .  Mr. T. Chellingsworth en Mr. D. Vanherck, advocaten bij de balie te Antwerpen, voor 
« Inter-energa » en de « Intercommunale voor Energie » (IVEG); 
 
 .  Mr. P. De Bock, tevens loco Mr. X. Remy, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
opdrachthoudende verenigingen « Imewo », « Intergem », « Iveka », « Iverlek », de 
cvba « Gaselwest », de cvba « Sibelgas » en de opdrachthoudende vereniging « Imea »; 
 
 .  Mr. J.-F. De Bock en Mr. V. De Schepper, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en J.-P. Snappe verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in de bodemgeschillen 
 
 Voor het Hof van Beroep te Brussel vorderen de verzoekers de vernietiging van een aantal beslissingen van 
het directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (hierna : CREG), die op 
28 april 2011 (zaak nr. 5452) en op 31 maart 2011 (zaak nr. 5453) werden genomen ten aanzien van een aantal 
beheerders van een elektrisch distributienet op wiens distributienet de verzoekers zijn aangesloten. De 
distributienetbeheerders zijn onderworpen aan een stelsel van gereguleerde tarieven die ze aan de voorafgaande 
goedkeuring van de CREG dienen te onderwerpen. Bij de bestreden beslissingen werden een aantal voorstellen 
tot tariefaanpassing door de CREG goedgekeurd. Die beslissingen vermelden dat ze hun rechtsgrond vinden in 
artikel 37, lid 10 van de Derde Elektriciteitsrichtlijn (Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 13 juli 2009 betreffende de gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot 
intrekking van Richtlijn 2003/54/EG). 
 
 De verwijzende rechter is van oordeel dat de bestreden beslissingen niet op basis van die rechtsgrond door 
de CREG konden worden genomen en dat het aangevoerde middel de vernietiging van die beslissingen wettigt. 
Ten aanzien van de gevolgen van een te vernietigen beslissing dient volgens de verwijzende rechter te worden 
overwogen dat het in voorkomend geval wenselijk kan zijn om tijdelijk bepaalde gevolgen te handhaven tot de 
bevoegde instantie opnieuw heeft kunnen beslissen. Te dezen lijkt zulks het geval, enerzijds, wegens de 
verstoring die de ontstentenis van die handhaving zou veroorzaken in de verhoudingen tussen de betrokken 
distributienetbeheerders en hun netgebruikers, zowel vanuit het oogpunt van de evenredigheid als van de niet-
discriminatie en, anderzijds, wegens de aard en de draagwijdte van de vastgestelde tekortkoming.  
 
 Het Hof van Beroep stelt vast dat geen enkele bepaling van de wet van 29 april 1999 betreffende de 
organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna : Elektriciteitswet) aan hem de bevoegdheid verleent om de 
gevolgen van een beslissing die hij vernietigt tijdelijk te handhaven. Nochtans is een dergelijke bevoegdheid wel 
toegekend aan een ander rechtscollege dat administratieve beslissingen kan vernietigen, met name aan de Raad 
van State (artikel 14ter van de gecoördineerde wetten op de Raad van State) die van oordeel was dat die 
bevoegdheid niet is beperkt tot het geval dat reglementaire akten worden bestreden (arrest nr. 194.015 van 9 juni 
2009). De verwijzende rechter merkt op dat vóór de wijziging van de Elektriciteitswet door de wet van 27 juli 
2005, waarbij de rechtsmacht over geschillen betreffende beslissingen van de CREG aan het Hof van Beroep te 
Brussel werd toevertrouwd, die beslissingen onder de rechtsmacht van de Raad van State vielen. Vervolgens stelt 
de verwijzende rechter in beide zaken de voormelde prejudiciële vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Standpunt van de verzoekende partijen voor de verwijzende rechter 
 
 A.1.  Volgens Tom De Meester en de andere verzoekende partijen voor de verwijzende rechter (zaken 
nrs. 5452 en 5453) doet het Hof van Beroep te Brussel krachtens het in het geding zijnde artikel 29bis met volle 
rechtsmacht uitspraak over de beroepen tegen de beslissingen van de CREG die in de bodemgeschillen in het 
geding zijn. Die volle rechtsmacht wordt evenwel beperkt door het feit dat dat Hof zich niet in de plaats van de 
CREG kan stellen om een beslissing te nemen. Er anders over oordelen zou tot gevolg hebben dat het Hof van 
Beroep als een tweede regulator zou optreden, hetgeen door de Derde Elektriciteitsrichtlijn wordt verboden. Het 
Hof van Beroep kan een beslissing van de CREG wel hervormen, wanneer de CREG geen discretionaire 
bevoegdheid uitoefent. Te dezen heeft de CREG een discretionaire bevoegdheid uitgeoefend, aangezien zij niet 
verplicht was om in te gaan op het verzoek van de distributienetbeheerders om een prijsverhoging toe te staan. 
Daaruit volgt dat het Hof van Beroep te Brussel de bestreden beslissingen enkel kan vernietigen, doch ze niet 
kan hervormen. Vermits het Hof van Beroep niet tot een substitutie van motieven kan overgaan, is het antwoord 
op de gestelde prejudiciële vraag relevant voor de beslechting van de bodemgeschillen. 
 
 A.2.  Gelet op de volle rechtsmacht van het Hof van Beroep te Brussel en de beperkte bevoegdheden van de 
Raad van State als administratieve rechter, zijn de verzoekende partijen voor de verwijzende rechter van oordeel 
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dat de procedure voor het Hof van Beroep, waarin het in het geding zijnde artikel 29bis voorziet, niet 
vergelijkbaar is met de procedure die voorheen, met betrekking tot soortgelijke geschillen, voor de Raad van 
State diende te worden gevoerd. Aangezien geen vergelijkbare categorieën voorhanden zijn, kan de vraag naar 
een mogelijke schending van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie niet rijzen. 
  
 A.3.  De verzoekende partijen voor de verwijzende rechter zijn van oordeel dat het in het geding zijnde 
verschil in behandeling objectief en redelijk is verantwoord. Immers, in tegenstelling tot de Raad van State, 
oordeelt het Hof van Beroep te Brussel met volle rechtsmacht. Bovendien, wanneer de Raad van State, met 
toepassing van artikel 14ter van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, de gevolgen van een 
vernietigde verordeningsbepaling tijdelijk handhaaft, treedt het arrest in de plaats van die verordeningsbepaling 
en vervangt dat arrest de rechtsgrond ervan. Het Hof van Beroep kan zijn beslissing evenwel niet in de plaats van 
die van de CREG stellen, omdat de Derde Elektriciteitsrichtlijn zulks verbiedt. 
 
 
 Standpunt van de CREG 
 
 A.4.  In hoofdorde betoogt de CREG, verwerende partij voor de verwijzende rechter (zaken nrs. 5452 en 
5453), dat de prejudiciële vraag geen antwoord behoeft, aangezien er in de bodemgeschillen geen sprake is van 
het vernietigen van beslissingen, maar hoogstens van het uitvoeren van een substitutie van motieven. Bijgevolg 
rijst de vraag naar de (on)mogelijkheid voor het Hof van Beroep te Brussel om de gevolgen te handhaven niet, 
zodat het antwoord op de prejudiciële vraag klaarblijkelijk niet pertinent is om de bodemgeschillen te beslechten. 
 
 In de verwijzingsbeslissingen stelt het Hof van Beroep de formele gegrondheid van een middel vast, 
namelijk de vermelding van een onjuiste rechtsgrond. Het Hof van Beroep erkent echter uitdrukkelijk dat het 
standpunt van de CREG inhoudelijk gepast is, zowel principieel als cijfermatig. Bovendien stelt dat Hof 
uitdrukkelijk dat de bestreden beslissingen hoe dan ook met het interne recht verenigbaar zijn. De CREG wijst 
erop dat het Hof van Beroep te Brussel al heeft geoordeeld dat, wanneer een middel, gericht tegen een beslissing 
van de CREG, gegrond wordt verklaard, terwijl die beslissing inhoudelijk adequaat is, het een substitutie van 
motieven kan uitvoeren en zodoende de bestreden beslissing (na rechtzetting) kan bevestigen. Uiteraard kan geen 
substitutie van motieven plaatsvinden, wanneer die een opportuniteitsbeoordeling zou impliceren. Dat zou 
ingaan tegen het beginsel van de scheiding der machten of zelfs tegen het voorschrift van « uniciteit » van de 
regulator. In de bodemgeschillen is dat echter niet het geval, aangezien slechts de rechtsgrond van de 
beslissingen wordt bekritiseerd, namelijk het feit dat de CREG het Europese recht in plaats van het interne recht 
heeft toegepast. Dat laat, per definitie, geen ruimte voor een opportuniteitskeuze.  
 
 A.5.  In ondergeschikte orde is de CREG van oordeel dat de prejudiciële vraag zonder voorwerp is of 
minstens ontkennend dient te worden beantwoord, aangezien het Hof van Beroep te Brussel de gevolgen van een 
vernietigde beslissing kan handhaven. Weliswaar is ter zake niet in een uitdrukkelijke wetsbepaling voorzien, 
toch hebben zowel de Raad van State, het Hof van Cassatie, het Hof van Justitie van de Europese Unie, als het 
Grondwettelijk Hof al geoordeeld dat de mogelijkheid om de gevolgen van een onwettige handeling te 
handhaven, niet uitsluitend is beperkt tot de gevallen waarin een wettelijk voorschrift dat uitdrukkelijk toelaat.  
 
 Logischerwijze lijkt zulks een gevolg van het beginsel dat wie het meerdere kan, ook het mindere kan. 
Overigens kan het Hof van Beroep niet enkel de in het geding zijnde beslissingen van de CREG vernietigen, het 
wordt ook uitdrukkelijk gemachtigd om in voorkomend geval die beslissingen te schorsen of te hervormen 
(artikel 29quater van de Elektriciteitswet). A fortiori lijkt het Hof van Beroep bevoegd om de gevolgen van een 
vernietigde beslissing te handhaven, weliswaar zonder afbreuk te doen aan de onafhankelijkheid en aan de 
exclusieve bevoegdheden van de regulator. De in het geding zijnde bepalingen dienen dus niet te worden 
geïnterpreteerd in de zin dat het Hof van Beroep te Brussel de gevolgen van een vernietigde beslissing niet kan 
handhaven, zodat de prejudiciële vraag geen voorwerp heeft.  
 
 Minstens dient de prejudiciële vraag volgens de CREG ontkennend te worden beantwoord. Aangezien het 
Hof van Beroep de gevolgen van een vernietigde beslissing van de CREG kan handhaven, is er geen verschil in 
behandeling tussen, enerzijds, de rechtzoekenden die een beroep tegen een beslissing van de CREG bij het Hof 
van Beroep indienen en, anderzijds, de rechtzoekenden die andere administratieve handelingen bij de Raad van 
State aanvechten. 
 
 A.6.  In nog meer ondergeschikte orde is de CREG van oordeel dat de in het geding zijnde bepalingen het 
gelijkheidsbeginsel schenden, indien zij in die zin zouden worden geïnterpreteerd dat het Hof van Beroep de 
gevolgen niet kan handhaven. Er bestaat immers geen redelijke verantwoording voor het feit dat het Hof van 
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Beroep te Brussel de gevolgen van een vernietigde beslissing van de CREG niet kan handhaven, terwijl de Raad 
van State de gevolgen van een vernietigde administratieve beslissing wel kan handhaven. In beide gevallen 
betreft het beroepen die gevolgen voor derden kunnen hebben. Het feit dat de beroepen tegen beslissingen van de 
CREG die voorheen bij de Raad van State dienden te worden ingesteld thans bij het Hof van Beroep dienen te 
worden ingesteld, heeft de aard van het geschil niet fundamenteel gewijzigd. Bovendien belangen vele 
beslissingen van de CREG, inzonderheid de tarifaire beslissingen, een groot aantal derden aan. In voorkomend 
geval kan het nuttig zijn om de gevolgen van een vernietigde beslissing te handhaven met het oog op de 
bescherming van die belangen. 
 
 
 Standpunt van de distributienetbeheerders Inter-Energa en Iveg 
 
 A.7.  Indien de in het geding zijnde bepalingen aldus worden geïnterpreteerd dat het Hof van Beroep te 
Brussel niet bevoegd is om tijdelijk de gevolgen te handhaven van een beslissing van de CREG die het 
vernietigt, houdt dit volgens de distributienetbeheerders Inter-Energa en Iveg, tussenkomende partijen voor de 
verwijzende rechter in de zaak nr. 5452, een schending in van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet 
in samenhang gelezen met de artikelen 32, lid 1, en 37, lid 6, van de Derde Elektriciteitsrichtlijn, met de 
rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie betreffende de verplichting tot processuele gelijke 
behandeling en met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.  
 
 Wat betreft de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de 
voormelde bepalingen van de Derde Elektriciteitsrichtlijn, betogen die partijen dat de in het geding zijnde 
bepalingen, in die interpretatie, een verschil in behandeling invoeren ten opzichte van de beroepsprocedure bij de 
Raad van State. Artikel 14ter van de gecoördineerde wetten op de Raad van State voorziet immers in de 
mogelijkheid om de gevolgen van een vernietigde beslissing tijdelijk te handhaven. Bovendien leidt de 
retroactieve vernietiging van een tariefbeslissing ertoe dat geen vooraf gepubliceerde, gereguleerde 
distributietarieven bestaan voor de periode tussen de inwerkingtreding van de vernietigde tariefbeslissing en de 
latere (herstel)beslissing van de CREG. Dat doet een tariefvacuüm ontstaan dat strijdig is met de Derde 
Elektriciteitsrichtlijn. 
 
 Wat betreft de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de 
rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie betreffende de verplichting tot processuele gelijke 
behandeling, zijn die distributienetbeheerders van oordeel dat zij met minder gunstige procedureregels worden 
geconfronteerd dan de adressaten van een administratieve beslissing die in beginsel voor de Raad van State dient 
te worden bestreden. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt evenwel dat een minder gunstige 
processuele behandeling niet is toegestaan. 
 
 Wat betreft de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6 
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, betogen zij dat twee categorieën van rechtzoekenden 
aan een verschillend niveau van rechtsbescherming worden onderworpen, zonder dat dit verschil in behandeling 
redelijk is verantwoord. 
 
 A.8.  Indien daarentegen de in het geding zijnde bepalingen aldus worden geïnterpreteerd dat het Hof van 
Beroep te Brussel, zoals de Raad van State, wel bevoegd is om de gevolgen te handhaven van een beslissing van 
de CREG die het vernietigt, is er volgens Inter-Energa en Iveg geen verschil in behandeling tussen een 
rechtzoekende voor de Raad van State en een rechtzoekende voor het Hof van Beroep te Brussel. In die 
interpretatie is er geen schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen 
met de artikelen 32, lid 1, en 37, lid 6, van de Derde Elektriciteitsrichtlijn, met de rechtspraak van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie betreffende de verplichting tot processuele gelijke behandeling en met artikel 6 
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.  
 
 Die interpretatie moet volgens hen de voorkeur krijgen, aangezien het Hof van Beroep aldus een 
tariefvacuüm kan vermijden dat strijdig is met de Derde Elektriciteitsrichtlijn, met name door de gevolgen van 
de vernietigde tariefbeslissing tijdelijk te handhaven totdat de CREG een nieuwe, rechtsgeldige beslissing zal 
hebben genomen. 
 
 Bovendien is die interpretatie de meest logische. Het is een constante in de rechtspraak van het 
Grondwettelijk Hof, de Raad van State, het Hof van Cassatie, het Hof van Justitie van de Europese Unie en de 
Franse Raad van State dat de terugwerkende kracht van een vernietiging dan wel van een 
ongrondwettigverklaring wordt gemilderd ter wille van de rechtszekerheid, van de continuïteit van de openbare 
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dienst of van de billijkheid. Alle hoogste rechtscolleges achten zichzelf (of de feitenrechter) bevoegd om de 
gevolgen van een vernietigde dan wel van een ongrondwettig verklaarde bepaling (tijdelijk) te handhaven, zelfs 
indien geen enkele bepaling uitdrukkelijk die bevoegdheid verleent. In het licht van die rechtspraak ligt het voor 
de hand dat de volle rechtsmacht van het Hof van Beroep te Brussel, op grond van het in het geding zijnde 
artikel 29bis, § 2, van de Elektriciteitswet, ook de bevoegdheid omvat om tijdelijk de gevolgen van een 
vernietigde beslissing van de CREG te handhaven. 
 
 
 Standpunt van de distributienetbeheerders Imewo  e.a. 
 
 A.9.  In hoofdorde betogen de distributienetbeheerders Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek, Gaselwest cvba, 
Sibelgas cvba en Imea, tussenkomende partijen voor de verwijzende rechter in de zaak nr. 5453, dat het Hof van 
Beroep te Brussel bevoegd is om de gevolgen van een vernietigde beslissing van de CREG te handhaven. De 
volle rechtsmacht van dat Hof waarvan sprake in het geding zijnde artikel 29bis, § 2, impliceert die bevoegdheid. 
Bijgevolg kan het Hof van Beroep zijn beoordeling volledig in de plaats van die van de CREG stellen. Dat Hof 
kan de beslissing van de CREG niet alleen vernietigen, maar ook hervormen of een nieuwe beslissing nemen die 
de eerdere beslissing van de CREG vervangt. Indien het Hof van Beroep, zoals te dezen, van oordeel is dat de 
bestreden beslissing op een verkeerde rechtsgrond is gesteund, dan kan het Hof van Beroep op grond van zijn 
bevoegdheid tot substitutie die beslissing aanpassen, zodat de bestreden beslissing gehandhaafd blijft. 
 
 Zelfs indien de volle rechtsmacht niet zou impliceren dat het Hof van Beroep de gevolgen van een 
vernietigde beslissing kan handhaven, dan nog beschikt dat Hof in dit geval over die bevoegdheid, aangezien 
hiervoor gegronde redenen voorhanden zijn die in de verwijzingsbeslissingen worden aangehaald. Die partijen 
verwijzen naar het arrest van de Raad van State van 9 juni 2009. In dat arrest heeft de Raad van State de 
gevolgen van een vernietigde, individuele rechtshandeling gehandhaafd, terwijl artikel 14ter van de 
gecoördineerde wetten op de Raad van State enkel uitdrukkelijk in die bevoegdheid voorziet ten aanzien van 
rechtshandelingen met een verordenend karakter. Zelfs bij ontstentenis van enige wetsbepaling heeft de Raad 
van State in dat arrest toch de gevolgen gehandhaafd, gelet op de nadelige gevolgen die uit een loutere 
vernietiging zouden voortvloeien. Te dezen had het Hof van Beroep een soortgelijke redenering kunnen maken. 
De prejudiciële vraag dient dan ook ontkennend te worden beantwoord, aangezien het Hof van Beroep te Brussel 
wel degelijk de gevolgen van een vernietigde beslissing van de CREG tijdelijk vermag te handhaven.  
 
 A.10.  In ondergeschikte orde betogen de distributienetbeheerders Imewo e.a. dat, indien het Hof van 
Beroep te Brussel de gevolgen niet tijdelijk zou kunnen handhaven, de in het geding zijnde bepalingen de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden. Identieke situaties zouden dan immers op een verschillende 
manier worden behandeld, zonder dat daarvoor een redelijke verantwoording bestaat. In dat verband wijzen die 
partijen erop dat de beslissingen van de CREG initieel voor de Raad van State dienden te worden bestreden. Het 
voormelde artikel 14ter verleent dat administratieve rechtscollege uitdrukkelijk de bevoegdheid om de gevolgen 
van vernietigde verordeningsbepalingen tijdelijk te handhaven. Bovendien blijkt uit het voormelde arrest van 
9 juni 2009 dat de Raad van State van oordeel is dat hij, in voorkomend geval, tevens de gevolgen van een 
individuele administratieve rechtshandeling tijdelijk kan handhaven. Indien zou worden aangenomen dat het Hof 
van Beroep te Brussel niet over dezelfde bevoegdheid als de Raad van State beschikt om de gevolgen van een 
vernietigde beslissing te handhaven, wordt het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie geschonden. 
 
 
 Standpunt van de Ministerraad 
 
 A.11.  In hoofdorde betoogt de Ministerraad dat de prejudiciële vraag geen antwoord behoeft. In de vraag 
wordt de vernietigingsprocedure voor het Hof van Beroep van een beslissing van de CREG vergeleken met de 
vernietigingsprocedure voor de Raad van State van eenzelfde beslissing. De prejudiciële vraag berust op een 
verkeerde premisse, aangezien bij de Raad van State geen beroep tot nietigverklaring van een beslissing van de 
CREG kan worden ingediend. De prejudiciële vraag is dan ook niet relevant, omdat zij volgens de Ministerraad 
slechts een hypothetische situatie beoogt. Zelfs indien een beroep tot nietigverklaring van een beslissing van de 
CREG voor de Raad van State mogelijk zou zijn, quod non, dan nog zou de Raad van State de gevolgen van de 
vernietigde beslissing niet vermogen te handhaven, aangezien artikel 14ter van de gecoördineerde wetten op de 
Raad van State niet op beslissingen, maar enkel op verordeningsbepalingen van toepassing is.  
 
 A.12.  In ondergeschikte orde is de Ministerraad van oordeel dat de prejudiciële vraag ontkennend dient te 
worden beantwoord. Een beroepsprocedure voor het Hof van Beroep tegen een beslissing van de CREG is niet 
vergelijkbaar met een vernietigingsprocedure voor de Raad van State tegen een verordeningsbepaling. De 
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beslissingen van de CREG die voor het Hof van Beroep te Brussel kunnen worden bestreden, zijn individuele 
beslissingen en geen verordeningen. De verwijzing door een aantal distrubutienetbeheerders naar het arrest 
nr. 194.015 van 9 juni 2009 van de Raad van State is niet dienend, aangezien de Raad van State op grond van het 
voormelde artikel 14ter uitsluitend bevoegd is om, in voorkomend geval, de gevolgen van een vernietigde 
verordening te handhaven. 
 
 Zelfs indien de beide procedures vergelijkbaar zouden zijn, quod non, dan nog is er van discriminatie geen 
sprake, omdat de in het geding zijnde maatregel een legitiem doel nastreeft, met name de efficiëntie in de 
energiesector en de vereiste van een snelle rechterlijke uitspraak.  
 
 Bovendien berust het in het geding zijnde verschil in behandeling op een objectief en pertinent criterium. 
Het Hof van Beroep doet immers niet in dezelfde omstandigheden als de Raad van State uitspraak, onder meer 
omdat dat Hof met volle rechtsmacht en met toepassing van het Gerechtelijk Wetboek beslist. Volgens de 
Ministerraad dient het Hof van Beroep dan ook niet over een soortgelijke bevoegdheid te beschikken. Het 
argument van een aantal distributienetbeheerders en van de CREG dat de hoogste rechtscolleges zichzelf 
bevoegd achten om de gevolgen van een vernietigde beslissing te handhaven, zelfs indien geen enkele bepaling 
daarin uitdrukkelijk voorziet, volstaat niet om het Hof van Beroep te Brussel bevoegd te achten om de gevolgen 
van een vernietigde beslissing te handhaven. In tegenstelling tot de CREG is de Ministerraad van oordeel dat die 
bevoegdheid niet voortvloeit uit het beginsel dat wie het meerdere kan, ook het mindere kan, aangezien het Hof 
in zijn arrest nr. 97/2011 van 31 mei 2011 dat beginsel als rechtsgrond voor een bevoegdheidstoekenning heeft 
verworpen. Overigens vermag het Hof van Beroep niet bij wege van algemene beschikking uitspraak te doen 
(artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek), terwijl de Raad van State bepaalde gevolgen wel bij algemene 
beschikking vermag te handhaven (artikel 14ter van de gecoördineerde wetten op de Raad van State).  
 
 Ten slotte is de in het geding zijnde maatregel volgens de Ministerraad niet onevenredig, omdat het Hof 
van Beroep, op grond van zijn volle rechtsmacht, over voldoende middelen beschikt om de rechtszekerheid te 
waarborgen en om eventuele disproportionele gevolgen van zijn vernietigingsbeslissing te voorkomen. 
Overigens beschikt het Hof van Beroep te Brussel evenmin over de bevoegdheid om bepaalde gevolgen te 
handhaven van vernietigde beslissingen van het Belgische Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie en 
van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen. 
 
 A.13.  In uiterst ondergeschikte orde is de Ministerraad van oordeel dat, in de hypothese dat het Hof de 
prejudiciële vraag bevestigend zou beantwoorden, een discriminatie ontstaat ten aanzien van de beslissingen die 
de CREG in het kader van de Gaswet van 12 april 1965 neemt. Het Hof van Beroep zou immers nog steeds 
onbevoegd zijn om de gevolgen van een vernietigde beslissing, genomen in het kader van de Gaswet, te 
handhaven. 
 
 
 Memories van antwoord  
 
 A.14.  Volgens de Ministerraad staat het niet aan Inter-Energa en Iveg om de prejudiciële vraag uit te 
breiden tot een toetsing aan de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met bepalingen van 
de Derde Elektriciteitsrichtlijn, met bepaalde rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie en met 
artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. De prejudiciële vraag heeft immers enkel 
betrekking op een toetsing aan de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
 
 A.15.  De distributienetbeheerders Inter-Energa en Iveg verwerpen het standpunt van de CREG en van de 
Ministerraad dat de prejudiciële vraag geen antwoord behoeft, omdat het tegen de tekst van de 
verwijzingsbeslissingen ingaat. Daarin is het Hof van Beroep duidelijk van oordeel dat de bestreden beslissingen 
moeten worden vernietigd, niet dat zij moeten worden bevestigd met substitutie van motieven. Bovendien 
dienden op het ogenblik dat de beroepen in de bodemgeschillen werden ingesteld bepaalde beslissingen van de 
CREG wel nog bij de Raad van State te worden bestreden (oud artikel 29bis, § 1, van de Elektriciteitswet), zodat 
een beroep bij de Raad van State tegen een beslissing van de CREG destijds geen hypothetische rechtsgang was. 
Ten slotte betreft de prejudiciële vraag geen mogelijke discriminatie tussen de verschillende beroepsprocedures 
die tegen beslissingen van de CREG kunnen worden ingesteld, maar wel het verschil in behandeling tussen de 
situatie waarin het Hof van Beroep te Brussel een beslissing van de CREG vernietigt en die waarin de Raad van 
State administratieve beslissingen in het algemeen vernietigt. 
 
 A.16.  Volgens de CREG vergissen de verzoekende partijen voor de verwijzende rechter zich wanneer zij 
beweren dat de CREG een discretionaire bevoegdheid heeft om de gevraagde tariefwijzigingen goed te keuren, 
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af te keuren of aan te passen. De aanduiding van de juiste rechtsgrond heeft volgens de CREG evenwel, per 
definitie, geen betrekking op de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid. Het Hof van Beroep vermag 
zulks te doen, zonder hierdoor de rol van de regulator over te nemen. 
 
 A.17.  Inter-Energa en Iveg verwerpen de zienswijze van de verzoekende partijen in het bodemgeschil en 
van de Ministerraad dat de twee procedures die in de prejudiciële vraag worden beoogd, niet vergelijkbaar 
zouden zijn, gelet op de volle rechtsmacht van het Hof van Beroep te Brussel. Inter-Energa en Iveg zijn 
daarentegen van oordeel dat, enerzijds, ook de Raad van State over volle rechtsmacht beschikt en, anderzijds, 
niet valt in te zien waarom een vernietigingsarrest van het Hof van Beroep te Brussel niet vergelijkbaar zou zijn 
met een vernietigingsarrest van de Raad van State. In de bodemgeschillen gaat het niet over een hervorming van 
een beslissing van de CREG, noch over substitutie van motieven, maar over een vernietiging van een 
administratieve beslissing wegens onwettigheid. 
 
 A.18.  In tegenstelling tot de Ministerraad die van oordeel is dat artikel 14ter van de gecoördineerde wetten 
op de Raad van State enkel op verordeningsbepalingen betrekking heeft en niet op individuele beslissingen, 
zoals tariefbeslissingen van de CREG, betogen Inter-Energa en Iveg dat de Raad van State, zowel vóór als na de 
inwerkingtreding van die bepaling, bevoegd is om de gevolgen van een vernietigde, individuele beslissing te 
handhaven. Bovendien zijn de beslissingen waarbij de CREG distributietarieven goedkeurt, weliswaar formeel 
tot de distributienetbeheerder gericht, maar binden zij ook alle netgebruikers, met name de producenten en 
leveranciers die van het distributienet gebruik maken.  
 
 A.19.  In tegenstelling tot de verzoekende partijen in het bodemgeschil en de Minsterraad zijn Inter-Energa 
en Iveg van oordeel dat het in het geding zijnde verschil in behandeling niet redelijk is verantwoord. De volle 
rechtsmacht van het Hof van Beroep te Brussel kan dat verschil niet verantwoorden. Bovendien valt niet in te 
zien hoe de efficiëntie en de snelheid van de procedure waarnaar de Ministerraad verwijst, gediend zouden 
worden door de beweerde onmogelijkheid voor het Hof van Beroep om de gevolgen van een vernietigingsarrest 
te moduleren. Tenslotte zijn zij, in tegenstelling tot de Ministerraad, van oordeel dat artikel 6 van het 
Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing is op de bodemgeschillen. De procedure voor de verwijzende rechter 
wordt immers door de in het geding zijnde bepalingen geregeld. 
 
 A.20.  De verwijzing van de Ministerraad naar de Gaswet is zowel volgens de CREG als Inter-Energa en 
Iveg kennelijk niet pertinent. De door de Ministerraad aangevoerde discriminatie tussen de adressaten van 
beslissingen, genomen op grond van de Elektriciteitswet respectievelijk de Gaswet, vormt immers niet het 
voorwerp van de thans voorliggende prejudiciële vraag. Hoogstens zou het antwoord op de huidige prejudiciële 
vraag over de Elektriciteitswet een precedent kunnen vormen dat later door het Hof ten aanzien van 
vergelijkbare voorschriften van de Gaswet zou kunnen worden bevestigd. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  De prejudiciële vragen, die in beide zaken identiek zijn, hebben betrekking op de 

artikelen 29bis en 29quater van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt (hierna : Elektriciteitswet), in de redactie zoals van toepassing op de 

bodemgeschillen, dus vóór de wijziging ervan bij de wet van 8 januari 2012. 

 

 Artikel 29bis vormt het enige artikel van afdeling 1 - « Geschillen die ressorteren onder 

de bevoegdheid van het hof van beroep te Brussel » van  hoofdstuk VIbis -  « Rechtsmiddelen 

tegen de beslissingen genomen door de Commissie » van die wet. Artikel 29quater is 
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opgenomen in afdeling 2 - « Geschillen die ressorteren onder de bevoegdheid van de Raad 

voor de Mededinging » van hetzelfde hoofdstuk VIbis. 

 

 B.1.2.  De in het geding zijnde artikelen bepalen : 

 

 « Art. 29bis, § 1.  Er kan een beroep worden ingesteld bij het hof van beroep te Brussel 
zetelend zoals in kort geding, door elke persoon die een belang aantoont, tegen de hierna 
opgesomde beslissingen van de Commissie [voor de Regulering van de Elektriciteit en het 
Gas]: 
 
 1°  de beslissingen genomen met toepassing van artikel 23, § 2, tweede lid, 8°, 
betreffende de controle op de naleving door de netbeheerder van de bepalingen van artikel 9 
en de uitvoeringsbesluiten ervan; 
 
 2°  de beslissingen genomen met toepassing van artikel 23, § 2, tweede lid, 9°, 
betreffende de controle op de toepassing van het technisch reglement bedoeld in artikel 11 en 
de uitvoeringsbesluiten ervan met uitzondering van de beslissingen bedoeld in artikel 29ter;  
 
 3°  de beslissingen genomen met toepassing van artikel 23, § 2, tweede lid, 10°, 
betreffende de controle op de uitvoering door de netbeheerder van het ontwikkelingsplan 
bedoeld in artikel 13 en de uitvoeringsbesluiten ervan; 
 
 4°  de beslissingen genomen met toepassing van artikel 23, § 2, tweede lid, 11°, 
betreffende de controle op en de evaluatie van de uitvoering van de openbare 
dienstverplichtingen bedoeld in artikel 21, eerste lid, 1° en de uitvoeringsbesluiten ervan en, 
desgevallend, betreffende de toepassing van de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens 
artikel 21, eerste lid, 2°, en de uitvoeringsbesluiten ervan; 
 
 5°  de beslissingen genomen met toepassing van artikel 23, § 2, tweede lid, 13°, 
betreffende de goedkeuring van de berekeningsmethode en de controle van de berekeningen 
van de kosten en verliezen bedoeld in artikel 21, eerste lid, 3°, a) en de uitvoeringsbesluiten 
ervan; 
 
 6°  de beslissingen genomen met toepassing van artikel 23, § 2, tweede lid, 14°, 
betreffende de goedkeuring van de tarieven bedoeld in artikelen 12 tot 12novies en de 
uitvoeringsbesluiten ervan; 
 
 7°  de beslissingen genomen met toepassing van de opdracht die zij uitoefent krachtens 
artikel 23, § 2, tweede lid, 14°bis, betreffende het toezicht op het feit dat de tarifering voor de 
levering van elektriciteit gericht is op het algemeen belang en zich in het globale 
energiebeleid integreert en in voorkomend geval betreffende het toezicht op de 
maximumprijzen die toepasselijk zijn op eindafnemers en distributeurs die eindafnemers 
bevoorraden die geen in aanmerking komende afnemers zijn; 
 
 8°  de beslissingen genomen met toepassing van artikel 23, § 2, tweede lid, 15°, 
betreffende de controle van de rekeningen van de ondernemingen uit de elektriciteitssector 
bedoeld in artikel 22 en de uitvoeringsbesluiten ervan; 
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 9°  de beslissingen genomen met toepassing van artikel 31 om een administratieve boete 
op te leggen.  
 
 § 2.  De grond van de zaak wordt voorgelegd aan het hof van beroep van Brussel dat 
uitspraak doet met volle rechtsmacht ». 
 
 « Art. 29quater. § 1.  Het beroep bedoeld in artikel 29bis, heeft geen schorsende werking, 
tenzij het ingesteld is tegen een beslissing van de commissie tot het opleggen van een 
administratieve geldboete. Het hof van beroep te Brussel waarbij een dergelijk beroep 
aanhangig wordt gemaakt, kan evenwel, alvorens recht te doen, de schorsing bevelen van de 
tenuitvoerlegging van de beslissing die het voorwerp uitmaakt van het beroep als de 
aanvrager ernstige middelen inroept die de vernietiging of hervorming van de beslissing 
mogelijk kunnen rechtvaardigen en als de onmiddellijke tenuitvoerlegging ervan hem een 
ernstig en moeilijk te herstellen nadeel dreigt te berokkenen. Het hof spreekt zich onverwijld 
uit over de vordering tot schorsing. 
 
 § 2.  Het beroep wordt, op straffe van onontvankelijkheid, die ambtshalve wordt 
uitgesproken, ingesteld bij ondertekend verzoekschrift dat wordt neergelegd ter griffie van het 
hof van beroep te Brussel binnen een termijn van dertig dagen vanaf de kennisgeving van de 
beslissing of, voor de belanghebbenden aan wie de beslissing niet ter kennis is gebracht, 
binnen een termijn van dertig dagen vanaf de publicatie van de beslissing, of, bij ontstentenis 
van publicatie, binnen een termijn van dertig dagen vanaf de kennisneming ervan. Het 
verzoekschrift wordt ter griffie neergelegd in zoveel exemplaren als er betrokken partijen zijn. 
 
 § 3.  Binnen drie werkdagen volgend op de neerlegging van het verzoekschrift, wordt het 
verzoekschrift door de griffie van het hof van beroep per gerechtsbrief ter kennis gebracht aan 
alle partijen die door de verzoeker in het geding zijn geroepen. Bovendien vraagt de griffie 
van het hof van beroep binnen dezelfde termijn aan het directiecomité van de commissie om 
het administratief dossier met betrekking tot de aangevochten beslissing toe te sturen. De 
toezending moet gebeuren binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvraag. De partijen 
kunnen het administratief dossier raadplegen ter griffie van het hof van beroep vanaf de 
neerlegging ervan tot de sluiting van de debatten. 
 
 § 4.  Op ieder ogenblik kan het hof van beroep te Brussel ambtshalve alle andere partijen, 
wier toestand beïnvloed dreigt te worden door de beslissing die het voorwerp uitmaakt van het 
beroep, uitnodigen in het geding tussen te komen. 
 
 § 5.  Deel IV, Boek II, Titel III, Hoofdstuk VIII van het Gerechtelijk Wetboek is van 
toepassing op de procedure voor het hof van beroep te Brussel. 
 
 § 6.  Het hof van beroep te Brussel stelt de termijnen vast waarbinnen de partijen elkaar 
hun schriftelijke opmerkingen meedelen en een kopie ervan neerleggen ter griffie. Het hof 
bepaalt eveneens de datum van de debatten. 
 
 Het hof van beroep te Brussel beslist binnen een termijn van zestig dagen na de 
neerlegging van het in § 2 beoogde verzoekschrift ». 
 

 B.2.  Het in het geding zijnde artikel 29bis werd in de Elektriciteitswet ingevoegd bij de 

wet van 27 juli 2005 « tot organisatie van de mogelijkheden tot beroep tegen de beslissingen 
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genomen door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas » wegens de 

nood aan efficiëntie en snelheid van beslissing die noodzakelijkerwijze met de 

energiesector  is verbonden (Parl. St., Kamer, 2004-2005, DOC 51-1895/001, p. 3). 

 

 In de parlementaire voorbereiding wordt de noodzaak om een mechanisme in te voeren  

bij het Hof van Beroep te Brussel waarbij in een beroep tegen de beslissingen van de 

Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (hierna : CREG) wordt 

voorzien, als volgt verantwoord :  
 
 « 1.  het gebrek aan onafhankelijke administratieve overheden die een bevoegdheid 
hebben sancties op te leggen, [is] een probleem […] in tal van Europese landen, ook in 
België, omwille van het feit dat er geen scheidingslijn bestaat tussen het gerechtelijk 
onderzoek en het uitspreken van vonnissen; 
 
 2.  de evolutie van de energiemarkten heeft de wetgever ertoe gebracht de CREG 
betekenisvolle bevoegdheden en prerogatieven toe te kennen. Het is dus normaal dat deze 
uitgebreide bevoegdheden aanleiding geven tot een verhoogde behoefte vanwege de personen 
die door deze beslissingen worden geraakt, om in beroep te kunnen gaan tegen de 
beslissingen van de CREG; 
 
 3.  de Raad van State is tot op heden niet de best uitgeruste instelling om het hoofd te 
bieden aan beroepen tegen beslissingen van de CREG, rekening houdend met het specifiek 
karakter van de beoogde materie en de termijnen eigen aan de procedure voor de hoge 
administratieve instelling; […] 
 

 4.  de geschillen over subjectieve rechten blijven van nature uit onderworpen aan de 
rechtbanken van de gerechtelijke orde. Wat de energiemarkten betreft, is het niet makkelijk de 
scheidingslijn te bepalen tussen de kwesties die afhankelijk zijn van de discretionaire maar 
gegronde uitoefening door de CREG van haar prerogatieven en (discretionaire) bevoegdheden 
en de kwesties over de schending van de subjectieve rechten van de personen die onderhevig 
zijn aan de controle van de CREG, zijn niet gemakkelijk te traceren. De geschillen met 
betrekking tot de beslissingen van de CREG kunnen op die manier en in de huidige stand van 
teksten uitmonden in eventuele overlappingen van de bevoegdheden van de jurisdicties van de 
gerechtelijke orde en de Raad van State, en in negatieve bevoegdheidsconflicten – waarbij 
geen enkel orgaan zich bevoegd verklaart – en in positieve bevoegdheidsgeschillen waarbij 
meerdere organen beweren bevoegd te zijn » (Parl. St., Kamer, 2004-2005, 
DOC 51-1895/001, p. 8). 
 

 De keuze voor het Hof van Beroep te Brussel wordt in de parlementaire voorbereiding als 

volgt verantwoord : 
 
 « In het belang van een correct beheer van het gerecht, zijn er meerdere redenen die de 
keuze verantwoorden om de geschillen met betrekking tot de toezichthoudende functie van de 
CREG, zoveel als mogelijk te centraliseren binnen één enkele rechtbank, met name het hof 
van beroep te Brussel. Deze materies leiden zowel tot objectieve geschillen als tot geschillen 
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over subjectieve rechten. Dit kan aanleiding geven tot een verfijning van de aard van de 
bevoegdheden waarop mogelijk aanspraak kan worden gemaakt in de betrokken rechtbank. 
 
 Dit zijn allemaal redenen waarom het hof van beroep te Brussel een nieuwe bevoegdheid 
krijgt toegekend voor de geschillen met betrekking tot een groot deel van de beslissingen van 
de CREG over de gas- en elektriciteitsmarkt. 
 
 Deze concentratie van bevoegdheden bij het Hof van Beroep te Brussel vertoont de 
volgende belangen :  
 
 1.  de specialisatie van het hof van beroep in dit domein; 
 
 2.  eenvormigheid van de rechtspraak die van toepassing is in de energiesector; 
 
 3.  de vereenvoudiging van de mogelijkheden tot beroep terzake; 
 
 4.  de snelheid van de procedure; 
 
 5.  de versterking van de rechtszekerheid; 
 
 6.  de garantie van de bescherming van de persoonlijke rechten en vrijheden in al hun 
aspecten, in het kader van een controle met volle rechtsmacht. 
 
 Het begrip ‘ volle rechtsmacht ’ verwijst naar het recht om kennis te nemen van het 
volledig geschil, van alle feitelijke en rechtelijke aspecten ervan en een uitspraak ten gronde 
te doen. 
 
 In België, hebben we het reeds bestaand beroep voor het hof van beroep te Brussel, tegen 
bepaalde beslissingen van de Raad voor de mededinging. In het domein van de 
telecommunicatie, kan dan weer bij het hof van beroep te Brussel een beroep ingediend 
worden tegen de beslissingen van het BIPT. Het hof van beroep doet dan uitspraak zoals in 
kort geding. Op het financieel domein kan bij ditzelfde hof in beroep worden gegaan tegen 
bepaalde beslissingen van de CBF » (ibid., pp. 8-9). 
 

 B.3.  Het Hof wordt ondervraagd over de bestaanbaarheid, met de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet, van de in het geding zijnde bepalingen, doordat die bepalingen niet de 

bevoegdheid verlenen aan het Hof van Beroep te Brussel om de gevolgen van een 

administratieve beslissing van de CREG die het vernietigt, tijdelijk te handhaven. Aldus 

wordt volgens de verwijzende rechter aan de procespartijen de mogelijkheid  onthouden op 

een dergelijke bevoegdheid een beroep te doen, terwijl in het geval een beroep tegen die 
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beslissingen voor de Raad van State diende te worden ingesteld, de partijen die bevoegdheid 

wel kunnen aanvoeren en dat rechtscollege zou kunnen aangeven welke gevolgen tijdelijk 

dienen te worden gehandhaafd. 

 

 B.4.1.  Indien de in het geding zijnde bepalingen aldus zouden worden geïnterpreteerd dat 

het Hof van Beroep te Brussel niet bevoegd zou zijn om tijdelijk de gevolgen te handhaven 

van een beslissing van de CREG die het vernietigt, zou zulks volgens de 

distributienetbeheerders Inter-Energa en Iveg een schending inhouden van de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 32, lid 1, en 37, lid 6, 

van de Derde Elektriciteitsrichtlijn, met de rechtspraak van het Hof van Justitie van de 

Europese Unie betreffende de verplichting tot processuele gelijke behandeling en met 

artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.  

 

 B.4.2.  Het staat niet aan de partijen voor het Hof om de prejudiciële vraag uit te breiden 

tot een toetsing aan andere bepalingen dan die welke in de vraag worden vermeld. 

 

 Bijgevolg is de saisine van het Hof beperkt tot een toetsing van de in het geding zijnde 

bepalingen aan de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 B.5.1.  De « beslissingen » die de CREG neemt en die in het in geding zijnde 

artikel 29bis worden opgesomd, vormen geen reglementaire administratieve handelingen. Die 

beslissingen omvatten individuele administratieve handelingen. 

 

 B.5.2.  Een dergelijke beslissing van de CREG kan het voorwerp uitmaken van een 

beroep voor het Hof van Beroep te Brussel (artikel 29bis, § 1, eerste lid, van de wet van 

29 april 1999) dat met volle rechtsmacht uitspraak doet (artikel 29bis¸§ 2).  

 

 In tegenstelling tot de gecoördineerde wetten op de Raad van State verlenen noch de in 

het geding zijnde bepalingen, noch enige andere wetsbepaling aan het Hof van Beroep te 

Brussel uitdrukkelijk de bevoegdheid om bepaalde gevolgen van de beslissing ten aanzien 

waarvan het vooraf zou hebben beslist het te vernietigen, voorlopig en gedurende een door dat 
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rechtscollege vastgestelde termijn te handhaven, onverminderd de mogelijkheid voor dat Hof 

om met toepassing van artikel 29quater, § 1, in voorkomend geval de schorsing te bevelen 

van de tenuitvoerlegging van de beslissing die het voorwerp uitmaakt van het beroep. 

 

 B.6.  Artikel 14 van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State, 

bepaalt : 

 

 « § 1.  De afdeling [bestuursrechtspraak van de Raad van State] doet uitspraak, bij wijze 
van arresten, over de beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding van hetzij substantiële, 
hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van 
macht, ingesteld tegen de akten en reglementen : 
 
 1°  van de onderscheiden administratieve overheden; 
 
 2°  van de wetgevende vergaderingen of van hun organen, daarbij inbegrepen de 
ombudsmannen ingesteld bij deze assemblees, van het Rekenhof en van het Grondwettelijk 
Hof, van de Raad van State en de administratieve rechtscolleges evenals van organen van de 
rechterlijke macht en van de Hoge Raad voor de Justitie met betrekking tot 
overheidsopdrachten en leden van hun personeel. 
 
 Artikel 159 van de Grondwet is eveneens van toepassing op de in 2° bedoelde akten en 
reglementen. 
 
 […] 
 
 § 3.  Wanneer een administratieve overheid verplicht is te beschikken en er bij het 
verstrijken van een termijn van vier maanden te rekenen vanaf de haar daartoe door een 
belanghebbende betekende aanmaning geen beslissing is getroffen, wordt het stilzwijgen van 
de overheid geacht een afwijzende beslissing te zijn waartegen beroep kan worden ingesteld. 
Deze bepaling doet geen afbreuk aan de bijzondere bepalingen die een andere termijn 
vaststellen of aan het stilzwijgen van de administratieve overheid andere gevolgen 
verbinden ». 
 

 Artikel 14ter van dezelfde gecoördineerde wetten bepaalt : 

 

 « Zo de afdeling bestuursrechtspraak dit nodig oordeelt, wijst zij, bij wege van algemene 
beschikking, die gevolgen van de vernietigde verordeningsbepalingen aan welke als 
gehandhaafd moeten worden beschouwd of voorlopig gehandhaafd worden voor de termijn 
die zij vaststelt ». 
 

 Wanneer voor haar een in artikel 14 van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten 

bedoeld beroep wordt ingesteld, kan de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
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alleen beslissen om bepaalde gevolgen van de nietig verklaarde handeling voorlopig te 

handhaven wanneer die laatste een reglementaire administratieve handeling is. 

 

 B.7.1.  Uit hetgeen voorafgaat, blijkt dat het Hof wordt verzocht zich uit te spreken over 

de grondwettigheid van een verschil in behandeling tussen, enerzijds, de personen die zijn 

betrokken bij de vernietiging van een administratieve handeling met een reglementaire 

draagwijdte en, anderzijds, de personen die zijn betrokken bij de vernietiging van een 

administratieve handeling met een individuele draagwijdte. 

 

 B.7.2.  Vooraf dient te worden opgemerkt dat deze zaak geen betrekking heeft op een 

schending van het recht van de Europese Unie en bijgevolg geen rekening moet worden 

gehouden met de beperkingen die uit dat recht kunnen voortvloeien inzake de handhaving van 

de gevolgen van nationale normen die dienen te worden vernietigd of buiten toepassing 

gelaten omdat zij in strijd zijn met dat recht (zie daaromtrent : HvJ, grote kamer, 8 september 

2010, C-409/06, Winner Wetten GmbH t. Bürgermeisterin der Stadt Bergheim, punten 53-69; 

grote kamer, 28 februari 2012, C-41/11, Inter-Environnement Wallonie ASBL en Terre 

wallonne ASBL t. Région wallonne, punten 56-63). 

 

 B.7.3.  Het Hof beantwoordt de prejudiciële vragen in de daarin vermelde interpretatie 

dat de in het geding zijnde bepalingen het Hof van Beroep niet toestaan « gevolgen van een 

administratieve beslissing van de CREG die het vernietigt, tijdelijk te handhaven », zonder 

zich uit te spreken over de vraag of het Hof van Beroep zulk een bevoegdheid kan putten uit 

het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel (vergelijk met het arrest 

nr. 125/2011 van 7 juli 2011, B.5.4). 

 

 B.8.  De regel vervat in artikel 14ter van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten 

maakt het mogelijk « de terugwerking van een vernietigingsarrest [van de Raad van State] 

eventueel in de tijd [te beperken] », terugwerking die « in de praktijk belangrijke gevolgen tot 

stand [kan] brengen omdat [zij] bestaande rechtstoestanden kan aantasten » (Parl. St., Senaat, 

1995-1996, nr. 1-321/2, p. 7). 

 

 Het probleem van de gevolgen van de retroactiviteit is « minder acuut » in het geval van 

vernietiging van een administratieve handeling met individuele draagwijdte, zodat, bij het 

aannemen van artikel 14ter van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten, het 
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« raadzaam » heeft geleken « de Raad van State eerst vertrouwd te maken met deze nieuwe 

mogelijkheid voor vernietigde verordeningsbepalingen, en - na een evaluatie - het systeem in 

een later stadium eventueel uit te breiden tot vernietigde individuele administratieve 

beslissingen » (Parl. St., Kamer, 1995-1996, nr. 644/4, p. 4). 

 

 B.9.  Tot nu toe heeft de Raad van State de bij artikel 14ter van de op 12 januari 1973 

gecoördineerde wetten verleende bevoegdheid zelden aangewend en is hij van oordeel dat die 

bevoegdheid met wijsheid en omzichtigheid moet worden gehanteerd wanneer vaststaat dat 

de vernietiging zonder meer van de bestreden handeling zeer zware gevolgen zou hebben op 

het stuk van de rechtszekerheid (RvSt, 21 november 2001, nr. 100.963, Belgische Staat; 

30 oktober 2006, nr. 164.258, Somja et al.; 8 november 2006, nr. 164.522, Belgische 

beroepsvereniging der geneesheren specialisten in nucleaire geneeskunde et al.). 

 

 Op die manier komt de Raad van State tegemoet aan de bedoeling van de wetgever, die 

heeft getracht een evenwicht te vinden tussen het beginsel van de wettigheid van de 

reglementaire administratieve handelingen, verankerd in artikel 159 van de Grondwet, en het 

beginsel van de rechtszekerheid. Zoals het Hof heeft aangegeven in zijn arrest nr. 18/2012 van 

9 februari 2012, heeft de wetgever immers aan een rechtscollege de zorg toevertrouwd om te 

bepalen of uitzonderlijke redenen verantwoorden dat de gevolgen van een onwettige 

reglementaire handeling worden gehandhaafd. 

 

 B.10.  Het staat aan de wetgever om, met inachtneming van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, een billijk evenwicht tot stand te brengen tussen het belang dat elke situatie die 

strijdig is met het recht, wordt verholpen en de bekommernis dat bestaande toestanden en 

gewekte verwachtingen na verloop van tijd niet meer in het gedrang worden gebracht. 

 

 B.11.  Weliswaar kan de nood om - in uitzonderlijke gevallen - te voorkomen dat de 

terugwerkende kracht van een vernietiging « bestaande rechtstoestanden » in het gedrang zou 

brengen (Parl. St., Senaat, 1995-1996, nr. 1-321/2, p. 7), zich zowel laten gevoelen ten 

aanzien van individuele beslissingen als ten aanzien van verordeningsbepalingen. 

 

 Niettemin heeft de wetgever, bij het tot stand brengen van het in B.10 vermelde billijke 

evenwicht, ermee rekening kunnen houden dat de kans op onevenredige gevolgen van een 
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vernietiging groter is wanneer het een verordeningsbepaling betreft die per definitie een 

onbepaald aantal personen als rechtsadressaat heeft. 

 

 B.12.  Zonder zich uit te spreken over de grondwettigheid van een andere optie, zoals die 

welke de wetgever heeft overwogen tijdens de parlementaire voorbereiding die in B.8 is 

aangehaald of zoals die kan voortvloeien uit het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel, 

merkt het Hof op dat het verschil in behandeling tussen de twee in B.3 omschreven 

categorieën van personen niet zonder redelijke verantwoording is. 

 

 B.13.  De prejudiciële vragen dienen ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 
 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De artikelen 29bis en 29quater van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie 

van de elektriciteitsmarkt schenden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 9 juli 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5454 

 
 

Arrest nr. 98/2013 
van 9 juli 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 8 januari 2012 « tot 

wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 

en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door 

middel van leidingen », ingesteld door de Vlaamse Regering. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en J. Spreutels, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, 

P. Nihoul en F. Daoût, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter R. Henneuse, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 10 juli 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 11 juli 2012, heeft de Vlaamse Regering 
beroep tot gedeeltelijke vernietiging ingesteld van de wet van 8 januari 2012 « tot wijziging 
van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet 
van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel 
van leidingen » (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2012, tweede 
editie). 
 
 
 Memories en memories van wederantwoord zijn ingediend door : 
 
 -  de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG), met zetel te 
1040 Brussel, Nijverheidsstraat 26-38; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De verzoekende partij heeft een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 7 mei 2013 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. K. Caluwaert loco Mr. P. Van Orshoven, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
verzoekende partij; 
 
 .  Mr. P. de Bandt, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Commissie voor de 
Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG); 
 
 .  Mr. G. Block, Mr. H. Delahaije en Mr. M. Vandersmissen, advocaten bij de balie te 
Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en J. Spreutels verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  In rechte 
 

- A - 
 
 A.1.1.  Het eerste middel, gericht tegen artikel 9, 4°, van de wet van 8 januari 2012, is afgeleid uit de 
schending van artikel 39 van de Grondwet en artikel 6, § 1, VII, eerste lid, a), van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. 
 
 De Vlaamse Regering wijst erop, refererend aan de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, dat de 
bijzondere wetgever het energiebeleid als een gedeelde exclusieve bevoegdheid heeft opgevat. Een zodanig 
stelsel veronderstelt dat het onderwerp van iedere regeling die een gewestwetgever uitvaardigt, moet kunnen 
worden gelokaliseerd binnen het gebied waarvoor hij bevoegd is, zodat iedere concrete verhouding of situatie 
slechts door een enkele wetgever wordt geregeld, wat te dezen inhoudt dat de decreetgever exclusief bevoegd is 
voor het plaatselijk vervoer en de distributie van elektriciteit op netten waarvan de nominale spanning lager is 
dan of gelijk is aan 70 000 volt, terwijl de federale overheid bevoegd is voor het (niet-plaatselijke) vervoer. De 
exclusieve bevoegdheid zou bovendien op ruime wijze moeten worden uitgelegd. 
 
 De bestreden bepaling zou onmiskenbaar « de distributie en het plaatselijk vervoer van elektriciteit door 
middel van netten waarvan de nominale spanning lager is dan of gelijk aan 70 000 volt » en « de gasdistributie » 
(zie A.2.1) regelen. Zij voorziet in een uitzondering op het verbod om lidmaatschapsrechten te bezitten in 
producenten, distributeurs, leveranciers, tussenpersonen en aardgasbedrijven vermeld in artikel 9 van de 
Elektriciteitswet en laat op die manier de transmissienetbeheerder toe rechtstreeks of onrechtstreeks te 
participeren in activiteiten die door de distributienetbeheerders worden verricht. Weliswaar werd de bepaling 
ingevoegd naar aanleiding van een opmerking van de Raad van State, maar daarbij zou de voormelde exclusieve 
bevoegdheid van de gewesten uit het oog zijn verloren. De bijzondere wetgever heeft immers geen twijfel erover 
laten bestaan dat de 70 000 volt-grens als een demarcatiecriterium moet worden beschouwd. Om de overheid te 
bepalen die bevoegd is om op te treden, is bijgevolg de nominale spanning van het net bepalend. Zoals uit de 
parlementaire voorbereiding van de bijzondere wet kan worden afgeleid, werden daarop geen uitzonderingen 
aangebracht. 
 
 Daaruit volgt, aldus de Vlaamse Regering, dat het exclusief aan de gewesten toekomt om in een regeling 
voor de distributienetbeheerders te voorzien, zodat de federale wetgever zich met de bestreden bepaling een 
gewestelijke bevoegdheid heeft aangematigd. Minstens, in zoverre die bepaling betrekking heeft op een 
gecombineerd transmissie- en distributienet en dus op spanningsniveaus die zowel onder de federale als de 
regionale bevoegdheden ressorteren, moet worden vastgesteld dat niet aan de overlegverplichting vermeld in 
artikel 6, § 3, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 is voldaan. 
 
 A.1.2.  Volgens de Ministerraad gaat het middel verkeerdelijk ervan uit dat het bestreden artikel een 
regeling beoogt van de distributienetbeheerders, terwijl de geviseerde zin - « Wat de distributienetbeheerders 
betreft, geldt dit lid zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 8, § 2 » - zich niet tot de 
distributienetbeheerders richt, maar tot de transmissienetbeheerder, meer bepaald wat betreft diens 
lidmaatschapsrechten in de distributienetbeheerders. Zonder de voormelde zin zouden de activiteiten van de 
nv « Elia System Operator » inzake het lokaal vervoer van elektriciteit (tussen 30 000 en 70 000 volt), die reeds 
geruime tijd bestaan, een schending vormen op het principieel verbod dat uit artikel 9 van de Elektriciteitswet 
voortvloeit. 
 
 De Ministerraad zet uiteen dat het zogenaamde « ontvlechtingsprincipe », één van de speerpunten van de 
vrijmaking van de Europese elektriciteits- en gasmarkten, de scheiding beoogt van, enerzijds, de activiteiten van 
levering van energie en, anderzijds, de activiteiten van het beheer van het net. De meest doorgedreven vorm van 
ontvlechting, de volledige eigendomsontvlechting, is neergelegd in artikel 9 van de richtlijn 2009/72/EG, dat een 
principieel verbod inhoudt voor de transmissiesysteembeheerders om lidmaatschapsrechten te houden in andere 
activiteiten, zoals productie en levering. Het komt evenwel vaak voor dat eenzelfde entiteit zowel taken van een 
transmissienetbeheerder als van een distributienetbeheerder waarneemt. Die mogelijkheid van « gecombineerde 
netbeheerder » is voorzien in artikel 29 van de voormelde richtlijn en werd overgenomen in artikel 8, § 2, van de 
Elektriciteitswet. Om redenen van coherentie moest die mogelijkheid ook worden vermeld in artikel 9, § 1, van 
de Elektriciteitswet dat het algemeen ontvlechtingsprincipe inhoudt. 
 
 Volgens de Ministerraad werd de aangevoerde overlegverplichting evenmin geschonden aangezien het 
wetsontwerp, waaronder het bestreden artikel, intensief met de gewesten werd besproken. Bovendien maakt het 
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Vlaams Energiedecreet eveneens een gecombineerd net mogelijk, namelijk door geen verbod (en bijbehorende 
uitzondering) te formuleren voor de distributienetbeheerders om het beheer van het transmissienet waar te 
nemen. 
 
 A.1.3.  De Vlaamse Regering brengt in herinnering dat de omzetting van een Europese richtlijn enkel kan 
gebeuren met inachtneming van de regels die de onderscheiden bevoegdheden van de Staat, de gemeenschappen 
en de gewesten bepalen. Zij betwist met name de stelling van de Ministerraad dat de bestreden bepaling met de 
gewesten werd besproken. Uit de memorie van toelichting blijkt immers dat de bestreden bepaling pas nader 
werd gepreciseerd nadat het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State was ingewonnen. De 
Vlaamse Regering besluit bijgevolg dat, in zoverre de federale wetgever met de bestreden bepaling enkel de 
gecombineerde transmissie- en distributienetten zou hebben geregeld - wat niet onomstotelijk uit de tekst van de 
bepaling blijkt -, in elk geval niet is voldaan aan de vereiste voorafgaande overlegverplichting, wat een 
schending inhoudt van de bevoegdheidverdelende bepalingen. 
 
 A.1.4.  De Ministerraad brengt daartegen in dat de bestreden bepaling niet « de grote lijnen van het 
nationaal energiebeleid » betreft, waarover de onderscheiden overheden overleg moeten plegen. De bestreden 
bepaling zou geen enkele beleidskeuze bevatten, laat staan dat zij de (exclusieve) bevoegdheden van het 
Vlaamse Gewest zou betreden. De Ministerraad betwist ook de stelling dat de bestreden bepaling uitsluitend uit 
een opmerking van de Raad van State zou voortvloeien en dus na het overleg over het voorontwerp van wet zou 
zijn ingevoerd. Dat geldt weliswaar voor de betrokken zinsnede zelf, maar de kernidee die daarachter schuilgaat 
zou wel degelijk in het overleg zijn besproken. 
 
 A.2.1.  Het tweede middel, gericht tegen de artikelen 9, 4°, en 80 van de wet 8 januari 2012, is afgeleid uit 
de schending van artikel 39 van de Grondwet en artikel 6, § 1, VII, eerste lid, b), van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. 
 
 Volgens de Vlaamse Regering is de decreetgever exclusief bevoegd voor de distributie van gas, terwijl de 
federale overheid bevoegd is voor het gasvervoer, zijnde de werkzaamheid die tot doel heeft gas, door middel 
van leidingen die geen deel uitmaken van een distributienet, van een plaats naar een andere over te brengen. De 
bevoegdheid inzake gasdistributie zou niet beperkt zijn tot de bevoorrading van huishoudelijke afnemers, maar 
zou ook de distributie aan de industrie betreffen. 
 
 De bestreden bepalingen regelen naar het oordeel van de Vlaamse Regering de openbare gasdistributie. Bij 
artikel 15/9bis van de Gaswet, zoals ingevoegd bij artikel 80 van de wet van 8 januari 2012, wordt een bijzonder 
regime ingevoerd voor de zogenaamde « gesloten industriële netten » die zijn aangesloten op het vervoersnet. De 
stelling van de Raad van State dat die netten onder de bevoegdheid van de federale overheid vallen, wordt door 
de Vlaamse Regering niet bijgetreden. Het gaat in werkelijkheid immers om gesloten distributienetten, zoals 
bedoeld in artikel 28 van de richtlijn 2009/73/EG. Een gesloten distributienet is niet meer dan een bijzondere 
vorm, namelijk een subcategorie, van een distributienet, met als functie gas distribueren naar de eigenaar of 
exploitant van het net of zijn verbonden ondernemingen (als het ware een « intranet »). Dat het wel degelijk over 
distributie gaat, zelfs al zijn de betrokken netten aangesloten op het vervoersnet - wat overigens het geval is voor 
alle distributienetten - zou ook blijken uit de definitie van « gesloten industrieel net » in artikel 1, 56°, van de 
Gaswet. 
 
 Ten slotte zou ook artikel 9, § 1, tweede lid, van de Elektriciteitswet, zoals gewijzigd bij artikel 9, 4°, van 
de wet van 8 januari 2012, de openbare gasdistributie regelen. In zoverre de laatste zin van dat tweede lid ook 
toepassing vindt op de distributienetbeheerders voor het aardgasnetwerk, zou dat een schending inhouden van 
artikel 6, § 1, VII, eerste lid, b), van de bijzondere wet van 8 augustus 1980. Daarvoor verwijst de Vlaamse 
Regering naar wat in het eerste middel is uiteengezet over de bevoegdheidsoverschrijding inzake de distributie 
van elektriciteit en dat mutatis mutandis geldt voor de distributie van gas. 
 
 A.2.2.  De Ministerraad wijst erop dat er inzake gas geen demarcatiecriterium, zoals het spanningsniveau 
inzake elektriciteit, voorhanden is om vervoer en distributie van elkaar te onderscheiden en dus om de bevoegde 
overheid te bepalen. Nochtans zou er geen twijfel kunnen bestaan over de juiste invulling van het begrip 
« distributie » van aardgas. Uit de parlementaire voorbereiding van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 zou 
blijken dat een net niet automatisch een distributiefunctie heeft, louter omdat zij eindafnemers bedient. Het 
begrip « gasvervoer » in de zin van de bijzondere wet sluit immers de levering aan eindafnemers niet uit. 
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 Bovendien, zo vervolgt de Ministerraad, beschouwt de federale overheid gesloten industriële netten niet als 
een aparte categorie, maar als een privaat verlengstuk van het bestaande publieke transmissienet. Om de 
bevoegde overheid te bepalen, werd het aansluitingscriterium gehanteerd : meer bepaald moet worden nagegaan 
op welk net, het transmissienet of het distributienet, het gesloten industrieel net is aangesloten. Teneinde elke 
verwarring met het begrip « distributie » in de context van de Belgische bevoegdheidsverdeling te vermijden, 
heeft de federale wetgever op advies van de Raad van State ervoor gekozen om bij de omzetting van de Europese 
richtlijnen de term « gesloten industrieel net » te hanteren en het begrip « distributie » te vermijden. 
 
 Uit hetgeen voorafgaat, leidt de Ministerraad af dat het aangevoerde middel de begrippen « gasvervoer » en 
« distributie » verkeerd interpreteert. In werkelijkheid kent het aardgasvervoersnet talrijke eindgebruikers die 
rechtstreeks daarop zijn aangesloten. Dat zou het vervoersnet niet tot een distributienet maken en zou de federale 
overheid niet de bevoegdheid ontnemen over het vervoersnet. Wat de definitie van « gesloten industrieel net » in 
artikel 1, 56°, van de Gaswet betreft, merkt de Ministerraad op dat zij uit de reeds vermelde Europese richtlijn is 
overgenomen en dat het begrip « distributie » daarin niet samenvalt met het begrip « distributie » in de context 
van de Belgische bevoegdheidsverdeling. Bovendien zou de term « gedistribueerd » een onnauwkeurige 
vertaling zijn en niet de distributie maar de levering bedoelen. 
 
 In ondergeschikte orde, indien de bestreden bepaling de exclusieve bevoegdheid van de gewesten inzake de 
openbare gasdistributie zou schenden, dient het ingevoerde artikel 15/9bis van de Gaswet volgens de 
Ministerraad in die zin te worden begrepen dat het uitsluitend van toepassing is op de gesloten industriële netten 
die op het aardgasvervoersnet zijn aangesloten en die hoofdzakelijk zijn gelegen in de gebieden die niet behoren 
tot de gebieden waarvoor de gewesten territoriaal bevoegd zijn. 
 
 A.2.3.  De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG), tussenkomende partij 
ten aanzien van het tweede en zesde middel, is van oordeel dat het standpunt van de Vlaamse Regering niet kan 
worden bijgetreden. Meer bepaald zou het begrip « openbare gasdistributie », zoals vermeld in de bijzondere wet 
van 8 augustus 1980, niet gelijk te stellen zijn met het in de richtlijn 2009/73/EG gehanteerde begrip 
« distributie ». Het in aanmerking genomen criterium voor het bepalen van de federale bevoegdheid op het vlak 
van gesloten industriële netten op de aardgasmarkt is dat van een net dat geen deel uitmaakt van een 
distributienet en dat op het vervoersnet is aangesloten. Een gesloten industrieel net is te onderscheiden van een 
zogenaamd gesloten distributienet, dat op een distributienet is aangesloten en dat volledig onderworpen is aan de 
regionale bepalingen. De tussenkomende partij verwijst in dat verband naar het standpunt van de afdeling 
wetgeving van de Raad van State, alsook naar het bevoegdheidscriterium dat door de Waalse decreetgever wordt 
gehanteerd. Het op de aansluiting gesteunde criterium zou bovendien als voordeel hebben dat het met de huidige 
realiteit overeenstemt. 
 
 A.2.4.  De Vlaamse Regering wijst erop dat de oorspronkelijke versie van artikel 6, § 1, VII, eerste lid, b), 
van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 uitdrukkelijk verwees naar artikel 1 van de Gaswet, maar dat is niet 
meer het geval sinds de wijziging van die wet door de bijzondere wet van 8 augustus 1988. De Vlaamse 
Regering erkent dat in de parlementaire voorbereiding van de laatstgenoemde bijzondere wet nog melding wordt 
gemaakt van « de openbare gasdistributie zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 12 april 1965 betreffende het 
vervoer van gasproducten », maar meent dat de parlementaire voorbereiding in haar geheel moet worden 
bekeken en dat de betekenis van de norm niet uit een geïsoleerde passus mag worden afgeleid. De Vlaamse 
Regering besluit derhalve dat de parlementaire voorbereiding geen eenduidig antwoord kan bieden op de vraag 
naar de exacte draagwijdte van de bevoegdheidsverdeling tussen de federale Staat en de gewesten inzake de 
distributie en het vervoer van gas. Door halsstarrig vast te houden aan het criterium van de aansluiting op het 
vervoersnet, maar voorts op geen enkele wijze rekening te houden met de functie die de gesloten netten 
vervullen, zou de Ministerraad enkel verwarring creëren. Het criterium zou kunstmatig overkomen en zou 
overigens geen rechtsgrond vinden in de bijzondere wet. De Vlaamse Regering stelt daarentegen een criterium 
voorop, waarbij in de eerste plaats wordt gekeken naar de functie die de netten vertegenwoordigen voor de 
afnemers. 
 
 A.2.5.  Door het formuleren van een nieuw criterium, dat overigens gebaseerd lijkt te zijn op de foutieve 
premisse dat het begrip « gasvervoer » de levering van gas aan eindafnemers uitsluit, stelt de Vlaamse Regering 
zich volgens de CREG in de plaats van de bijzondere wetgever. Bovendien zou het criterium van de Vlaamse 
Regering geen steun vinden in het arrest-Citiworks van 22 mei 2008, waarin het Hof van Justitie van de 
Europese Unie heeft bevestigd dat de begrippen « transmissiesysteem » en « distributiesysteem » beide 
betrekking hebben op het transport van elektriciteit met het oog op de verkoop ervan aan eindafnemers. 
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 A.3.1.  Het derde middel, gericht tegen de artikelen 31, 1°, 84, 1° en 2°, en 105, § 2, achtste tot tiende 
streepje, van de wet van 8 januari 2012, is afgeleid uit de schending van artikel 39 van de Grondwet en artikel 6, 
§ 1, VII, eerste lid, f), van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. 
 
 De eerstgenoemde bestreden bepalingen treffen volgens de Vlaamse Regering een regeling op het stuk van 
de energie die uit hernieuwbare energiebronnen wordt geproduceerd, wat tot de bevoegdheid van de gewesten 
behoort. Meer bepaald staan zij de Koning toe openbare dienstverplichtingen op te leggen aan de producenten, 
tussenpersonen, leveranciers en netbeheerder (voor wat betreft elektriciteit) en de houder van een vervoers- of 
leveringsvergunning (voor wat betreft gas). In zoverre die bepalingen ook toelaten verplichtingen op te leggen in 
het kader van energie die uit hernieuwbare energiebronnen wordt geproduceerd (en deze bepalingen niet beperkt 
blijven tot de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen), zou dat een schending inhouden van de 
voormelde bijzondere wetsbepaling. 
 
 Volgens de Vlaamse Regering gaat de federale wetgever ten onrechte ervan uit dat de bevoegdheid inzake 
hernieuwbare energiebronnen geen exclusieve bevoegdheid zou zijn, maar dat die bevoegdheid als het ware 
ondergeschikt is aan de federale bevoegdheid inzake het vervoer van gas en elektriciteit. Een dermate 
beperkende zienswijze zou de aan de gemeenschappen en gewesten toegewezen exclusieve bevoegdheden 
inzake energiebeleid elke betekenis ontnemen. Die bevoegdheid omvat ook de bevordering van hernieuwbare 
energiebronnen, onder meer door het opleggen van openbare dienstverplichtingen aan netbeheerders inzake 
energie geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen. Of die netbeheerders al dan niet deel uitmaken van het 
transmissie- of het distributienet zou geen enkele rol spelen bij het bepalen van de bevoegde overheid. Er bestaan 
slechts twee uitzonderingen op de exclusieve gewestelijke bevoegdheid : de materiële uitzondering inzake 
kernenergie en de territoriale uitzondering inzake de gebiedsdelen die buiten de gewestgrenzen zijn gelegen (bv. 
offshore-windmolenparken). 
 
 Wat ten slotte artikel 105, § 2, achtste tot tiende streepje, van de wet van 8 januari 2012 betreft, voert de 
Vlaamse Regering aan dat de daarin aan de energieleveranciers opgelegde verplichtingen eveneens een 
schending inhouden van de voormelde bijzondere wetsbepaling in zoverre ermee de bevordering van 
hernieuwbare energiebronnen wordt gepromoot. 
 
 A.3.2.  De Ministerraad brengt allereerst in herinnering dat de federale bevoegdheid inzake het 
energiebeleid beperkt is tot de materies waarvan de technische en economische ondeelbaarheid een homogene 
toepassing op nationaal niveau vereist, in de volgende limitatief omschreven gevallen : het nationaal 
uitrustingsprogramma in de elektriciteitssector, de kernbrandstofcyclus, de grote infrastructuren voor de opslag, 
het vervoer en de productie van energie en de tarieven. Bovendien moet elke bevoegdheidsuitoefening het 
evenredigheidsbeginsel eerbiedigen en kunnen de exclusieve bevoegdheden van de ene overheid worden beperkt 
door de impliciete bevoegdheidsuitoefening van de andere overheid. 
 
 Uit de parlementaire voorbereiding blijkt volgens de Ministerraad dat de voormelde voorbehouden 
bevoegdheden de federale overheid moeten toelaten een beleid te voeren inzake het beheer en de controle van 
ondernemingen en organismen die actief zijn in de betreffende sectoren, in het belang van ’s lands 
bevoorradingszekerheid inzake energie. Hij verwijst daarvoor naar enkele arresten van het Hof. Bovendien is de 
federale overheid exclusief bevoegd in de territoriale zeegebieden waarover de Belgische Staat jurisdictie 
uitoefent (de territoriale zee, de exclusieve economische zone en het continentaal plateau). 
 
 Wat de artikelen 31, 1°, en 84, 1° en 2°, van de wet van 8 januari 2012 betreft, voert de Ministerraad aan 
dat zij een omzetting zijn van richtlijnbepalingen en dat zij, zoals ook uitdrukkelijk wordt aangegeven in de 
parlementaire voorbereiding, de opgelegde openbare dienstverplichtingen uitdrukkelijk beperken tot de 
activiteiten van de geviseerde actoren op het transmissienet. Vanwege de economische en technische 
ondeelbaarheid van de vervoersnetten voor elektriciteit en aardgas, is uitsluitend de federale overheid bevoegd 
voor de activiteiten van de marktactoren op dat transportnet. Het past derhalve dat de Koning gemachtigd wordt 
om aan die actoren openbare dienstverplichtingen op te leggen, ook inzake hernieuwbare energiebronnen, 
leefmilieu en klimaatbescherming en rationeel energieverbruik, zij het uitsluitend wat betreft hun activiteiten op 
het transmissienet, het aardgasvervoersnet, de aardgasopslaginstallatie en de LNG-installatie, zodat het middel 
moet worden verworpen. In ondergeschikte orde stelt de Ministerraad voor dat de bestreden bepalingen aldus 
worden begrepen dat de machtiging beperkt is, enerzijds, tot de nieuwe energiebronnen inzake kernenergie voor 
wat het ganse Belgische grondgebied betreft en, anderzijds, tot de productie van hernieuwbare energiebronnen in 
de gebieden die buiten het territoriaal toepassingsgebied van de gewestbepalingen zijn gelegen. 
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 Wat artikel 105, § 2, achtste tot tiende streepje, van de wet van 8 januari 2012 betreft, is het middel volgens 
de Ministerraad zonder voorwerp omdat de bestreden bepaling inmiddels is opgeheven bij artikel 13 van de wet 
van 25 augustus 2012 houdende diverse bepalingen inzake energie. Het middel zou in ieder geval ongegrond 
zijn, aangezien de federale overheid bevoegd is voor het prijsbeleid, het mededingingsrecht, het recht inzake de 
handelspraktijken en de bescherming van de consument. 
 
 A.3.3.  De Vlaamse Regering betwist niet dat het beroep zonder voorwerp is geworden in zoverre het tegen 
artikel 105, § 2, achtste tot tiende streepje, van de wet van 8 januari 2012 is gericht, maar zij betreurt dat het Hof 
op die manier verhinderd wordt zich uit te spreken over de aangevoerde schending van de 
bevoegdheidverdelende regels. Voor het overige meent zij dat de argumenten van de Ministerraad grotendeels 
samenvallen met de argumenten ten aanzien van het vierde en vijfde middel (zie A.5.3). 
 
 A.4.1.  Het vierde middel, gericht tegen de artikelen 8, 2°, 31, 1°, 65, 6°, 84, 1° en 2°, en 105, § 2, achtste 
tot tiende streepje, van de wet van 8 januari 2012, is afgeleid uit de schending van artikel 39 van de Grondwet en 
artikel 6, § 1, VII, eerste lid, h), van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. 
 
 Volgens de Vlaamse Regering hebben de bestreden bepalingen betrekking op de gewestelijke bevoegdheid 
inzake rationeel energiegebruik, in zoverre zij onder meer producenten, tussenpersonen, leveranciers en 
netbeheerders met taken ter bevordering van energie-efficiëntie belasten. Op die bevoegdheid is geen enkele 
relevante uitzondering voorzien. Opnieuw gaat de federale wetgever ten onrechte ervan uit dat de bevoegdheid 
inzake hernieuwbare energiebronnen geen exclusieve bevoegdheid zou zijn. De exclusiviteit van de 
gewestbevoegdheid vloeit nochtans voort uit de duidelijke tekst van de voormelde bijzondere wetsbepaling. De 
bevoegdheid inzake rationeel energieverbruik omvat derhalve ook de initiatieven ter bevordering van energie-
efficiëntie door onder meer het invoeren van intelligente meters, het opleggen van openbare dienstverplichtingen 
aan netbeheerders inzake energie-efficiëntie en het vermelden van de evolutie van de consumptie, de aard van de 
energiebronnen en informatie over de milieueffecten. De Vlaamse Regering verwijst naar een advies van de 
afdeling wetgeving van de Raad van State dat haar standpunt bevestigt. 
 
 A.4.2.  Wat de artikelen 31, 1°, en 84, 1° en 2°, van de wet van 8 januari 2012 betreft, verwijst de 
Ministerraad om te beginnen naar hetgeen ten aanzien van het derde middel werd uiteengezet (A.3.2). Hij merkt 
op dat de bestreden bepalingen slechts een machtiging aan de Koning bevatten tot het opleggen van openbare 
dienstverplichtingen, die bovendien beperkt is tot de activiteiten van de geviseerde actoren op het transmissienet, 
het aardgasvervoersnet, de aardgasopslaginstallatie en de LNG-installatie, waarbij de Koning vanzelfsprekend 
het evenredigheidsbeginsel zal dienen te respecteren. De bestreden bepalingen zelf zouden het beleid van de 
gewesten niet onmogelijk of buitengewoon moeilijk maken. Het advies waaraan de Vlaamse Regering refereert, 
is volgens de Ministerraad niet relevant omdat het een wetsvoorstel betrof dat een korting voor 
energiebesparende uitgaven wilde invoeren, wat niet de strekking is van de bestreden bepalingen. In 
ondergeschikte orde stelt de Ministerraad voor dat de bestreden bepalingen aldus worden begrepen dat zij 
uitsluitend van toepassing zijn in de gebieden die buiten de territoriale bevoegdheidssfeer van de gewesten zijn 
gelegen. 
 
 Wat artikel 105, § 2, achtste tot tiende streepje, van de wet van 8 januari 2012 betreft, is het middel zonder 
voorwerp (A.3.2) en wat artikel 8, 2°, betreft wijst de Ministerraad op de exclusieve bevoegdheid van de federale 
overheid over het transmissienet en het vervoersnet, in het bijzonder vanwege hun technische en economische 
ondeelbaarheid. In ondergeschikte orde dienen de laatstgenoemde bepaling en artikel 65, 6°, van dezelfde wet 
aldus te worden begrepen dat zij beperkt zijn tot de gebieden die buiten de territoriale bevoegdheidssfeer van de 
gewesten zijn gelegen. 
 
 A.5.1.  Het vijfde middel, gericht tegen de artikelen 31, 1°, en 84, 1° en 2°, van de wet van 8 januari 2012, 
is afgeleid uit de schending van artikel 39 van de Grondwet en artikel 6, § 1, II, eerste lid, 1°, van de bijzondere 
wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. 
 
 Volgens de Vlaamse Regering treffen de bestreden bepalingen een regeling op het stuk van de bescherming 
van het leefmilieu, wat tot de bevoegdheid van de gewesten behoort. Zoals het Hof in het arrest nr. 33/2011 heeft 
aangegeven, omvat die bevoegdheid ook de maatregelen ter bescherming van het klimaat. De federale overheid 
is enkel bevoegd voor het vaststellen van de productnormen, de bescherming tegen ioniserende stralingen, met 
inbegrip van het radioactief afval, en de doorvoer van afvalstoffen. De machtiging aan de Koning, bij de 
bestreden bepalingen, is evenwel niet beperkt tot de voormelde bevoegdheidsaspecten. Daaruit zou voortvloeien 
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dat de federale wetgever zich de bevoegdheid van de gewesten inzake de bescherming van het leefmilieu heeft 
aangematigd. 
 
 A.5.2.  De Ministerraad verwijst allereerst, wat de bevoegdheidsverdeling inzake het energiebeleid betreft, 
naar hetgeen ten aanzien van het derde middel werd uiteengezet (A.3.2). Hij voegt daaraan toe dat de federale 
overheid belangrijke bevoegdheden behoudt inzake leefmilieu, reeds opgesomd door de Vlaamse Regering 
(A.5.1). Hij verwijst eveneens naar een advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State, waaruit blijkt 
dat de federale overheid bevoegd is om een milieueffectbeoordeling voor te schrijven in het kader van 
maatregelen betreffende energie waarvoor de federale overheid bevoegd is. 
 
 De bestreden bepalingen, zo vervolgt de Ministerraad, bevatten slechts een machtiging aan de Koning tot 
het opleggen van openbare dienstverplichtingen, die bovendien beperkt is tot de activiteiten van de geviseerde 
actoren op het transmissienet, het aardgasvervoersnet, de aardgasopslaginstallatie en de LNG-installatie, waarbij 
de Koning vanzelfsprekend het evenredigheidsbeginsel zal dienen te respecteren. De bestreden bepalingen zelf 
zouden het beleid van de gewesten niet onmogelijk of buitengewoon moeilijk maken. In ondergeschikte orde 
dienen de bestreden bepalingen volgens de Ministerraad aldus te worden begrepen dat de openbare 
dienstverplichtingen beperkt zijn tot de gebieden die niet tot de territoriale bevoegdheid van de gewesten 
behoren, enerzijds, en dat zij, wat het ganse Belgische grondgebied betreft, beperkt zijn tot maatregelen ter 
bescherming tegen ioniserende stralingen, anderzijds. 
 
 A.5.3.  De Vlaamse Regering wijst erop dat haar grieven, geformuleerd in het derde, vierde en vijfde 
middel, niet gericht zijn tegen de bevoegdheid van de federale wetgever om de Koning te machtigen openbare 
dienstverplichtingen op te leggen als zodanig, maar enkel tegen de bestreden bepalingen in zoverre zij de Koning 
de bevoegdheid geven om ook verplichtingen op te leggen inzake de exclusieve gewestbevoegdheden op het stuk 
van de hernieuwbare energiebronnen, het rationeel energieverbruik en de bescherming van het leefmilieu. Zij 
brengt tevens in herinnering dat de gewesten, behoudens de uitzonderingen, principieel bevoegd zijn voor het 
energiebeleid en dat de limitatieve opsomming van de uitzonderingen derhalve strikt moet worden 
geïnterpreteerd. Die voorbehouden bevoegdheden staan de federale overheid niet toe zich te mengen in een 
exclusieve toegewezen gewestbevoegdheid. Het betreft weliswaar gedeelde exclusieve bevoegdheden, wat 
inhoudt dat sommige aspecten van een aangelegenheid exclusief aan een bepaalde overheid worden toegewezen, 
terwijl andere aspecten van dezelfde aangelegenheid aan een andere overheid worden toegewezen, maar dat 
neemt niet weg dat het nog steeds om exclusieve bevoegdheden gaat. 
 
 Uit het arrest nr. 135/2012 van 30 oktober 2012 leidt de Vlaamse Regering af dat de decreetgever naar het 
oordeel van het Hof bevoegd is om op te treden wanneer het gaat om maatregelen ter bevordering en 
ondersteuning van hernieuwbare energie en rationeel energieverbruik op het transmissienet. Dat zou ook het 
standpunt zijn van de CREG. Dezelfde redenering kan volgens de Vlaamse Regering worden doorgetrokken naar 
de eveneens exclusieve gewestelijke bevoegdheden inzake het rationeel energieverbruik en de bescherming van 
het leefmilieu. 
 
 De Vlaamse Regering wijst op de ratio legis van de openbare dienstverplichtingen, die niet worden 
opgelegd om het beheer van de elektriciteits- en aardgasnetten te regelen, maar om het rationeel energiegebruik 
en het gebruik van hernieuwbare energie te stimuleren, alsook de vermindering van de emissie van 
broeikasgassen. Bijgevolg kunnen die openbare dienstverplichtingen worden beschouwd als een accessorium 
van de regeling van de gewesten op het stuk van de hernieuwbare energiebronnen, het rationeel energieverbruik 
en de bescherming van het leefmilieu. In elk geval zou het zwaartepunt van de geregelde rechtsverhouding bij 
die gewestelijke bevoegdheden liggen en niet bij de federale bevoegdheid inzake het vervoer van energie. 
 
 A.6.1.  Het zesde middel, gericht tegen artikel 37, § 3, van de wet van 8 januari 2012, is afgeleid uit de 
schending van de bevoegdheidverdelende regels, in samenhang gelezen met het evenredigheidsbeginsel, in 
zoverre dat artikel eenzijdig de vertegenwoordiging en de contacten op communautair niveau binnen het 
Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) vaststelt. 
 
 De afwezigheid van samenwerking, zo brengt de Vlaamse Regering in herinnering, maakt een schending 
uit van de bevoegdheidverdelende regels wanneer de bevoegdheden van de federale Staat en de gemeenschappen 
dermate zijn verweven dat ze enkel in onderlinge samenwerking kunnen worden uitgeoefend. Artikel 23quater 
van de Elektriciteitswet, zoals ingevoegd bij de bestreden bepaling, bepaalt onder meer dat de 
vertegenwoordiging en de contacten op communautair niveau binnen het ACER worden verzekerd door een 
vertegenwoordiger van de CREG. Een quasi-identieke bepaling kan worden gevonden in artikel 15/14quater van 
de Gaswet, zoals ingevoegd bij artikel 88 van de wet van 8 januari 2012. Dat agentschap, dat volledig 
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operationeel is sedert 3 maart 2011, coördineert het werk van de nationale reguleringsoverheden op Europees 
niveau. Hoewel op dat vlak een samenwerkingsakkoord absoluut noodzakelijk is om een coherent beleid te 
kunnen voeren, hetgeen ook door de afdeling wetgeving van de Raad van State werd geadviseerd, heeft de 
wetgever de vertegenwoordiging binnen het ACER eenzijdig vastgesteld. 
 
 A.6.2.  Volgens de Ministerraad kan het middel niet worden aanvaard. Een van de organen van het ACER 
vormt de zogenaamde « raad van regulators », die is samengesteld uit een hooggeplaatste vertegenwoordiger per 
lidstaat van de nationale regulerende instantie, alsook een lid van de Europese Commissie. De betreffende 
Europese richtlijnen bepalen dat iedere lidstaat één enkele nationale regulerende instantie aanwijst, maar staan 
tegelijkertijd toe dat binnen eenzelfde lidstaat bijkomende regulerende instanties op regionaal niveau worden 
aangewezen. 
 
 Aan het ACER zijn taken toevertrouwd in verband met de samenwerking van 
transmissiesysteembeheerders, in verband met de nationale regulerende instanties en in verband met de toegang 
tot en de operationele veiligheid van grensoverschrijdende infrastructuur. Het gaat om aangelegenheden die, in 
de zin van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, « wegens hun technische en 
economische ondeelbaarheid een gelijke behandeling op nationaal vlak behoeven » en die dus tot de 
bevoegdheid van de federale overheid – en tot de taken van de CREG – behoren. Als er toch aangelegenheden 
zouden worden besproken die tot de gewestelijke bevoegdheden behoren, dient de CREG uiteraard overleg te 
plegen met de regionale regulatoren, maar een samenwerkingsakkoord is naar het oordeel van de Ministerraad 
vooralsnog niet vereist. Dat zou slechts het geval zijn indien het ACER zijn taken en bevoegdheden op 
extensieve wijze opvat. 
 
 In ondergeschikte orde komt het volgens de Ministerraad gepast voor artikel 23quater van de 
Elektriciteitswet uitsluitend te begrijpen in de zin dat voor elke bijeenkomst van de raad van regulators van het 
ACER waarin onderwerpen zijn geagendeerd die de gewestelijke bevoegdheden betreffen, een verplicht 
voorafgaand overleg tussen de CREG en de regionale regulatoren moet plaatsvinden. In uiterst ondergeschikte 
orde, indien de bestreden bepaling wordt vernietigd, verzoekt de Ministerraad de gevolgen van de vernietigde 
bepaling gedurende een redelijke termijn te handhaven, totdat een samenwerkingsakkoord in voege is getreden. 
 
 A.6.3.  De CREG betwist in de eerste plaats de ontvankelijkheid van het zesde middel. Het onderwerp van 
het middel zou niet met zekerheid kunnen worden bepaald, aangezien het bestreden artikel 37, § 3, niet bestaat 
en het onduidelijk is of ook artikel 88 van de wet van 8 januari 2012 wordt geviseerd. Voorts zou niet zijn 
aangegeven welke bepaling is geschonden en in welk opzicht die zou zijn geschonden. Ten slotte zou niet zijn 
aangetoond op welke wijze het evenredigheidsbeginsel is geschonden. 
 
 Ten gronde betoogt de CREG dat artikel 23quater, § 3, van de Elektriciteitswet, zoals ingevoegd door 
artikel 37 van de wet van 8 januari 2012, in een vorm van samenwerking met de regionale regulatoren voorziet. 
Uit de Europese regelgeving zou evenwel blijken dat de CREG de enige aangewezen instantie is om een 
vertegenwoordiger af te vaardigen binnen het ACER. Die voorbehouden vertegenwoordigingsbevoegdheid is 
logisch, zo meent de CREG, omdat het takenpakket van het ACER als dusdanig geen verband houdt met de 
bevoegdheden van de regionale regulerende instanties. Artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 
tot hervorming der instellingen, al dan niet in samenhang gelezen met het evenredigheidsbeginsel, kan derhalve 
niet zijn geschonden. In elk geval toont de Vlaamse Regering niet aan dat de totstandkoming van een 
samenwerkingsakkoord absoluut noodzakelijk zou zijn voor de tenuitvoerlegging van een coherent beleid. 
Bovendien zou de onafhankelijkheid van de regulerende instanties zich ertegen verzetten dat politieke organen in 
een dergelijk akkoord bepalen hoe de regulerende instanties moeten samenwerken. 
 
 De CREG zet uiteen dat zij reeds met de regionale regulerende instanties samenwerkt, in een 
overlegstructuur met verschillende werkgroepen. In dat kader geeft zij op regelmatige basis informatie vrij over 
de activiteiten op Europees niveau. In ondergeschikte orde, indien tot de vernietiging zou worden besloten, 
verzoekt de CREG het Hof de gevolgen van de vernietigde bepaling(en) te handhaven tot de inwerkingtreding 
van een samenwerkingsakkoord, binnen een bepaalde termijn. 
 
 A.6.4.  De precisering van het onderwerp van het beroep betreft volgens de Vlaamse Regering een 
materiële vergissing. Uit de memorie tot tussenkomst zou voorts blijken dat het voor de CREG duidelijk is welke 
bevoegdheidverdelende bepalingen in het geding zijn. Ten slotte zou over de omvang van het beroep geen 
ernstige twijfel kunnen bestaan : de opgeworpen grieven zijn gericht tegen artikel 37 van de wet van 8 januari 
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2012 in zoverre daarbij een paragraaf 3 wordt ingevoegd in artikel 23quater van de Elektriciteitswet en tegen 
artikel 88 van de wet van 8 januari 2012 in zoverre daarbij een paragraaf 3 wordt ingevoegd in 
artikel 15/14quater van de Gaswet. 
 
 Ten gronde spreekt de Vlaamse Regering zich niet uit over de vraag of de CREG al dan niet het best 
geplaatst kan zijn om de vertegenwoordiging in het ACER waar te nemen. Het sluiten van een 
samenwerkingsakkoord kan niet « en cours de route » gebeuren, maar heeft slechts zin indien het plaatsvindt 
vooraleer een vertegenwoordiger wordt aangewezen, gelet op de gedeelde exclusieve bevoegdheden tussen de 
federale overheid en de gewesten inzake elektriciteit en gas. Volgens de Vlaamse Regering oefent het ACER wel 
degelijk taken uit die een rechtstreekse weerslag hebben op de gewestelijke energiebevoegdheden, zoals het 
opstellen van « framework guidelines » op basis waarvan een systeem van netwerkcodes zal worden ontwikkeld 
die een rechtstreekse impact op de regulering van het distributienet (zullen) hebben. Een louter informeel overleg 
kan ten slotte niet op dezelfde voet worden geplaatst als een (verplicht) samenwerkingsakkoord, hetgeen – zoals 
ook uit een advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State zou blijken – de aangewezen oplossing biedt 
wanneer de interne bevoegdheidverdelende regels niet aansluiten bij de begrippen uit Europese richtlijnen die in 
de interne rechtsorde moeten worden omgezet. 
 
 A.6.5.  Wat de exceptie van onontvankelijkheid van het middel betreft, dat de CREG heeft opgeworpen 
(A.6.3), gedraagt de Ministerraad zich naar de wijsheid van het Hof. Ten gronde beklemtoont hij dat de CREG 
steeds formeel overleg zal plegen met de regionale regulatoren, maar dat de overlegverplichting ex artikel 92bis, 
§ 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen zich niet uitstrekt tot de 
afvaardiging binnen het ACER. Het betreft immers niet een « gemeenschappelijke instelling » in de zin van die 
bepaling. Evenmin zou de noodzaak van een samenwerkingsakkoord zijn aangetoond. 
 
 A.6.6.  De CREG acht de argumenten van de Vlaamse Regering niet overtuigend en handhaaft haar 
exceptie van onontvankelijkheid van het middel. Ten gronde meent zij dat de Vlaamse Regering, in zoverre die 
zich niet verzet tegen de aanduiding van de CREG als vertegenwoordiger binnen het ACER, impliciet te kennen 
geeft dat geen samenwerkingsakkoord nodig is. Een dergelijk akkoord kan immers enkel betrekking hebben op 
de organisatie van de vertegenwoordiging binnen het ACER. Het huidige activiteitendomein van dat agentschap 
heeft overigens geen directe raakvlakken met de regionale bevoegdheden. In zoverre er een indirecte impact zou 
zijn, is de CREG ertoe gehouden formeel overleg te plegen met de regionale regulerende instanties. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De Vlaamse Regering vordert de vernietiging van verschillende bepalingen van de 

wet van 8 januari 2012 « tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie 

van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige 

produkten en andere door middel van leidingen ». 

 

 B.2.  De bestreden wet wijzigt de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt (hierna : de « Elektriciteitswet ») en de wet van 12 april 1965 betreffende 

het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen (hierna : de 

« Gaswet ») teneinde bepalingen van het recht van de Europese Unie in Belgisch recht om te 

zetten, meer bepaald : 
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 -  richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 

betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot 

intrekking van Richtlijn 2003/54/EG; 

 

 -  richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 

betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking 

van Richtlijn 2003/55/EG. 

 

 B.3.  Alle grieven hebben betrekking op de verdeling van de bevoegdheid inzake het 

energiebeleid tussen, enerzijds, de federale overheid en, anderzijds, de gewesten. 

 

 

 Ten aanzien van het eerste middel 

 

 B.4.  Het eerste middel, gericht tegen artikel 9, 4°, van de wet van 8 januari 2012, is 

afgeleid uit de schending van artikel 39 van de Grondwet en van artikel 6, § 1, VII, eerste lid, 

a), van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. 

 

 B.5.1.  De bestreden bepaling preciseert de beperking die bij artikel 9, § 1, tweede lid, 

van de Elektriciteitswet aan de beheerder van het nationaal transmissienet voor elektriciteit 

wordt opgelegd. 

 

 Het nationaal transmissienet omvat de bovengrondse lijnen, ondergrondse kabels en 

installaties die dienen voor het vervoer van elektriciteit van land tot land en naar rechtstreekse 

afnemers van de producenten en naar distributeurs gevestigd in België, alsook voor de 

koppeling tussen elektrische centrales en tussen elektriciteitsnetten (artikel 2, 7°, van de 

Elektriciteitswet). 

 

 Het beheer van het transmissienet wordt waargenomen door een enkele beheerder, die 

instaat voor de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van het transmissienet, met 

inbegrip van de koppellijnen daarvan naar andere elektriciteitsnetten, teneinde de continuïteit 

van de voorziening te waarborgen (artikel 8, § 1, van de Elektriciteitswet). 
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 B.5.2.  De bestreden bepaling voegt een zinsnede en een zin toe aan artikel 9, § 1, tweede 

lid, van de Elektriciteitswet, dat voortaan als volgt luidt (toevoeging gecursiveerd) : 

 

 « De netbeheerder mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, geen lidmaatschapsrechten 
bezitten onder welke vorm dan ook, in producenten, distributeurs, leveranciers en 
tussenpersonen en evenmin in aardgasbedrijven zoals bepaald bij de wet van 12 april 1965 
betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen. Wat 
de distributienetbeheerders betreft, geldt dit lid zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van 
artikel 8, § 2 ». 
 

 Artikel 8, § 2, van de Elektriciteitswet staat de beheerder van het transportnet toe om, 

onder bepaalde voorwaarden, activiteiten uit te oefenen « die onder meer bestaan uit diensten 

voor de exploitatie, het onderhoud, de verbetering, de vernieuwing, de uitbreiding en/of het 

beheer van lokale, regionale transmissie- en/of distributienetten met een spanningsniveau van 

30 kV tot 70 kV ». Hij kan deze activiteiten, met inbegrip van handelsactiviteiten, rechtstreeks 

uitoefenen of via deelnemingen in publieke of private instellingen, vennootschappen of 

verenigingen. 

 

 B.6.1.  De grief van de Vlaamse Regering heeft betrekking op de toegevoegde laatste zin 

van artikel 9, § 1, tweede lid, van de Elektriciteitswet, die door bevoegdheidsoverschrijding 

zou zijn aangetast. 

 

 B.6.2.  Krachtens artikel 6, § 1, VII, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen, dat zijn grondslag vindt in artikel 39 van de Grondwet, zijn de 

gewesten bevoegd voor : 

 

 « Wat het energiebeleid betreft : 
 
 De gewestelijke aspecten van de energie, en in ieder geval : 
 
 a)  De distributie en het plaatselijk vervoer van elektriciteit door middel van netten 
waarvan de nominale spanning lager is dan of gelijk is aan 70 000 volt; 
 
 b)  De openbare gasdistributie; 
 
 c)  De aanwending van mijngas en van gas afkomstig van hoogovens; 
 
 d)  De netten van warmtevoorziening op afstand; 
 
 e)  De valorisatie van steenbergen; 
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 f)  De nieuwe energiebronnen met uitzondering van deze die verband houden met de 
kernenergie; 
 
 g)  De terugwinning van energie door de nijverheid en andere gebruikers; 
 
 h)  Het rationeel energieverbruik. 
 
 De federale overheid is echter bevoegd voor de aangelegenheden die wegens hun 
technische en economische ondeelbaarheid een gelijke behandeling op nationaal vlak 
behoeven, te weten : 
 
 a)  Het nationaal uitrustingsprogramma in de elektriciteitssector; 
 
 b)  De kernbrandstofcyclus; 
 
 c)  De grote infrastructuren voor de stockering; het vervoer en de produktie van energie; 
 
 d)  De tarieven ». 
 

 B.6.3.  Aldus heeft de bijzondere wetgever het energiebeleid opgevat als een gedeelde 

exclusieve bevoegdheid, waarbij de gasdistributie en de distributie en het plaatselijk vervoer 

van elektriciteit (door middel van netten waarvan de nominale spanning lager is dan of gelijk 

is aan 70 000 volt) aan de gewesten is toevertrouwd, terwijl het (niet-plaatselijk) vervoer van 

energie tot de bevoegdheid van de federale wetgever is blijven behoren. 

 

 Zoals de Ministerraad verduidelijkt, regelt de bestreden bepaling niet de distributie of het 

vervoer van energie maar bevestigt zij slechts de mogelijkheid, die door artikel 8, § 2, van de 

Elektriciteitswet onder bepaalde voorwaarden aan de beheerder van het transmissienet wordt 

verleend, om tevens activiteiten van distributiebeheer uit te oefenen. Zonder toevoeging van 

de bestreden zin zouden artikel 8, § 2, en artikel 9, § 1, tweede lid, van de Elektriciteitswet 

elkaar tegenspreken. 

 

 De uitoefening zelf van die activiteiten van distributiebeheer valt vanzelfsprekend onder 

de exclusieve bevoegdheid van de gewesten. Overigens, zoals de afdeling wetgeving van de 

Raad van State met betrekking tot artikel 8, § 2, van de Elektriciteitswet heeft opgemerkt, is 

die bepaling slechts van toepassing « zodra de betrokken netbeheerder krachtens de 

gewestelijke regelgeving effectief de in die bepaling bedoelde activiteiten vermag uit te 

oefenen » (Parl. St., Kamer, 2004-2005, DOC 51-1596/001, pp. 46-47). 
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 B.6.4.  De Vlaamse Regering voert vervolgens de schending aan van artikel 6, § 3, 3°, 

van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, dat in een 

verplicht overleg tussen de betrokken Gewestregeringen en de federale overheid over de grote 

lijnen van het nationale energiebeleid voorziet. 

 

 Aangezien de bestreden zin slechts een precisering van de bestaande wettekst inhoudt, die 

niet de grote lijnen van het energiebeleid betreft, diende niet te worden voldaan aan de 

voormelde overlegverplichting. 

 

 B.7.  Het middel is niet gegrond. 

 

 

 Ten aanzien van het tweede middel 

 

 B.8.  Het tweede middel, gericht tegen de artikelen 9, 4°, en 80 van de wet 8 januari 

2012, is afgeleid uit de schending van artikel 39 van de Grondwet en van artikel 6, § 1, VII, 

eerste lid, b), van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. 

 

 B.9.  De eerste bestreden bepaling voegt een zinsnede en een zin toe aan artikel 9, § 1, 

tweede lid, van de Elektriciteitswet (zie B.5.2). 

 

 In zoverre het middel aanvoert dat die bepaling door bevoegdheidsoverschrijding is 

aangetast, valt het samen met het eerste middel en is het om dezelfde redenen niet gegrond. 

 

 B.10.1.  De tweede bestreden bepaling voegt in de Gaswet een artikel 15/9bis in, dat als 

volgt luidt : 

 

 « § 1.  Elke natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is of beschikt over een 
gebruiksrecht op een net dat beantwoordt aan de criteria van een gesloten industrieel net dat 
uitsluitend is aangesloten op het aardgasvervoersnet, dat geen deel uitmaakt van een 
distributienet en zoals bepaald bij artikel 1, 56°, mag dit net aan de commissie en aan de 
minister binnen een termijn van zes maanden volgend op de bekendmaking van de wet van 
8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige 
produkten en andere door middel van leidingen, aanmelden en zich verbinden tot het naleven 
van de bepalingen die krachtens deze wet op hem van toepassing zijn. Door deze aanmelding 
verwerft hij de hoedanigheid van beheerder van een industrieel gesloten net. De Algemene 
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Directie Energie controleert, na advies van de commissie en van de 
aardgasvervoersnetbeheerder, de technische conformiteit van het aangemelde gesloten 
industrieel net met het aardgasvervoersnet. Hiertoe bezorgt de beheerder van het gesloten 
industrieel net, binnen de zes maanden na zijn melding, aan de Algemene Directie Energie het 
bewijs van de technische conformiteit van zijn gesloten industrieel net met het 
aardgasvervoersnet. Een kopie van dit verslag wordt meegedeeld aan de 
aardgasvervoersnetbeheerder alsook aan de commissie. 
 
 De minister kan, na advies van de commissie en van de aardgasvervoersnetbeheerder, de 
hoedanigheid van beheerder van een gesloten industrieel net toekennen aan de natuurlijke of 
rechtspersoon, die eigenaar is van of een gebruiksrecht bezit op een net dat beantwoordt aan 
de criteria van een gesloten industrieel net dat uitsluitend is aangesloten op het 
aardgasvervoersnet, dat geen deel uitmaakt van een distributienet en zoals bepaald bij 
artikel 1, 56° die hierom verzoekt na de bekendmaking van de wet van 8 januari 2012 tot 
wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 
en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door 
middel van leidingen en die de criteria die door deze wet voorzien zijn, naleeft. 
 
 De Algemene Directie Energie publiceert en actualiseert op haar internetsite de lijst van 
beheerders van gesloten industriële netten. 
 
 § 2.  In afwijking van de bepalingen van deze wet en onder andere van de artikelen 3 tot 
8/6, 15/1, 15/3 tot 15/5quinquies, 15/5duodecies en 15/12, moeten de beheerders van gesloten 
industriële netten zich slechts aan de volgende verplichtingen houden : 
 
 a)  de beheerder van een gesloten industrieel net onthoudt zich, in het kader van deze 
functie, van elke discriminatie tussen de gebruikers van zijn gesloten industrieel net; 
 
 b)  de beheerder van een gesloten industrieel net garandeert aan de gebruikers van zijn 
gesloten industrieel net het recht om hun aardgas bij de leverancier van hun keuze aan te 
schaffen en om van leverancier te veranderen, met naleving van en zonder de duur en de 
modaliteiten van hun contracten op de helling te zetten, binnen maximaal drie weken. De 
gebruiker van een gesloten industrieel net kan de beheerder van dit net gelasten om, namens 
hem en voor zijn rekening, zijn in aanmerking komen uit te oefenen. Om rechtsgeldig te zijn, 
moet dit mandaat uitdrukkelijk worden voorzien en kunnen herzien worden per contractuele 
periode; 
 
 c)  de beheerder van een gesloten industrieel net bepaalt de modaliteiten voor de 
aansluiting en de toegang tot dit net in een contract met de gebruikers van het gesloten 
industrieel net. Deze contracten stellen onder andere : 
 
 1°  de minimale technische vereisten inzake het ontwerp en de werking van de op het 
gesloten industrieel net aangesloten installaties, het maximale aansluitingsvermogen en de 
kenmerken van de geleverde voorzieningen; 
 
 2°  de commerciële modaliteiten voor de aansluiting op en de toegang tot het gesloten 
industrieel net; 
 
 3°  de voorwaarden voor onderbreking van de aansluiting wegens niet-naleving van de 
contractuele verplichtingen of omwille van de veiligheid van het gesloten industrieel net. 



16 
 

 
 Deze contracten moeten transparant en niet-discriminerend zijn. Zij moeten eveneens 
bepalen dat de commissie bevoegd is in geval van betwisting door een gebruiker van het 
gesloten industrieel net van de op dit net toegepaste tarieven. Iedere beslissing van de 
commissie ter zake kan het voorwerp uitmaken van een beroep bij het hof van beroep te 
Brussel overeenkomstig artikel 15/20. 
 
 De afsluiting van deze contracten is afhankelijk van de vestiging van de gebruiker van het 
gesloten industrieel net op het gesloten industrieel net; 
 
 d)  iedere beheerder van een gesloten industrieel net bezorgt de gebruikers van het 
gesloten industrieel net dat hij beheert : 
 
 1°  een gedetailleerde en duidelijke factuur, gebaseerd op hun verbruik of eigen injecties 
en op de in dit artikel bedoelde tariefbeginselen en/of tarieven; 
 
 2°  een juiste verdeling, op hun facturen, van de meerkosten toegepast op de facturen 
voor aardgasvervoer, in overeenstemming met de meerkostbeginselen; 
 
 3°  de mededeling van de relevante gegevens van hun verbruik en/of injecties, evenals de 
informatie voor een efficiënte toegang tot het net; 
 
 e)  de beheerder van een gesloten industrieel net garandeert de vertrouwelijke 
behandeling van de commercieel gevoelige informatie van de gebruikers van zijn net dat hij 
beheert, waarvan hij kennis heeft in het kader van zijn activiteiten, uitgezonderd elke 
wettelijke verplichting tot het vrijgeven van informatie; 
 
 f)  de beheerder van een gesloten industrieel net bewijst de technische conformiteit van 
zijn gesloten industrieel net waaronder het aardgasontvangststation van dit net, met de voor 
dit net relevante bepalingen van de gedragscode; 
 
 g)  de beheerder van een gesloten industrieel net exploiteert en onderhoudt zijn net en 
houdt hierbij toezicht, gelet op de kenmerken van het gesloten industrieel net, op de 
veiligheid, betrouwbaarheid en doeltreffendheid van dit net, en dit in economisch 
aanvaardbare omstandigheden, met respect voor het milieu en de energie-efficiëntie. 
 
 § 3.  In afwijking van de bepalingen van deze wet en met name haar artikelen 15/5 tot 
15/5quinquies, past iedere beheerder van een gesloten industrieel net alsook iedere beheerder 
van een gesloten distributienet, voor zover de toepasselijke regionale bepalingen een regime 
van gesloten distributienet implementeert, voor de aansluiting, de toegang en de 
ondersteunende diensten van toepassing op dit net, tariefbeginselen en/of tarieven toe in 
overeenstemming met de volgende richtsnoeren : 
 
 1°  de tariefbeginselen en/of tarieven zijn niet-discriminerend, gebaseerd op de kosten en 
een redelijke winstmarge; 
 
 2°  de tariefbeginselen en/of tarieven zijn transparant; zij worden uitgewerkt in functie 
van hun parameters en worden vooraf door de beheerder van het gesloten industrieel of het 
gesloten distributienet overgemaakt aan de netgebruikers en de bevoegde regulatoren; 
 



17 
 

 3°  het tarief dat door de beheerder van een gesloten industrieel net of van het gesloten 
distributienet op de gebruikers van dit net wordt toegepast, omvat de kosten voor toegang, 
aansluiting en ondersteunende diensten, alsook, desgevallend, de kosten die verband houden 
met de bijkomende lasten die het gesloten industrieel net of van het gesloten distributienet 
moet dragen om het net waarop hij aangesloten is te gebruiken. De beheerder van het gesloten 
industrieel net wordt gelijkgesteld met de netgebruikers die geen distributienetbeheerders zijn 
voor de toepassing van de tarieven die toegepast worden door de aardgasvervoersnetbeheerder 
aan de beheerder van het industrieel gesloten net; 
 
 4°  de afschrijvingstermijnen en de winstmarges worden door de beheerder van het 
gesloten industrieel net of van het gesloten distributienet gekozen binnen de marges tussen de 
waarden die hij toepast in zijn belangrijkste bedrijfssector en de marges die worden toegepast 
in de distributienetten; 
 
 5°  de tariefbeginselen zijn, wat de aansluiting, versterking en vernieuwing van de 
uitrusting van het gesloten industrieel net of van het gesloten distributienet betreft, afhankelijk 
van de mate van socialisering of individualisering van de investeringen eigen aan de locatie, 
rekening houdend met het aantal gebruikers van het gesloten industrieel net of van het 
gesloten distributienet. 
 
 § 4.  De gevallen van gemengde gesloten netten die zowel federale als regionale 
bevoegdheden impliceren maken het voorwerp uit van overleg met de Gewesten ». 
 

 B.10.2.  Die bepaling voert een bijzondere regeling in voor de zogenaamde gesloten 

industriële netten die op het vervoersnet zijn aangesloten. In afwijking van de algemene 

bepalingen vervat in de Gaswet, worden de beheerders van een gesloten industrieel net slechts 

aan minimale verplichtingen onderworpen en zijn zij vrijgesteld van verplichtingen die aan de 

elektriciteits- en aardgasbedrijven zijn opgelegd. 

 

 B.10.3.  Een gesloten industrieel net is een net binnen een geografisch afgebakende 

industriële of commerciële locatie of een locatie met gedeelde diensten dat in de eerste plaats 

bestemd is om de eindafnemers die op deze locatie gevestigd zijn te bedienen, dat geen 

huishoudelijke afnemers bevoorraadt en waarin (a) de exploitatie of het productieproces van 

de gebruikers van dat net om specifieke technische of veiligheidsredenen geïntegreerd is, of 

(b) het aardgas wordt gedistribueerd aan de eigenaar of beheerder van het gesloten 

distributienet of de daarmee verwante bedrijven (artikel 1, 56°, van de Gaswet). 

 

 Het gaat met name om de netten die « aardgas binnen een beperkt en goed afgebakend 

geografisch gebied distribueren, in het bijzonder op industriële of commerciële locaties, of 

locaties met gedeelde diensten zoals spoorwegstations, luchthavens, ziekenhuizen, grote 
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campings met geïntegreerde faciliteiten of installaties van de chemische industrie » (Parl. St., 

Kamer, 2010-2011, DOC 53-1725/001, p. 16). 

 

 B.11.1.  Op grond van artikel 6, § 1, VII, eerste lid, b), van de bijzondere wet van 

8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen zijn de gewesten bevoegd voor de openbare 

gasdistributie. 

 

 Voor zover zij er niet anders over hebben beschikt, moeten de Grondwetgever en de 

bijzondere wetgever worden geacht aan de gemeenschappen en de gewesten de volledige 

bevoegdheid te hebben toegekend tot het uitvaardigen van regels die eigen zijn aan de aan hen 

toegewezen aangelegenheden. Behoudens andersluidende bepalingen heeft de bijzondere 

wetgever het gehele beleid inzake de door hem toegewezen aangelegenheden aan de 

gemeenschappen en de gewesten overgedragen. 

 

 B.11.2.  Onder openbare gasdistributie moet worden verstaan, zo blijkt uit de 

parlementaire voorbereiding van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, « de werkzaamheid 

die tot doel heeft gas door middel van leidingen, te leveren aan verbruikers gevestigd op het 

grondgebied van een bepaalde gemeente of op het grondgebied van verschillende aan elkaar 

palende gemeenten die met het oog op de levering van gas onderling een overeenkomst 

hebben gesloten » (Parl. St., Kamer, B.Z. 1988, nr. 516/6, p. 144). 

 

 B.11.3.  Nu een gesloten industrieel net bestemd is om eindafnemers te bedienen (zie 

B.10.3), valt het onder de openbare gasdistributie zoals bedoeld in de bijzondere wet van 

8 augustus 1980 en niet onder het « vervoer » van gas, zonder levering, dat krachtens 

artikel 6, § 1, VII, tweede lid, c), van de voormelde bijzondere wet tot de bevoegdheid van de 

federale overheid is blijven behoren. Het is daarbij niet van belang dat het gesloten industrieel 

net andere dan huishoudelijke afnemers bevoorraadt. 

 

 Weliswaar kan worden aangenomen, zoals de Ministerraad betoogt, dat het « vervoer » 

van gas de levering aan bepaalde eindafnemers niet uitsluit en dat die activiteit van het 

vervoersnet geen distributienet maakt. Anders dan het aardgasvervoersnet is een gesloten 

industrieel net evenwel, zoals uit de definitie ervan blijkt, uitdrukkelijk bestemd om 

eindafnemers te bedienen. Bovendien valt de uitoefening van elke distributieactiviteit, 

ongeacht door welk net, onverkort onder de exclusieve bevoegdheid van de gewesten. 
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 Het feit, ten slotte, dat het gesloten industrieel net op het vervoersnet is aangesloten en 

geen deel uitmaakt van een distributienet kan, bij gebrek aan rechtsgrondslag in de bijzondere 

wet van 8 augustus 1980, niet als een bevoegdheidverdelend criterium in aanmerking worden 

genomen. 

 

 Daaruit volgt dat de paragrafen 1, 2 en 4 van artikel 15/9bis van de Gaswet een 

aangelegenheid regelen die tot de bevoegdheid van de gewesten behoort. 

 

 B.11.4.  Op grond van artikel 6, § 1, VII, tweede lid, d), van de bijzondere wet van 

8 augustus 1980 zijn de tarieven een aan de federale overheid voorbehouden bevoegdheid. 

 

 Daaruit volgt dat paragraaf 3 van artikel 15/9bis van de Gaswet een aangelegenheid regelt 

die tot de bevoegdheid van de federale wetgever behoort. 

 

 B.12.  Het middel is gedeeltelijk gegrond. Artikel 80 van de wet van 8 januari 2012 moet 

worden vernietigd in zoverre het artikel 15/9bis, §§ 1, 2 en 4, in de Gaswet invoegt en in 

zoverre die bepalingen van toepassing zijn op de gesloten industriële netten die binnen het 

territoriaal bevoegdheidsgebied van de gewesten gelegen zijn. 

 

 

 Ten aanzien van het derde, vierde en vijfde middel 

 

 B.13.  Het derde middel, gericht tegen de artikelen 31, 1°, 84, 1° en 2°, en 105, § 2, 

achtste tot tiende streepje, van de wet van 8 januari 2012, is afgeleid uit de schending van 

artikel 39 van de Grondwet en van artikel 6, § 1, VII, eerste lid, f), van de bijzondere wet van 

8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. 

 

 Het vierde middel, gericht tegen de artikelen 8, 2°, 31, 1°, 65, 6°, 84, 1° en 2°, en 105, 

§ 2, achtste tot tiende streepje, van de wet van 8 januari 2012, is afgeleid uit de schending van 

artikel 39 van de Grondwet en van artikel 6, § 1, VII, eerste lid, h), van de bijzondere wet van 

8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. 

 



20 
 

 Het vijfde middel, gericht tegen de artikelen 31, 1°, en 84, 1° en 2°, van de wet van 

8 januari 2012, is afgeleid uit de schending van artikel 39 van de Grondwet en van artikel 6, 

§ 1, II, eerste lid, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 

instellingen. 

 

 Aangezien die middelen nauw met elkaar zijn verbonden, worden zij samen onderzocht. 

 

 B.14.1.  De Ministerraad werpt op dat het derde en het vierde middel zonder voorwerp 

zijn in zoverre zij betrekking hebben op artikel 105, § 2, achtste tot tiende streepje, van de wet 

van 8 januari 2012, aangezien die bepaling is opgeheven bij artikel 13 van de wet van 

25 augustus 2012 houdende diverse bepalingen inzake energie. 

 

 B.14.2.  Artikel 105, § 2, achtste tot tiende streepje, bepaalde : 

 

 « § 2.  Op elke afrekeningsfactuur of slotfactuur die aan de eindafnemers wordt gericht 
wordt daarenboven vermeld : 
 
 […] 
 
 -  evolutie in de consumptie van de drie voorbije jaren zowel in kWh als in eenheidsprijs 
per kWh als de totaalprijs; 
 
 -  de aard van de primaire energiebronnen die gebruikt worden voor de geleverde 
elektriciteit : hernieuwbare energie, warmtekrachtkoppeling, fossiele brandstoffen, 
kernenergie of onbekend. Dit laatste kan alleen betrekking hebben op 5 % van het vermelde 
type; 
 
 -  de bestaande referentiebronnen, zoals webpagina's, waar informatie over de 
milieueffecten van de productie van elektriciteit uit alle energiebronnen die de leverancier 
gedurende het afgelopen jaar heeft gebruikt voor het publiek beschikbaar zijn ». 
 

 B.14.3.  Krachtens artikel 16 van de wet van 25 augustus 2012, is de opheffing van 

artikel 105 van de wet van 8 januari 2012 op 14 september 2012 in werking getreden. Hoewel 

de bestreden bepaling tot die datum uitwerking heeft gehad, zet de verzoekende partij niet 

uiteen dat zij daadwerkelijk rechtsgevolgen heeft doen ontstaan alvorens zij werd opgeheven. 

 

 De exceptie is gegrond. 
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 B.15.  Artikel 8, 2°, van de wet van 8 januari 2012 voegt in artikel 8 van de 

Elektriciteitswet een paragraaf 1bis in, dat de opdrachten van de netbeheerder nader 

specifieert. 

 

 Het vierde middel is inzonderheid gericht tegen het vierde en vijfde lid van de nieuwe 

paragraaf die als volgt luiden : 

 

 « De netbeheerder waakt er overigens eveneens over dat de energie-efficiëntie bevorderd 
wordt. Hiertoe gaat hij over tot belemmering en voert hij intelligente meters en/of netten in. In 
het kader van intelligente meters, maakt de netbeheerder tegen 31 december 2012 een 
economische evaluatie van de totale kosten en baten van deze meters voor de markt en voor 
de eindafnemers aangesloten op het transmissienet, op individuele basis. 
 
 De netbeheerder overhandigt jaarlijks aan de minister een verslag over de maatregelen 
die genomen werden om de energie-efficiëntie op het transmissienet te bevorderen ». 
 

 B.16.  Artikel 31, 1°, van de wet van 8 januari 2012 voegt een zinsnede toe aan artikel 21, 

1°, van de Elektriciteitswet, dat voortaan bepaalt (toevoeging gecursiveerd) : 

 

 « Bij een in Ministerraad overlegd besluit, na advies van de commissie, kan de Koning : 
 
 1°  de producenten, tussenpersonen, leveranciers en netbeheerder openbare 
dienstverplichtingen opleggen inzonderheid inzake regelmaat en kwaliteit van 
elektriciteitsleveringen en inzake bevoorrading van afnemers, inzake milieubescherming, met 
inbegrip van de energie-efficiëntie, de energie die geproduceerd wordt uit hernieuwbare 
energiebronnen en klimaatbescherming voor hun activiteiten op het transmissienet ». 
 

 B.17.  Artikel 65, 6°, van de wet van 8 januari 2012 voegt vier nieuwe paragrafen toe aan 

artikel 15/1 van de Gaswet. 

 

 Het vierde middel is inzonderheid gericht tegen de nieuwe paragraaf 6 die bepaalt : 

 

 « De beheerders van het aardgasvervoersnet, van een opslaginstallatie voor aardgas en 
van een LNG-installatie streven naar het bevorderen van energie-efficiëntie op hun net of 
installatie en zenden jaarlijks aan de minister een verslag over aangaande de in dit kader 
getroffen maatregelen. 
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 Met het oog op energie-efficiëntie promoot de beheerder van het aardgasvervoersnet in 
het bijzonder de onderbreekbare contracten alsook de niet-vaste reservaties van capaciteit en 
intelligente meters en/of netten. 
 
 In het kader van de intelligente meters, maakt de beheerder van het aardgasvervoersnet 
tegen 31 december 2012 een economische evaluatie op lange termijn van de totale kosten en 
winsten van zijn meters voor de markt en voor de eindafnemers aangesloten op dit 
aardgasvervoersnet, individueel bekeken ». 
 

 B.18.  Artikel 84, 1°, van de wet van 8 januari 2012 voegt een zinsnede toe aan 

artikel 15/11, § 1, 1°, van de Gaswet, dat voortaan bepaalt (toevoeging gecursiveerd) : 

 

 « Bij een in Ministerraad overlegd besluit, na advies van de Commissie, kan de Koning : 
 
 1°  de houders van een vervoersvergunning openbare dienstverplichtingen opleggen 
inzake investeringen, ten gunste van afnemers, op basis van een voorafgaande studie met 
betrekking tot de capaciteit van het aardgasvervoersnet en in de mate dat deze investeringen 
economisch verantwoord zijn, evenals alle andere openbare dienstverplichtingen voor hun 
activiteiten op het vervoersnet, de aardgasopslaginstallatie of de LNG-installatie inzake 
bevoorradingszekerheid en milieubescherming, met inbegrip van de energie-efficiëntie, 
energie die geproduceerd wordt uit hernieuwbare energiebronnen en klimaatbescherming die 
rekening houden met de criteria en de verplichtingen inzake bevoorradingszekerheid die 
voortvloeien uit de toepassing van de maatregelen die getroffen werden in het raam van 
Verordening (EU) nr. 994/2010; ». 
 

 Artikel 84, 2°, van de wet van 8 januari 2012 voegt een zinsnede toe aan artikel 15/11, 

§ 1, 2°, van de Gaswet, dat voortaan bepaalt (toevoeging gecursiveerd) : 

 

 « 2°  de houders van een leveringsvergunning openbare dienstverplichtingen opleggen 
inzake regelmaat en kwaliteit van leveringen van aardgas en inzake bevoorrading van 
distributieondernemingen, en andere afnemers, en inzake milieubescherming, met inbegrip 
van de energie-efficiëntie, energie die geproduceerd wordt uit hernieuwbare energiebronnen 
en klimaatbescherming die rekening houden met de criteria en de verplichtingen inzake 
bevoorradingszekerheid die voortvloeien uit de toepassing van de maatregelen die getroffen 
werden in het raam van Verordening (EU) nr. 994/2010 voor hun activiteiten op het 
vervoersnet, de aardgasopslaginstallatie of de LNG-installatie; ». 
 

 B.19.  De bevordering van de hernieuwbare energiebronnen behoort tot de bevoegdheid 

van de gewesten, vermits artikel 6, § 1, VII, eerste lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 

1980 tot hervorming der instellingen, onder de gewestelijke aspecten van de energie « de 

nieuwe energiebronnen » en « het rationeel energieverbruik » vermeldt. 
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 De bescherming van het leefmilieu behoort eveneens in beginsel tot de bevoegdheid van 

de gewesten, op grond van artikel 6, § 1, II, eerste lid, 1°, van dezelfde bijzondere wet. Die 

bevoegdheidsgrondslag omvat de bescherming van het klimaat. 

 

 B.20.1.  De bestreden bepalingen leggen aan de actoren op de energiemarkt 

verplichtingen op - of machtigen de Koning verplichtingen op te leggen - inzake energie-

efficiëntie (B.15, B.16, B.17 en B.18), inzake energie die geproduceerd wordt uit 

hernieuwbare energiebronnen (B.16 en B.18) en inzake milieu- en klimaatbescherming (B.16 

en B.18). 

 

 B.20.2.  Uit hetgeen voorafgaat volgt dat het opleggen van die verplichtingen tot de 

exclusieve bevoegdheid van de gewesten behoort, behoudens in zoverre zij de kernenergie 

betreffen en de mariene gebieden die buiten het territoriaal bevoegdheidsgebied van de 

gewesten gelegen zijn. 

 

 B.20.3.  De precisering dat de verplichtingen slechts aan de betrokken actoren worden 

opgelegd « voor hun activiteiten op het transmissienet » (B.16) of « voor hun activiteiten op 

het vervoersnet, de aardgasopslaginstallatie of de LNG-installatie » (B.18) doet aan die 

vaststelling geen afbreuk. Behoudens de uitdrukkelijk vermelde uitzonderingen heeft de 

bijzondere wetgever immers aan de gewesten de exclusieve bevoegdheid toegekend inzake de 

bescherming van het leefmilieu, de nieuwe energiebronnen en het rationeel energieverbruik. 

De bestreden bepalingen zijn niet noodzakelijk om de voorbehouden bevoegdheid inzake het 

vervoer van energie (B.6.2-B.6.3) te kunnen uitoefenen. Het komt derhalve de gewesten toe in 

de hen toegewezen aangelegenheden verplichtingen op te leggen aan alle betrokken actoren 

op de energiemarkt, niet alleen wat hun activiteiten op het distributienet betreft, maar ook wat 

hun activiteiten op het vervoers- of transmissienet betreft. 

 

 B.21.  De middelen zijn gedeeltelijk gegrond. 

 

 De artikelen 8, 2°, 31, 1°, 65, 6°, en 84, 1° en 2°, van de wet van 8 januari 2012 moeten 

worden vernietigd in zoverre zij verplichtingen opleggen - of de Koning machtigen 

verplichtingen op te leggen - inzake nieuwe energiebronnen, rationeel energieverbruik en 

milieubescherming, behoudens wanneer die verplichtingen betrekking hebben op de 
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kernenergie of op de mariene gebieden die buiten het territoriaal bevoegdheidsgebied van de 

gewesten gelegen zijn. 

 

 

 Ten aanzien van het zesde middel 

 

 B.22.  Het zesde middel, gericht tegen « artikel 37, § 3, » van de wet van 8 januari 2012, 

is afgeleid uit de schending van de bevoegdheidverdelende regels, in samenhang gelezen met 

het evenredigheidsbeginsel, in zoverre dat artikel eenzijdig de vertegenwoordiging en de 

contacten op communautair niveau binnen het Agentschap voor de samenwerking tussen 

energieregulators (ACER) vaststelt. 

 

 B.23.  Artikel 37 van de wet van 8 januari 2012 voegt in de Elektriciteitswet een 

artikel 23quater in, dat bepaalt : 

 

 « § 1.  De commissie werkt voor de grensoverschrijdende zaken samen met de 
reguleringsoverheid of overheden van de betrokken lidstaten van de Europese Unie en met het 
ACER. 
 
 De commissie consulteert en werkt nauw samen met de reguleringsoverheden van de 
andere lidstaten van de Europese Unie, zij wisselt met hen alle informatie uit voor de 
uitvoering van de taken die haar toebedeeld zijn krachtens deze wet, en deelt deze informatie 
mee aan het ACER. De overheid die deze uitgewisselde informatie ontvangt, behandelt ze met 
dezelfde strikte vertrouwelijkheid als de overheid die ze verstrekt. 
 
 De commissie werkt tenminste samen op regionaal niveau, zoals bedoeld in artikel 12, 
§ 3, van Verordening (EG) nr. 714/2009, om : 
 
 a)  de invoering van praktische modaliteiten te bevorderen, teneinde een optimaal beheer 
van het net mogelijk te maken, elektriciteitsbeurzen en toewijzing van grensoverschrijdende 
capaciteit te stimuleren, en een adequaat niveau van interconnectiecapaciteit, mede door 
nieuwe interconnectie binnen de regio en tussen de regio's, zoals bedoeld in artikel 12, § 3, 
van Verordening (EG) nr. 714/2009, mogelijk te maken teneinde de ontwikkeling van 
daadwerkelijke mededinging mogelijk te maken en de bevoorradingszekerheid te verbeteren 
zonder tussen leveranciers uit verschillende lidstaten van de Europese Unie te discrimineren; 
 
 b)  de ontwikkeling van alle netcodes voor de relevante transmissienetbeheerders en 
andere marktdeelnemers te coördineren; en 
 
 c)  de ontwikkeling van de regels inzake congestiebeheer te coördineren. 
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 De commissie is bevoegd om samenwerkingsakkoorden af te sluiten met de 
reguleringsoverheden van de andere lidstaten van de Europese Unie teneinde de 
samenwerking inzake regulering te bevorderen. 
 
 De acties bedoeld in het derde lid worden, in voorkomend geval, ondernomen in nauw 
overleg met de andere betrokken federale overheden, onverminderd de bevoegdheden van 
deze laatste. 
 
 § 2.  De commissie schikt zich naar en implementeert de juridisch dwingende 
beslissingen van het ACER en van de Europese Commissie. 
 
 De commissie kan het advies van het ACER vragen in verband met de overeenstemming 
van een beslissing genomen door een regionale reguleringsoverheid of een andere Lidstaat 
met de door de Europese Commissie opgestelde richtsnoeren in uitvoering van 
Richtlijn 2009/72/EG of bedoeld in Verordening nr. 714/2009. 
 
 De commissie kan de Europese Commissie ook op de hoogte brengen van elke beslissing 
van toepassing op de grensoverschrijdende uitwisselingen, genomen door een regionale 
reguleringsoverheid of een andere lidstaat van de Europese Unie die zij in strijd acht met de in 
het tweede lid vermelde richtsnoeren, en wel binnen twee maanden na deze beslissing. 
 
 Wanneer de Europese Commissie aan de commissie vraagt om één van haar beslissingen 
in te trekken, gaat deze binnen een termijn van twee maanden over tot de intrekking ervan en 
brengt ze de Europese Commissie hiervan op de hoogte. 
 
 § 3.  De commissie werkt samen met de regionale reguleringsoverheden. 
 
 De vertegenwoordiging en de contacten op communautair niveau binnen het ACER, 
overeenkomstig artikel 14, § 1, van Verordening (EG) nr. 713/2009, worden verzekerd door 
een vertegenwoordiger van de commissie die in formele samenwerking met de regionale 
reguleringsoverheden handelt ». 
 

 Artikel 88 van de wet van 8 januari 2012 voegt in de Gaswet een soortgelijke bepaling in 

(artikel 15/14quater). 

 

 B.24.1.  De CREG betwist de ontvankelijkheid van het middel, aangezien het bestreden 

artikel 37, § 3, niet bestaat en het onduidelijk is of ook artikel 88 van de wet van 8 januari 

2012 wordt geviseerd. Voorts zou niet zijn aangegeven welke bepaling is geschonden en in 

welk opzicht die zou zijn geschonden. Ten slotte zou niet zijn aangetoond op welke wijze het 

evenredigheidsbeginsel is geschonden. 
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 B.24.2.  Uit het verzoekschrift blijkt dat het middel is gericht tegen paragraaf 3 van het 

nieuwe artikel 23quater van de Elektriciteitswet en tegen de gelijkluidende paragraaf 3 van 

het nieuwe artikel 15/14quater van de Gaswet. Het middel zet in voldoende duidelijke 

bewoordingen uiteen dat het evenredigheidsbeginsel, dat inherent is aan elke 

bevoegdheidsuitoefening, zou zijn geschonden doordat de bestreden bepalingen zonder 

overleg met de gewesten zijn aangenomen. 

 

 Wanneer een schending van de bevoegdheidverdelende regels wordt aangevoerd, moet 

worden gepreciseerd, zoals de CREG opmerkt, welke bevoegdheidverdelende regel wordt 

geschonden, zo niet is het middel niet ontvankelijk. In het voorliggend geval volstaat evenwel 

de vermelding van het evenredigheidsbeginsel, aangezien er geen uitdrukkelijke bepaling 

bestaat die het verzuimde overleg voorschrijft. 

 

 B.24.3.  De exceptie is niet gegrond. 

 

 B.25.1.  De Vlaamse Regering verwijt de bestreden bepalingen dat zij eenzijdig de 

vertegenwoordiging en de contacten op communautair niveau binnen het ACER vaststelt, 

zonder dat daarover voorafgaandelijk een samenwerkingsakkoord werd gesloten. 

 

 B.25.2.  Het ontbreken van een samenwerkingsakkoord in een aangelegenheid waarvoor, 

zoals dat te dezen het geval is, de bijzondere wetgever daartoe niet in een verplichting 

voorziet, houdt in beginsel geen schending in van de bevoegdheidverdelende regels. Wanneer 

evenwel de bevoegdheden van de federale Staat en de gewesten dermate verweven zijn dat zij 

alleen in onderlinge samenwerking kunnen worden uitgeoefend, houdt het eenzijdige optreden 

van de federale wetgever in de regel een schending in van het evenredigheidsbeginsel. 

 

 B.25.3.  Aan het ACER zijn met name taken toevertrouwd in verband met de 

samenwerking van de transmissiesysteembeheerders (artikel 6 van de verordening (EG) 

nr. 713/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot oprichting van een 

Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators), taken in verband met de 

nationale regulerende instanties (artikel 7 van de verordening) en taken inzake de toegang tot 

en de operationele veiligheid van grensoverschrijdende infrastructuur (artikel 8 van de 

verordening). 

 



27 
 

 Krachtens artikel 14, lid 1, eerste alinea, onder a), van de voormelde verordening bestaat 

de raad van regulators van het ACER uit « hooggeplaatste vertegenwoordigers van de 

regulerende instanties overeenkomstig artikel 35, lid 1, van Richtlijn 2009/72/EG en 

artikel 39, lid 1, van Richtlijn 2009/73/EG, alsmede per lidstaat een plaatsvervanger die thans 

een hoge functie bij deze instanties vervult ». 

 

 De vermelde richtlijnbepalingen verwijzen naar « één enkele nationale regulerende 

instantie op nationaal niveau » en niet naar de regulerende instanties op regionaal niveau, 

waaraan in het tweede lid van dezelfde richtlijnbepalingen wordt gerefereerd. 

 

 Krachtens artikel 14, lid 1, tweede alinea, van de voormelde verordening mag slechts 

« één vertegenwoordiger per lidstaat van de nationale regulerende instantie […] worden 

toegelaten tot de raad van regulators ». 

 

 Uit die bepalingen vloeit voort dat enkel een vertegenwoordiger van de CREG de 

Belgische regulerende instanties binnen het ACER kan vertegenwoordigen. 

 

 B.25.4.  Wanneer het sluiten van een samenwerkingsakkoord tot geen andere bepaling 

zou kunnen leiden, met name gelet op de ter zake geldende Europese regelgeving, dan de 

bepaling die zonder het voorafgaandelijk sluiten van een samenwerkingsakkoord is tot stand 

gekomen, kan die laatste bepaling niet worden geacht het evenredigheidsbeginsel, dat inherent 

is aan elke bevoegdheidsuitoefening, te hebben geschonden. 

 

 B.25.5.  Voor het overige voorzien de bestreden bepalingen uitdrukkelijk erin dat de 

vertegenwoordiger van de CREG « in formele samenwerking » (artikel 23quater, § 3, van de 

Elektriciteitswet) of « in formeel overleg » (artikel 15/14quater, § 3, van de Gaswet) met de 

regionale reguleringsoverheden handelt. 

 

 B.26.  Het middel is niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 -  vernietigt artikel 80 van de wet van 8 januari 2012 « tot wijziging van de wet van 

29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 

betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen », in 

zoverre het artikel 15/9bis, §§ 1, 2 en 4, in de voormelde wet van 12 april 1965 invoegt en in 

zoverre die bepalingen van toepassing zijn op de gesloten industriële netten die binnen het 

territoriaal bevoegdheidsgebied van de gewesten gelegen zijn; 

 

 -  vernietigt de artikelen 8, 2°, 31, 1°, 65, 6°, en 84, 1° en 2°, van de voormelde wet van 

8 januari 2012 in zoverre zij verplichtingen opleggen - of de Koning machtigen verplichtingen 

op te leggen - inzake nieuwe energiebronnen, rationeel energieverbruik en 

milieubescherming, behoudens wanneer die verplichtingen betrekking hebben op de 

kernenergie of op de mariene gebieden die buiten het territoriaal bevoegdheidsgebied van de 

gewesten gelegen zijn; 

 

 -  verwerpt het beroep voor het overige. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 9 juli 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5475 

 
 

Arrest nr. 99/2013 
van 9 juli 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 2, 1° en 2°, en 3, § 2, van de wet van 

6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, ingesteld door Michel 

Dussart en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, de rechters L. Lavrysen, 

A. Alen, E. Derycke en P. Nihoul, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 

6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter R. Henneuse, bijgestaan door 

de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 6 september 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 7 september 2012, hebben Michel Dussart, 
wonende te 1410 Waterloo, Clos de Bérine 42, de vzw « Réflexions immobilières », met 
maatschappelijke zetel te 1380 Lasne, rue Péchère 2, en het Beroepsinstituut van 
vastgoedmakelaars, met zetel te 1000 Brussel, Luxemburgstraat 16/B, ingevolge het arrest 
van het Hof nr. 192/2011 van 15 december 2011 (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad 
van 7 maart 2012), beroep tot vernietiging ingesteld van de artikelen 2, 1° en 2°, en 3, § 2, van 
de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming. 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend, de verzoekende partijen hebben een 
memorie van antwoord ingediend en de Ministerraad heeft ook een memorie van 
wederantwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 16 april 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. Y. Paquay, advocaat bij de balie te Luik, voor de verzoekende partijen; 
 
 .  Mr. E. Balate, advocaat bij de balie te Bergen, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J. Spreutels en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de termijn van het beroep 
 
 A.1.1.  De verzoekende partijen baseren zich op de artikelen 3, § 1, en 4, 2°, tweede lid, van de bijzondere 
wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en op het arrest nr. 192/2011 van 15 december 2011 om de 
vernietiging te vorderen van de artikelen 2, 1° en 2°, en 3, § 2, van de wet van 6 april 2010 betreffende 
marktpraktijken en consumentenbescherming, die bij het voormelde arrest strijdig met de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet werden bevonden in zoverre zij als gevolg hebben dat de beoefenaars van een vrij beroep van het 
toepassingsgebied van die wet zijn uitgesloten. 
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 A.1.2.  De Ministerraad gedraagt zich naar de beoordeling van het Hof. Hij doet echter opmerken dat 
het Hof zich in een eerste arrest, gewezen op 6 april 2011 en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 
8 juni 2011 (nr. 55/2011), heeft uitgesproken over de grondwettigheid van de bestreden bepalingen. Volgens de 
Ministerraad dient artikel 4, tweede lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof in 
die zin te worden geïnterpreteerd dat het veronderstelt dat de termijn van zes maanden die openstaat vanaf de 
kennisgeving van het door het Hof gewezen arrest of vanaf de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad 
slechts één enkele keer kan lopen en dat die termijn bijgevolg verstreken was aan het einde van een periode van 
zes maanden die is ingegaan op 8 juni 2011. Het door de verzoekende partijen aangevoerde arrest van 
15 december 2011 herhaalt het dictum van het eerste arrest en toelaten dat het een tweede maal een termijn opent 
voor een beroep tot vernietiging zou een bron van dubbelzinnigheid en rechtsonzekerheid zijn, aangezien dat het 
mogelijk zou maken om, door nieuwe prejudiciële vragen te stellen, bij elke gelegenheid de limiet van zes 
maanden voor de beroepstermijn bepaald in het voormelde artikel 4 te omzeilen. 
 
 A.1.3.  In hun memorie van antwoord betogen de verzoekende partijen dat de door de Ministerraad 
verdedigde restrictieve interpretatie niet in overeenstemming is met de tekst van de wet, die het instellen van het 
beroep geenszins beperkt tot een enige termijn van zes maanden na het eerste arrest dat de bepalingen waarvan 
de vernietiging wordt gevorderd zou afkeuren. Als dat het geval zou zijn, zou de rechtszekerheid bedreigd zijn 
aangezien de afgekeurde bepalingen in de rechtsorde zouden blijven bestaan en bovendien meerdere procedures 
op prejudiciële vraag zouden moeten worden ingeleid om het Hof ertoe te brengen de in zijn eerste arrest 
uitgesproken vaststelling van schending te herhalen. In de parlementaire voorbereiding van de wet van 9 maart 
2003 die de bijzondere wet van 6 januari 1989 heeft gewijzigd, wordt bevestigd dat de door de Ministerraad 
geroemde limiet zonder grondslag is. 
 
 A.1.4.  In zijn memorie van wederantwoord betoogt de Ministerraad dat de parlementaire voorbereiding het 
niet mogelijk maakt af te leiden dat in het beschouwde geval verscheidene beroepstermijnen zouden openstaan : 
integendeel, indien binnen de eerste termijn van zes maanden geen beroep noodzakelijk werd geacht, biedt alleen 
een prejudiciële vraag de mogelijkheid de discussie opnieuw te openen, hoewel de rechtsonzekerheid in dit geval 
relatief is, aangezien elke rechter uit het eerste arrest de lering dient af te leiden die daarmee verbonden is, zodat 
een nieuwe prejudiciële vraag overbodig zou zijn. 
 
 
 Ten aanzien van het belang van de verzoekende partijen 
 
 A.2.1.  M. Dussart zet uiteen dat hij vastgoedmakelaar is en dat hij, door de werking van de bestreden wet, 
onderworpen is aan een regelgeving die strikter is en die de belangen van de consument en van de concurrerende 
ondernemingen beter beschermt dan die welke van toepassing is op zijn concurrenten. 
 
 A.2.2.  De vzw « Réflexions immobilières » zet uiteen dat zij evenzeer belang heeft bij het beroep 
aangezien de bestreden wet haar maatschappelijk doel, haar activiteiten en het collectieve belang van haar leden, 
die doorgaans onroerende verrichtingen stellen en voornamelijk vastgoedmakelaars zijn, rechtstreeks en 
ongunstig raakt. 
 
 A.2.3.  Het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars zet uiteen dat hetzelfde geldt voor dat instituut, waarbij 
elke vastgoedmakelaar die het beroep uitoefent als zelfstandige, moet zijn erkend en ingeschreven en waarvan de 
wetgever een soort van procureur van het beroep heeft gemaakt, die is gewapend om enkel in naam van het 
belang ervan een vordering in te stellen tot staking van daden die indruisen tegen de beroepsmoraliteit; het recht 
dat bij artikel 113 van de bestreden wet aan het instituut is toegekend om voor de voorzitter van de rechtbank 
van koophandel in rechte te treden wordt echter in het gedrang gebracht ten aanzien van de vrije beroepen die 
buiten diens bevoegdheid vallen. 
 
 A.2.4.  De Ministerraad is van mening dat de verzoekende partijen zich niet op enig belang kunnen 
beroepen om de vernietiging te vorderen van artikel 2, 1° en 2°, van de bestreden wet en om alle ondernemingen 
eraan te doen onttrekken. Niets maakt het mogelijk te zeggen in welk opzicht een vernietigingsarrest tegemoet 
zou komen aan het belang van de verzoekende partijen, terwijl het een juridisch vacuüm zou doen ontstaan door 
het toepassingsgebied ratione personae van de wet op te heffen en terwijl het ertoe zou leiden het Hof te doen 
zeggen dat de verzoekende partijen zich aan de wet zouden moeten onttrekken. Alleen artikel 3, § 2, lijkt voor de 
verzoekende partijen van belang te kunnen zijn. Bovendien kan de omstandigheid dat er een wet van 2 augustus 
2002 « betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand 
gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen » bestaat, niet volstaan om te proberen aan te tonen dat er 
daar een reden zou zijn om onderscheiden behandelingen in het leven te roepen. 
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 A.2.5.  In hun memorie van antwoord betogen de verzoekende partijen dat het onderscheid tussen het 
begrip onderneming en het begrip vrij beroep geen reden van bestaan heeft, zodat zij belang erbij hebben de 
vernietiging van artikel 2, 1° en 2°, te verkrijgen. 
 
 Artikel 2, 2°, is bovendien abnormaal restrictief aangezien het de beoefenaars van beroepen die over het 
algemeen als vrije beroepen worden beschouwd uitsluit om reden dat zij niet zijn onderworpen aan een bij wet 
opgericht tuchtorgaan; de handhaving van die bepaling zou hen ertoe brengen te denken dat zij niet worden 
beoogd door de voormelde wet van 2 augustus 2002. 
 
 Artikel 2, 1°, dient ook te worden vernietigd aangezien in de parlementaire voorbereiding wordt 
aangegeven dat het begrip onderneming dat het definieert, moet worden opgevat in overeenstemming met het 
nationale en het Europese mededingingsrecht, behoudens voor wat de beoefenaars van een vrij beroep, de 
tandartsen en de kinesisten betreft. Die definitie is echter niet in overeenstemming met het Europese recht. De 
vernietiging zou gepaard kunnen gaan met een modalisering van de gevolgen van de vernietigde bepaling, 
waarbij de kwestie aan de beoordeling van het Hof wordt overgelaten. 
 
 A.2.6.  In zijn memorie van wederantwoord is de Ministerraad van mening dat de in de parlementaire 
voorbereiding gegeven interpretatie van artikel 2, 1°, niet de overhand kan halen op de betekenis van de tekst. 
Aangezien aan het door de verzoekende partijen aangeklaagde risico tegemoet kan worden gekomen door de 
eventuele vernietiging van artikel 3, § 2, van de wet alleen, doen zij niet blijken van het vereiste belang om de 
vernietiging te vorderen van een bepaling waarin het toepassingsgebied van de wet wordt gedefinieerd. 
 
 
 Ten gronde 
 
 A.3.  Het enige middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet 
in samenhang gelezen met de internationaalrechtelijke bepalingen die soortgelijke rechten en vrijheden 
waarborgen, met name artikel 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, artikel 1 van het 
Twaalfde Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, artikel 26 van het Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten of nog de artikelen 20 en 21 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie. 
 
 A.4.1.  De verzoekende partijen zetten uiteen dat de beroepstitel en de uitoefening van het beroep van 
vastgoedmakelaar geregeld zijn bij een koninklijk besluit van 6 september 1993, dat bepaalde categorieën van 
personen of beroepscategorieën van zijn toepassingsgebied uitsluit (artikel 4), die bijgevolg ertoe gemachtigd 
blijven activiteiten uit te oefenen die identiek zijn aan die welke het regelt : het gaat om personen die dergelijke 
activiteiten uitoefenen krachtens wettelijke of reglementaire bepalingen of vaste beroepsgebruiken, voor zover 
zij zijn onderworpen aan de tucht van een erkende beroepsinstantie. Dat is met name het geval voor de 
boekhouders-fiscalisten, de landmeters-experten, de advocaten, de architecten en de notarissen. 
 
 A.4.2.  Zij zetten vervolgens uiteen dat door de richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 11 mei 2005 « betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de 
interne markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 
2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees 
Parlement en de Raad » (de zogenaamde « Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken ») aan te nemen, de Europese 
wetgever aan elke handelaar, ook aan de beoefenaars van vrije beroepen, de inachtneming van de bepalingen 
inzake consumentenbescherming en het algemene verbod op oneerlijke handelspraktijken heeft willen opleggen. 
 
 Die richtlijn is in Belgisch recht omgezet bij de bestreden wet, die de vrije beroepen echter uitsluit van het 
begrip onderneming en hen definieert als elke onderneming die geen koopman is in de zin van artikel 1 van het 
Wetboek van koophandel en die onderworpen is aan een bij wet opgericht tuchtorgaan. De vastgoedmakelaars 
zijn dus onderworpen aan de bestreden wet omdat hun activiteit als een handelsactiviteit wordt beschouwd 
(hoewel zij aan een tuchtorgaan zijn onderworpen), terwijl het merendeel van hun concurrenten opgesomd in 
A.4.1 dat niet zijn. De wetgever heeft die uitsluiting verantwoord door de omstandigheid dat zij zijn 
onderworpen aan de wet van 2 augustus 2002 « betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de 
onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen »; die wet bevat 
talrijke soortgelijke bepalingen als die van de bestreden wet, maar bevat geen algemeen verbod op oneerlijke 
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handelspraktijken, zoals de richtlijn 2005/29/EG dat vereist. De wetgever heeft in de parlementaire 
voorbereiding bovendien aangegeven dat het in de bestreden bepalingen gebruikte begrip onderneming moet 
worden opgevat in dezelfde zin als het begrip onderneming in het nationale en het Europese mededingingsrecht, 
behoudens voor wat betreft de beoefenaars van vrije beroepen, de tandartsen en de kinesisten (Parl. St., Kamer, 
2009-2010, DOC 52-2340/001, p. 14). 
 
 A.4.3.  De verzoekende partijen zijn van mening dat, ten aanzien van de bescherming van de consument, de 
beoefenaars van een vrij beroep en de andere ondernemingen, zoals de vastgoedmakelaars, zich in voldoende 
vergelijkbare situaties bevinden, aangezien die beide categorieën in de eerste plaats beogen beroepsmatig in hun 
levensonderhoud te voorzien. Beide categorieën doen dat individueel of collectief en moeten de financiële 
risico’s ervan dragen; zij stellen daden die als daden van koophandel moeten worden aangemerkt, ook al 
beperken de beoefenaars van vrije beroepen zich doorgaans - of dienen zij deontologisch zich te beperken - tot 
het leveren van intellectuele diensten, en zij bieden intellectuele diensten aan, ook al zijn de vastgoedmakelaars 
geen beoefenaars van een vrij beroep. Het gedrag van beide categorieën op de economische markten dient dus op 
gelijke wijze in juiste banen te worden geleid. Het verschil in behandeling dat het gevolg is van de bestreden 
bepaling kan niet worden verantwoord en blijkt in verscheidene opzichten : (1) de toepassing van verschillende 
procedures voor verschillende rechtscolleges brengt een onevenredige beperking van de rechten van de 
betrokken partijen met zich mee aangezien de voorzitter van de rechtbank van koophandel onbevoegd is 
tegenover de beoefenaars van vrije beroepen en hun dus geen verbod op oneerlijke marktpraktijken kan opleggen 
en dat ten nadele zowel van de consument als van de concurrent, hetgeen is afgekeurd in het arrest nr. 55/2011; 
(2) de beoefenaars van een vrij beroep kunnen, ten aanzien van een natuurlijke persoon die gebruikmaakt van 
hun diensten voor niet-beroepsdoeleinden, een clausule inzake forumkeuze bedingen die afwijkt van artikel 624, 
1°, 2° en 4°, van het Gerechtelijk Wetboek, hetgeen is afgekeurd in het voormelde arrest nr. 192/2011; (3) noch 
de consument, noch de ondernemingen kunnen een vordering tot staking instellen tegen de beoefenaar van een 
vrij beroep teneinde een oneerlijke praktijk te doen staken die nog niet ten uitvoer is gebracht maar die ophanden 
is, terwijl artikel 95 van de bestreden wet aan diegenen op wie zij van toepassing is elke met de eerlijke 
marktpraktijken strijdige daad verbiedt waardoor een onderneming de beroepsbelangen van één of meer andere 
ondernemingen schaadt of kan schaden; (4) de consument beschikt over een termijn van minimaal 
14 kalenderdagen waarbinnen hij de aan de bestreden wet onderworpen overeenkomst op afstand kan herroepen, 
terwijl de termijn waarbinnen aan de overeenkomst kan worden verzaakt en waarin is voorzien bij de in A.4.2 
bedoelde wet van 2 augustus 2002, die van toepassing is op de vrije beroepen, slechts 7 werkdagen bedraagt; het 
kan niet worden verantwoord dat de consument over een kortere bedenktijd beschikt indien hij een overeenkomst 
sluit met de beoefenaar van een vrij beroep, noch dat die in dat opzicht in een gunstiger positie wordt geplaatst 
dan die van een onderneming die aan de bestreden wet is onderworpen. 
 
 A.4.4.  De verzoekende partijen betogen dat de bestreden wet leidt tot een omzetting van de 
richtlijn 2005/29/EG die slechts gedeeltelijk is, zodat de oorspronkelijke doelstelling van de Europese wetgever 
die erin bestond de wetgevingen nader tot elkaar te brengen teneinde de consument beter te beschermen en de 
concurrentieverstoringen op te heffen niet bereikt is. Die gedeeltelijke en incoherente omzetting is bekritiseerd in 
de rechtsleer, door de Raad van State, in het arrest nr. 55/2011, door de Europese Commissie, die op 
29 september 2011 heeft beslist een zaak aanhangig te maken bij het Hof van Justitie, en door een lid van de 
Kamer van volksvertegenwoordigers dat een wetsvoorstel heeft ingediend om gevolg te geven aan dat arrest. 
 
 A.5.  De Ministerraad wijst erop dat de Europese Commissie op 13 september 2012 bij het Hof van Justitie 
van de Europese Unie tegen België een beroep wegens niet-nakoming heeft ingesteld (zaak C-421/12). De 
Commissie vraagt het Hof vast te stellen dat het Koninkrijk België « de krachtens artikel 3 juncto artikel 2, sub b 
en d, van richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken op hem rustende verplichtingen niet is 
nagekomen, doordat beoefenaren van vrije beroepen alsmede tandartsen en fysiotherapeuten van de 
werkingssfeer van de wet van 5 juni 2007 ter omzetting van die richtlijn zijn uitgesloten ». 
 
 Hij gedraagt zich voor het overige naar de wijsheid van het Hof. 
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- B - 

 

 B.1.  De artikelen 2, 1° en 2°, en 3, § 2, van de wet van 6 april 2010 betreffende 

marktpraktijken en consumentenbescherming (hierna : WMPC) bepalen : 

 

 « Art. 2.  Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder : 
 
 1°  onderneming : elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een 
economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen; 
 
 2°  beoefenaar van een vrij beroep : elke onderneming die geen koopman is in de zin van 
artikel 1 van het Wetboek van koophandel en die onderworpen is aan een bij wet opgericht 
tuchtorgaan; 
 
 […] 
 
 Art. 3.  […] 
 
 § 2.  Deze wet is niet van toepassing op de beoefenaars van een vrij beroep, de tandartsen 
en de kinesisten ». 
 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid ratione temporis 

 

 B.2.1.  Het beroep tot vernietiging is ingediend op grond van artikel 4, tweede lid, van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, dat bepaalt : 

 

 « Voor de Ministerraad, voor de Regering van een Gemeenschap of van een Gewest, voor 
de voorzitters van de wetgevende vergaderingen op verzoek van twee derde van hun leden of 
voor iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die doet blijken van een belang staat een 
nieuwe termijn van zes maanden open voor het instellen van een beroep tot vernietiging tegen 
een wet, een decreet of een in artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel, wanneer het Hof, 
uitspraak doende op een prejudiciële vraag, verklaard heeft dat die wet, dat decreet of die in 
artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel een van de in artikel 1 bedoelde regels of 
artikelen van de Grondwet schendt. De termijn gaat respectievelijk in op de datum van de 
kennisgeving van het door het Hof gewezen arrest aan, al naar het geval, de Eerste Minister 
en de voorzitters van de Regeringen en aan de voorzitters van de wetgevende vergaderingen, 
of op de datum van de bekendmaking van het arrest in het Belgisch Staatsblad ». 
 

 B.2.2.  In zijn arrest nr. 192/2011 van 15 december 2011 heeft het Hof geoordeeld dat de 

in B.1 weergegeven bepalingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden in zoverre 
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zij als gevolg hebben dat de beoefenaars van een vrij beroep van het toepassingsgebied van 

die wet zijn uitgesloten. 

 

 Dat arrest is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 7 maart 2012. 

 

 Het Hof had reeds hetzelfde geoordeeld in zijn arrest nr. 55/2011 van 6 april 2011, 

bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 8 juni 2011. 

 

 B.2.3.  De Ministerraad betwist de ontvankelijkheid ratione temporis van het beroep, 

waarbij hij betoogt dat de termijn van zes maanden die is bepaald in artikel 4, tweede lid, van 

de voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 loopt vanaf de bekendmaking of de 

kennisgeving van het eerste door het Hof gewezen arrest en slechts één enkele keer loopt 

omdat anders een rechtsonzekerheid wordt gecreëerd indien een nieuwe termijn kan worden 

geopend telkens wanneer het Hof zich vervolgens uitspreekt over een prejudiciële vraag met 

hetzelfde onderwerp. 

 

 B.2.4.  Artikel 4, tweede lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 is een algemene 

bepaling die de openstelling van een nieuwe termijn niet beperkt tot het geval dat het Hof 

voor het eerst heeft geoordeeld dat een wetskrachtige norm de regels schendt die het moet 

doen naleven. 

 

 De bijzondere wetgever heeft willen beletten dat bepalingen in de rechtsorde behouden 

blijven wanneer het Hof op prejudiciële vraag heeft verklaard dat zij strijdig zijn met de 

voormelde regels (zie Parl. St., Senaat, 2000-2001, nr. 2-897/1, p. 6). Het ligt in de lijn van 

die doelstelling het Hof te kunnen vragen dat het een einde aan de rechtsonzekerheid maakt, 

binnen zes maanden na de kennisgeving van elk arrest van het Hof waarbij zulk een 

schending wordt vastgesteld. 

 

 B.2.5.  Het beroep is ontvankelijk ratione temporis. 
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 Ten aanzien van het belang van de verzoekende partijen 

 

 B.3.1.  De Ministerraad betwist het belang van de verzoekende partijen om de 

vernietiging te vorderen van artikel 2, 1° en 2°, van de voormelde wet van 6 april 2010, 

waarbij hij doet gelden dat die vernietiging, die de wet de omschrijving van haar 

toepassingsgebied zou ontnemen, voor de verzoekende partijen zonder belang zou zijn. 

 

 B.3.2.  Artikel 2, 1° en 2°, van de bestreden wet definieert de begrippen « onderneming » 

en « beoefenaar van een vrij beroep ». Aangezien de exceptie van onontvankelijkheid die is 

afgeleid uit de ontstentenis van belang betrekking heeft op de draagwijdte die aan de 

bestreden bepaling dient te worden gegeven, valt het onderzoek van de ontvankelijkheid 

samen met het onderzoek van de grond van de zaak. 

 

 

 Ten gronde 

 

 B.4.1.  De WMPC is, net zoals de richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de 

Raad van 11 mei 2005 « betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens 

consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, 

Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en 

van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad » (hierna : de 

Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken) waarop zij grotendeels steunt, van toepassing op 

« ondernemingen ».  

 

 Het begrip « onderneming » in de zin van het recht van de Europese Unie omvat ook de 

beoefenaars van een vrij beroep (HvJ, 12 september 2000, C-180/98-C-184/98, Pavlov e.a., 

punt 77; 19 februari 2002, C-309/99, Wouters e.a., punten 45-49). 

 

 B.4.2.  In tegenstelling tot voormelde richtlijn, sluit artikel 3, § 2, van de WMPC evenwel 

de beoefenaars van een vrij beroep, alsook de tandartsen en de kinesisten, uit van haar 

toepassingsgebied. De « beoefenaar van een vrij beroep » wordt door artikel 2, 2°, van de 

WMPC gedefinieerd als « elke onderneming die geen koopman is in de zin van artikel 1 van 

het Wetboek van koophandel en die onderworpen is aan een bij wet opgericht tuchtorgaan ». 
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 B.4.3.  De beoefenaars van een vrij beroep zijn daarentegen wel onderworpen aan de 

bepalingen van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de misleidende en vergelijkende 

reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije 

beroepen (hierna : WVB), voor zover zij vallen onder de andersluidende definitie van « vrij 

beroep » in artikel 2, 1°, van die wet, zijnde « elke zelfstandige beroepsactiviteit die 

dienstverlening of levering van goederen omvat welke geen daad van koophandel of 

ambachtsbedrijvigheid is, zoals bedoeld in de wet van 18 maart 1965 op het ambachtsregister 

en die niet wordt bedoeld in de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de 

voorlichting en bescherming van de consument, met uitsluiting van de 

landbouwbedrijvigheden en de veeteelt ». 

 

 B.5.  Het beroep, ingesteld op grond van artikel 4, tweede lid, van de bijzondere wet van 

6 januari 1989 ingevolge het arrest nr. 192/2011 van 15 december 2011, bekendgemaakt in 

het Belgisch Staatsblad van 7 maart 2012, heeft betrekking op de uitsluiting van de 

beoefenaars van vrije beroepen uit het toepassingsgebied van de WMPC. 

 

 B.6.1.  Volgens een vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie is 

een onderneming « elke eenheid die een economische activiteit uitoefent, ongeacht haar 

rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd » (HvJ, 23 april 1991, C-41/90, Höfner 

en Elser, punt 21; 16 november 1995, C-244/94, Fédération française des sociétés 

d'assurances e.a., punt 14; 19 februari 2002, C-309/99, Wouters e.a., punt 46). 

 

 Een « economische activiteit » is volgens het Hof van Justitie « iedere activiteit bestaande 

in het aanbieden van goederen en diensten op een bepaalde markt » (HvJ, 16 juni 1987, 

118/85, Commissie t. Italië, punt 7; 18 juni 1998, C-35/96, Commissie t. Italië, punt 36; 

19 februari 2002, C-309/99, Wouters e.a., punt 47).  

 

 B.6.2.  Artikel 2, 1°, van de WMPC definieert de « onderneming » als « elke natuurlijke 

persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn 

verenigingen ». Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat dit begrip moet worden opgevat 

in dezelfde zin als het begrip « onderneming » in het nationale en het Europese 

mededingingsrecht, behoudens voor wat betreft de beoefenaars van vrije beroepen, de 

tandartsen en de kinesisten (Parl. St., Kamer, 2009-2010, DOC 52-2340/001, p. 14). 
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 Artikel 2, 6°, van de WMPC definieert het begrip « dienst » als « elke prestatie verricht 

door een onderneming in het kader van haar professionele activiteit of in uitvoering van haar 

statutair doel ».  

 

 B.7.  Ten aanzien van de bescherming van de consument bevinden de beoefenaars van 

een vrij beroep en de andere ondernemingen zich in voldoende vergelijkbare situaties, 

aangezien zij beiden in de eerste plaats beogen beroepsmatig te voorzien in hun 

levensonderhoud. Beide categorieën streven hun economisch doel alleen of in een associatie 

in de rechtsvorm van een vennootschap na. Beide categorieën dragen de aan de uitoefening 

van die activiteiten verbonden financiële risico's, omdat zij in geval van een verschil tussen 

uitgaven en inkomsten zelf het tekort dienen te dragen. 

 

 Hoewel de beoefenaars van vrije beroepen zich doorgaans beperken of krachtens hun 

deontologische codes dienen te beperken tot het leveren van intellectuele diensten, komt het 

eveneens voor dat zij daden stellen die als daden van koophandel zijn aan te merken. 

Omgekeerd bestaat de duurzame economische activiteit van verscheidene ondernemingen die 

geen beoefenaars van een vrij beroep zijn, erin intellectuele diensten aan te bieden. 

 

 Ten aanzien van zowel de beoefenaars van een vrij beroep als de andere ondernemingen 

dient bijgevolg op gelijke wijze hun gedrag op de economische markten in juiste banen te 

worden geleid, dient de goede werking van het concurrentiespel te worden verzekerd, en 

dienen de belangen van de concurrenten en de afnemers van goederen en diensten te worden 

beschermd. 

 

 B.8.  Het verschil in behandeling tussen bepaalde categorieën van personen dat 

voortvloeit uit de toepassing van verschillende procedures voor verschillende rechtscolleges, 

is op zich niet discriminerend. Van discriminatie zou slechts sprake kunnen zijn, indien het 

verschil in behandeling dat voortvloeit uit de toepassing van die procedures gepaard zou gaan 

met een onevenredige beperking van de rechten van de betrokken partijen. 
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 B.9.  In de parlementaire voorbereiding wordt niet uiteengezet waarom het begrip 

« beoefenaar van een vrij beroep » wordt beperkt tot die vrije beroepen die zijn onderworpen 

aan een bij wet opgericht tuchtorgaan. Nochtans heeft die beperking als gevolg dat sommige 

beoefenaars van beroepen die traditioneel als vrij beroep worden beschouwd, toch zijn 

onderworpen aan de bepalingen van de WMPC en bijgevolg voor de voorzitter van de 

rechtbank van koophandel kunnen worden aangesproken met een vordering tot staking op 

grond van het algemene verbod op oneerlijke marktpraktijken, louter op grond van het 

gegeven dat voor hun beroepscategorie geen bij wet opgericht tuchtorgaan bestaat. 

 

 B.10.  De beoefenaars van vrije beroepen hebben weliswaar een zekere maatschappelijke 

verantwoordelijkheid, beschikken over een eigen deontologie en worden gekenmerkt door een 

hoge graad van onafhankelijkheid en een op discretie steunende vertrouwensrelatie met de 

cliënt. 

 

 Zelfs in de mate waarin die kenmerken en waarden verschillen van die van de 

ondernemingen die niet onder de definitie van het « vrij beroep » vallen, verantwoorden zij 

niet dat voor bepaalde door beoefenaars van vrije beroepen verrichte daden niet dezelfde 

bescherming van de consument en van de concurrent bestaat als onder de WMPC. Er wordt 

niet aangetoond op welke wijze de algemene toepasselijkheid van de WMPC de voormelde 

kenmerken en waarden in het gedrang zou kunnen brengen.  

 

 Zoals ook blijkt uit artikel 3, lid 8, van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken, doet de 

toepasselijkheid van de WMPC overigens geen afbreuk aan de vestigingsvoorwaarden, de 

vergunningsregelingen, de deontologische gedragscodes of andere specifieke voorschriften 

die op de vrije beroepen betrekking hebben om de voormelde kenmerken en waarden te 

waarborgen. 

 

 B.11.  Artikel 2, 2°, van de bestreden wet is onlosmakelijk verbonden met artikel 3, § 2, 

en dient bijgevolg eveneens te worden vernietigd. 

 

 B.12.  Het middel is gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 vernietigt de artikelen 2, 2°, en 3, § 2, van de wet van 6 april 2010 betreffende 

marktpraktijken en consumentenbescherming.  

 

 Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 9 juli 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux R. Henneuse 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummers 5482, 5507 en 5519 

 

 

Arrest nr. 100/2013 

van 9 juli 2013 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 134 van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Aarlen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, de rechters A. Alen, 

J.-P. Snappe, E. Derycke en T. Merckx-Van Goey, en overeenkomstig artikel 60bis van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter 

R. Henneuse, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van emeritus 

voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 

 

 a.  Bij vonnis van 5 september 2012 in zake Philippe Jadoul en Christine Jacqmart tegen 

de Belgische Staat, FOD Financiën, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen 

op 14 september 2012, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Aarlen de volgende 

prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schendt artikel 134 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen [1992], eventueel in 

samenhang gelezen met artikel 140 van hetzelfde Wetboek en met artikel 23, § 2, van de 

overeenkomst tussen België en Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting, de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet,  

 

 in zoverre het, voor de koppels voor wie een gemeenschappelijke aanslag wordt 

gevestigd, voorziet in de aanrekening van de toeslag op de belastingvrije som voor een kind 

ten laste bij de persoon met het hoogste belastbare inkomen, zelfs wanneer dat inkomen 

belastingvrij is met toepassing van een overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting, 

waardoor dat fiscale voordeel verdwijnt, 

 

 terwijl de koppels die een feitelijk gezin vormen en voor wie afzonderlijke aanslagen 

worden gevestigd, kunnen kiezen bij welke persoon de toeslag op de belastingvrije som voor 

een kind ten laste wordt aangerekend, zodat, wanneer de ene met toepassing van een 

overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting belastingvrije inkomsten geniet die 

hoger liggen dan die van zijn partner, die laatstgenoemde het kind ten laste kan nemen, 

waardoor het verlies van dat fiscale voordeel wordt vermeden ? ». 

 

 b.  Bij vonnis van 17 oktober 2012 in zake Albert Stebel en Nicole Bomble tegen de 

Belgische Staat, FOD Financiën, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 

25 oktober 2012, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Aarlen de volgende prejudiciële 

vraag gesteld : 

 

 « Schendt artikel 134 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, eventueel in 

samenhang gelezen met artikel 140 van hetzelfde Wetboek en met artikel 23, § 2, van de 

overeenkomst tussen België en Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting, de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet,  

 

 in zoverre het voor de echtgenoten erin voorziet dat de in de artikelen 132 en 133, 2° en 

3°, bedoelde verhogingen bij voorrang worden aangerekend op het deel van het inkomen van 

de echtgenoot met de hoogste beroepsinkomsten, zelfs wanneer dat inkomen belastingvrij is 

met toepassing van een overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting, waardoor dat 

fiscale voordeel verdwijnt, 

 

 terwijl de koppels die een feitelijk gezin vormen en voor wie afzonderlijke aanslagen 

worden gevestigd, kunnen kiezen bij welke persoon de toeslag op de belastingvrije som voor 

een kind ten laste wordt aangerekend, zodat, wanneer de ene met toepassing van een 

overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting belastingvrije inkomsten geniet die 

hoger liggen dan die van zijn partner, die laatstgenoemde het kind ten laste kan nemen, 

waardoor het verlies van dat fiscale voordeel wordt vermeden ? ». 

 

 c.  Bij vonnis van 14 november 2012 in zake Philippe Jadoul en Christine Jacqmart tegen 

de Belgische Staat, FOD Financiën, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen 
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op 22 november 2012, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Aarlen de volgende 

prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schendt artikel 134 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen [1992], eventueel in 

samenhang gelezen met artikel 140 van hetzelfde Wetboek en met artikel 23, § 2, van de 

overeenkomst tussen België en Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting, de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet,  

 

 in zoverre het, voor de koppels voor wie een gemeenschappelijke aanslag wordt 

gevestigd, voorziet in de aanrekening van de toeslag op de belastingvrije som voor een kind 

ten laste bij de persoon met het hoogste belastbare inkomen, zelfs wanneer dat inkomen 

belastingvrij is met toepassing van een overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting, 

waardoor dat fiscale voordeel verdwijnt, 

 

 terwijl de koppels die een feitelijk gezin vormen en voor wie afzonderlijke aanslagen 

worden gevestigd, kunnen kiezen bij welke persoon de toeslag op de belastingvrije som voor 

een kind ten laste wordt aangerekend, zodat, wanneer de ene met toepassing van een 

overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting belastingvrije inkomsten geniet die 

hoger liggen dan die van zijn partner, die laatstgenoemde het kind ten laste kan nemen, 

waardoor het verlies van dat fiscale voordeel wordt vermeden ? ». 

 

 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5482, 5507 en 5519 van de rol van het Hof, 

werden samengevoegd. 

 

 

 Memories zijn ingediend door : 

 

 -  Philippe Jadoul en Christine Jacqmart, wonende te 6769 Meix-devant-Virton, rue des 

Aubépines 25, in de zaak nr. 5482 ; 

 

 -  de Ministerraad, in elke van de zaken. 

 

 De Ministerraad heeft een memorie van antwoord ingediend in de zaak nr. 5482. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 15 mei 2013 : 

 

 -  is  verschenen : Mr. B. Billet, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. J. Fekenne, 

advocaat bij de balie te Luik, voor de Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en E. Derycke verslag uitgebracht; 

 

 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 

 

 -  zijn de zaken in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in de bodemgeschillen 

 

 In elk van de drie samengevoegde zaken heeft een van de echtgenoten of wettelijk samenwonenden bij de 

fiscale kamer van de Rechtbank van eerste aanleg te Aarlen een verzoek tot ontheffing ingesteld tegen bijdragen 

in de personenbelasting en de aanvullende gemeentebelasting.  

 

 Bij beide koppels ontvangt een van de partners inkomsten van Luxemburgse oorsprong en de andere 

bezoldigingen van Belgische oorsprong. Elk koppel heeft één of twee kinderen ten laste en het is de echtgenoot 

die de inkomsten van Luxemburgse oorsprong ontvangt, die het hoogste inkomen heeft. Echter, luidens 

artikel 134 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992) wordt de toeslag op de 

belastingvrije som voor een kind ten laste bij voorrang aangerekend op het deel van het inkomen van de 

echtgenoot met de hoogste beroepsinkomsten, zelfs wanneer dat inkomen is vrijgesteld met toepassing van een 

overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting, te dezen de overeenkomst tussen België en Luxemburg 

tot het vermijden van dubbele belasting, hetgeen bijgevolg tot het verlies van dat voordeel leidt, aldus de 

verwijzende rechter. 

 

 Dat is niet het geval, zo onderstrepen de verzoekers, voor de koppels die in een feitelijk gezin leven en ten 

aanzien van wie afzonderlijke belastingen worden geheven en die bijgevolg kunnen kiezen bij wie de toeslag op 

de belastingvrije som voor een kind ten laste kan worden aangerekend. 

 

 Het is in die context dat de Rechtbank van eerste aanleg te Aarlen de hiervoor weergegeven prejudiciële 

vragen aan het Hof stelt.  

 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.1.  De verzoekers in de zaken nrs. 5482 en 5519 voeren aan dat de prejudiciële vraag bevestigend dient 

te worden beantwoord. In de eerste plaats is de aanvullende belasting die zij verschuldigd zijn, verschuldigd door 

het feit dat de belastingadministratie in het Frans de woorden « exemption » en « exonération » met elkaar 

verward. 

 

 A.1.2.  De Ministerraad antwoordt dat de Rechtbank van eerste aanleg die kwestie definitief heeft beslecht 

door te oordelen dat, enerzijds, beide woorden te dezen dezelfde betekenis hadden en, anderzijds, de voorrang 

van het internationaal recht op het intern recht te dezen in acht werd genomen. 

 

 A.2.1.  De verzoekers beweren vervolgens dat geen enkele reden verantwoordt dat de feitelijk 

samenwonenden kunnen kiezen om de belastingvrije som voor een kind ten laste aan te rekenen op de inkomsten 

van het ene of het andere lid van het koppel, terwijl dat niet het geval is voor de gehuwde of wettelijk 

samenwonende koppels. 

 

 A.2.2.  De Ministerraad voert aan dat de prejudiciële vraag die het voorwerp uitmaakt van elk van de drie 

samengevoegde zaken, ontkennend dient te worden beantwoord. 

 

 In de eerste plaats zijn de onderscheiden categorieën vanuit juridisch oogpunt immers niet vergelijkbaar. 

Het Hof heeft in zijn arrest nr. 57/2001 van 8 mei 2001 geoordeeld dat een verschil bestaat op basis van een 

objectief criterium, daar de feitelijk samenwonenden niet zijn toegetreden tot het instituut van het huwelijk. De 

respectieve verbintenissen van de enen en de anderen zijn niet dezelfde. Bovendien vormen de gehuwde koppels 

en de samenwonenden een unieke fiscale entiteit, hetgeen niet het geval is voor de feitelijk samenwonenden die 

alleenstaande zijn in fiscaal opzicht. 

 

 Het verschil in behandeling vloeit niet voort uit de in de prejudiciële vraag vermelde wetsbepalingen, maar 

uit de keuze van de wetgever om een onderscheid te maken tussen het instituut van het huwelijk en dat van de 

wettelijke samenwoning, enerzijds, en dat van de feitelijke samenwoning, anderzijds. Het Hof is niet bevoegd 

om die keuze te beoordelen. Het heeft aldus in zijn arrest nr. 185/2002 van 11 december 2002 vastgesteld dat het 

verschil in behandeling niet verantwoord was, maar voortvloeide uit het feit dat de wetgever niet had voorzien in 
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bijzondere bepalingen voor de ongehuwde samenwonenden. De Ministerraad voegt eraan toe dat de wetgever 

echter met volledige kennis van zaken geen enkele bijzondere maatregel in die zin heeft genomen. 

 

 In ondergeschikte orde dient ten slotte te worden beschouwd dat het verschil in behandeling verantwoord 

is. In principe werden, tot en met het aanslagjaar 2004, om het bedrag van de vermindering voor de bij 

overeenkomst vrijgestelde inkomsten te bepalen, de belastingen van de echtgenoten, berekend enerzijds op het 

laagste beroepsinkomen en anderzijds op het hoogste beroepsinkomen, daarnaast vermeerderd met het 

gezinsinkomen, immers met elkaar opgeteld en werd de vermindering voor inkomsten van buitenlandse 

oorsprong berekend naar rata van de vrijgestelde inkomsten in het totaal van de belastbare inkomsten van beide 

echtgenoten. Die berekeningswijze per gezin had tot gevolg dat de vermeerderingen van de belastingvrije som 

voor een kind ten laste, die werden aangerekend op de grondslag die het hoogste beroepsinkomen omvatte, 

uiteindelijk werden verdeeld onder de echtgenoten in verhouding tot het aandeel van elk van hen in het 

gezamenlijk belastbare inkomen van het gezin, zodat de voordelen voor een kind ten laste slechts « verloren » 

waren in verhouding tot de vrijgestelde inkomsten in het totaal van de inkomsten van beide echtgenoten. 

 

 De Ministerraad merkt op dat die wijze van berekening van de belasting is bekritiseerd door verschillende 

arresten, met name van het Hof van Cassatie (Cass., 5 december 1996, Arr. Cass., 1996, p. 1167) en van het Hof 

(nrs. 84/97 en 21/98). Uit die rechtspraak werd afgeleid dat de belastingvermindering voor elk van de 

echtgenoten afzonderlijk moest worden berekend, waarbij de vermeerderingen voor een kind ten laste 

daarentegen verder bij voorrang werden aangerekend op het deel van het inkomen van de echtgenoot met de 

hoogste beroepsinkomsten overeenkomstig artikel 134, tweede lid, van het WIB 1992. 

 

 Om nieuwe geschillen ter zake te voorkomen, tot de inwerkingtreding van de wetswijziging ingevoerd bij 

artikel 41 van de wet van 10 augustus 2001 houdende hervorming van de personenbelasting (aanslagjaren 2005 

en volgende), heeft de administratie twee onderscheiden berekeningen uitgevoerd : één met berekening van de 

belastingvermindering per gezin en, hierdoor, verdeling tussen de echtgenoten van de voordelen die voortvloeien 

uit de belastingvrije sommen, zoals die berekening voortvloeide uit de bepalingen van artikel 155 van het 

WIB 1992 dat voor die aanslagjaren van toepassing was; en een andere met berekening van de belasting « per 

echtgenoot » en aanrekening van het voordeel dat voortvloeit uit de vermeerderingen van de belastingvrije som 

op het deel van het inkomen van de echtgenoot met de hoogste beroepsinkomsten. De uiteindelijk gekozen 

berekening was die welke het meest gunstig was voor de echtgenoten. 

 

 Ten slotte, in tegenstelling tot wat de verzoekers beweren, kunnen zij niet betwisten dat zij in Luxemburg 

alle voordelen voor een kind ten laste waarin de Luxemburgse wetgeving voorziet, hebben gekregen of konden 

genieten. 

 

 Hetgeen zij in werkelijkheid wensen, is dat, na het ontvangen van bij overeenkomst vrijgestelde inkomsten, 

de echtgenoot met inkomsten van Belgische oorsprong de aanrekening kan genieten van de toeslagen op de 

belastingvrije som voor een kind ten laste. Op die manier zouden twee categorieën van echtgenoten verschillend 

worden behandeld, namelijk diegenen die zich bevinden in het geval van de verzoekers en die de fiscale 

voordelen die worden toegekend voor een kind ten laste steeds twee keer kunnen genieten, en de andere 

belastingplichtigen, met name diegenen die alleen inkomsten van Belgische oorsprong ontvangen en die 

voordelen slechts één keer genieten. 

 

 De met Luxemburg gesloten overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting bepaalt dat de 

inkomsten die in die Staat belastbaar zijn, in België belastingvrij zijn, maar dat die vrijstelling het recht van 

België niet beperkt om, bij het vaststellen van het tarief van zijn belastingen, rekening te houden met de 

inkomsten en de bestanddelen van het vermogen die aldus zijn vrijgesteld. België past die overeenkomst correct 

toe wanneer het de toeslagen op de belastingvrije sommen aanrekent op de inkomsten van de echtgenoot doordat 

zij hoger liggen dan die van de andere echtgenoot. Hoewel die overeenkomst België in staat stelt rekening te 

houden met de vrijgestelde inkomsten om de belasting op de andere inkomsten te berekenen, strekt zij geenszins 

ertoe dat rekening wordt gehouden met de vrijgestelde inkomsten om het tarief van de belasting op de andere 

inkomsten te verminderen. 

 

 De Ministerraad besluit dat de verzoekers dus niet vragen om te worden behandeld zoals de feitelijke 

gezinnen, maar wel om beter dan alle andere belastingplichtigen te worden behandeld. 
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- B - 

 

 B.1.1.  Artikel 134 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992), 

zoals het van toepassing is op het aanslagjaar 2002, bepaalt : 

 

 « Het in artikel 131, 2°, vermelde basisbedrag wordt aangerekend op datgene van de in 

artikel 127, vermelde inkomensdelen dat bestaat uit de inkomsten van de betrokken 

echtgenoot of die inkomsten omvat. Wanneer één van die inkomensdelen lager is dan 

4.240 EUR (basisbedrag 3.250 EUR), wordt het saldo aangerekend op het andere 

inkomensdeel.  

 

 Daarna worden de in de artikelen 132 en 133, 2° en 3°, vermelde toeslagen bij voorrang 

aangerekend op het inkomensdeel van de echtgenoot met het hoogste beroepsinkomen. 

Wanneer dat inkomensdeel lager is dan het totaal van die toeslagen wordt het saldo 

aangerekend op het andere inkomensdeel.  

 

 De belastingvrije som wordt aangerekend op de opeenvolgende inkomensschijven, te 

beginnen met de eerste ». 

 

 Voor het aanslagjaar 2004 is dat artikel als volgt aangevuld : 

 

 « § 1.  Het in artikel 131, 2°, vermelde basisbedrag wordt aangerekend op datgene van de 

in artikel 127, vermelde inkomensdelen dat bestaat uit de inkomsten van de betrokken 

echtgenoot of die inkomsten omvat. Wanneer één van die inkomensdelen lager is dan het 

bedrag vermeld in artikel 131, 2°, wordt het saldo aangerekend op het andere inkomensdeel.  

 

 Daarna worden de in de artikelen 132 en 133, 2° en 3°, vermelde toeslagen bij voorrang 

aangerekend op het inkomensdeel van de echtgenoot met het hoogste beroepsinkomen. 

Wanneer dat inkomensdeel lager is dan het totaal van die toeslagen wordt het saldo 

aangerekend op het andere inkomensdeel. 

 

 § 2.  De belastingvrije som wordt per belastingplichtige aangerekend op de 

opeenvolgende inkomensschijven, te beginnen met de eerste.  

 

 § 3.  Het deel van de belastingvrije som dat na toepassing van de §§ 1 en 2 niet is 

aangerekend, wordt in de mate dat het betrekking heeft op de toeslagen vermeld in 

artikel 132, eerste lid, 1° tot 6°, omgezet in een terugbetaalbaar belastingkrediet.  

 

 Het belastingkrediet is gelijk aan het deel van de belastingvrije som dat met toepassing 

van het eerste lid kan worden omgezet, vermenigvuldigd met het tarief van de 

corresponderende inkomensschijf, met een maximum van 340 EUR (basisbedrag 250 EUR) 

per kind ten laste ». 

 

 B.1.2.  Artikel 140 van hetzelfde Wetboek, zoals het van toepassing is op het aanslagjaar 

2002, bepaalt :  
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 « Wanneer verscheidene afzonderlijk belastbare belastingplichtigen deel uitmaken van 

hetzelfde gezin, worden de in artikel 136 vermelde personen die eveneens van dat gezin deel 

uitmaken, beschouwd als ten laste van de belastingplichtige die in feite aan het hoofd van dat 

gezin staat.  

 

 Wanneer het samengetelde nettobedrag der bestaansmiddelen van die belastingplichtige 

en van de personen te zijnen laste lager is dan zoveel maal 1.960 EUR (basisbedrag 

1.500 EUR) als het gezin personen ten laste plus één telt, mag die belastingplichtige ervan 

afzien als te zijnen laste te beschouwen de personen waarvoor hij over geen 1.960 EUR 

(basisbedrag 1.500 EUR) bestaansmiddelen beschikt en worden die personen alsdan 

beschouwd als ten laste van diegene van de andere van het gezin deel uitmakende 

belastingplichtigen die het meeste tot hun onderhoud bijdraagt ». 

 

 B.1.3.  Artikel 23 van de Overeenkomst tussen België en Luxemburg tot het vermijden 

van dubbele belasting bepaalt : 

 

 « […] 

 

 § 2.  Met betrekking tot verblijfhouders van België wordt dubbele belasting op de 

volgende wijze voorkomen : 

 

 1°  inkomsten afkomstig uit Luxemburg met uitzondering van de in 2° en 3° bedoelde 

inkomsten en in Luxemburg gelegen bestanddelen van het vermogen, die volgens de 

voorgaande artikelen in die Staat belastbaar zijn, zijn in België vrijgesteld van belastingen. 

Die vrijstelling beperkt niet het recht van België om met de aldus vrijgestelde inkomsten en 

bestanddelen van het vermogen rekening te houden bij de bepaling van het tarief van zijn 

belastingen; 

 

 […] ». 

 

 B.1.4.  Ten aanzien van de vermindering voor inkomsten van buitenlandse oorsprong 

bepaalt artikel 155 van het WIB 1992 : 

 

 « Inkomsten die krachtens internationale overeenkomsten ter voorkoming van dubbele 

belasting zijn vrijgesteld, komen in aanmerking voor het bepalen van de belasting, maar deze 

wordt verminderd naar de verhouding tussen de inkomsten die zijn vrijgesteld en het geheel 

van de inkomsten. 

 

 […] ». 

 

 B.2.  Uit de feiten van de voor de verwijzende rechter hangende zaken, de motieven van 

de verwijzingsbeslissingen en de voormelde bepalingen blijkt dat het Hof wordt verzocht zich 

uit te spreken over de bestaanbaarheid, met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van het 
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voormelde artikel 134, § 1, van het WIB 1992, in zoverre die bepaling, zelfs wanneer het 

inkomen van een echtgenoot of van een wettelijk samenwonende is vrijgesteld 

overeenkomstig het voormelde artikel 23, § 2, 1°, van de Overeenkomst tussen België en 

Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting, een verschil in behandeling zou invoeren 

tussen de gehuwde koppels en de samenwonenden, enerzijds, en de koppels die feitelijk 

samenwonen, anderzijds. 

 

 De in het geding zijnde bepaling heeft tot gevolg de toeslag op de belastingvrije som voor 

een kind ten laste aan te rekenen bij de belastingplichtige met het hoogste belastbaar inkomen, 

waardoor, volgens de verwijzende rechter, de gehuwde koppels en de wettelijk 

samenwonenden het fiscaal voordeel zouden verliezen, terwijl, luidens artikel 140 van het 

WIB 1992, zoals het door de belastingadministratie wordt toegepast, de feitelijk 

samenwonenden kunnen bepalen wie van hen het kind ten laste neemt. Het Hof wordt dus 

verzocht zich uit te spreken over de bestaanbaarheid, in het licht van het beginsel van 

gelijkheid en niet-discriminatie, van het criterium dat de wetgever heeft gekozen om te 

bepalen wie van de echtgenoten of van de wettelijk samenwonenden, enerzijds, of van de 

feitelijk samenwonenden, anderzijds, het fiscaal voordeel voor een kind ten laste kan 

aanrekenen. 

  

 B.3.  Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 10 augustus 2001 houdende 

hervorming van de personenbelasting blijkt dat een van de krachtlijnen van het ontwerp erin 

bestaat een doelstelling van « neutraliteit ten opzichte van de samenlevingsvorm » na te 

streven (Parl. St., Kamer, 2000-2001, DOC 50-1270/001, pp. 7 en 68; ibid., 1270/006, p. 7; 

Parl. St., Senaat, 2000-2001, nr. 2-832/3, p. 3). De fiscale hervorming beoogt : 

 

 « de maatregelen die ongunstig zijn voor de gehuwden te schrappen en voorziet erin 

samenwonenden die een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd, te laten 

genieten van de voordelen die aan het huwelijk zijn verbonden. 

 

 Concreet houdt de hervorming in : […] gelijke belastingvrije sommen voor gehuwden, 

samenwonenden en alleenstaanden; […] » (Parl. St., Kamer, 2000-2001, DOC 50-1270/001, 

p. 7; ibid., 1270/006, pp. 9-10). 

 

 « De fiscaalwettelijke gelijkschakeling heeft als gevolg dat de fiscale voordelen die 

gehuwden hadden op samenwonenden, nu ook gelden voor de wettelijke samenwonenden » 

(ibid., 1270/001, p. 8). 
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 B.4.1.  Wat de gehuwde of wettelijk samenwonende belastingplichtigen betreft, rekent 

het voormelde artikel 134, § 2, van het WIB 1992 de verhoogde belastingvrije som voor een 

kind ten laste bij voorrang aan bij de echtgenoot met het hoogste belastbaar inkomen. 

 

 Voor de feitelijk samenwonende met gemeenschappelijke kinderen ten laste, kent 

artikel 140, eerste lid, van het WIB 1992 aan de feitelijk samenwonende die in feite aan het 

hoofd van het gezin staat, het recht toe om de in het geding zijnde verhoogde belastingvrije 

som aan te rekenen. 

 

 B.4.2.  Onder voorbehoud van het criterium dat is gekozen om te bepalen welke 

echtgenoot of wettelijk samenwonende, enerzijds, of feitelijk samenwonende, anderzijds, het 

fiscaal voordeel kan genieten, is de door de wetgever gekozen oplossing in artikel 134, § 2, 

van het WIB 1992 voor de eerstgenoemden, en in artikel 140, eerste lid, voor de 

laatstgenoemden, dezelfde, namelijk de aanrekening bij één enkele van de echtgenoten, 

wettelijk samenwonenden of feitelijk samenwonenden van het genot van het voordeel voor 

een kind ten laste. 

 

 B.5.  De verwijzende rechter verzoekt het Hof zich uit te spreken over het verschil in 

behandeling tussen de gehuwde of wettelijk samenwonende belastingplichtigen, enerzijds, en 

de feitelijk samenwonenden, anderzijds, dat voortvloeit uit de toepassing van twee 

verschillende criteria voor de vaststelling van de verkrijger van het fiscaal voordeel, in het 

bijzonder wanneer de echtgenoot of de wettelijk samenwonende met de hoogste inkomsten is 

vrijgesteld op grond van de Overeenkomst tussen België en Luxemburg tot het vermijden van 

dubbele belasting. 

 

 B.6.  De juridische toestand van een samenwonende die is gehuwd of die een verklaring 

van wettelijke samenwoning heeft afgelegd, verschilt van die van een samenwonende die 

noch gehuwd, noch wettelijk samenwonend is, zowel wat zijn plichten tegenover de persoon 

met wie hij samenwoont als wat zijn vermogensrechtelijke toestand betreft. 

 

 Die verschillen kunnen, wanneer zij verband houden met het doel van de maatregel, een 

verschil in behandeling tussen die twee categorieën van samenwonenden verantwoorden. 
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 B.7.1.  In het licht van het in B.3 omschreven doel, vermocht de wetgever redelijkerwijs 

te beslissen om op de feitelijk samenwonenden het criterium van de leiding van het gezin toe 

te passen. Dat criterium impliceert immers geen enkele inmenging in het privéleven van de 

betrokkenen, aangezien zij aan de belastingadministratie kunnen aangeven wie van hen moet 

worden beschouwd als de persoon die aan het hoofd van het gezin staat. 

 

 B.7.2.  Evenzo vermocht de wetgever redelijkerwijs, in het licht van hetzelfde doel van 

neutraliteit ten aanzien van de levenskeuzes en de niet-inmenging in het privéleven, te 

vermoeden dat de gehuwde belastingplichtige en de wettelijk samenwonende met het hoogste 

inkomen meer bijdragen tot het onderhoud van de kinderen ten laste van het koppel, zodat zij 

de in het geding zijnde aanrekening kunnen genieten. 

 

 B.7.3.  Zoals het eraan heeft herinnerd in zijn arrest nr. 57/2001 van 8 mei 2001, merkt 

het Hof voorts op dat de administratie, in ondergeschikte orde, de keuze die de feitelijk 

samenwonenden hebben gemaakt, volgens objectieve criteria kan beoordelen, met name 

wanneer zou blijken dat de door de feitelijk samenwonenden gemaakte keuze tot gevolg had 

dat de vrijgestelde som tweemaal zou worden aangerekend. In de hypothese dat een feitelijk 

samenwonende hogere inkomsten zou ontvangen die zijn vrijgesteld op basis van de 

voormelde Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting, belet artikel 140, eerste lid, 

van het WIB 1992 de administratie aldus niet om het voordeel van de betwiste aanrekening te 

weigeren voor de feitelijk samenwonende die een lager, in België belast inkomen ontvangt. 

 

 B.8.1.  Hoewel het juist is dat, met toepassing van het voormelde artikel 155 van het 

WIB 1992, de krachtens internationale overeenkomsten tot het vermijden van dubbele 

belasting vrijgestelde inkomsten in aanmerking worden genomen voor het bepalen van de 

belastbare grondslag, heeft dat niet tot gevolg, in tegenstelling tot wat de verwijzende rechter 

vaststelt, dat de gehuwde belastingplichtige, de wettelijk samenwonende of de feitelijk 

samenwonende noodzakelijkerwijs het voordeel van de vrijstelling verliest. Die 

belastingplichtigen zullen dat voordeel immers in voorkomend geval in Luxemburg kunnen 

genieten. Het staat aan de feitenrechter in dat opzicht de situatie na te gaan van de 

belastingplichtigen die de belasting betwisten.  
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 B.8.2.  Aldus, aangezien de wetgever ervoor heeft gekozen het genot van het voordeel 

slechts aan één enkele belastingplichtige toe te kennen, ongeacht of die gehuwd, wettelijk 

samenwonend of feitelijk samenwonend is, zou elke andere oplossing in het voordeel van de 

gehuwde echtgenoten of de wettelijk samenwonenden om reden dat, wanneer de echtgenoot 

of de wettelijk samenwonende is vrijgesteld op basis van het voormelde artikel 23, § 2, 1°, 

van de Overeenkomst tussen België en Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting, 

de echtgenoot met het laagste inkomen het voordeel van de aanrekening verliest, 

discriminerend zijn ten opzichte van de situatie van de gehuwde koppels en van de wettelijk 

samenwonenden en ten opzichte van de andere alleenstaande belastingplichtigen, met 

inbegrip van de feitelijk samenwonenden die alleen inkomsten in België ontvangen. Het zou 

immers in strijd zijn met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie dat sommige 

belastingplichtigen de vermindering voor een kind ten laste twee keer zouden kunnen 

genieten. 

 

 Dat is niet het doel van de Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting, die 

ertoe strekt te voorkomen dat twee belastingplichtigen twee keer worden belast door twee 

verschillende Staten op eenzelfde inkomen, maar die in geen geval tot doel heeft hun toe te 

laten de vermindering voor een kind ten laste te genieten in elk van de twee Staten die de 

Overeenkomst hebben gesloten.  

 

 B.9.  Hieruit vloeit voort dat het verschil in behandeling waarop in de prejudiciële vraag 

wordt gewezen, onbestaande is. 

 

 B.10.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 134 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 schendt de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 9 juli 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux R. Henneuse 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5485 

 
 

Arrest nr. 101/2013 
van 9 juli 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 25bis tot 25septies van het decreet van 

het Waalse Gewest van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke 

elektriciteitsmarkt, zoals ingevoegd bij artikel 41 van het decreet van 17 juli 2008, gesteld 

door het Hof van Beroep te Luik. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, 

P. Nihoul en F. Daoût, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter R. Henneuse, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 6 september 2012 in zake de cvba « Tecteo » tegen de 
vzw « Test-Aankoop », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 
21 september 2012, heeft het Hof van Beroep te Luik de volgende prejudiciële vragen 
gesteld : 
 
 1.  « Schenden de artikelen 25bis tot 25septies van sectie III ‘ Vergoedingsplichten ’ van 
het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke 
elektriciteitsmarkt, zoals gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008, artikel 6, § 1, VI, van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in zoverre zij van 
toepassing zijn op de eindafnemer, namelijk ‘ elke natuurlijke of rechtspersoon die 
elektriciteit koopt voor eigen gebruik ’, hetgeen de ‘ consument ’ omvat in de zin van de wet 
van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, terwijl het 
voormelde artikel 6, § 1, VI, aan de federale overheid de bevoegdheid voorbehoudt om de 
algemene regels inzake de bescherming van de verbruiker vast te stellen ? »; 
 
 2.  « Schenden de artikelen 25bis tot 25septies van sectie III ‘ Vergoedingsplichten ’ van 
het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke 
elektriciteitsmarkt, zoals gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008, de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet, in zoverre de verbruiker, beschermd door het verbod op onrechtmatige 
bedingen zoals geregeld bij de artikelen 74 en volgende van de wet van 6 april 2010, waarbij 
de richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende consumentenbescherming in 
het Belgisch recht wordt omgezet, die bescherming niet zou kunnen genieten ten opzichte van 
een beheerder van een elektriciteitsdistributienet wiens verplichtingen zouden moeten worden 
beoordeeld in het licht van die decretale bepalingen ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de cvba « Tecteo », waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 4000 Luik, rue 
Louvrex 95; 
 
 -  de vzw « Test-Aankoop », waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 
1060 Brussel, Hollandstraat 13; 
 
 -  de Waalse Regering; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De cvba « Tecteo », de vzw « Test-Aankoop » en de Waalse Regering hebben memories 
van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 16 april 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. H. Germain loco Mr. J.-D. Franchimont, advocaten bij de balie te Luik, voor de 
cvba « Tecteo »; 
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 .  Mr. E. Balate, advocaat bij de balie te Bergen, voor de vzw « Test-Aankoop »; 
 
 .  Mr. L. Depré en Mr. G. Possoz, advocaten bij de balie te Brussel, voor de Waalse 
Regering; 
 
 .  Mr. E. Jacubowitz, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J. Spreutels en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De vzw « Belgische Verbruikersunie Test-Aankoop » (hierna : de vzw « Test-Aankoop ») heeft een 
vordering tot staking ingediend tegen de cvba « Tecteo », die handelt in de hoedanigheid van beheerder van een 
elektriciteitsdistributienet met als doel een einde te maken aan het gebruik, door die vennootschap, van bedingen 
van de algemene voorwaarden van de cvba « Tecteo » die de artikelen 25bis tot 25septies van het Waalse decreet 
van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt overnemen en die de eiseres 
in strijd acht met, onder meer, de artikelen 2, 28°, 40 en 74 van de wet van 6 april 2010 betreffende 
marktpraktijken en consumentenbescherming. 
 
 Nadat de eerste rechter het verzoek heeft ingewilligd, heeft de cvba « Tecteo » tegen het vonnis hoger 
beroep ingesteld voor de verwijzende rechter. Die laatste is onder meer van oordeel dat het reglementaire 
karakter van de in het geding zijnde algemene voorwaarden (waarover het Grondwettelijk Hof zich heeft 
gebogen in zijn arrest nr. 159/2005 van 26 oktober 2005) niets afdoet aan het mechanisme van de vordering tot 
staking die toelaat een einde te maken aan een schending van de voormelde wet van 6 april 2010, en aan de 
bevoegdheid van de burgerlijke rechter om daarvan kennis te nemen. 
 
 Hij is van oordeel dat de cvba « Tecteo », ook al is zij een overheidsonderneming, onderworpen is aan de 
toepassing van die wet van 6 april 2010, aangezien haar activiteit op zich niet ressorteert onder de uitoefening 
van een bevoegdheid die noodzakelijkerwijs door een overheidsinstantie moet worden verzekerd. Hij verwerpt 
ook het argument van de cvba « Tecteo » volgens hetwelk het decreet van 12 april 2001 een « lex specialis » zou 
zijn die van de wet van 6 april 2010 zou afwijken : het decreet heeft immers als rechtsadressaat de eindafnemer, 
namelijk iedere natuurlijke of rechtspersoon die elektriciteit koopt voor eigen gebruik, hetgeen ruimer is dan de 
consument die in de voormelde wet wordt beoogd, namelijk iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-
beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt. Bovendien beoogt het decreet 
alleen het specifieke element van de vergoeding, zonder een volledige regeling inzake de bescherming van de 
eindafnemer in te voeren. 
 
 De verwijzende rechter stelt vast dat de in het geding zijnde bedingen zich ertoe beperken de bepalingen 
van het in het geding zijnde decreet over te nemen, zoals het decreet zelf bepaalt (artikel 25septies, § 4), en dat 
de vraag bijgevolg betrekking heeft op de bestaanbaarheid van het decreet met het verbod op onrechtmatige 
bedingen bepaald bij de wet van 6 april 2010. Het risico van strijdigheid kan niet worden weggenomen door 
artikel 25septies, § 1, van het decreet, dat, terwijl het de eindafnemer toelaat de verantwoordelijkheid van de 
netbeheerder in het geding te brengen op basis van andere bepalingen dan die van het decreet (zoals artikel 1382 
van het Burgerlijk Wetboek), niet het gegeven in het geding brengt dat de bepalingen van het decreet de 
algemene regeling vormen inzake het gemeen recht van de verantwoordelijkheid en, volgens de parlementaire 
voorbereiding, zo zijn opgevat dat zij zowel de vergoeding van de benadeelde afnemers als de vrijwaring van de 
belangen van de netbeheerders door de beperking van de vergoeding mogelijk moeten maken. 
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 Na de in het geding zijnde bedingen uitvoerig te hebben beschreven, is de verwijzende rechter van oordeel 
dat het niet aan hem staat om de overeenstemming van het decreet met de wet van 6 april 2010 te controleren, 
noch om na te gaan of dat decreet, rekening houdend met de aan het Waalse Gewest toegekende bevoegdheden, 
een dergelijke vergoedingsregeling kon vaststellen, terwijl de federale wetgever bevoegd is om de algemene 
regels inzake consumentenbescherming te bepalen. Het positieve advies van de afdeling wetgeving van de Raad 
van State betrof in dat opzicht alleen het recht van de burgerlijke aansprakelijkheid en niet het verbruiksrecht. 
 
 Hij acht het derhalve nodig aan het Hof de twee hiervoor weergegeven prejudiciële vragen te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de in het geding zijnde bepalingen 
 
 A.1.  De cvba « Tecteo » herinnert aan de feiten van de zaak en wijst erop dat zij een beheerder is van een 
elektriciteitsdistributienet, waarbij zij zich bezighoudt met het aspect « aansluiting » en niet met het aspect 
« facturering van het verbruik ». Zij beschikt over een monopolie op het grondgebied dat haar is toegekend voor 
de distributie van elektriciteit en voert een opdracht van openbare dienst uit. De « Commission wallonne pour 
l’énergie » (Waalse Commissie voor Energie, hierna : « CWaPE »), die met name belast is met een algemene 
opdracht inzake toezicht en controle, heeft een « reglement van aansluiting op het laagspanningsnet voor de 
distributie van elektriciteit » goedgekeurd dat is opgesteld met de medewerking van de netbeheerders van het 
Waalse Gewest en dat de artikelen 25bis tot 25septies van het in het geding zijnde decreet overneemt, zoals 
artikel 25septies van dat decreet dat voorschrijft. 
 
 Zij betwist de toepassing van de wet van 6 april 2010 « betreffende marktpraktijken en 
consumentenbescherming » op de distributienetbeheerders. Zij wijst erop dat zij een aan haar toevertrouwde 
wettelijke opdracht van algemeen belang vervult, zodat zij, daar zij niet handelt als een onderneming, niet valt 
onder het toepassingsgebied van die wet; de parlementaire voorbereiding ervan bevestigt dat de 
overheidsinstellingen ondernemingen zijn voor hun activiteiten die geen deel uitmaken van hun wettelijke 
opdracht van algemeen belang. Artikel 6 van het decreet van 12 april 2001 bepaalt echter dat de 
distributienetbeheerder een publiekrechtelijke rechtspersoon is en het beheer van een dergelijk net is een 
bevoegdheid die typisch is voor een overheidsinstelling. De in het geding zijnde activiteit wordt gereglementeerd 
door bijzondere bepalingen die de wet van 2010 buiten toepassing laten. 
 
 A.2.  De Ministerraad herinnert aan de feiten van de zaak en aan de context van het decreet van 12 april 
2001 en van het decreet van 17 juli 2008 dat dat eerste decreet heeft gewijzigd en waaruit de in het geding zijnde 
bepalingen voortvloeien. Dat laatste decreet wil de rechten van de afnemers op het vlak van de kwaliteit van de 
dienstverlening versterken en voert mechanismen in om die afnemers te vergoeden. Het belet de toepassing van 
andere gemeenrechtelijke vergoedingsmechanismen niet. 
 
 A.3.  De Waalse Regering herinnert eveneens aan de feiten van de zaak en aan de context van de in het 
geding zijnde bepalingen. Zij wijst erop dat de wet van 6 april 2010, die de richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 
5 april 1993 omzet, een lijst bevat van 33 bedingen en voorwaarden die « in elk geval onrechtmatig » en dus 
nietig zijn (artikel 74). Het decreet van 12 april 2001 regelt de gewestelijke elektriciteitsmarkt en voorziet in de 
taken en verplichtingen van de distributienetbeheerders. 
 
 A.4.  De vzw « Test-Aankoop » voert aan dat de artikelen 73 en volgende van de wet van 6 april 2010 van 
toepassing zijn op de betrekkingen tussen de consument en de distributienetbeheerder, daar die laatste een 
onderneming is in de zin van die wet, zoals in de arresten nrs. 55/2011 en 192/2011 is beslist. 
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 In haar memorie van antwoord voegt zij in dat opzicht eraan toe dat de rechtsleer het reeds erover eens was 
dat de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de 
consument, thans vervangen bij de wet van 6 april 2010, van toepassing was op de reglementaire voorwaarden in 
de overheidssector van de energiedistributie. Die wet is, door gebruik te maken van het begrip « onderneming » 
(artikel 2, 1°) om het toepassingsgebied ervan te definiëren, zeker van toepassing op de netbeheerders en op hun 
algemene voorwaarden, aangezien de onderneming moet worden gedefinieerd als een onafhankelijke en 
duurzame organisatie die goederen of diensten produceert of verdeelt met behulp van materiële of immateriële 
middelen. De rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie gaat in dezelfde richting aangezien het 
ervan uitgaat dat het juridisch statuut van de betrokken entiteit verschillend is. Hoewel het juist is dat de 
parlementaire voorbereiding van de wet van 6 april 2010 de activiteiten van die instellingen die deel uitmaken 
van hun wettelijke opdracht van algemeen belang uitsluiten van het toepassingsgebied van de wet, is het toch zo 
dat die overweging aansluit bij de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, dat beslist dat de 
uitoefening van de prerogatieven die typisch prerogatieven van de openbare macht zijn, geen economisch 
karakter vertoont. Dat is niet het geval voor de activiteit van een distributienetbeheerder die volgens de 
richtlijn 2003/54/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2003 betreffende 
gemeenschappelijke regels geen overheidsinstelling moet zijn. Artikel 2, onder c), van de richtlijn 93/13/EEG 
van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten maakt het ook 
mogelijk aan te nemen dat de cvba « Tecteo » een onderneming is en het gegeven dat zij beschikt over een 
monopolie, dat haar algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de goedkeuring van een autonome instelling 
en dat de consument de netbeheerder niet kan kiezen, verandert daar niets aan. 
 
 Mocht twijfel blijven bestaan over de toepassing, op de in het geding zijnde contractuele relatie, van 
artikel 73 van de wet van 6 april 2010 en bijgevolg van de richtlijn 93/13/EEG, zou het Grondwettelijk Hof aan 
het Hof van Justitie van de Europese Unie de volgende prejudiciële vraag moeten stellen : 
 
 « Doet het feit, voor een distributienetbeheerder, dat hij niet vrijelijk is gekozen door zijn medecontractant-
consument, hem ontsnappen aan de toepassing van de richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 
betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, terwijl het nochtans wel degelijk gaat om een 
‘ verkoper ’ in de zin van artikel 2, onder c), van die richtlijn ? ». 
 
 
 Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag 
 
 A.5.1.  De cvba « Tecteo » voert aan dat er geen schending kan zijn van artikel 6, § 1, VI, van de bijzondere 
wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, aangezien, krachtens artikel 6, § 1, VII, van diezelfde 
wet, alleen de gewesten bevoegd zijn voor de gewestelijke aspecten van de energie en in elk geval voor de 
distributie en het plaatselijke vervoer van elektriciteit door middel van netten waarvan de nominale spanning 
lager is dan of gelijk is aan 70 000 volt. Zij zijn dus bevoegd om bepalingen aan te nemen zoals die welke in het 
geding zijn, bijvoorbeeld om een recht in te voeren op de minimumlevering van elektriciteit (arrest nr. 14/93 van 
18 februari 1993) of een recht op een minimumhoeveelheid drinkwater (arrest nr. 36/98 van 1 april 1998). In zijn 
advies dat aan het in het geding zijnde decreet voorafgaat, heeft de Raad van State rekening gehouden met de 
bevoegdheid van de federale Staat inzake burgerlijk recht, maar heeft hij gemeend dat het Gewest de in het 
geding zijnde bepalingen vermocht aan te nemen op grond van artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 
1980 tot hervorming der instellingen; hij achtte het, terecht, niet noodzakelijk zich vragen te stellen bij de 
bevoegdheid van het Waalse Gewest in het licht van de bevoegdheid inzake consumentenbescherming. 
 
 A.5.2.  Zij herinnert daarnaast eraan dat de in het geding zijnde decretale bepalingen de 
richtlijn 2003/54/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2003 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 96/92/CEG 
omzetten. 
 
 A.5.3.  De vzw « Test-Aankoop » voert aan dat artikel 6, § 1, VI, van de bijzondere wet van 8 augustus 
1980 tot hervorming der instellingen, door aan de federale overheid de bevoegdheid toe te kennen om de 
« algemene » regels inzake consumentenbescherming vast te stellen, impliciet aan de gewesten de bevoegdheid 
verleent om « bijzondere » regels in die aangelegenheid aan te nemen, zoals de artikelen 25bis tot 25septies van 
het in het geding zijnde decreet. Die regels moeten in overeenstemming zijn met het door de federale overheid 
vastgestelde algemene kader. Te dezen schenden de decretale bepalingen het voormelde artikel 6, § 1, VI, niet. 
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 A.5.4.  De Ministerraad en de Waalse Regering zijn van mening dat het begrip « eindafnemer » in de zin 
van het in het geding zijnde decreet het begrip « consument » omvat in de zin van de wet van 6 april 2010. Zij 
herinneren eraan dat de gewesten bevoegd zijn om de regels inzake de organisatie van de gewestelijke 
elektriciteitsmarkt aan te nemen, dat de federale Staat bevoegd is om de algemene regels inzake 
consumentenbescherming vast te stellen, maar dat artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming der instellingen de gewesten toelaat om, onder de daarin bepaalde voorwaarden, wetgevend op te 
treden in de aangelegenheden waarvoor zij niet bevoegd zijn. De Raad van State heeft aanvaard dat dit het geval 
was voor de in het geding zijnde vergoedingsstelsels ten aanzien van het recht van de burgerlijke 
aansprakelijkheid dat onder de federale Staat ressorteert. 
 
 A.5.5.  De Ministerraad is van mening dat op analoge wijze zou kunnen worden geredeneerd wat betreft de 
gewestelijke bevoegdheid ten aanzien van het recht van de consumentenbescherming, maar verkiest te wachten 
op het standpunt van de Waalse Regering om een definitief standpunt in te nemen. 
 
 A.5.6.  De Waalse Regering voert aan dat de redenering van de Raad van State waarnaar in A.5.4 wordt 
verwezen, mutatis mutandis kan worden gevolgd in de onderhavige zaak. Het gebruik van de impliciete 
bevoegdheden is verantwoord door (1) het feit dat de verplichting voor de distributienetbeheerder om de 
eindafnemer te vergoeden, zich leent voor een gedifferentieerde behandeling; de distributie en het vervoer van 
elektriciteit waren een geregionaliseerde aangelegenheid en de beheerder is verantwoordelijk voor de exploitatie 
en het onderhoud van het net teneinde de veiligheid en de continuïteit van de voorziening te verzekeren. Die 
verplichtingen zijn hem opgelegd bij de voormelde richtlijn 2003/54/EG; (2) het feit dat de in het geding zijnde 
bepalingen noodzakelijk zijn gelet op de moeilijkheid, voor de eindafnemer, om een fout vanwege de 
netbeheerder aan te tonen inzake de overeenkomstigheid of de regelmatigheid van de leveringen. Ondanks de 
liberalisering van de elektriciteitsmarkt is de sector zeer geregulariseerd : de Waalse Regering kan de 
netbeheerder aanwijzen zodat de eindafnemer zijn beheerder niet kan kiezen. De eindafnemer moet derhalve 
kunnen worden vergoed en de vergoedingsplicht vloeit voort uit de verplichtingen die de voormelde richtlijn aan 
de beheerder oplegt. De richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 
« betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van 
Richtlijn 2003/54/EG », die in het Waalse recht nog moet worden omgezet, bevat dezelfde bepaling; (3) het feit 
dat de in het geding zijnde bepalingen op zeer marginale wijze inbreuk maken op de federale bevoegdheid : de 
artikelen 25bis en volgende van het decreet beletten niet de toepassing van artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek, dat door de consument kan worden aangevoerd wanneer diens nadeel niet zou worden vergoed op 
basis van het decreet. Dat laatste beperkt zich ertoe de bij de wet van 6 april 2010 bepaalde verplichtingen inzake 
informatie en onrechtmatige bedingen te preciseren en aan te vullen. 
 
 
 Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag 
 
 A.6.1.  De cvba « Tecteo » is van mening dat de verwijzende rechter, door aan het Hof een vraag te stellen 
over een schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet door de in het geding zijnde bepalingen om reden 
dat de consument geen aanspraak zou kunnen maken op de bescherming bestaande in het bij de artikelen 74 en 
volgende van de wet van 6 april 2010 bepaalde verbod op de onrechtmatige bedingen, hier lijkt aan te nemen dat 
die wet niet van toepassing is. 
 
 Zij voert aan dat de gelijkheid niet verbroken kan zijn, terwijl één van de voornaamste doelstellingen van 
het decreet van 17 juli 2008, waaruit de in het geding zijnde artikelen 25bis tot 25septies voortvloeien, de 
consumentenbescherming was. Die bepalingen zijn specifieke maatregelen om de gebruikers van de 
distributienetten te beschermen, onder meer met het oog op « faciliteiten inzake vergoeding ». Bovendien belet 
artikel 25septies niet de toepassing van andere wetsbepalingen die het mogelijk maken de aansprakelijkheid van 
de beheerder in het geding te brengen. 
 
 In haar memorie van antwoord voegt zij eraan toe dat de richtlijn 93/13/EEG, die door de 
vzw « Test-Aankoop » wordt aangevoerd, in artikel 1, 2°, ervan, de contractuele bedingen waarin dwingende 
wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen zijn overgenomen, van zijn toepassingsgebied uitsluit. 
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 A.6.2.  De vzw « Test-Aankoop » voert aan dat de wet van 6 april 2010 een « algemene regel » inzake 
consumentenbescherming vormt in de zin van artikel 6, § 1, VI, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming der instellingen; de gewesten dienen zich daarmee dus in overeenstemming te brengen, temeer daar 
die wet de omzetting is van de voormelde richtlijn 93/13/EEG, die primeert op de normen van het Belgische 
recht, met inbegrip van de Grondwet. Dat ontkennen, zou een discriminatie onder consumenten inhouden 
naargelang zij een relatie aangaan met een distributienetbeheerder dan wel met een andere onderneming. Het 
decreet sluit daarnaast de toepassing van de wet van 6 april 2010 niet uit en verbiedt overigens de 
distributienetbeheerder niet om in zijn reglementen en aansluitingsovereenkomsten afwijkende bedingen op te 
nemen die de consument beter beschermen. De in het geding zijnde bepalingen zijn dus bestaanbaar met de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
 
 A.6.3.  In zijn memorie van antwoord voegt de vzw « Test-Aankoop » eraan toe dat het verschil in 
behandeling niet kan worden verantwoord, zoals de Ministerraad aanvoert, door het gegeven dat de consumenten 
zich in verschillende gewesten bevinden en bijgevolg aan verschillende regels kunnen worden onderworpen : de 
wet van 6 april 2010, die de richtlijn 93/13/EEG in de Belgische rechtsorde omzet, is immers van toepassing in 
de drie gewesten van het Rijk. 
 
 A.6.4.  De Ministerraad is van mening dat de prejudiciële vraag, hoewel de met elkaar vergeleken 
categorieën van personen daarin niet uitdrukkelijk worden geïdentificeerd, betrekking heeft op een verschil in 
behandeling tussen, enerzijds, de consument die de bescherming zou kunnen genieten die, met het verbod op de 
onrechtmatige bedingen ten aanzien van een beheerder van een elektriciteitsdistributienet, wordt geboden door 
de artikelen 74 en volgende van de wet van 6 april 2010, en, anderzijds, de consument die deze bescherming niet 
zou kunnen genieten ten aanzien van een beheerder van een elektriciteitsdistributienet wiens verplichtingen 
zouden moeten worden beoordeeld in het licht van de bepalingen van het in het geding zijnde decreet. Daarmee 
gaat de prejudiciële vraag uit van een verkeerde veronderstelling, volgens welke er een tegenstrijdigheid zou 
bestaan tussen de toepassing van de bij het in het geding zijnde decreet bepaalde vergoedingsstelsels en de 
bepalingen betreffende de onrechtmatige bedingen van de wet van 6 april 2010. Niets verbiedt echter dat een 
consument die onder het toepassingsgebied van het decreet valt, een zaak aanhangig maakt bij een rechter 
teneinde het onrechtmatige karakter van de bedingen van een met de netbeheerder gesloten overeenkomst te 
laten vaststellen, zoals de vzw « Test-Aankoop » overigens heeft gedaan in het onderhavige geval, dat aanleiding 
heeft gegeven tot de saisine van het Hof. Dat is immers wat artikel 25septies, § 1, van het in het geding zijnde 
decreet mogelijk maakt. 
 
 Ten slotte heeft het Hof aanvaard dat de autonomie van de deelentiteiten hen toelaat regels aan te nemen 
die specifiek voor hen zijn en die, gelet op de bevestiging van het federale gegeven, verschillen in behandeling 
kunnen invoeren onder de adressaten van dergelijke regels die van toepassing zijn op eenzelfde aangelegenheid 
in de verschillende gemeenschappen en gewesten, zonder dat die verschillen in behandeling een schending van 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet teweegbrengen. 
 
 A.6.5.  De Waalse Regering is van mening dat de eindafnemers van een distributienetbeheerder zich in een 
andere situatie bevinden dan die van de bij de wet van 6 april 2010 beoogde consumenten, omdat de 
eerstgenoemden de distributienetbeheerder niet kunnen kiezen. 
 
 In ondergeschikte orde voert zij aan dat, zelfs indien de situatie van beide vergelijkbaar zou zijn, er geen 
verschil in behandeling zou zijn. Het decreet legt, door een vergoedingsplicht in te voeren, vereisten inzake de 
kwaliteit van de dienstverlening op; het voorziet in een evenwichtige regeling die steunt op een forfaitaire 
tegemoetkoming na afloop van een vereenvoudigde administratieve procedure en op de mogelijkheid om een 
beroep te doen op het gemeen recht van de burgerlijke aansprakelijkheid. De wet van 6 april 2010 beperkt zich 
ertoe de onrechtmatige bedingen te verbieden, zonder op positieve wijze bedingen op te leggen. De bedingen van 
het decreet vormen geenszins onrechtmatige bedingen, aangezien geen enkele daarvan is opgenomen in de lijst 
van bedingen die « in elk geval [als] onrechtmatig » worden beschouwd door artikel 74 van de wet van 6 april 
2010 en aangezien zij de toepassing van andere bepalingen die het mogelijk maken de aansprakelijkheid van de 
distributienetbeheerder in het geding te brengen, niet verbieden. Zij leggen die laatste een vergoedingsplicht op 
die, bij een onderbreking van de levering, verschuldigd is, zelfs bij ontstentenis van een fout. 
 
 De artikelen 77 en 78 van de wet van 6 april 2010 voorzien in een Commissie voor onrechtmatige bedingen 
die waakt over de naleving van de bij de wet opgelegde voorwaarden, terwijl artikel 43 van het decreet een 
Waalse Commissie voor Energieregulering (« CWaPE ») opricht die, met name, toezicht houdt op de naleving, 
door de distributienetbeheerder, van diens verplichtingen en de algemene voorwaarden goedkeurt waarin de in 
het geding zijnde bepalingen zijn vervat; zij keurt de door de distributienetbeheerder vastgestelde reglementen en 
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standaardovereenkomsten voor aansluiting en toegang goed. De twee regelingen bieden een identieke 
bescherming gelet op de controle ten aanzien van de bedingen van de algemene voorwaarden van de 
overeenkomsten. De controle van de CWaPE is zelfs groter, aangezien zij de algemene voorwaarden moet 
goedkeuren. Door af te wijken van de bescherming geboden bij de wet van 6 april 2010 verlagen de in het 
geding zijnde bepalingen dus geenszins het niveau van bescherming van de eindafnemer. De eindafnemer en de 
consument maken dus niet het voorwerp uit van een verschil in behandeling. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  De artikelen 25bis tot 25septies van het decreet van het Waalse Gewest van 

12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, waarop de 

twee prejudiciële vragen betrekking hebben, bepalen : 

 

 « Art. 25bis. § 1.  Elke niet geplande stroomonderbreking die langer duurt dan zes 
opeenvolgende uren en die ontstaan is op een distributienet of een plaatselijk transmissienet 
geeft aanleiding tot een vergoeding ten laste van de netbeheerder door wie de onderbreking of 
het aanblijven daarvan zijn opgetreden, ten voordele van de eindafnemer die aangesloten is op 
het distributienet. 
 
 Die vergoeding is niet verschuldigd als de stroomonderbreking en het aanhouden daarvan 
gedurende meer dan zes opeenvolgende uren veroorzaakt werden door een geval van 
overmacht. 
 
 § 2.  Om in aanmerking te komen voor de vergoeding bedoeld in paragraaf 1, dient de 
betrokken eindafnemer via een aangetekend schrijven of door elk door de regering conform 
verklaard middel een aanvraag in bij de netbeheerder waarbij hij is aangesloten. Die aanvraag 
moet binnen de dertig kalenderdagen volgend op het optreden van de stroomonderbreking aan 
de netbeheerder gericht worden. De afnemer vermeldt daarin de gegevens die nodig zijn voor 
de behandeling van zijn aanvraag. 
 
 Om de aanvraag van de betrokken afnemers te vergemakkelijken, stelt de netbeheerder 
aan de eindafnemers een formulier ter beschikking voor de aanvraag van de vergoeding, dat 
werd goedgekeurd door de CWaPE. Dat formulier is met name beschikbaar op de internetsite 
van de netbeheerder. 
 
 De vergoeding is vastgesteld op 100 euro voor elke onderbreking van meer dan zes uren. 
 
 De aansluitingscontracten kunnen een hoger bedrag voorzien. 
 
 § 3.  Binnen de dertig dagen volgend op de datum van het aangetekend schrijven of door 
elk door de regering conform verklaard middel zoals bedoeld in § 2, wordt de vergoeding 
gestort op de bankrekening van de eindafnemer door de netbeheerder bij wie de eindafnemer 
is aangesloten. Die netbeheerder wordt in de rechten van de eindafnemer gesteld ten opzichte 
van de netbeheerder door wiens toedoen de onderbreking of het aanhouden daarvan zijn 
opgetreden. Deze laatste vergoedt de netbeheerder die de eindafnemer heeft vergoed binnen 
de dertig kalenderdagen volgend op de aanvraag die aan hem werd gericht. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2001041230%2FF&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=9&cn=2001041230&table_name=LOI&nm=2001027238&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dd+%3D+date%272001-04-12%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2001&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=12&dddm=04&imgcn.x=45&imgcn.y=20#Art.25
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2001041230%2FF&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=9&cn=2001041230&table_name=LOI&nm=2001027238&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dd+%3D+date%272001-04-12%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2001&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=12&dddm=04&imgcn.x=45&imgcn.y=20#LNK0013
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 Als de stroomonderbreking en het aanhouden daarvan veroorzaakt werden door twee 
verschillende netbeheerders, wordt tussen beiden een solidariteit gecreëerd voor de betaling 
van de vergoeding, waarvan de kosten tussen beiden in gelijke delen worden verdeeld. 
 
 § 4.  In geval van betwisting over de duur en de oorsprong van de stroomonderbreking en 
het aanhouden daarvan brengt de CWaPE daarover een advies uit binnen de dertig 
kalenderdagen, op vraag van de meest gerede partij. 
 
 Art. 25ter. § 1.  Elke niet elektriciteitsvoorziening die een schending vormt van dit 
decreet of van de uitvoeringsbesluiten daarvan ingevolge een administratieve vergissing die 
begaan werd door de distributienetbeheerder, verplicht die beheerder om aan de eindafnemer 
een forfaitaire dagvergoeding te betalen van 125 euro tot de herstelling van de voeding, met 
een maximum van 1875 euro. De kosten van de sluiting en de herstelling van de voeding 
worden eveneens gedragen door de netbeheerder, en kunnen niet worden doorberekend aan de 
eindafnemer. 
 
 Buiten het geval bedoeld in lid 1 heeft elke eindafnemer bovendien recht op een 
maandelijkse forfaitaire vergoeding van 100 euro ten laste van de distributienetbeheerder, 
aangezien die niet op een correcte wijze gevolg heeft gegeven aan een aanvraag tot 
verandering van leverancier door een leverancier op vraag van de eindafnemer, kan het 
contract gesloten met de nieuwe leverancier niet effectief in werking treden op de door de 
partijen overeengekomen datum. 
 
 § 2.  De eindafnemer richt de vergoedingsaanvraag tot de netbeheerder bij wie hij is 
aangesloten, via een aangetekend schrijven of door elk door de regering conform verklaard 
middel, binnen de dertig kalenderdagen volgend op het optreden van de niet 
stroomvoorziening of op de kennisname door de eindafnemer van de vergissing in de 
procedure betreffende de verandering van leverancier. De eindafnemer vermeldt daarop de 
gegevens die nodig zijn voor de behandeling van zijn aanvraag. Om de aanvraag van de 
betrokken afnemers te vergemakkelijken, stelt de netbeheerder aan de eindafnemers een 
formulier ter beschikking voor de aanvraag van de vergoeding, dat werd goedgekeurd door de 
CWaPE. Dat formulier is met name beschikbaar op de internetsite van de netbeheerder. 
 
 De netbeheerder vergoedt de afnemer binnen de dertig kalenderdagen volgend op de 
ontvangst van de vergoedingsaanvraag. 
 
 Als de netbeheerder meent dat de niet stroomvoorziening of de vergissing in de procedure 
betreffende de verandering van leverancier het gevolg is van een vergissing van een 
leverancier, meldt hij dat aan de afnemer binnen de dertig kalenderdagen volgend op de 
ontvangst van de vergoedingsaanvraag, en richt hij de aanvraag, binnen dezelfde termijn, 
rechtstreeks tot die leverancier. 
 
 De leverancier is verplicht om de vergoedingsaanvraag te behandelen en, desgevallend, 
de vergoeding te storten binnen dezelfde termijnen als die welke van toepassing zijn op de 
netbeheerder. 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2001041230%2FF&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=9&cn=2001041230&table_name=LOI&nm=2001027238&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dd+%3D+date%272001-04-12%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2001&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=12&dddm=04&imgcn.x=45&imgcn.y=20#Art.25bis
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2001041230%2FF&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=9&cn=2001041230&table_name=LOI&nm=2001027238&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dd+%3D+date%272001-04-12%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2001&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=12&dddm=04&imgcn.x=45&imgcn.y=20#Art.25quater
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 § 3.  Bij ontstentenis van een antwoord van de netbeheerder of van de leverancier binnen 
de vereiste termijnen, of in geval van een weigering van de vergoeding, kan de afnemer zich 
richten tot de Gewestelijke Bemiddelingsdienst zoals bedoeld in artikel 48. Die klacht wordt 
maximum drie maanden na de verzendingsdatum van de vergoedingsaanvraag ingediend. 
 
 Opdat de aanvraag ontvankelijk zou zijn, moet de aanvrager het schriftelijke bewijs 
leveren dat hij vooraf zonder succes heeft geprobeerd om de betaling van de vergoeding 
rechtstreeks te bekomen bij de netbeheerder en de leverancier. 
 
 De Gewestelijke Bemiddelingsdienst behandelt het dossier. Als die meent dat de 
vergoedingsaanvraag gegrond is, stelt deze binnen de dertig kalenderdagen een adviesvoorstel 
op dat deze via een aangetekend schrijven of door elk door de regering conform verklaard 
middel aan de netbeheerder bekendmaakt. Deze laatste beschikt over vijftien kalenderdagen 
volgend op de ontvangst van de kennisgeving om zijn bemerkingen te formuleren die hij via 
een aangetekend schrijven of door elk door de regering conform verklaard middel aan de 
Gewestelijke Bemiddelingsdienst richt. Als deze vaststelt dat de niet voorziening of de 
vergissing in de procedure betreffende de verandering van leverancier het gevolg is van een 
vergissing van een leverancier, geeft hij aan die leverancier kennis van het adviesvoorstel, 
overeenkomstig artikel 31bis, § 2, lid 1. Hij brengt de eindafnemer daarvan op de hoogte. 
 
 Binnen de dertig kalenderdagen volgend op de ontvangst van de bemerkingen van de 
netbeheerder of van de leverancier wordt het definitieve advies van de Gewestelijke 
Bemiddelingsdienst via een aangetekend schrijven bekendgemaakt aan de netbeheerder, aan 
de eindafnemer en aan de betrokken leveranciers. Indien de netbeheerder of de leverancier 
geen bemerkingen meedeelt binnen de 50 kalenderdagen na de kennisgeving van het voorstel 
van advies bedoeld in het vorige lid, wordt het definitieve advies van de Gewestelijke 
Bemiddelingsdienst onverwijld via aangetekend schrijven bekendgemaakt aan de betrokken 
netbeheerder, eindafnemer en leverancier. In de mate van het mogelijke vermeldt het advies 
duidelijk wie, van de netbeheerder tot de leverancier, verantwoordelijk is voor de niet 
voorziening van elektriciteit. 
 
 Als de persoon die door de Gewestelijke Bemiddelingsdienst werd aangewezen als 
verantwoordelijke, zonder gegronde reden afziet van de verschuldigde betaling aan de 
eindafnemer binnen de dertig kalenderdagen volgend op de ontvangst van het definitief 
advies, kan de CWaPE hem gelasten om over te gaan tot die betaling. De artikelen 53 en 
volgende zijn van toepassing. 
 
 Art. 25quater. § 1.  Elke eindafnemer heeft recht op een forfaitaire dagvergoeding ten 
laste van de netbeheerder als deze de effectieve aansluiting niet heeft gerealiseerd binnen de 
volgende termijnen : 
 
 1°  voor de aansluiting van de residentiële afnemers, binnen een termijn van dertig 
kalenderdagen volgend op het schriftelijk akkoord van de afnemer met het aanbod van de 
netbeheerder betreffende de aansluiting. De netbeheerder kan daarbij niet optreden voordat hij 
de verschillende vergunningen en vereiste toelatingen heeft bekomen; 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2001041230%2FF&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=9&cn=2001041230&table_name=LOI&nm=2001027238&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dd+%3D+date%272001-04-12%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2001&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=12&dddm=04&imgcn.x=45&imgcn.y=20#Art.25ter
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2001041230%2FF&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=9&cn=2001041230&table_name=LOI&nm=2001027238&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dd+%3D+date%272001-04-12%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2001&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=12&dddm=04&imgcn.x=45&imgcn.y=20#LNK0014
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 2°  voor de andere laagspanningsafnemers, binnen de termijn vermeld in het schrijven dat 
door de netbeheerder aan de afnemer werd gericht, en waarin de technische en financiële 
voorwaarden van de aansluiting worden vermeld. Die termijn begint te lopen vanaf het 
schriftelijk akkoord van de afnemer. De netbeheerder kan daarbij niet optreden voordat hij de 
verschillende vergunningen en vereiste toelatingen heeft bekomen; 
 
 3°  voor de hoogspanningsafnemers, binnen de termijn vermeld in het 
aansluitingscontract. 
 
 De verschuldigde dagvergoeding bedraagt 25 euro voor de residentiële afnemers, 50 euro 
voor de andere laagspanningsafnemers en 100 euro voor de hoogspanningsafnemers. 
 
 § 2.  De eindafnemer richt de vergoedingsaanvraag tot de netbeheerder bij wie hij is 
aangesloten, via een aangetekend schrijven, binnen de dertig kalenderdagen volgend op de 
overschrijding van de termijnen bedoeld in § 1. De eindafnemer vermeldt daarin de gegevens 
die nodig zijn voor de behandeling van zijn aanvraag. Om de aanvraag van de betrokken 
afnemers te vergemakkelijken, stelt de netbeheerder aan de eindafnemers een formulier ter 
beschikking voor de vergoedingsaanvraag, dat werd goedgekeurd door de CWaPE. Dat 
formulier is met name beschikbaar op de internetsite van de netbeheerder. 
 
 De netbeheerder vergoedt de afnemer binnen de dertig kalenderdagen volgend op de 
ontvangst van de vergoedingsaanvraag. 
 
 § 3.  Bij ontstentenis van een antwoord van de netbeheerder of van de leverancier binnen 
de vereisten termijnen, of in geval van weigering van de vergoeding, kan de afnemer zich 
richten tot de Gewestelijke Bemiddelingsdienst zoals bedoeld in artikel 48. Die klacht wordt 
maximum drie maanden na de verzendingsdatum van de vergoedingsaanvraag ingediend. 
 
 Opdat de aanvraag ontvankelijk zou zijn, moet de aanvrager het schriftelijke bewijs 
leveren dat hij vooraf zonder succes heeft geprobeerd om de betaling van de vergoeding 
rechtstreeks te bekomen bij de netbeheerder en de leverancier. 
 
 De Gewestelijke Bemiddelingsdienst behandelt het dossier. Als die meent dat de 
vergoedingsaanvraag gegrond is, stelt deze binnen de dertig kalenderdagen een adviesvoorstel 
op dat deze via een aangetekend schrijven of door elk door de regering conform verklaard 
middel aan de netbeheerder bekendmaakt. Deze laatste beschikt over vijftien kalenderdagen 
volgend op de ontvangst van de kennisgeving om zijn bemerkingen te formuleren die hij richt 
aan de Gewestelijke Bemiddelingsdienst via een aangetekend schrijven of door elk door de 
regering conform verklaard middel. 
 
 Binnen de dertig kalenderdagen volgend op de ontvangst van de opmerkingen van de 
netbeheerder wordt het definitieve advies van de Gewestelijke Bemiddelingsdienst via 
aangetekende schrijven of door elk door de regering conform verklaard middel 
bekendgemaakt aan de netbeheerder en aan de eindafnemer. Indien de netbeheerder geen 
bemerkingen meedeelt binnen de 50 kalenderdagen na de kennisgeving van het voorstel van 
advies bedoeld in het vorige lid, wordt het definitieve advies van de Gewestelijke 
Bemiddelingsdienst onverwijld via aangetekend schrijven of door elk door de regering 
conform verklaard middel bekendgemaakt aan de netbeheerder en de eindafnemer. 
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 Als het definitief advies besluit tot de noodzaak, voor de netbeheerder, om de 
eindafnemer te vergoeden, maar de eindafnemer zonder gegronde reden afziet van de 
verschuldigde betaling aan de eindafnemer binnen de dertig kalenderdagen volgend op de 
ontvangst van het definitief advies, kan de CWaPE hem gelasten om over te gaan tot die 
betaling. De artikelen 53 en volgende zijn van toepassing. 
 
 [§ 4.  In dringende gevallen kan de eindafnemer van de CWaPE vorderen dat zij de 
distributienetbeheerder beveelt om de effectieve aansluiting binnen de door haar bepaalde 
termijn uit te voeren. Indien de netbeheerder die nieuwe termijn niet naleeft, stelt de 
netbeheerder zich bloot aan een administratieve geldboete met toepassing van de artikelen 53 
en volgende.] 
 
 Art. 25quinquies.  Onverminderd gunstigere contractbepalingen voor de eindafnemer, 
maakt elke rechtstreekse schade, lichamelijk of materieel, geleden door de eindafnemer die 
aangesloten is op het distributienet, ingevolge de onderbreking, de niet conformiteit of de 
onregelmatigheid van de stroomvoorziening, het voorwerp uit van een schadevergoeding door 
de verantwoordelijke distributienetbeheerder of plaatselijke transmissienetbeheerder, volgens 
de modaliteiten voorzien in deze subsectie. 
 
 De vergoedingsverplichting in uitgesloten in geval van overmacht. Ze is ook niet van 
toepassing als de stroomonderbreking aan de oorsprong van de schade gepland was of het 
gevolg is van een administratieve vergissing. 
 
 De rechtstreekse lichamelijke schade wordt integraal vergoed. 
 
 De vergoeding van de rechtstreekse materiële schade is geplafonneerd, per 
schadeverwekkende gebeurtenis, op 2.000.000 euro voor het geheel van de schadegevallen. 
Als het totale bedrag van de schadevergoedingen dat plafond overschrijdt, is de 
schadevergoeding die verschuldigd is aan elke eindafnemer beperkt tot dat bedrag. 
 
 Voor de vergoeding van de rechtstreekse materiële schade geldt eveneens een franchise 
van 100 euro per schadegeval. 
 
 De toepassing van het plafond van de schadevergoeding en van de individuele franchise 
is uitgesloten in geval van een zware fout van de netbeheerder. 
 
 Art. 25sexies. § 1.  De eindafnemer die het slachtoffer is van schade zoals gedefinieerd in 
het vorige artikel, geeft het schadegeval aan via een aangetekend schrijven of door elk door de 
regering conform verklaard middel aan de netbeheerder bij wie hij is aangesloten, uiterlijk 
binnen de negentig kalenderdagen volgend op het optreden van de schadeverwekkende 
gebeurtenis of, tenminste, te rekenen vanaf de kennisgeving van het schadegeval als de 
eindafnemer daar nadien kennis heeft van genomen, zonder dat de aangifte van het 
schadegeval meer dan zes maanden na het optreden van de schadeverwekkende gebeurtenis 
kan plaatsvinden. Om de aanvraag van de betrokken afnemers te vergemakkelijken, stelt de 
netbeheerder aan de eindafnemers een formulier ter beschikking voor de 
vergoedingsaanvraag, dat werd goedgekeurd door de CWaPE. Dat formulier is met name 
beschikbaar op de internetsite van de netbeheerder. 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2001041230%2FF&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=9&cn=2001041230&table_name=LOI&nm=2001027238&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dd+%3D+date%272001-04-12%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2001&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=12&dddm=04&imgcn.x=45&imgcn.y=20#Art.25quater
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2001041230%2FF&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=9&cn=2001041230&table_name=LOI&nm=2001027238&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dd+%3D+date%272001-04-12%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2001&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=12&dddm=04&imgcn.x=45&imgcn.y=20#Art.25sexies
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2001041230%2FF&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=9&cn=2001041230&table_name=LOI&nm=2001027238&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dd+%3D+date%272001-04-12%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2001&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=12&dddm=04&imgcn.x=45&imgcn.y=20#Art.25quinquies
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2001041230%2FF&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=9&cn=2001041230&table_name=LOI&nm=2001027238&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dd+%3D+date%272001-04-12%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2001&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=12&dddm=04&imgcn.x=45&imgcn.y=20#LNK0015
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 Als de eindafnemer binnen de termijn bedoeld in het vorig lid de aangifte van het 
schadegeval verkeerdelijk aan zijn leverancier heeft gericht, wordt die aangifte geacht gericht 
te zijn geweest binnen de vereiste termijn. De leverancier maakt de aangifte van het 
schadegeval onverwijld over aan de netbeheerder. 
 
 § 2.  De benadeelde eindafnemer voegt bij de aangifte van het schadegeval elk stuk en elk 
document dat het mogelijk maakt om de waarheid over het schadegeval vast te stellen alsook 
de geleden schade. 
 
 § 3.  De netbeheerder meldt ontvangst van de aangifte van het schadegeval binnen de 
vijftien kalenderdagen volgend op het aangetekend schrijven bedoeld in § 1. 
 
 Binnen de zestig kalenderdagen volgend op de verzending van het ontvangstbewijs 
informeert hij de eindafnemer over het vervolg dat deze zal geven aan de aangifte van het 
schadegeval. 
 
 Als blijkt dat de schadeverwekkende gebeurtenis zijn oorsprong niet vindt op zijn net, 
deelt de netbeheerder dat mee aan de eindafnemer binnen dezelfde termijn, en maakt hij de 
aangifte over aan de netbeheerder die aan de oorsprong ligt, naargelang van het geval, van de 
stroomonderbreking, de niet conformiteit of de onregelmatigheid van de stroomvoorziening. 
Deze laatste conformeert zich aan de procedure beschreven in deze paragraaf. 
 
 Desgevallend vergoedt de netbeheerder de benadeelde eindafnemer binnen de zes 
maanden volgend op de uiterlijke datum voor de kennisgeving van een aangifte van een 
schadegeval. 
 
 In geval van betwisting over de aard van de fout spreekt de CWaPE een ad vies uit 
binnen de zestig kalenderdagen, op vraag van de meest gerede partij. Die adviesprocedure 
schort de termijnen voorzien in het vorig lid niet op. 
 
 Art. 25septies. § 1.  De bepalingen van de subsecties I tot III [namelijk de artikelen 25bis 
tot 25sexies] verhinderen de toepassing van andere wettelijke bepalingen niet die het mogelijk 
maken om de verantwoordelijkheid van de netbeheerder in vraag te stellen. De gezamenlijke 
toepassing van verschillende verantwoordelijkheidsstelsels kan in ieder geval niet leiden tot 
een schadevergoeding van de eindafnemer die groter is dan de integrale herstelling van het 
geleden nadeel. 
 
 § 2.  De netbeheerders stellen alle vormen van financiële waarborg samen die hen de 
mogelijkheid bieden om de schadevergoedingen bedoeld in de artikelen 25bis tot 25quinquies 
te verzekeren. De kosten die verbonden zijn met de samenstelling van de waarborg om de 
schadevergoedingen te verzekeren in geval van een zware fout, moeten duidelijk 
onderscheiden worden in de rekeningen van de netbeheerders en mogen niet opgenomen 
worden in de tarieven van de netbeheerders overeenkomstig artikel 34, 2° g). 
 
 Vóór 31 maart van elk jaar verstrekken de netbeheerders aan de CWaPE het bewijs van 
het bestaan van zo'n financiële waarborg. 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2001041230%2FF&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=9&cn=2001041230&table_name=LOI&nm=2001027238&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dd+%3D+date%272001-04-12%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2001&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=12&dddm=04&imgcn.x=45&imgcn.y=20#Art.25sexies
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2001041230%2FF&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=9&cn=2001041230&table_name=LOI&nm=2001027238&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dd+%3D+date%272001-04-12%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2001&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=12&dddm=04&imgcn.x=45&imgcn.y=20#LNK0016
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2001041230%2FF&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=9&cn=2001041230&table_name=LOI&nm=2001027238&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dd+%3D+date%272001-04-12%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2001&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=12&dddm=04&imgcn.x=45&imgcn.y=20#LNK0016
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 § 3.  De bedragen bepaald in de artikelen 25bis tot 25quinquies worden jaarlijks van 
rechtswege geïndexeerd door die te vermenigvuldigen met het indexcijfer van de 
consumptieprijzen voor de maand juni van het jaar n-1 en die te delen door het indexcijfer van 
de consumptieprijzen van de maand juni 2008. 
 
 § 4.  De artikelen 25bis tot 25septies worden integraal opgenomen in de reglementen en 
aansluitingscontracten die van toepassing zijn op de afnemers die aangesloten zijn op het 
distributienet. 
 
 § 5.  Vóór 31 maart van elk jaar richten de netbeheerders aan de CWaPE een rapport 
waarin melding wordt gemaakt van het aantal vergoedingsaanvragen die gebaseerd zijn op de 
artikelen 25bis tot 25quinquies en die ontvangen werden tijdens het voorbije jaar, alsook het 
vervolg dat daaraan werd gegeven. 
 
 De CWaPE maakt daartoe een modelrapport op. 
 
 Voor de distributienetbeheerder wordt het in lid 1 bedoelde rapport gericht aan elke 
gemeenteraad van de gemeenten op het grondgebied waarvan deze actief is. 
 
 Minstens één maal per jaar plaatst de raad van bestuur van de netbeheerder op de agenda 
van zijn beraadslagingen de discussie over een bijgewerkt rapport betreffende het aantal 
vergoedingsaanvragen die gegrond zijn op de artikelen 25bis tot 25quinquies, alsook het 
vervolg dat daaraan werd gegeven ». 
 

 B.1.2.  De twee aan het Hof gerichte prejudiciële vragen verwijzen naar de wet van 

6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming. De cvba « Tecteo », 

appellante voor de verwijzende rechter, voert voor die rechter, alsook voor het Hof, aan dat 

die wet niet op haar van toepassing is, omdat haar activiteit als distributienetbeheerder een 

wettelijke opdracht van algemeen belang is die zich ertegen verzet dat de publiekrechtelijke 

rechtspersoon die zij is, wordt beschouwd als een onderneming die is onderworpen aan het 

toepassingsgebied van de wet van 6 april 2010. 

 

 B.1.3.  Uit de bewoordingen van de eerste prejudiciële vraag blijkt dat de verwijzende 

rechter van oordeel is dat de eindafnemer die door het in het geding zijnde decreet wordt 

beoogd, de bij de wet van 6 april 2010 beoogde consument « omvat »; in de motivering van 

het verwijzingsarrest wordt overigens aangegeven dat de appellante een onderneming is in de 

zin van die wet. 

 

 B.1.4.  Het staat niet aan de partijen de interpretatie van de bepalingen te betwisten die de 

rechter in aanmerking neemt wanneer hij aan het Hof een prejudiciële vraag stelt, waarbij het 

Hof van die interpretatie alleen zou kunnen afwijken indien die kennelijk onredelijk is. 
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 In dat opzicht is het weliswaar juist dat in de parlementaire voorbereiding van de wet van 

6 april 2010 erop wordt gewezen : 

 

 « Overheidsinstellingen zijn ondernemingen voor wat betreft hun activiteiten die buiten 
hun wettelijke taak van algemeen belang vallen. Wanneer de betrokken activiteit behoort tot 
de essentiële taken van de publieke overheid, met name de uitoefening van bevoegdheden die 
typisch degene zijn van een publieke overheid, dan handelt de overheidsinstelling niet als een 
onderneming. Gaat het daarentegen om een economische activiteit die niet noodzakelijk moet 
worden verzorgd door de overheid, dan handelt de overheidsinstelling wel als een 
onderneming. Om uit te maken of een overheidsinstelling optreedt als ‘ onderneming ’, zal het 
bijgevolg nodig zijn de door haar verrichte activiteiten van geval tot geval te onderzoeken » 
(Parl. St., Kamer, 2009-2010, DOC 52-2340/001, p. 37). 
 

 B.1.5.  Te dezen en rekening houdend met de optie van de lidstaten van de Europese Unie 

om de energiemarkt te liberaliseren, kan worden aangenomen dat de activiteit van 

distributienetbeheerder niet bestaat in de uitoefening van prerogatieven die typische 

prerogatieven van het openbaar gezag zonder een economisch karakter zouden zijn (zie HvJ, 

19 januari 1994, C-364/92, SAT Fluggesellschaft mbH en Eurocontrol) en dat die derhalve 

onderworpen is aan de wet van 6 april 2010. Het gegeven dat de distributienetbeheerder zou 

beschikken over een « natuurlijk monopolie » als gevolg van de moeilijkheden waartoe een 

toename van het aantal netten in feite zou leiden en dat de eindafnemer, krachtens het in het 

geding zijnde decreet, zijn distributienetbeheerder niet kan kiezen, kan niet tot een andere 

conclusie leiden. 

 

 

 Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag 

 

 B.2.  Aan het Hof is de vraag gesteld of de in het geding zijnde bepalingen in 

overeenstemming zijn met artikel 6, § 1, VI, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen, waarvan het vierde lid, 2°, aan de federale overheid de 

bevoegdheid voorbehoudt om « algemene regels vast te stellen inzake […] de bescherming 

van de verbruiker ». 

 

 B.3.  Het voormelde decreet van 12 april 2001 heeft de organisatie van de gewestelijke 

elektriciteitsmarkt geregeld teneinde tegelijkertijd rekening te houden met de bescherming 

van het leefmilieu en met de sociale en de economische aspecten van de 
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elektriciteitsvoorziening (Parl. St., Waals Parlement, 2000-2001, nr. 177/1, p. 8). De in het 

geding zijnde bepalingen zijn daarin ingevoegd bij een decreet van 17 juli 2008, waarvan het 

« voornaamste beginsel [bestaat in] de verdediging van de belangen van de consument » 

(Parl. St., Waals Parlement, 2007-2008, nr. 813/1, p. 3; in dezelfde zin, ibid., pp. 7 en 8, en 

nr. 813/13, pp. 3 en 4). Daartoe voorzien de artikelen 25bis tot 25sexies in een vergoeding 

voor de afnemers die het slachtoffer zijn van een langdurige stroomonderbreking 

(artikel 25bis), een administratieve vergissing (van de netbeheerder of van de leverancier), 

een niet-tijdige aansluiting (artikelen 25ter en 25quater) of schade veroorzaakt door de 

onderbreking, de niet-conformiteit of de onregelmatigheid van de elektriciteitsvoorziening 

(artikelen 25quinquies en 25sexies); artikel 25septies bevat bepalingen die gemeenschappelijk 

zijn voor de voorgaande artikelen krachtens welke, met name, die vergoedingsmechanismen 

niet de toepassing beletten van andere wetsbepalingen die het mogelijk maken de 

netbeheerder aansprakelijk te stellen, zoals artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek (Parl. St., 

Waals Parlement, 2007-2008, nr. 813/1, pp. 28 tot 31). 

 

 B.4.  Het bevoegdheidsvoorbehoud ten aanzien van de federale overheid inzake de 

bescherming van de consument is vervat in artikel 6, § 1, VI, vierde lid, van de bijzondere wet 

van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen teneinde de uitvoering te verzekeren van 

de beginselen die zijn opgenomen in het derde lid van dezelfde bepaling, dat luidt : 

 

 « In economische aangelegenheden oefenen de Gewesten hun bevoegdheden uit met 
inachtneming van de beginselen van het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en 
kapitalen en van de vrijheid van handel en nijverheid, alsook met inachtneming van het 
algemeen normatief kader van de economische unie en de monetaire eenheid, zoals 
vastgesteld door of krachtens de wet, en door of krachtens de internationale verdragen ». 
 

 In de parlementaire voorbereiding van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen wordt in dat opzicht aangegeven : 

 

 « De vrijwaring van de economische unie en de monetaire eenheid gebeurt eveneens door 
naleving van de normen inzake de overheidsopdrachten, de bescherming van de verbruiker, 
de bedrijfsorganisatie en de maxima inzake economische expansiehulp aan ondernemingen. 
Deze normen blijven tot de bevoegdheid van de nationale overheid behoren. In deze 
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aangelegenheden heeft de nationale overheid de bevoegdheid om de grote principes vast te 
leggen in organieke regels (het algemeen kader). Zowel de nationale overheid als de 
Gewesten zijn gehouden het aldus vastgestelde algemeen normatief kader te eerbiedigen. 
Nochtans kunnen de Gewesten dit vervolledigen, ook via normatieve weg, teneinde een beleid 
te voeren aangepast aan hun behoeften voor zover ze niet strijdig zijn met het normatief kader 
bepaald door de nationale overheid. 
 
 […] 
 
 -  met ‘ de bescherming van de verbruiker ’ worden de minimanormen bedoeld inzake 
veiligheid en kwaliteit van produkten en diensten; » (Parl. St., Kamer, B.Z. 1988, nr. 516/1, 
p. 10). 
 

 B.5.  De federale overheid is ertoe gemachtigd de algemene regels inzake 

consumentenbescherming vast te stellen. Uit de in B.4 aangegeven elementen blijkt evenwel 

dat de bijzondere wetgever aan de gewesten de mogelijkheid heeft willen bieden om de 

aangelegenheden die onder hun bevoegdheid vallen, te onderwerpen aan extra kwalitatieve 

voorwaarden inzake consumentenbescherming, met inachtneming van de economische 

beginselen vervat in artikel 6, § 1, VI, derde lid. 

 

 B.6.  De in het geding zijnde bepalingen kunnen in die zin worden opgevat dat zij 

dergelijke extra kwalitatieve voorwaarden vaststellen ten opzichte van de bepalingen die de 

federale wetgever heeft opgenomen in de voormelde wet van 6 april 2010, in het bijzonder het 

verbod op onrechtmatige bedingen bepaald in artikel 74, 6°, 9°, 13° en 30°, waaraan in de 

motivering van het verwijzingsarrest wordt gerefereerd. Immers, naast het feit dat het in het 

geding zijnde decreet, door de rechtspersonen onder de consumenten op te nemen, een ruimer 

toepassingsgebied heeft dan de wet van 6 april 2010, verhinderen de bepalingen ervan niet de 

toepassing van de bepalingen van die wet, die van haar kant bedoeld is om inzake energie te 

worden toegepast (Parl. St., Kamer, 2009-2010, DOC 52-2340/001, p. 84, en 

DOC 52-2340/005, p. 26) : zij bieden aan de netbeheerder noch het recht om op eenzijdige 

wijze te bepalen of de elektriciteitsvoorziening conform de overeenkomst is, noch het recht 

om de consument op te leggen zijn verplichtingen uit te voeren, terwijl hij zou nalaten de 

zijne uit te voeren, noch het recht zich te bevrijden van zijn aansprakelijkheid door zijn opzet, 

grove schuld of elke niet-uitvoering van een belangrijke verplichting van de overeenkomst. 

De bepalingen van het in het geding zijnde decreet verhinderen evenmin, krachtens 

artikel 25septies van het decreet zelf, de toepassing van andere wetsbepalingen die het de 

consument mogelijk maken de netbeheerder aansprakelijk te stellen. 
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 B.7.  De artikelen 25bis tot 25septies van het in het geding zijnde decreet zijn in 

overeenstemming met artikel 6, § 1, VI, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen, zodat de prejudiciële vraag ontkennend dient te worden 

beantwoord. 

 

 

 Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag 

 

 B.8.  De in het geding zijnde bepalingen zouden een verschil in behandeling invoeren 

onder de consumenten naargelang zij een overeenkomst zouden hebben aangegaan met een 

bij die bepalingen beoogde netbeheerder dan wel met een andere onderneming : alleen de 

tweede categorie zou het verbod op onrechtmatige bedingen vervat in de artikelen 74 en 

volgende van de wet van 6 april 2010 kunnen aanvoeren. 

 

 B.9.  In tegenstelling tot wat de Waalse Regering aanvoert, vormen de in B.8 vermelde 

categorieën van personen vergelijkbare categorieën aangezien het in beide gevallen gaat om 

consumenten die een bescherming willen genieten die de wet hun biedt in hun betrekkingen 

met een medecontractant. 

 

 B.10.  Aangezien de wet van 6 april 2010 inzake energie moet worden toegepast, zoals 

aangegeven in B.6, is het niet verantwoord dat de consumenten die een overeenkomst zouden 

sluiten met een netbeheerder die in het in het geding zijnde decreet wordt beoogd, het verbod 

op onrechtmatige bedingen bepaald in de artikelen 74 en volgende van de wet van 6 april 

2010 niet zouden kunnen genieten. 

 

 B.11.  Indien zij in die zin worden geïnterpreteerd, zijn de in het geding zijnde bepalingen 

discriminerend en dient de prejudiciële vraag bevestigend te worden beantwoord. 

 

 B.12.  Het Hof stelt evenwel vast dat een andere interpretatie mogelijk is. Zelfs los van 

het feit dat geen enkele van de bepalingen van het in het geding zijnde decreet een 

onrechtmatig beding vormt zoals bedoeld in artikel 74, 6°, 9°, 13° en 30°, van de wet van 
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6 april 2010 waaraan het verwijzingsarrest refereert, blijkt uit het antwoord op de eerste 

prejudiciële vraag dat de bepalingen van dat decreet de bij de wet van 6 april 2010 ingevoerde 

algemene regeling inzake consumentenbescherming aanvullen door, in de daarbij bepaalde 

gevallen, te voorzien in een vergoeding voor de consumenten die het slachtoffer zijn van 

nalatigheden die de netbeheerders kunnen worden verweten. Er dient bijgevolg niet te worden 

aangenomen dat de consumenten het bij de voormelde wet bepaalde verbod op onrechtmatige 

bedingen niet zouden kunnen aanvoeren, terwijl, integendeel, de in het geding zijnde 

bepalingen in het decreet van 12 april 2001 precies zijn ingevoegd om de consument te 

beschermen, zoals is aangegeven in B.3. 

 

 B.13.  In die interpretatie zijn de in het geding zijnde bepalingen niet discriminerend en 

dient de prejudiciële vraag ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 -  De artikelen 25bis tot 25septies van het decreet van het Waalse Gewest van 12 april 

2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt schenden artikel 6, 

§ 1, VI, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen niet. 

 

 -  In die zin geïnterpreteerd dat zij de consument die een overeenkomst zou sluiten met 

een in het voormelde decreet van 12 april 2001 beoogde netbeheerder, verbieden om het in de 

artikelen 74 en volgende van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en 

consumentenbescherming bepaalde verbod op onrechtmatige bedingen te genieten, schenden 

dezelfde bepalingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 -  In die zin geïnterpreteerd dat zij de consument die een overeenkomst zou sluiten met 

een in het voormelde decreet van 12 april 2001 beoogde netbeheerder, niet verbieden om het 

in de artikelen 74 en volgende van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en 

consumentenbescherming bepaalde verbod op onrechtmatige bedingen te genieten, schenden 

dezelfde bepalingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 9 juli 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux R. Henneuse 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5494 

 
 

Arrest nr. 102/2013 
van 9 juli 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot 

herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke 

zekerheid der arbeiders, gesteld door de Rechtbank van Koophandel te Luik. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit emeritus voorzitter R. Henneuse, overeenkomstig artikel 60bis van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, voorzitter M. Bossuyt, en de 

rechters E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe, T. Merckx-Van Goey en F. Daoût, bijgestaan door 

de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij beschikking van 28 september 2012 in zake de nv « BRB-Services » tegen de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen 
op 8 oktober 2012, heeft de voorzitster van de Rechtbank van Koophandel te Luik de 
volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969, in samenhang gelezen met artikel 30 
van de wet van 31 januari 2009, niet het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie zoals 
vervat in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in die zin dat het de RSZ, nochtans gewone 
schuldeiser in de opschorting, toestaat om gedurende de voorlopige opschorting bij voorrang 
en automatisch te worden betaald, terwijl de uitvoeringsmogelijkheden van de andere 
schuldeisers in de opschorting, met inbegrip van de buitengewone schuldeisers in de 
opschorting, binnen die periode strikt worden opgeschort ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de nv « BRB-Services », waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 4400 Ivoz-
Ramet, Parc industriel 5; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De nv « BRB-Services » heeft een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 16 april 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. E. Kiehl, loco Mr. P. Ramquet en Mr. J.-L. Wuidard, advocaten bij de balie te Luik, 
voor de nv « BRB-Services »; 
 
 .  Mr. V. Vander Geeten loco Mr. F. Gosselin, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers F. Daoût en A. Alen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 
 Op 14 december 2011 dient de eisende partij voor de verwijzende rechter een verzoekschrift in tot 
gerechtelijke reorganisatie bij de Rechtbank van Koophandel te Luik. Er wordt haar toegestaan een procedure 
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van gerechtelijke reorganisatie te openen teneinde een financieel plan voor te stellen, en een eerste opschorting 
verleend, tot 23 juni 2012, die zal worden verlengd tot 23 december 2012. 
 
 Ondanks de opschorting handhaaft de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) de melding bedoeld in 
artikel 30bis, § 3, vijfde en negende lid, alsook in artikel 30bis, § 4, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening 
van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, zodat iedere 
schuldenaar van de eisende partij voor de verwijzende rechter in zijn voordeel 35 pct., exclusief btw, van de aan 
die laatste gefactureerde bedragen inhoudt. 
 
 Op datum van 4 juni 2012 stelt de eisende partij voor de verwijzende rechter een dagvaarding in kort 
geding voor de Rechtbank van Koophandel te Luik in teneinde de RSZ te laten gelasten de voormelde 
vermelding van inhoudingsplicht te schrappen. In het kader van die procedure wordt aan het Hof een vraag 
gesteld over het verschil in behandeling dat bestaat tussen, enerzijds, de RSZ die bedragen mag innen die in 
mindering komen van de schuldvorderingen in de opschorting en, anderzijds, de andere gewone schuldeisers in 
de opschorting, wier schuldvorderingen in de opschorting tijdelijk zijn bevroren. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A – 

 
 A.1.1.  De eisende partij voor de verwijzende rechter geeft in haar memorie aan dat, met de aanneming van 
de recente programmawet van 14 april 2011, artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 die in de prejudiciële 
vraag in het geding is, de RSZ toestaat om, door een publieke melding, het equivalent van 35 pct., exclusief btw, 
van de door de betrokken vennootschap gefactureerde bedragen rechtstreeks te innen bij elke 
schuldenaar-aannemer of –opdrachtgever, zelfs in het kader van een procedure van gerechtelijke reorganisatie. 
Die melding en die inhouding zouden uiterst nadelig zijn voor de eisende partij daar zij de inspanningen die zij 
in het kader van haar procedure van gerechtelijke reorganisatie levert om zich te herstellen, ter discussie stellen. 
 
 A.1.2.  Met de wet van 31 januari 2009, wilde de wetgever ernaar streven de continuïteit van de 
onderneming in moeilijkheden te vrijwaren. Het Hof zou zelf op die doelstelling hebben gewezen in zijn arrest 
nr. 8/2012 van 18 januari 2012. De wet van 31 januari 2009 zou dus passen in een perspectief dat ertoe strekt het 
de vennootschappen in moeilijkheden mogelijk te maken hun activiteit weer op gang te brengen onder het strikte 
en aanhoudende toezicht van de territoriaal bevoegde rechtbank van koophandel. Die doelstelling zou met zich 
meebrengen dat die vennootschap gedurende de herstelperiode wordt beschermd tegen elk middel tot 
tenuitvoerlegging te haren aanzien. De recente wijziging van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 zou het 
omschreven doel echter fundamenteel ter discussie stellen. Het onderscheid dat wordt gemaakt ten aanzien van 
de RSZ, terwijl die een gewone schuldeiser in de opschorting is, zou op geen enkel objectief en redelijk 
criterium van onderscheid berusten. Verschillende rechtscolleges ten gronde zouden zich in die zin hebben 
uitgesproken. 
 
 Het gemaakte onderscheid zou des te onevenrediger zijn daar het eerste bij artikel 30 van de wet van 
31 januari 2009 nagestreefde doel erin bestaat de middelen tot tenuitvoerlegging te beletten die een einde zouden 
maken aan de mogelijkheid om voor het probleem van de onderneming een evenwichtige oplossing te vinden. 
 
 A.2.1.  De Ministerraad zet in zijn memorie uiteen dat, te dezen, het probleem veeleer te maken heeft met 
het mechanisme van inhouding en rechtstreekse betaling aan de RSZ door de opdrachtgever krachtens 
artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969, dan met artikel 30 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de 
continuïteit van de ondernemingen als dusdanig. 
 
 De Ministerraad merkt op dat artikel 92 van de wet van 14 april 2011 houdende diverse bepalingen 
paragraaf 11 van dat artikel 30bis heeft aangevuld. Uit de parlementaire voorbereiding van die wet zou 
voortvloeien dat de wetgever wilde preciseren dat het in het geding zijnde artikel 30bis van toepassing blijft 
wanneer de procedure van gerechtelijke reorganisatie wordt geopend die is ingevoerd bij de wet van 31 januari 
2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen. De wetgever zou eveneens een technische aanpassing 
hebben willen aanbrengen in verband met de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale schulden van een 
aannemer. 
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 A.2.2.  De Ministerraad onderstreept dat artikel 30 van de wet van 31 januari 2009 ertoe strekt te 
verhinderen dat de middelen tot tenuitvoerlegging worden uitgevoerd die een einde zouden maken aan de 
mogelijkheden om voor de problemen van de onderneming een evenwichtige oplossing te vinden, en dat de 
vraag erin bestaat of die middelen tot tenuitvoerlegging al dan niet het mechanisme omvatten waarin 
artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 ten gunste van de RSZ voorziet. Die laatste is een bepaling van 
openbare orde (Cass., 28 januari 2005, Arr. Cass., 2005, nr. 57) die ertoe strekt de frauduleuze praktijken te 
bestrijden van koppelbazen die met name de socialezekerheidsbijdragen niet betalen. In het arrest nr. 46/2002 
van 13 maart 2002 is aangenomen dat de wetgever daartoe verplichtingen kon opleggen aan diegenen die met 
hen contracteren. 
 
 A.2.3.  De Ministerraad merkt op dat de inhoudingen die worden verricht krachtens het voormelde 
artikel 30bis geen « gedwongen middel » vormen, aangezien zij met volle rechtsmacht en door de werking van 
de wet worden uitgevoerd : de RSZ dient daartoe niet te beschikken over enige uitvoerbare titel. 
 
 De RSZ bevindt zich dus in een volkomen specifieke situatie die niet vergelijkbaar is met die van de andere 
gewone of buitengewone schuldeisers in de opschorting. Hetzelfde arrest nr. 46/2002 heeft immers beslist dat 
artikel 30bis, door in zekere mate af te wijken van het gemeen recht teneinde de in A.2.1 in herinnering 
gebrachte doelstellingen te bereiken, geen onevenredige maatregel vormde ten aanzien van de andere 
schuldeisers. In de veronderstelling dat de situatie van de RSZ kan worden vergeleken met die van die 
schuldeisers, is de specifieke regeling die hij geniet bijgevolg op adequate wijze verantwoord in het licht van de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
 
 A.2.4.  De Ministerraad herinnert ten slotte aan artikel 7 van de wet van 31 januari 2009 dat de wetgever 
heeft ingevoegd om de controverses te vermijden die bestonden bij de inwerkingtreding van de wet op het 
gerechtelijk akkoord ten opzichte van de in die tijd bestaande wetgevingen. Dat artikel 7 zou inhouden dat de 
wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen en, te dezen, het mechanisme van uitstel dat de eisende 
partij voor de verwijzende rechter geniet, niet kunnen afwijken van de toepassing van artikel 30bis van de wet 
van 27 juni 1969, noch die toepassing kunnen beletten. 
 
 A.3.1.  In haar memorie van antwoord voert de eisende partij voor de verwijzende rechter aan dat niet kan 
worden betwist dat de RSZ steeds de hoedanigheid van gewone schuldeiser in de opschorting werd toegekend, 
waardoor hij geen onderscheiden statuut of statuut sui generis kan krijgen. De rechtspraak en de rechtsleer 
zouden hierover unaniem zijn. 
 
 A.3.2.  Ten aanzien van het aangeklaagde verschil in behandeling merkt de eisende partij voor de 
verwijzende rechter op dat, wanneer het Hof zijn arrest nr. 46/2002 van 13 maart 2002 heeft gewezen, de wet 
van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen nog niet was aangenomen noch 
bekendgemaakt. 
 
 De verantwoording die is afgeleid uit het hoger belang van de Schatkist en van de sociale zekerheid om de 
strijd aan te binden tegen de koppelbazen, zou te dezen bijgevolg niet relevant zijn. De wetgever zou na de wet 
van 27 juni 1969 immers voorrang hebben willen geven aan de onderneming in moeilijkheden tijdens de periode 
van opschorting, hypothese die specifiek is overwogen in het kader van het geding dat aan het Hof is voorgelegd 
en onderscheiden blijft van een situatie van samenloop zoals de vereffening of het faillissement. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 

28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders bepaalt : 

 

 « § 1.  Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder : 
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 1°  werken : de werkzaamheden die zijn vermeld in artikel 20, § 2, van het koninklijk 
besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de 
belasting over de toegevoegde waarde; 
 
 2°  opdrachtgever : eenieder die de opdracht geeft om tegen een prijs werken uit te voeren 
of te laten uitvoeren; 
 
 3°  aannemer : 
 
 -  eenieder die er zich toe verbindt om tegen een prijs voor een opdrachtgever werken uit 
te voeren of te laten uitvoeren; 
 
 -  iedere onderaannemer ten overstaan van de na hem komende onderaannemers; 
 
 4°  onderaannemer : eenieder die er zich toe verbindt, hetzij rechtstreeks, hetzij 
onrechtstreeks, in welk stadium ook, tegen een prijs het aan de aannemer toevertrouwde werk 
of een onderdeel ervan uit te voeren of te laten uitvoeren of daartoe werknemers ter 
beschikking te stellen;  
 
 […] 
 
 § 3.  De opdrachtgever die voor de in § 1 vermelde werken een beroep doet op een 
aannemer die sociale schulden heeft op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst, is 
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de sociale schulden van zijn medecontractant. 
 
 De aannemer die voor de in § 1 vermelde werken een beroep doet op een onderaannemer 
die sociale schulden heeft op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst, is 
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de sociale schulden van zijn medecontractant. 
 
 De artikelen 1200 tot en met 1216 van het Burgerlijk Wetboek zijn toepasselijk op de in 
de vorige leden bedoelde hoofdelijke aansprakelijkheid. 
 
 De hoofdelijke aansprakelijkheid wordt beperkt tot de totale prijs van de werken 
toevertrouwd aan de aannemer of onderaannemer exclusief belasting over de toegevoegde 
waarde. 
 
 De aannemer zonder personeel, die hoofdelijk aansprakelijk wordt gesteld bij toepassing 
van §§ 3 en 4, wordt gelijkgesteld met een werkgever schuldenaar en is als dusdanig 
aangegeven in de databank die voor het publiek toegankelijk is, bedoeld in § 4, zesde lid, 
indien hij de geëiste bedragen niet vereffent binnen de dertig dagen na verzending van een 
aangetekende ingebrekestelling. 
 
 De aannemer die bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid als werkgever zonder eigen 
sociale schulden is geïdentificeerd en die hoofdelijk aansprakelijk wordt gesteld bij toepassing 
van §§ 3 en 4, is aangegeven als schuldenaar in de databank die voor het publiek toegankelijk 
is, bedoeld in § 4, zesde lid, indien hij de geëiste bedragen niet vereffent binnen de dertig 
dagen na verzending van een aangetekende ingebrekestelling. 
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 Men verstaat onder eigen sociale schulden, het geheel van de sommen die verschuldigd 
kunnen zijn aan de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid in zijn hoedanigheid van 
werkgever. De Koning stelt hiervan een lijst op. 
 
 Als sociale schulden worden ook beschouwd de sommen die opgeëist worden in het 
kader van de hoofdelijke aansprakelijkheid in de situaties bedoeld in het vijfde en het zesde 
lid. 
 
 De schulden waarvoor de schuldenaar bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of bij 
een Fonds voor bestaanszekerheid een afbetalingsplan heeft verkregen zonder gerechtelijke 
procedure of bij gerechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is getreden, en het bewijs 
levert dat hij de opgelegde termijnen strikt naleeft, worden niet in aanmerking genomen om te 
bepalen of er al dan niet schulden bestaan. 
 
 De in deze paragraaf vermelde hoofdelijke aansprakelijkheid geldt ook voor de sociale 
schulden van de vennoten van een tijdelijke handelsvennootschap, een stille 
handelsvennootschap of een maatschap die optreedt als aannemer of onderaannemer. 
 
 De in deze paragraaf vermelde hoofdelijke aansprakelijkheid is eveneens van toepassing 
op de sociale schulden van de aannemer of de onderaannemer die ontstaan in de loop van de 
uitvoering van de overeenkomst. 
 
 De hier bedoelde hoofdelijke aansprakelijkheid in hoofde van de opdrachtgever of de 
aannemer wordt beperkt tot 65 pct. wanneer de in artikel 402, § 4, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 bedoelde hoofdelijke aansprakelijkheid is toegepast in hoofde van 
dezelfde opdrachtgever of aannemer. 
 
 § 3/1.  Wanneer de betaling van de sommen die van een onderaannemer worden 
gevorderd bij toepassing van de hoofdelijke aansprakelijkheid bedoeld in § 3 eerste en tweede 
lid, niet of niet volledig werd verricht, zullen de aannemer bedoeld in § 7, eerste lid, alsook 
iedere tussenkomende onderaannemer hiervoor hoofdelijk aansprakelijk zijn. 
 
 De hoofdelijke aansprakelijkheid wordt in de eerste plaats toegepast in hoofde van de 
aannemer die een beroep heeft gedaan op de onderaannemer die de sommen die van hem in 
toepassing van § 3, eerste en tweede lid, worden gevorderd, niet of niet volledig heeft betaald. 
 
 Vervolgens wordt een getrapte aansprakelijkheid toegepast ten opzichte van de in een 
voorafgaand stadium tussenkomende aannemers, wanneer de in het vorige lid vermelde 
aannemer nagelaten heeft de bij hem gevorderde sommen binnen dertig dagen na de 
verzending van een aangetekende ingebrekestelling te vereffenen. 
 
 § 4.  De opdrachtgever die voor de in § 1 vermelde werken een deel of het geheel van de 
prijs betaalt aan een aannemer die op het ogenblik van de betaling sociale schulden heeft, is 
verplicht bij die betaling 35 pct. van het door hem verschuldigde bedrag, exclusief de 
belasting over de toegevoegde waarde, in te houden en te storten aan voormelde Rijksdienst, 
volgens de modaliteiten bepaald door de Koning. 
 
 De aannemer die, voor de in § 1 vermelde werken een deel of het geheel van de prijs 
betaalt aan een onderaannemer die op het ogenblik van de betaling sociale schulden heeft, is 
verplicht bij die betaling 35 pct. van het door hem verschuldigde bedrag, exclusief de 
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belasting over de toegevoegde waarde, in te houden en te storten aan voormelde Rijksdienst, 
volgens de modaliteiten bepaald door de Koning. 
 
 De in deze paragraaf bedoelde inhoudingen en stortingen worden in voorkomend geval 
beperkt tot het bedrag van de schulden van de aannemer of onderaannemer op het ogenblik 
van de betaling. 
 
 Wanneer de in deze paragraaf bedoelde inhouding en storting correct zijn uitgevoerd bij 
elke betaling van een deel of het geheel van de prijs aan een aannemer of onderaannemer die 
op het ogenblik van de betaling sociale schulden heeft, wordt de in § 3 bedoelde hoofdelijke 
aansprakelijkheid niet toegepast. 
 
 Wanneer de in deze paragraaf bedoelde inhouding en storting niet correct zijn uitgevoerd 
bij elke betaling van een deel of het geheel van de prijs aan een aannemer of onderaannemer 
die op het ogenblik van de betaling sociale schulden heeft, worden bij de toepassing van de in 
§ 3 bedoelde hoofdelijke aansprakelijkheid de eventueel gestorte bedragen in mindering 
gebracht van het bedrag waarvoor de opdrachtgever of de aannemer aansprakelijk wordt 
gesteld. 
 
 Wanneer de opdrachtgever of de aannemer vaststelt, met behulp van de voor het publiek 
toegankelijke gegevensbank die is opgericht door de Rijksdienst voor sociale zekerheid en die 
bewijskracht heeft voor de uitvoering van de §§ 3 en 4, dat hij inhoudingen moet verrichten 
op de door zijn medecontractant voorgelegde facturen, en wanneer het bedrag van de factuur 
die hem is voorgelegd hoger is dan of gelijk aan 7 143,00 euro, nodigt hij zijn 
medecontractant uit om hem een attest over te leggen dat het bedrag van de schuld weergeeft 
als bijdrage, verhoging van bijdrage, burgerlijke sanctie, nalatigheidsinteresten en 
gerechtelijke kosten. Het bedoelde attest houdt rekening met de schuld op de dag waarop het 
is opgesteld. De Koning bepaalt de geldigheidstermijn van dit attest. Indien zijn 
medecontractant bevestigt dat de schulden hoger zijn dan de te verrichten inhoudingen of 
wanneer hij het bedoelde attest niet binnen de maand na de aanvraag overlegt, houdt de 
opdrachtgever of de aannemer 35 pct. van het factuurbedrag in en stort het aan de voormelde 
Rijksdienst. 
 
 De Koning kan het bedrag van 7 143 euro, bedoeld in het voorgaande lid, aanpassen. 
 
 Wanneer de aannemer een niet in België gevestigde werkgever is, die geen sociale 
schulden in België heeft en waarvan alle werknemers in het bezit zijn van een geldig 
detacheringsbewijs, zijn de inhoudingen, bedoeld in deze paragraaf, niet van toepassing op de 
aan hem verschuldigde betaling. 
 
 De Koning bepaalt de inhoud en de voorwaarden en modaliteiten inzake toezending van 
de inlichtingen die de personen, bedoeld in deze paragraaf, moeten verstrekken aan 
voormelde Rijksdienst. 
 
 De Koning bepaalt de nadere regelen volgens welke de voormelde Rijksdienst de in 
toepassing van het eerste en tweede lid gestorte bedragen verdeelt, ter betaling aan de 
Rijksdienst of aan een Fonds voor bestaanszekerheid in de zin van de wet van 7 januari 1958 
betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid, van de bijdragen, de bijdrageopslagen, de 
burgerlijke sanctie, de verwijlintresten en de gerechtskosten die in welk stadium ook door de 
medecontractant verschuldigd zijn. 
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 De Koning bepaalt binnen welke termijn dit bedrag kan worden aangerekend, alsook de 
modaliteiten van terugbetaling of aanwending van het eventueel saldo. 
 
 De Koning bepaalt binnen welke termijn de medecontractant het gestorte bedrag 
recupereert in de mate dat de stortingen het bedrag van de schulden overschrijden. 
 
 § 5.  Onverminderd de toepassing van de sancties voorzien in artikel 35, eerste lid, 3, is 
de opdrachtgever die de in § 4, eerste lid, bedoelde storting niet verricht heeft, benevens de 
betaling van het te storten bedrag, aan de voormelde Rijksdienst bovendien een bijslag 
verschuldigd gelijk aan het te betalen bedrag. 
 
 Onverminderd de toepassing van de sancties voorzien in artikel 35, eerste lid, 3, is de 
aannemer die de in § 4, tweede lid, bedoelde storting niet verricht heeft, benevens de betaling 
van het te storten bedrag, aan de voormelde Rijksdienst bovendien een bijslag verschuldigd 
gelijk aan het te betalen bedrag. 
 
 De Koning kan bepalen onder welke voorwaarden de bijslag kan worden verminderd. 
 
 § 6.  De vennoten van een tijdelijke handelsvennootschap, een stille handelsvennootschap 
of een maatschap zijn onderling hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de sommen die 
in uitvoering van dit artikel door de tijdelijke handelsvennootschap, de stille 
handelsvennootschap of de maatschap verschuldigd zijn. 
 
 § 7.  Alvorens de werken aan te vatten, moet de aannemer, op wie de opdrachtgever 
beroep heeft gedaan, volgens de door de Koning bepaalde modaliteiten, aan voormelde 
Rijksdienst alle juiste inlichtingen verstrekken die nodig zijn om de aard en de belangrijkheid 
van de werken te ramen en er de opdrachtgever en, in voorkomend geval, in welk stadium 
ook, de onderaannemers van te identificeren. Indien tijdens de uitvoering van de werken 
andere onderaannemers tussenkomen, moet deze aannemer voorafgaandelijk de voormelde 
Rijksdienst hiervan verwittigen. 
 
 Daartoe moet iedere onderaannemer die op zijn beurt een beroep doet op een andere 
onderaannemer, voorafgaandelijk de aannemer daarvan schriftelijk in kennis stellen en hem 
alle juiste inlichtingen verstrekken, zoals bepaald door de Koning, die nodig zijn om de 
voormelde Rijksdienst in te lichten. 
 
 De aannemer licht de voormelde Rijksdienst in over de begin- en einddatum van de 
werken. De Koning bepaalt wat moet worden verstaan onder begin- en einddatum van de 
werken. 
 
 Op dezelfde wijze, wanneer de aan de voormelde Rijksdienst gemelde tussenkomst van 
een onderaannemer wordt afgezegd, licht de aannemer de voormelde Rijksdienst hiervan in. 
 
 Voor de toepassing van deze paragraaf, wordt met de aannemer gelijkgesteld, eenieder 
die de in § 1, 1°, bedoelde werken zelf uitvoert of laat uitvoeren voor eigen rekening om 
daarna het onroerend goed geheel of gedeeltelijk te vervreemden. 
 
 De voormelde Rijksdienst stelt een elektronische kopie van de ontvangen meldingen ter 
beschikking van de bevoegde diensten van de Federale overheidsdienst Financiën. 
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 Deze meldingen worden ter beschikking gesteld van de inspectiediensten, bedoeld in 
artikel 16, 1°, van het Sociaal Strafwetboek, die er om vragen. 
 
 § 8.  De aannemer of diegene die met hem wordt gelijkgesteld, die zich niet schikt naar 
de verplichtingen van § 7, eerste lid, is aan voormelde Rijksdienst een som verschuldigd 
gelijk aan 5 pct. van het totaal bedrag van de werken, exclusief de belasting over de 
toegevoegde waarde, die niet aan de Rijksdienst werden gemeld. De som die bij de aannemer 
gevorderd wordt, wordt verminderd met het bedrag dat daadwerkelijk werd betaald aan de 
Rijksdienst door de onderaannemer met toepassing van de bepaling van het hierna volgende 
lid. 
 
 De onderaannemer die zich niet schikt naar de bepalingen van § 7, tweede lid, is aan de 
Rijksdienst een som verschuldigd gelijk aan 5 pct. van het totaal bedrag van de werken, 
exclusief de belasting over de toegevoegde waarde, die hij heeft toevertrouwd aan zijn 
onderaannemer of aan zijn onderaannemers. 
 
 § 9.  De Koning kan de toepassing van de §§ 7 en 8 beperken tot de werken waarvan het 
totaal bedrag hoger is dan een door Hem te bepalen bedrag en waarvoor geen beroep is 
gedaan op een onderaannemer. 
 
 De Koning kan bepalen onder welke voorwaarden de som die verschuldigd is ingevolge 
§ 8 kan worden verminderd of vrijgesteld. 
 
 § 10.  Dit artikel is niet van toepassing op de opdrachtgever-natuurlijke persoon die de in 
§ 1 vermelde werken uitsluitend voor privé-doeleinden laat uitvoeren. 
 
 § 11.  Dit artikel blijft van toepassing in geval van faillissement of elke andere samenloop 
van schuldeisers alsook bij cessie, beslag onder derden, inpandgeving, inbetalinggeving of in 
artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde rechtstreekse vordering of een procedure 
van gerechtelijke reorganisatie ». 
 

 B.1.2.  Artikel 30 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de 

ondernemingen bepaalt : 

 

 « Tijdens de duur van de opschorting kan voor schuldvorderingen in de opschorting geen 
enkel middel van tenuitvoerlegging op de roerende of onroerende goederen van de 
schuldenaar worden voortgezet of aangewend. 
 
 Tijdens dezelfde periode kan de schuldenaar die koopman is, niet worden failliet 
verklaard en, indien de schuldenaar een vennootschap is, kan deze niet gerechtelijk worden 
ontbonden ». 
 

 B.2.1.  De voormelde wet van 31 januari 2009 voorziet onder meer in een zogenoemde 

procedure « van gerechtelijke reorganisatie » die strekt tot het behouden, onder toezicht van 

de rechter, van de continuïteit van het geheel of een gedeelte van de onderneming in 
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moeilijkheden of van haar activiteiten (artikel 16, eerste lid); die procedure maakt het 

mogelijk de schuldenaar een opschorting toe te kennen (waarvan de duur door de rechter 

wordt bepaald krachtens artikel 24, § 2) om hetzij tot een gerechtelijke reorganisatie te komen 

door een minnelijk akkoord tussen schuldeisers en schuldenaar - bedoeld in artikel 43 - of 

door een collectief akkoord van de schuldeisers - bedoeld in de artikelen 44 en volgende -, 

hetzij de overdracht toe te staan, aan derden, van het geheel of een gedeelte van de 

onderneming of haar activiteiten, bedoeld in de artikelen 59 en volgende (artikel 16, tweede 

lid). 

 

 Naast het door de in het geding zijnde bepaling vastgelegde verbod om de middelen tot 

tenuitvoerlegging voort te zetten, bepaalt de wet dat tijdens de opschorting, voor de 

schuldeisers in de opschorting, geen enkel ander beslag dan een bewarend beslag kan worden 

gelegd (artikel 31). Zij doet evenwel geen afbreuk aan de rechten van de pandhoudende 

schuldeiser wanneer het gaat om specifiek in pand gegeven schuldvorderingen (artikel 32), 

staat een vrijwillige betaling door de schuldenaar van schuldvorderingen in de opschorting 

niet in de weg, noch een rechtstreekse vordering (artikel 33), noch een schuldvergelijking van 

verknochte schuldvorderingen (artikel 34), noch de mogelijkheid om de schuldenaar failliet te 

verklaren of een gerechtelijke ontbinding van de vennootschap die schuldenaar is teweeg te 

brengen (artikel 30), en zij maakt in principe geen einde aan de lopende overeenkomsten 

(artikel 35). 

 

 B.2.2.  Artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 maakt in paragraaf 3 ervan de 

opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de sociale schulden van de 

ondernemer op wie zij een beroep doen, en verplicht, in paragraaf 4 ervan, hen ertoe, wanneer 

zij de aan die ondernemer verschuldigde betaling verrichten, 35 pct. van het door hen 

verschuldigde bedrag in te houden en te storten aan de RSZ.  

 

 Artikel 30bis, § 11, werd gewijzigd bij artikel 92 van de wet van 14 april 2011 houdende 

diverse bepalingen om te bepalen dat het mechanisme waarin artikel 30bis voorziet, van 

toepassing blijft bij het aanwenden van een procedure van gerechtelijke reorganisatie. Die 

wijziging vormt een technische aanpassing die is verantwoord door het van kracht worden van 

de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen (Parl. St., Kamer, 2010-2011, 

DOC 53-1208/008, p. 3). 
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 De parlementaire voorbereiding van de wet van 14 april 2011 vermeldt nog : 

 

 « De minister onderstreept overigens dat indien een onderneming in moeilijkheden een 
afbetalingsplan heeft aangegaan en zich aan dat plan houdt, artikel 30bis niet van toepassing 
is en de sociale schulden van die onderneming niet bekend worden gemaakt. Wordt het 
afbetalingsplan echter niet in acht genomen, dan worden de sociale schulden wel bekend 
gemaakt, zoals nu al het geval is. 
 
 Tot slot geeft de minister aan dat de regeling waarbij een deel van het factuurbedrag 
wordt ingehouden en doorgestort, de RSZ in 2010 al 60 miljoen euro heeft opgebracht, en dat 
ook de minister van Financiën soortgelijke fiscale maatregelen plant. Uitbuiting van 
werknemers en zwartwerk kunnen niet kordaat genoeg worden aangepakt » (ibid., p. 5). 
 

 Ook al vormen de bepalingen van dat artikel 30bis geen middel tot tenuitvoerlegging in 

de technische betekenis van het woord, de tenuitvoerlegging ervan kan niettemin leiden tot de 

betaling, aan een derde, van een bedrag dat verschuldigd was aan diegene die de opschorting 

geniet, door een van zijn medecontractanten, waarbij die medecontractant bovendien door de 

wet ertoe gehouden is die betaling te verrichten. 

 

 B.3  De prejudiciële vraag heeft betrekking op het onderscheid dat artikel 30bis van de 

wet van 27 juni 1969, in samenhang gelezen met artikel 30 van de wet van 31 januari 2009, 

zou maken tussen de RSZ en de andere schuldeisers van een schuldenaar die de opschorting 

geniet die is toegekend in het kader van een procedure van gerechtelijke reorganisatie, 

doordat de Rijksdienst, via het voormelde artikel 30bis, over een waarborg zou beschikken die 

niet zou worden toegekend aan de andere schuldeisers, zelfs niet aan de buitengewone 

schuldeisers. 

 

 B.4.  De bij de wet van 31 januari 2009 vastgelegde procedure van gerechtelijke 

reorganisatie strekt tot het behouden, onder toezicht van de rechter, van de continuïteit van het 

geheel of een gedeelte van de onderneming in moeilijkheden of van haar activiteiten. 

 

 De parlementaire voorbereiding vermeldt daarover : 

 

 « ‘ De continuïteit van de onderneming behouden ’, verwijst naar de entiteit zelf met haar 
verschillende componenten. ‘ De activiteiten behouden ’ verwijst naar de economische 
activiteit die gedeeltelijk losstaat van het medium ervan. De formulering is heel ruim bedoeld, 
teneinde te voorkomen dat de wil van de wetgever door interpretaties wordt vertekend : het is 
duidelijk de bedoeling ervoor te zorgen dat problemen van structurele of toevallige aard in 
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toereikende economische omstandigheden kunnen worden opgelost » (Parl. St., Kamer, B.Z. 
2007, DOC 52-0160/001, p. 15). 
 

 B.5.  De wetgever heeft met die procedure de draagwijdte willen verruimen van de 

regelgeving op het gerechtelijk akkoord, die zij vervangt (ibid., DOC 52-0160/002, pp. 39 en 

82). Hij heeft getracht het doel van behoud van de continuïteit van de onderneming te 

verzoenen met dat van vrijwaring van de rechten van de schuldeisers : 

 

 « [De materie met betrekking tot de gevolgen van de gerechtelijke reorganisatie] is een 
van de moeilijkste die er bestaat omdat een insolventiewetgeving rekening moet houden met 
zeer uiteenlopende belangen : de belangen van de schuldeisers die wensen betaald te worden 
op zo kort mogelijke tijd en de nood om de reorganisatie een kans te geven (met inbegrip van 
een reorganisatie door overdracht van de onderneming). De regel is dat de continuïteit en van 
de onderneming en van de contracten behouden blijft, maar het is vanzelfsprekend dat in een 
periode van acute betaalmoeilijkheden de handhaving van de rechten bedreigd wordt » (ibid., 
DOC 52-0160/005 p. 10). 
 

 B.6.  Artikel 30 van de voormelde wet van 31 januari 2009 heeft op zijn beurt tot doel te 

vermijden dat het aanwenden van middelen tot tenuitvoerlegging « de mogelijkheden voor het 

vinden van een evenwichtige oplossing voor de problemen van de onderneming [zou] 

tenietdoen » (ibid., DOC 52-0160/002, p. 61). De beperkingen die bij de artikelen 30 tot 35 

van die wet aan de rechten van derden worden aangebracht, geven eveneens uiting aan de 

bekommernis van de wetgever om de continuïteit van de onderneming te bevorderen. 

 

 B.7.  De hoofdelijke aansprakelijkheid en de verplichtingen tot inhoudingen en stortingen 

waarin artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 voorziet en die in het geding zijn in de aan 

de verwijzende rechter voorgelegde zaak, vallen onder het stelsel van de registratie van de 

aannemers, dat ertoe strekt, door middel van grondig onderzoek, de correcte toepassing, door 

hen, van de fiscale en sociale wetgeving te waarborgen (Parl. St., Senaat, 1977-1978, 

nr. 415-1, p. 38). 

 

 Volgens de parlementaire voorbereiding gaat dat stelsel uit van de bekommernis om de 

strijd aan te binden tegen de koppelbazen en de bedrieglijke praktijken die bestaan, enerzijds, 

in de niet-betaling van sociale bijdragen, bedrijfsvoorheffing en btw en, anderzijds, in het 

bezetten van een belangrijk aantal arbeidsplaatsen door personen die sociale uitkeringen 

genieten en die prestaties verrichten die in strijd zijn met de betrokken 

uitkeringsreglementering, of door buitenlanders die niet gemachtigd zijn te werken, wat tot 
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gevolg heeft dat het aanbod vermindert voor de werknemers die een regelmatige betrekking 

zoeken (ibid., p. 36). 

 

 B.8.  Teneinde te waarborgen dat die doelstellingen kunnen worden bereikt, is het niet 

onredelijk de regeling inzake de registratie van de aannemers te koppelen aan bepalingen die 

voor hun medecontractanten verplichtingen in het leven roepen, zodat die medecontractanten 

weten dat, indien zij een overeenkomst willen sluiten met een aannemer die niet zou zijn 

geregistreerd, zij het risico lopen gedeeltelijk te zijn gehouden tot betaling van de 

belastingschulden en van de sociale bijdragen welke die aannemer verschuldigd zou zijn. Zo 

wil men bereiken dat niemand belang erbij heeft een beroep te doen op de diensten van 

niet-geregistreerde aannemers (Parl. St., Senaat, 1977-1978, nr. 415-1, p. 38). 

 

 B.9.  Die doelstelling wordt niet beïnvloed door de opschorting die wordt toegekend in 

het kader van de procedure van gerechtelijke reorganisatie : immers, de werkzaamheid die, 

overeenkomstig het doel van de wetgever, wordt voortgezet, vereist dat de kwaliteit van de 

voorwaarden waarin die wordt uitgeoefend, gewaarborgd blijft. 

 

 B.10.  Weliswaar blijkt uit de in artikel 2 van de wet van 31 januari 2009 vervatte 

definities van « buitengewone schuldvorderingen in de opschorting » en « gewone 

schuldvorderingen in de opschorting », alsmede uit de parlementaire voorbereiding (Parl. St., 

Kamer, 2008-2009, DOC 52-0160/005, p. 133; Parl. St., Senaat, 2008-2009, nr. 4-995/3, 

p. 21), dat de RSZ dient te worden beschouwd als een gewone schuldeiser in de opschorting. 

 

 Artikel 30 van de wet van 31 januari 2009 beoogt evenwel, over het algemeen, te 

voorkomen dat de RSZ en de andere schuldeisers, via een beslaglegging tijdens de duur van 

de opschorting, rechtstreeks afbreuk kunnen doen aan het vermogen van de onderneming die 

de opschorting geniet, en de continuïteit ervan aldus bedreigen. Het gaat dus om een geval dat 

vreemd is aan dat waarin, zoals te dezen, de schuldenaar in opschorting zelf schuldeiser is van 

een opdrachtgever, waarbij de bedragen die door de laatstgenoemde verschuldigd zijn slechts 

ter beschikking van de eerstgenoemde worden gesteld na aftrek van de bedragen die met 

toepassing van artikel 30bis, § 4, van de voormelde wet van 27 juni 1969 aan de RSZ zijn 

gestort. 
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 B.11.  De in het geding zijnde maatregel doet niet op onevenredige wijze afbreuk aan de 

rechten van de andere schuldeisers omdat, rekening houdend met het doel dat erin bestaat de 

belangen van de sociale zekerheid te vrijwaren, alsook de praktijken van de koppelbazen te 

bestrijden, de procedure van invordering van overheidsinkomsten, teneinde de overheid in 

staat te stellen haar verbintenissen ten aanzien van de collectiviteit na te komen, in zekere 

mate van het gemeen recht vermocht af te wijken. Tijdens de bespreking van een wet tot 

wijziging van de in het geding zijnde bepalingen heeft de wetgever trouwens opgemerkt : 

 

 « Deze laatsten [de koppelbazen] blijken evenwel hun fraudeprocédés aan die 
reglementering te hebben aangepast : zij leven de formele voorschriften van de bestaande 
reglementering na, doch blijven in gebreke en dienen zich als onvermogend aan wanneer de 
eerste initiatieven voor de invordering van hun fiscale en sociale schulden worden genomen. 
 
 De fraude is aanzienlijk, daarom achtte de Regering nieuwe maatregelen ter bestrijding 
van die praktijken noodzakelijk » (Parl. St., Senaat, 1988-1989, nr. 736-5, p. 4). 
 

 Het doel van bestrijding van de sociale fraude werd later bevestigd (Parl. St., Kamer, 

2006-2007, DOC 51-3058/001, p. 21). 

 

 B.12.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 

december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, in samenhang 

gelezen met artikel 30 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de 

ondernemingen, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 9 juli 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux R. Henneuse 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5495 

 

 

Arrest nr. 103/2013 

van 9 juli 2013 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 186 van de wet van 30 december 2009 

houdende diverse bepalingen, gesteld door het Arbeidshof te Luik. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, 

P. Nihoul en F. Daoût, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter R. Henneuse, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij arrest van 2 oktober 2012 in zake Laurent Georges en Grégory Muraille tegen de stad 

Dinant, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 8 oktober 2012, heeft 

het Arbeidshof te Luik de volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Voert artikel 186 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen (I), 

dat artikel 3 van de wet van 14 december 2000 interpreteert, ten aanzien van alleen de 

vrijwillige brandweerlieden geen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet onbestaanbare 

discriminatie in, in zoverre het die vrijwilligers van de openbare brandweerdiensten uitsluit 

van het begrip ‘ werknemer ’ in het licht van de bepalingen inzake arbeidstijd, terwijl die 

vrijwillige brandweerlieden in dezelfde zin als de beroepsbrandweerlieden werk verrichten en 

terwijl hun bezoldiging krachtens de hen betreffende specifieke bepalingen reeds lager ligt 

dan die van de beroepsbrandweerlieden ? ». 

 

 

 Memories zijn ingediend door : 

 

 -  Laurent Georges, wonende te 5537 Anhée, rue de la Jonction 8, en Grégory Muraille, 

wonende te 5500 Dinant, rue Grande 132; 

 

 -  de stad Dinant, vertegenwoordigd door haar gemeentecollege; 

 

 -  de stad Andenne, vertegenwoordigd door haar gemeentecollege; 

 

 -  de Ministerraad. 

 

 De stad Dinant en de stad Andenne hebben memories van antwoord ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 17 april 2013 : 

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. S. Seys loco Mr. F. Tulkens, advocaten bij de balie te Brussel, voor de stad Dinant; 

 

 .  Mr. C. Dony, loco Mr. J. Bourtembourg en Mr. N. Fortemps, advocaten bij de balie te 

Brussel, voor de stad Andenne; 

 

 .  Mr. L. Couchard loco Mr. J. Clesse, advocaten bij de balie te Luik, voor de 

Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers J. Spreutels en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 L. Georges en G. Muraille zijn brandweerlieden in de kazerne van de stad Dinant, eerst als vrijwillige 

brandweerlieden en vervolgens, respectievelijk vanaf januari 2005 en mei 2006, als beroepsbrandweerlieden 

onder overeenkomst. G. Muraille is in november 2008 statutair geworden. 

 

 Voor de verwijzende rechter stellen zij hoger beroep in tegen een vonnis van de arbeidsrechtbank waarvoor 

zij een zaak aanhangig hadden gemaakt om de vergoeding te verkrijgen van hun uren wachtdienst thuis en in de 

kazerne. 

 

 De verwijzende rechter refereert met name aan de artikelen 2, 3, 6 en 17 van de richtlijn 2003/88/EG van 

het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van 

de arbeidstijd, aan de artikelen 3 en 8 van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten 

van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector en aan artikel 86 van de wet van 30 december 2009 

houdende diverse bepalingen (1), dat het voormelde artikel 3 interpreteert. 

 

 In verband met de richtlijn is hij van mening dat die niet handelt over de wijze van vergoeding van de uren 

die als arbeidsuren worden beschouwd. Artikel 2 ervan definieert de arbeidstijd en de rusttijd, en artikel 17 ervan 

maakt het niet mogelijk van die definities af te wijken. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de 

Europese Unie leidt hij af dat de thuis gepresteerde wachtdiensten alleen ten belope van de daadwerkelijke 

prestaties als arbeidstijd worden verrekend, terwijl die welke op de arbeidsplaats worden gepresteerd, integraal 

als dusdanig worden beschouwd, maar niet noodzakelijk moeten worden vergoed als daadwerkelijke arbeidstijd; 

in dat opzicht dient te worden verwezen naar de nationale wetgeving. 

 

 In verband met het intern recht oordeelt hij dat artikel 19 van de arbeidswet van 16 maart 1971 in strijd is 

met het Europees recht in zoverre het toelaat van de arbeidsduur af te wijken wanneer de wachtdienst plaatsheeft 

op de arbeidsplaats; hetzelfde moet gelden in de openbare sector, waar die wet niet van toepassing is. Hij is van 

mening dat de wijze van vergoeding van de arbeidstijd kan variëren volgens de uitgeoefende activiteit, waarbij 

de thuis gepresteerde wachtdienst niet noodzakelijk moet worden vergoed als gewone arbeidstijd volgens de 

overeenkomsten en reglementen. De niet-actieve wachtdienst thuis is dus geen arbeid, noch rusttijd. 

 

 Hij heeft vragen bij de bestaanbaarheid, zowel met het recht van de Unie als met de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet, van artikel 186 van de voormelde wet van 30 december 2009, dat de vrijwilligers van de openbare 

brandweerdiensten uitsluit van het begrip « werknemer » in het licht van de bepalingen inzake de arbeidstijd. 

 

 Hij merkt op dat de appellanten aanvoeren dat de zowel in de kazerne als thuis gepresteerde wachtdiensten 

slechts ten belope van de daadwerkelijke interventies zijn vergoed en is van mening dat geen enkele vergoeding 

verschuldigd was voor de niet-actieve uren wachtdienst thuis en beperkt het onderzoek van de situatie van de 

vrijwilligers derhalve tot hun recht op een vergoeding voor de periode van de wachtdiensten in de kazerne en, 

doordat de motieven identiek zijn, voor de prestaties ’s nachts en in het weekend. 

 

 Voorts merkt hij op dat de bij artikel 17 van de richtlijn toegestane afwijkingen weliswaar de 

brandweerdiensten beogen, maar niet het begrip « werknemer », en is hij van mening aan het Hof de hiervoor 

weergegeven prejudiciële vraag te moeten stellen, waarbij hij het Hof laat oordelen of het opportuun is om zelf 

een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Unie te stellen. 

 

 Hij houdt zijn uitspraak aan in verband met zowel de arbeidstijd en de wachtdiensten, als de prestaties 

’s nachts en in het weekend, waarvoor dezelfde beperking tot de daadwerkelijke interventies geldt. 
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  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de prejudiciële vraag 

 

 A.1.1.  In hun memories herinneren de Ministerraad en de stad Dinant aan de feiten van de zaak en aan de 

toepasselijke bepalingen. Ze zijn van mening dat de prejudiciële vraag betrekking heeft op de vergoeding van de 

wachtdiensten die vrijwillige brandweerlieden in de kazerne verrichten en op de vergoeding van hun prestaties 

’s nachts en in het weekend. 

 

 Zij voeren aan dat de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie 

van de arbeidstijd in de openbare sector en de richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

4 november 2003 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd alleen betrekking hebben 

op de duur en de organisatie van de arbeidstijd en niet op de kwestie van de vergoeding. Wat die laatste betreft, 

analyseren zij de op de betrokkenen toepasselijke reglementaire bepalingen en de desbetreffende elementen van 

het verwijzingsarrest. 

 

 A.1.2.  Volgens de Ministerraad en de stad Dinant is de prejudiciële vraag niet ontvankelijk. Zij voeren aan 

dat de verwijzende rechter een tegenstrijdigheid vermoedt tussen de wijze van berekening van de vergoeding van 

de betrokkenen en de voormelde richtlijn, terwijl die laatste, net als de wet die deze omzet, zich ertoe beperkt de 

minimumvoorschriften inzake de organisatie van de arbeidstijd vast te stellen teneinde de gezondheid van de 

werknemers te beschermen. De verwijzende rechter heeft zelf opgemerkt dat de richtlijn geen betrekking had op 

de vergoeding van de arbeidstijd. Een eventuele tegenstrijdigheid tussen beide normen heeft dus geen gevolgen 

voor de oplossing van het geschil, net als de eventuele discriminatie die voortvloeit uit de uitsluiting van de 

vrijwillige brandweerlieden van het toepassingsgebied van de wet van 14 december 2000. Voor de stad Dinant 

behoeft de prejudiciële vraag geen antwoord. 

 

 A.2.1.  De stad Dinant voegt eraan toe dat het toepassingsgebied van de voormelde richtlijn 2003/88/EG is 

gedefinieerd met verwijzing naar de sectoren van activiteiten bedoeld in artikel 2 van de richtlijn 89/391/EEG 

van de Raad van 12 juni 1989 « betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de 

verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk », artikel dat met name de 

specifieke activiteiten in het kader van de bevolkingsbescherming uitsluit wanneer de bijzondere aspecten ervan 

de toepassing van de richtlijn op dwingende wijze in de weg staan. Dat is wel degelijk het geval voor de 

activiteiten van de vrijwillige brandweerlieden. 

 

 Zij merkt ook op dat de opdracht van civiele bescherming en het statuut sui generis van de vrijwillige 

brandweerlieden in de geest van de wetgever verantwoordden dat zij worden uitgesloten van het 

toepassingsgebied van de wet van 14 december 2000, maar dat die kwestie hoe dan ook losstaat van het voor de 

verwijzende rechter hangende geschil. 

 

 A.2.2.  In haar memorie van antwoord is de stad Andenne van mening dat de verwijzende rechter zijn 

onderzoek beperkt tot de vergoeding van de vrijwillige brandweerlieden voor de wachtdiensten in de kazerne; zij 

sluit zich aan bij het standpunt van de Ministerraad en van de stad Dinant. 

 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de memorie van tussenkomst 

 

 A.3.  De stad Andenne verantwoordt haar belang om tussen te komen door te verwijzen naar een analoge 

rechtspleging waarin zij partij is : zij is op 30 november 2012 immers gedagvaard voor de Rechtbank van eerste 

aanleg te Namen door zeven vrijwillige brandweerlieden die lid zijn van haar brandweerdienst teneinde met 

name de stad te gelasten de voormelde wet van 14 december 2000 na te leven en aan de vrijwillige 

brandweerlieden een vergoeding toe te kennen ten belope van 100 pct. van hun uren wachtdienst thuis of in de 

kazerne. De eisers zijn van mening dat de in het geding zijnde bepaling moet worden afgewezen omdat zij in 

strijd is met het Europees recht. 
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 Ten aanzien van de bevoegdheid van het Hof 

 

 A.4.  In ondergeschikte orde voeren de Ministerraad en de stad Dinant aan dat de eventuele discriminatie 

tussen vrijwillige brandweerlieden en beroepsbrandweerlieden ten aanzien van hun vergoeding niet valt onder de 

bevoegdheid van het Hof, omdat die niet voortvloeit uit de in het geding zijnde bepaling, maar uit het koninklijk 

besluit van 6 mei 1971 « tot vaststelling van de modellen van gemeentelijke reglementen betreffende de 

organisatie van de gemeentelijke brandweerdiensten » en uit de reglementen van de stad Dinant. Indien het 

onderscheid zijn oorsprong niet vindt in de bepaling die het voorwerp van de prejudiciële vraag uitmaakt, 

behoeft die laatste echter geen antwoord. Het Hof is bovendien niet bevoegd om reglementaire normen af te 

keuren. 

 

 

 Ten gronde 

 

 A.5.1.  Volgens de Ministerraad en de stad Dinant vormen de vrijwillige brandweerlieden en de 

beroepsbrandweerlieden, op het vlak van de arbeidstijd, categorieën die niet met elkaar vergelijkbaar zijn. 

 

 De eerstgenoemden worden aangeworven door middel van een aanwervingsovereenkomst die, al dan niet 

voor bepaalde duur, met de gemeente wordt gesloten. Zij hebben niet de hoedanigheid van lid van het 

gemeentepersoneel. De vrijwillige dienst vult een hoofdfunctie aan van een werknemer in loondienst, een 

overheidsambtenaar of een zelfstandige, waarbij studenten, werklozen en bruggepensioneerden eveneens 

vrijwillige brandweerlieden kunnen zijn. De brandweerdiensten kunnen samengesteld zijn uit vrijwillige 

brandweerlieden of beroepsbrandweerlieden of de enen en de anderen, waarbij de eerstgenoemden doorgaans 

meer met een vast uurrooster werken. Zij stellen zich ter beschikking van de gemeente op vrijwillige basis in een 

relatie sui generis die de Raad van State kwalificeert als een tijdelijk statuut. Zij zijn niet ertoe gehouden 38 uur 

per week te presteren en moeten geen toestemming vragen om verlof te nemen. Na hun opleiding wordt hun 

alleen gevraagd zo goed mogelijk deel te nemen aan minstens twaalf oefeningen per jaar. De prestaties van 

vrijwillig brandweerman ontnemen de werkloze niet het recht op de werkloosheidsuitkering en doen geen enkel 

recht op het pensioen ontstaan, terwijl hun vergoedingen tot een bepaalde drempel fiscaal vrijgesteld zijn. Ten 

slotte zijn zij niet onderworpen aan de wet van 3 juli 1967 « betreffende de preventie van of de 

schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor 

beroepsziekten in de overheidssector », maar zijn zij gedekt door een door de gemeente gesloten 

gemeenrechtelijke verzekering. 

 

 Zij onderscheiden zich dus door al die elementen van de beroepsbrandweerlieden. Het arrest nr. 144/2011 

heeft weliswaar beslist dat de beroepsbrandweerlieden en de vrijwillige brandweerlieden zich in vergelijkbare 

situaties bevonden, maar dat arrest had alleen betrekking op de vraag welk rechtscollege bevoegd is om kennis te 

nemen van de geschillen in verband met arbeidsongevallen waarvan zij het slachtoffer zouden zijn en men kan 

gemakkelijk inzien dat, hoewel zij vergelijkbaar zijn ten aanzien van die ongevallen, zij dat niet zijn ten aanzien 

van de arbeidsduur. 

 

 A.5.2.  In uiterst ondergeschikte orde voeren de Ministerraad en de stad Dinant aan dat, mocht het Hof 

niettemin van mening zijn dat de situatie van de vrijwillige brandweerlieden en die van de 

beroepsbrandweerlieden vergelijkbaar zijn, het in het geding zijnde verschil in behandeling objectief en redelijk 

verantwoord zou zijn. Het statuut van de eerstgenoemden wordt gekenmerkt door het idee dat het een 

aanvullende activiteit betreft en geen beroepsactiviteit, hetgeen verantwoordt dat de wetgever hen heeft 

onttrokken aan het toepassingsgebied van de in het geding zijnde wet, die tot doel heeft de gezondheid en de 

veiligheid van de werknemers tijdens een hoofdactiviteit te vrijwaren door de arbeidsduur te beperken die de 

werkgever van de voor zijn rekening werkende personen kan eisen. Die vraag rijst niet voor de vrijwillige 

brandweerlieden. 

 

 A.5.3.  De stad Andenne herinnert aan de context van de wet van 14 december 2000 en van de in het geding 

zijnde wet van 30 december 2009, alsook aan de wetgevende en reglementaire bepalingen betreffende de 

organisatie van de brandweerdiensten. 

 

 Zij voert aan dat het beroeps- of vrijwillige karakter van de betrekking van een brandweerman objectief en 

relevant is om de arbeidstijd en de wachtdienst van de brandweerlieden te regelen, gelet op de organisatie van de 

dienst. De periodes van arbeid en van rust van de vrijwillige brandweerlieden moeten op bijzondere wijze 

worden gedefinieerd, gelet op de manier waarop zij hun prestaties moeten verrichten en die verantwoordt dat zij 

aan eigen regels worden onderworpen : die regels zullen afwijken van de wet van 14 december 2000 zonder dat 
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ervan uit mag worden gegaan dat die minder bescherming zullen bieden dan die welke in die wet zijn 

opgenomen, te meer daar de wetgever ertoe gehouden is de richtlijn 2003/88/EG na te leven. In haar memorie 

van antwoord voegt zij eraan toe dat die wet geen reglementair kader vormt dat is aangepast aan de situatie van 

de vrijwillige brandweerlieden, maar niet impliceert dat zij niet zouden vallen onder het toepassingsgebied van 

de richtlijn 2003/88/EG. 

 

 De stad Andenne voert de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie aan, dat het begrip 

arbeidstijd definieert volgens de objectieve kenmerken waarmee de richtlijn rekening houdt teneinde minimale 

voorschriften op te stellen met het oog op de verbetering van de leef- en werkomstandigheden van de 

werknemers, waarbij verschillende afwijkingen worden toegestaan. De vrijwillige brandweerlieden zijn volgens 

de hoven en rechtbanken werknemers in de zin van de richtlijn en het Hof van Justitie van de Europese Unie 

heeft beslist dat de in de inrichting van de werkgever gepresteerde wachtdiensten arbeidstijd waren (los van de 

werkelijk verrichte prestaties) in tegenstelling tot de wachtdiensten thuis. Het gegeven dat de vrijwillige 

brandweerlieden hetzelfde werk als de beroepsbrandweerlieden zouden verrichten, maar een lagere vergoeding 

zouden ontvangen, is van geen belang, daar de kwestie van de vergoeding niet wordt geregeld bij de wet van 

14 december 2000, noch bij de richtlijnen 93/104/EG en 2003/88/EG. Het Hof van Cassatie heeft in een arrest 

van 6 juni 2011 in dezelfde zin beslist dat noch de richtlijn 93/104/EG, noch de arbeidswet van 16 maart 1971 

(die van toepassing is in de privésector) vereisen dat de vergoeding van de niet-actieve uren wachtdienst waarbij 

de werknemer zich niet op een bepaalde plaats moet bevinden, evenwaardig zou zijn aan die van zijn 

daadwerkelijke arbeidsuren. 

 

 A.6.1.  L. Georges en G. Muraille voeren aan dat het verschil in behandeling tussen vrijwillige 

brandweerlieden en beroepsbrandweerlieden weliswaar objectief is, maar niet berust op een aanvaardbare 

verantwoording, daar geen enkel motief toelaat aan te nemen dat de vrijwillige brandweerlieden geen 

werknemers zouden zijn. Ook al verschilt de vorm van hun aanwerving, toch oefenen zij, net als de 

beroepsbrandweerlieden, hun opdracht uit in een verhouding van ondergeschiktheid ten aanzien van hun 

werkgever. Die beantwoordt geenszins aan het begrip « vrijwilligerswerk » in de zin van de wet van 3 juli 2005 

betreffende de rechten van vrijwilligers. 

 

 Bovendien is het onderscheid in strijd met het Europees recht. De door het nationaal recht aan een situatie 

gegeven kwalificatie staat los van die welke het Europees recht eraan geeft en de wet die een richtlijn in het 

Belgisch recht omzet, mag geen categorieën invoeren die ertoe zouden leiden het toepassingsgebied van de door 

het Europees recht geboden bescherming te beperken. De wetgever kan de toepassing van het stelsel van de 

arbeidstijd dus niet beperken op basis van de aard van de relatie tussen de verstrekker van de diensten en zijn 

« werkgever ». Het Europees recht steunt in dat opzicht in wezen op het bestaan van een arbeidsrelatie en een 

verhouding van ondergeschiktheid tussen de eerste en de tweede. Het door een lid van de Europese Commissie 

op een vraag van een Europees parlementslid gegeven antwoord bevestigt dat de Europese wetgeving inzake de 

arbeidstijd van toepassing is op de vrijwillige brandweerlieden, zonder dat het nationaal recht de betrokkenen 

kan uitsluiten op basis van hun activiteit (wachtdienst in de kazerne of thuis), aangezien de arbeidsrelatie blijft 

bestaan. 

 

 A.6.2.  In haar memorie van antwoord is de stad Dinant van mening dat het standpunt van L. Georges en 

G. Muraille erop neerkomt het werkelijke onderwerp van het geschil (de vergoeding) te omzeilen in het kader 

waarvan het Arbeidshof te Luik het nodig heeft geacht het Hof ambtshalve en zonder contradictoir debat een 

vraag te stellen over een wetgeving met een ander onderwerp (de organisatie van de arbeidstijd). De prejudiciële 

vraag behoeft dus geen antwoord, daar zij niet nuttig is om het geschil op te lossen. 

 

 Zij betwist voor het overige de gelijkstelling die L. Georges en G. Muraille maken van de perioden van 

wachtdienst thuis met de arbeidstijd en verwijst in dat opzicht naar de rechtspraak van het Arbeidshof te Luik, 

dat zich in hun nadeel heeft uitgesproken. 

 

 Ten overvloede ontkent zij dat de richtlijn 2003/88/EG onbetwistbaar van toepassing is op de vrijwillige 

brandweerlieden. Die richtlijn voorziet zelf in uitzonderingen en, voor de personen die onder dat 

toepassingsgebied vallen, in afwijkingsmogelijkheden (artikel 1, lid 3, en artikel 17, lid 3, onder c), punt iii), van 

de richtlijn). Bovendien wordt het statuut van de vrijwillige brandweerlieden thans op Europees niveau 

besproken; een en ander zou kunnen leiden tot een wijziging van de richtlijn, met dien verstande overigens dat 

de vraag of een arbeidsrelatie bestaat tussen de vrijwillige brandweerman en de overheidsdienst in de eerste 

plaats onder het nationaal recht valt : de wetgever vermocht de betrokkenen dus uit te sluiten van het 

toepassingsgebied van de in het geding zijnde bepalingen zonder het recht van de Europese Unie te schenden. 
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- B - 

 

 B.1.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op artikel 186 van de wet van 30 december 

2009 houdende diverse bepalingen, dat luidt : 

 

 « Artikel 3 van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van 

de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector, wordt aldus uitgelegd dat de 

vrijwilligers van de openbare brandweerdiensten en van de hulpverleningszones zoals bedoeld 

in de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en de vrijwilligers van de 

operationele eenheden van de civiele bescherming niet onder de definitie van werknemers 

vallen ». 

 

 B.1.2.  Artikel 3 van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten 

van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector, geïnterpreteerd bij het voormelde 

artikel 186, bepaalt : 

 

 « Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder : 

 

 1°  werknemers : de personen die, krachtens een arbeidsrelatie van statutaire of van 

contractuele aard, met inbegrip van de stagiairs en de tijdelijken, arbeid verrichten onder het 

gezag van een ander persoon; 

 

 2°  werkgevers : de personen die de onder 1° genoemde personen tewerkstellen ». 

 

 B.1.3.  Aan het Hof wordt een vraag gesteld over de bestaanbaarheid, met de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet, van artikel 186 van de voormelde wet van 30 december 2009 in 

zoverre het de vrijwillige brandweerlieden van de openbare brandweerdiensten uitsluit van het 

begrip « werknemers » op wie de voormelde wet van 14 december 2000 van toepassing is, en 

de vrijwillige brandweerlieden, in tegenstelling tot die werknemers, hierdoor de mogelijkheid 

ontneemt om de bij die wet gewaarborgde rechten aan te voeren. 

 

 B.1.4.  Uit de motivering van het arrest waarmee de vraag aan het Hof wordt gesteld, 

blijkt dat de verwijzende rechter de situatie wil onderzoeken van de betrokkenen als 

vrijwillige brandweerlieden en ten aanzien van zowel de wachtdienst in de kazerne als de 

prestaties ’s nachts en in het weekend; de eerste rechter heeft beslist de bezoldiging van de 

betrokkenen te beperken tot hun daadwerkelijke prestaties. 
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 Het Hof beperkt zijn onderzoek tot die hypothesen. 

 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de prejudiciële vraag 

 

 B.2.  De Ministerraad en de stad Dinant betwisten de ontvankelijkheid van de prejudiciële 

vraag door aan te voeren dat de eventuele tegenstrijdigheid tussen de normen die de 

bezoldiging van de vrijwillige brandweerlieden regelen (waarvan de toepassing het onderwerp 

van het voor de verwijzende rechter hangende geschil vormt) en de bepalingen van de 

richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 

betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd, geen gevolgen heeft 

voor het geschil ten gronde, omdat die bepalingen geen betrekking hebben op de bezoldiging. 

De stad Dinant betwist daarnaast de toepassing van de voormelde richtlijn op de vrijwillige 

brandweerlieden. 

 

 B.3.1.  Uit de motivering van het verwijzingsarrest blijkt dat de rechter ervan uitgaat dat 

de voormelde richtlijn 2003/88/EG en de wetsbepalingen die die richtlijn ten uitvoer leggen, 

met inbegrip van de in het geding zijnde bepaling, in beschouwing moeten worden genomen 

om het aan hem voorgelegde geschil te beslechten. Het staat niet aan de partijen om de 

toepassing of de interpretatie te betwisten van de bepalingen die de rechter aan de toetsing van 

het Hof voorlegt, waarbij het Hof alleen zou kunnen weigeren om de prejudiciële vraag te 

beantwoorden indien die toepassing of die interpretatie kennelijk onredelijk is. Dat is niet het 

geval, aangezien kan worden aangenomen dat de manier waarop de arbeidstijd wordt bepaald, 

de wijze van bezoldiging ervan kan beïnvloeden. 

 

 B.3.2.  De exceptie wordt verworpen. 

 

 

 Ten aanzien van de bevoegdheid van het Hof 

 

 B.4.1.  De Ministerraad en de stad Dinant voeren aan dat de prejudiciële vraag niet valt 

onder de bevoegdheid van het Hof of geen antwoord behoeft, omdat het daarin beoogde 

verschil in behandeling betrekking heeft op de wijze waarop de beroepsbrandweerlieden, 
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enerzijds, en de vrijwillige brandweerlieden, anderzijds, worden bezoldigd. Die wijze wordt 

echter niet geregeld bij de in het geding zijnde bepalingen, maar bij reglementaire bepalingen. 

 

 B.4.2.  Het aan de verwijzende rechter voorgelegde geschil heeft weliswaar betrekking op 

de bezoldiging van de vrijwillige brandweerlieden. De verwijzende rechter wil bij die 

gelegenheid evenwel rekening houden met de bepalingen betreffende de organisatie van de 

arbeidstijd die het verschil in behandeling invoeren waarover aan het Hof een vraag is gesteld. 

Die bepalingen zijn wetsbepalingen, zodat zij onder de bevoegdheid van het Hof vallen. 

 

 B.4.3.  De exceptie wordt verworpen. 

 

 

 Ten gronde 

 

 B.5.1.  De Ministerraad en de stad Dinant voeren aan dat de vrijwillige brandweerlieden 

en de beroepsbrandweerlieden geen vergelijkbare categorieën zijn in het licht van de 

organisatie van de arbeidstijd. 

 

 B.5.2.  Aangezien de vrijwillige brandweerlieden en de beroepsbrandweerlieden 

vergelijkbare opdrachten vervullen in eenzelfde korps, vormen zij vergelijkbare categorieën. 

 

 B.6.  De aanneming van de in het geding zijnde bepaling is als volgt verantwoord : 

 

 « De wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie 

van de arbeidstijd in de openbare sector heeft de beginselen van de richtlijn 93/104/EG in 

Belgisch recht omgezet, gecoördineerd door de richtlijn 2003/88/EG. 

 

 Deze wet is van toepassing op de arbeidsrelatie van statutaire of van contractuele aard in 

de overheidssector. 

 

 Deze personen zijn geen werknemers in de zin van de wet en zijn evenmin vrijwilligers in 

de zin van de wet betreffende het vrijwilligerswerk. Zij genieten een sui generis statuut dat 

hen uitsluit van het toepassingsgebied van de wet van 14 december 2000. 

 

 De vrijwilligers van de brandweerdiensten en van de civiele bescherming zijn gedurende 

de dag werknemers, ambtenaren of zelfstandigen en bieden in hun vrije tijd hun diensten aan 

ten gunste van de maatschappij door vrijwillige brandweerman of vrijwillig personeelslid van 

de civiele bescherming te worden. 
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 De door de vrijwilligers van de brandweerdiensten en van de civiele bescherming 

uitgevoerde opdrachten, die bijna 2/3 van de leden van de brandweerdiensten en bijna 70 % 

van de personeelsleden van de civiele bescherming vertegenwoordigen, zijn van essentieel 

belang om de civiele veiligheid in ons land te garanderen. 

 

 In onze buurlanden, Frankrijk en Nederland, vallen de vrijwilligers ook niet onder het 

toepassingsgebied van de wetgeving betreffende de arbeidstijd. Om in België de situatie te 

verduidelijken teneinde een einde te stellen aan talrijke vraagstellingen hieromtrent en 

bijgevolg aan de gecreëerde veronderstelde rechtsonzekerheid, is het noodzakelijk [gebruik te 

maken van een interpretatieve wet] » (Parl. St., Kamer, 2009-2010, DOC 52-2299/001, 

p. 119). 

 

 B.7.  De voormelde richtlijn 2003/88/EG, die niet van toepassing is op de bezoldiging 

van de werknemers (HvJ, 1 december 2005, C-14/04, Abdelkader Dellas, punten 38 en 39), 

regelt de organisatie van de arbeidstijd door te bepalen dat zij, luidens artikel 1, lid 3, ervan, 

van toepassing is op alle particuliere of openbare sectoren in de zin van artikel 2 van de 

richtlijn 89/391/EEG, onverminderd de artikelen 14, 17, 18 en 19 ervan. 

 

 Artikel 2, lid 1, ervan definieert de arbeidstijd als « tijd waarin de werknemer werkzaam 

is, ter beschikking van de werkgever staat en zijn werkzaamheden of functie uitoefent, 

overeenkomstig de nationale wetten en/of gebruiken ». 

 

 Het karakteriseert overigens niet op juridische wijze de arbeidsrelatie waarvan de 

personen deel uitmaken op wie de bepalingen ervan van toepassing zijn. 

 

 B.8.  De vrijwillige brandweerlieden zijn personen die een deel van hun vrije tijd 

besteden aan een brandweerdienst met wie zij een aanwervingsovereenkomst aangaan 

(artikel 37 van het koninklijk besluit van 19 april 1999 tot vaststelling van de 

geschiktheids- en bekwaamheidscriteria alsmede van de benoembaarheids- en 

bevorderingsvoorwaarden voor de officieren van de openbare brandweerdiensten); zij 

ontvangen een vergoeding naar rato van het aantal gepresteerde uren, op basis van minstens 

het gemiddelde van de uurlonen van het beroepspersoneel met dezelfde graad (artikel 4 van 

het koninklijk besluit van 3 juni 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 mei 1971 

tot vaststelling van de modellen van gemeentelijke reglementen betreffende de organisatie van 

de gemeentelijke brandweerdiensten), vergoeding die onderworpen is aan een bijzondere 

socialezekerheidsregeling. 
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 B.9.  De vrijwillige brandweerlieden oefenen op vrijwillige basis een activiteit uit die een 

beroepsactiviteit of een ander statuut aanvult en zijn in die zin onderworpen aan een 

arbeidsregeling en arbeidsduur die verschilt van die van de beroepsbrandweerlieden. 

 

 B.10.  Het vrijwillige, occasionele en aanvullende karakter van de activiteit van de 

vrijwillige brandweerman verantwoordt dat de in het geding zijnde bepaling hem uitsluit van 

het toepassingsgebied van een wetgeving die, zoals de wet van 14 december 2000, 

waarborgen biedt aan de ambtenaren op het vlak van de minimale periodes van dagelijkse 

rust, wekelijkse rust, jaarlijks verlof, arbeidspauze, maximale wekelijkse arbeidsduur en 

bepaalde aspecten van de nachtarbeid en de ploegendienst (Parl. St., Kamer, 1999-2000, 

DOC 50-0839/001, p. 3). Aangezien de richtlijn 2003/88/EG voorziet in de mogelijkheid om, 

voor de brandweerlieden, zelfs de beroepsbrandweerlieden, af te wijken van de daarin 

opgenomen bepalingen inzake, met name, de dagelijkse rusttijd, de pauzes, de wekelijkse 

rusttijd en de duur van de nachtarbeid, vermocht de wetgever er redelijkerwijs van uit te gaan 

dat het specifieke karakter van de activiteit van de vrijwillige brandweerman de toepassing 

van de wet van 14 december 2000 niet vereiste. 

 

 B.11.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 186 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen schendt de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 9 juli 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux R. Henneuse 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5496 

 
 

Arrest nr. 104/2013 
van 9 juli 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 147 van de programmawet (I) van 

29 maart 2012, in zoverre het artikel 198, eerste lid, 11°, van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992 wijzigt, ingesteld door de vzw « Liga van belastingplichtigen ». 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul 

en F. Daoût, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter R. Henneuse, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 5 oktober 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 8 oktober 2012, heeft de vzw « Liga van 
belastingplichtigen », met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Lensstraat 13, beroep tot 
vernietiging ingesteld van artikel 147 van de programmawet (I) van 29 maart 2012 
(bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 6 april 2012, derde editie), in zoverre het 
artikel 198, eerste lid, 11°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wijzigt. 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend, de verzoekende partij heeft een memorie 
van antwoord ingediend en de Ministerraad heeft ook een memorie van wederantwoord 
ingediend. 
 
 Bij beschikking van 25 april 2013 heeft het Hof de zaak in gereedheid verklaard en de 
dag van de terechtzitting bepaald op 15 mei 2013, na de partijen te hebben uitgenodigd, in een 
uiterlijk op 10 mei 2013 ter griffie neer te leggen aanvullende memorie waarvan zij binnen 
dezelfde termijn een afschrift uitwisselen, te antwoorden op de volgende vraag : 
 
 « Moet, rekening houdend met wat is uiteengezet in het verslag aan de Koning dat 
voorafgaat aan het koninklijk besluit van 20 december 1996 ‘ houdende diverse fiscale 
maatregelen, met toepassing van de artikelen 2, § 1, en 3, § 1, 2° en 3°, van de wet van 26 juli 
1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de 
Europese Economische en Monetaire Unie ’ en tijdens de parlementaire voorbereiding van de 
bestreden bepaling (zie, in het bijzonder, Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-2081/001, 
pp. 95 en 96, alsook Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-2081/016, p. 59), die bepaling in 
die zin worden geïnterpreteerd dat zij het enkel mogelijk maakt om in de berekening van de 
schuldratio van de lenende vennootschap de leningen op te nemen waarvan de interesten ten 
goede komen aan personen die hetzij niet zijn onderworpen aan een inkomstenbelasting of, 
voor die inkomsten, zijn onderworpen aan een aanzienlijk gunstigere aanslagregeling dan die 
welke voortvloeit uit de in België van toepassing zijnde gemeenrechtelijke bepalingen, hetzij 
deel uitmaken van de groep waartoe de schuldenaar behoort, met uitzondering van de 
leningen die via een openbaar beroep op het spaarwezen zijn verkregen ? ». 
 
 De Ministerraad en de verzoekende partij hebben aanvullende memories ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 15 mei 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. S. Chatzigiannis loco Mr. T. Afschrift, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
verzoekende partij; 
 
 .  B. Druart, auditeur-generaal van Financiën, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en T. Merckx-Van Goey verslag 
uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde partijen gehoord; 
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 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 
 
 A.1.  De vzw, verzoekende partij, werd opgericht op 18 december 2010. Zij doet gelden dat zij als 
maatschappelijk doel onder meer ernaar streeft de rechten en collectieve belangen van de belastingplichtigen 
inzake fiscaliteit in rechte te verdedigen. 
 
 Volgens haar beschikt zij over het vereiste belang om de vernietiging van de bestreden bepaling te vorderen 
in zoverre het belang dat zij verdedigt, collectief is en zich onderscheidt van de individuele belangen van haar 
leden en in zoverre haar activiteit duurzaam en concreet is. 
 
 
 Ten aanzien van het eerste middel 
 
 A.2.1.  De verzoekende partij is van mening dat de wetgever een discriminerend verschil in behandeling 
heeft teweeggebracht tussen, enerzijds, de vennootschappen die lenen via een openbaar beroep op het 
spaarwezen of bij de in artikel 56, § 2, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (hierna : 
WIB 1992) bedoelde instellingen en, anderzijds, de vennootschappen die lenen bij elke andere instelling, ook bij 
een vennootschap die tot dezelfde groep als zij behoort, in zoverre enkel de eerstgenoemde de interesten van die 
leningen als beroepskosten kunnen aftrekken, ongeacht hun schuldratio. 
 
 A.2.2.  Volgens de verzoekende partij zou het criterium van onderscheid niet objectief zijn in zoverre het 
zou berusten op de veronderstelling dat een vennootschap die een beroep doet op een « intragroepslening », zou 
handelen teneinde haar belastbare grondslag te verminderen en de notionele interestaftrek te optimaliseren, 
terwijl het in werkelijkheid maar om extreme gevallen zou gaan. Zij is eveneens van mening dat de rechtspraak 
van het Hof in die zin is gevestigd dat een verschil in behandeling tussen belastingplichtigen niet enkel uit 
budgettaire overwegingen kan worden verantwoord. 
 
 A.2.3.  Diezelfde partij is van mening dat de bestreden bepaling relevantie mist. De misbruiken waartegen 
de wetgever wenst op te treden, hadden volgens haar doeltreffend kunnen worden bestreden dankzij de 
artikelen 54, 55 en 344 van het WIB 1992. Zij merkt ook op dat, aangezien het doel van de maatregel erin 
bestaat een houding van de lenende vennootschap te bestraffen, een criterium dat is gebaseerd op de 
hoedanigheid van de kredietgever, per definitie relevantie mist. Diezelfde partij beklemtoont eveneens dat een 
vennootschap haar belastbare grondslag zonder meer kan reduceren door zich bij een bank te financieren. 
 
 A.2.4.  De verzoekende partij is daarenboven van oordeel dat de maatregel evenmin relevant is ten aanzien 
van het doel dat ertoe strekt de onderkapitalisatie van vennootschappen te bestrijden, aangezien een 
vennootschap die onder identieke voorwaarden leent, aan een fiscale regeling zal worden onderworpen die 
verschilt naar gelang van de hoedanigheid van de kredietgever. De verzoekende partij is ook van mening dat de 
bestreden bepaling tot een tegengesteld effect zal kunnen leiden wanneer een vennootschap ervan zal afzien 
onder gunstigere voorwaarden te lenen bij een vennootschap die tot dezelfde groep als zij behoort, teneinde de 
belastingaftrek te blijven genieten. In dat geval zou die vennootschap die interesten kunnen aftrekken, ook al 
bedragen ze meer, en aan andere vennootschappen van haar groep kunnen lenen. 
 
 De verzoekende partij beklemtoont eveneens dat er geen automatisme bestaat tussen de sterke kapitalisatie 
van een vennootschap en de toekenning van « intragroepsleningen » door die vennootschap en dat evenmin kan 
worden aangenomen dat het dossier van de kandidaat-lener minder ernstig zou worden geanalyseerd wanneer dat 
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gebeurt door een vennootschap die tot dezelfde groep als de kandidaat behoort dan wanneer dat door een 
bankinstelling gebeurt. Die partij merkt eveneens op dat een bank een lening zou kunnen toekennen aan een 
ondergekapitaliseerde vennootschap indien haar schuldvordering door een andere vennootschap van de groep 
wordt gewaarborgd. 
 
 De verzoekende partij is bovendien van oordeel dat te dezen geen toepassing kan worden gemaakt van het 
arrest nr. 80/93 van het Hof aangezien het niet erom gaat de belastbare grondslag ten aanzien van een 
wiskundige formule te bepalen, noch de mate van niet-aftrekbaarheid als dusdanig of de door de wetgever in 
aanmerking genomen ratio te betwisten, maar de identieke behandeling in het geding te brengen die door de 
wetgever is voorbehouden aan belastingplichtigen die zich in verschillende situaties bevinden ten aanzien van 
het door de wetgever nagestreefde doel. De verzoekende partij is eveneens van mening dat de lering van dat 
arrest enkel toepassing vindt wanneer de wetgever ertoe wordt gedwongen gebruik te maken van benaderende 
categorieën, quod non te dezen. 
 
 A.2.5.  De verzoekende partij merkt eveneens op dat het verschil in behandeling in elk geval onevenredig 
is. Volgens haar zou de wet het recht op de aftrek van interesten van leningen ten onrechte op algemene wijze 
beperken en dus ook van toepassing zijn wanneer de sterke kapitalisatie van de leninggevende vennootschap om 
fiscale redenen niet verantwoord zou zijn. Diezelfde partij vraagt zich ook af wat de zin is van het invoegen van 
een bepaling die afwijkt van artikel 344 van het WIB 1992, terwijl die laatste bepaling net ertoe strekt fiscaal 
misbruik te bestrijden. 
 
 A.2.6.  Na in herinnering te hebben gebracht dat het Hof rekening kan houden met de wijze waarop hij het 
door de wetgever nagestreefde doel beschrijft, is de Ministerraad van mening dat de betreden bepaling, zoals dat 
in de memorie van toelichting wordt aangetoond, ertoe strekt zowel de onderkapitalisatie als het reduceren van 
de belastbare grondslag van lenende vennootschappen te bestrijden. 
 
 A.2.7.  Rekening houdend met dat doel voert de Ministerraad aan dat het bij de bestreden bepaling in 
aanmerking genomen criterium van onderscheid (namelijk de hoedanigheid van de verkrijger van de interesten 
van leningen) objectief en relevant is. Volgens hem kunnen de spaarders en de in artikel 56, § 2, 2°, van het 
WIB 1992 bedoelde instellingen niet worden vermoed deel te nemen aan verrichtingen waarbij de belastbare 
grondslag wordt gereduceerd van de vennootschap waaraan zij geld lenen, in tegenstelling tot 
« intragroepsfinancieringen », die mogelijk niet volgens de normale marktvoorwaarden tot stand zijn gekomen. 
 
 De Ministerraad merkt eveneens op dat de wetgever, overeenkomstig een vaste rechtspraak van het Hof die 
zich niet tot de door de verzoekende partij beoogde gevallen beperkt, vanuit een bekommernis om 
doeltreffendheid en kostenminimalisering geen oog vermocht te hebben voor het feit dat bepaalde 
« intragroepsleningen » niet zijn ingegeven door de wil om de belastbare grondslag van de lenende vennootschap 
te reduceren. 
 
 A.2.8.  Wat de evenredigheid van de maatregel betreft, beklemtoont de Ministerraad in de eerste plaats dat 
de verzoekende partij de maatregel niet bekritiseert in zoverre hij van toepassing is op de instellingen die in 
« belastingparadijzen » zijn gelegen. 
 
 Hoewel hij erkent dat de interest van een tussen twee vennootschappen van eenzelfde groep gesloten lening 
overeenstemt met de marktvoorwaarden, rekening houdend met de onafhankelijkheid tussen beide partijen, is de 
Ministerraad van mening dat andere elementen van de analyse waartoe meestal wordt overgegaan alvorens een 
krediet toe te kennen (zoals de kredietwaardigheid van de lener), kunnen ontbreken in geval van 
« intragroepsleningen », wegens de patrimoniale belangen die bepaalde constructies zouden voorstellen, wat de 
bestreden bepaling wil vermijden door duidelijke en rechtszekere criteria te hanteren. De Ministerraad merkt 
trouwens op dat de kwestie van de kredietwaardigheid van de lenende vennootschap bijzonder belangrijk is 
wanneer die ondergekapitaliseerd is. Daarenboven ziet hij niet in waarom eenzelfde verrichting anders zou 
moeten worden behandeld wegens het daadwerkelijke doel dat diegenen die de verrichting uitvoeren, beogen. 
 
 De Ministerraad beklemtoont eveneens dat enkel een deel van de interesten van de door een 
ondergekapitaliseerde vennootschap aangegane leningen zal worden uitgesloten van de aftrekbaarheid als 
beroepskosten en dat de in aanmerking genomen schuldratio erg voordelig is voor de lenende vennootschappen. 
 
 Ten slotte merkt de Ministerraad op dat artikel 55 van het WIB 1992 een andere grens bepaalt voor de 
fiscale aftrek van de interesten van leningen en dat artikel 344, § 1, van het WIB 1992 enkel kan worden 
toegepast voor zover de belastingplichtige een verrichting uitvoert waardoor hij zich, met schending van de 
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doelstellingen van een andere bepaling van het Wetboek, buiten het toepassingsgebied ervan plaatst. Opdat 
artikel 344, § 1, van het WIB 1992 van toepassing is, moet volgens de Ministerraad dus een andere bepaling 
bestaan, namelijk, te dezen, de bestreden maatregel, zodat die laatste niet overbodig is. De Ministerraad 
beklemtoont bovendien dat tegen artikel 344, § 1, van het WIB 1992 thans een beroep tot vernietiging is 
ingesteld en dat de met het onderhavige beroep bestreden bepaling een specifieke antimisbruikbepaling vormt 
die niet afwijkt van de in artikel 344, § 1, van het WIB 1992 bedoelde algemene maatregel. 
 
 
 Ten aanzien van het tweede middel 
 
 A.3.1.  De verzoekende partij is van mening dat de bestreden bepaling een discriminerend verschil in 
behandeling doet ontstaan tussen de vennootschappen die zich financieren met een openbare lening en de 
vennootschappen die een beroep doen op andere financieringsbronnen, onder meer intragroepsleningen, in 
zoverre de openbare leningen worden uitgesloten van de berekening van de schuldratio van de lenende 
vennootschap. 
 
 A.3.2.  De verzoekende partij beweert dat tijdens de parlementaire voorbereiding geen enkele 
verantwoording voor een dergelijk verschil in behandeling werd gegeven, zodat het Hof de ontstentenis van 
enige verantwoording van de maatregel zou moeten vaststellen. 
 
 Zij beklemtoont dat, onder dezelfde voorwaarden, de aftrek van de interesten van een openbare lening 
onbeperkt zal zijn terwijl hij zal worden beperkt indien het een onderhandse lening betreft. Volgens die partij 
zou het verschil in behandeling enkel relevant zijn in het kader van de artikelen 55 en 56 van het WIB 1992, in 
zoverre die bepalingen betrekking hebben op de interesten van leningen die tegen een abnormale rentevoet zijn 
verleend. De bestreden bepaling zou echter helemaal niets te maken hebben met die problematiek, zodat het 
onderscheid te dezen irrelevant zou zijn. 
 
 De verzoekende partij preciseert dat haar middel betrekking heeft op de eerste voorwaarde die bij de 
bestreden bepaling is opgelegd opdat een vennootschap de interesten van leningen die zij is aangegaan, niet kan 
aftrekken, namelijk die krachtens welke haar schuldgraad vijfmaal hoger dan haar eigen vermogen moet zijn. Zij 
merkt op dat de openbare leningen worden bevoordeeld ten opzichte van de andere leningen aangezien de 
eerstgenoemde niet in aanmerking worden genomen bij de berekening van de schuldgraad van de lenende 
vennootschap. Volgens die partij zou de bestreden bepaling ertoe leiden dat in de berekeningsgrondslag van de 
schuldgraad leningen worden opgenomen die tegen de marktrentevoet zijn gesloten, in tegenspraak met het doel 
dat door de Ministerraad is aangekondigd om de bestreden bepaling te verantwoorden. Volgens haar volgt 
daaruit dat bepaalde leningen die door de vennootschap bij derden zijn gesloten, in aanmerking zullen worden 
genomen voor de berekening van haar schuldgraad, terwijl zulks niet het geval zou zijn geweest indien die 
leningen via een openbaar beroep op het spaarwezen waren verkregen, zonder dat de reden van een dergelijk 
verschil in behandeling valt in te zien. 
 
 De verzoekende partij is eveneens van mening dat de bestreden bepaling niet kan worden verantwoord door 
het loutere feit dat een ondergekapitaliseerde vennootschap steeds in staat is om zich via een openbare lening te 
financieren, aangezien de betwiste maatregel zodoende door de maatregel zelf zou worden verantwoord. 
 
 A.3.3.  Voor het overige is de verzoekende partij van oordeel dat het verschil in behandeling kennelijk 
onevenredig is, aangezien de belastingplichtige in bepaalde gevallen een nadeel zou ondervinden dat geenszins 
opweegt tegen het verhoopte economische voordeel van de maatregel. 
 
 A.3.4.  Naast de overwegingen die in verband met het eerste middel zijn uiteengezet, is de Ministerraad van 
mening dat de door de verzoekende partij bekritiseerde situatie marginaal is en dat die partij geen belang heeft 
bij haar middel in zoverre het aannemen ervan ertoe zou leiden dat voor alle of sommige vennootschappen de 
mogelijkheid wordt ingeperkt om de interesten van hun leningen als beroepskosten af te trekken. 
 
 De Ministerraad beklemtoont bovendien dat een ondergekapitaliseerde vennootschap zich steeds kan 
financieren via openbare leningen of bij financiële instellingen zonder dat de door de verzoekende partij 
bekritiseerde schuldratio daarin meespeelt. Volgens de Ministerraad is het echter waarschijnlijk dat zij 
moeilijkheden zal ondervinden om dergelijke leningen volgens de marktregels te verkrijgen, hetgeen haar ertoe 
zou moeten aanzetten zich te herkapitaliseren teneinde opnieuw toegang tot de kredietmarkt te krijgen. 
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 Ten aanzien van het derde middel 
 
 A.4.1.  De verzoekende partij acht het discriminerend dat voor de berekening van de schuldratio geen 
rekening moet worden gehouden met de leningen die zijn toegekend door de in artikel 56, § 2, 2°, van het 
WIB 1992 bedoelde instellingen, terwijl dat wel het geval is voor andere leningen, met name die welke zijn 
gesloten bij niet-Europese instellingen die echter zijn gevestigd in landen waarmee België overeenkomsten tot 
voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten, die een clausule van samenwerking en overdracht van 
informatie bevatten. 
 
 A.4.2.  De verzoekende partij voert aan dat in de parlementaire voorbereiding geen enkele verantwoording 
voor dat verschil in behandeling wordt gegeven en dat het uitsluiten van die niet-Europese banken niet relevant 
is. Volgens de verzoekende partij zou de belastingadministratie, dankzij de met België gesloten internationale 
overeenkomsten, ten aanzien van die banken immers beschikken over dezelfde controlemogelijkheden als ten 
aanzien van elke Europese bank. 
 
 A.4.3.  Volgens de Ministerraad mist het derde middel feitelijke grondslag in zoverre, indien de 
kredietgever niet een van diegenen is die in artikel 56, § 2, 2°, van het WIB 1992 worden bedoeld maar toch aan 
een belastingregeling is onderworpen die niet aanzienlijk gunstiger is dan de Belgische fiscale regeling (hetgeen 
kan worden aangenomen, rekening houdend met het bestaan van een overeenkomst tot voorkoming van dubbele 
belasting), de beperking van de aftrekbaarheid van de interesten die de lenende vennootschap hem moet betalen, 
niet zou gelden, tenzij die instelling deel zou uitmaken van de groep van de lenende vennootschap, waarbij dat 
laatste geval echter samenvalt met de in het eerste middel aangevoerde grief. 
 
 Voor zover nodig verwijst de Ministerraad voor het overige naar de argumenten die hij ten aanzien van het 
eerste middel van de verzoekende partij heeft uiteengezet. 
 
 A.4.4.  De verzoekende partij is van mening dat de Ministerraad geen rekening houdt met het feit dat het 
middel betrekking heeft op het vaststellen van de eerste toepassingsvoorwaarde van de bestreden bepaling. Het 
bekritiseerde verschil in behandeling met betrekking tot het al dan niet opnemen van de lening in de berekening 
van de schuldratio van de lenende vennootschap zou des te minder begrijpelijk zijn daar het volgens de 
Ministerraad zelf weinig waarschijnlijk is dat een bank die is gevestigd in een Staat die met België een 
overeenkomst tot voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten, kan worden beschouwd als een bank die op 
het grondgebied van een « belastingparadijs » is gevestigd. 
 
 A.4.5.  Door het Hof verzocht te preciseren welke schulden in aanmerking moesten worden genomen voor 
de berekening van de schuldratio, hebben de verzoekende partij en de Ministerraad allebei erkend dat in die 
berekening enkel de leningen kunnen worden opgenomen waarvan de interesten ten goede komen aan personen 
die hetzij onder een « belastingparadijs » ressorteren, hetzij deel uitmaken van dezelfde groep als de schuldenaar. 
De verzoekende partij voegt daaraan toe dat twee soorten van leningen bovendien noodzakelijkerwijs van die 
berekening moeten worden uitgesloten, namelijk de leningen die via een openbaar beroep op het spaarwezen zijn 
verkregen en de leningen die zijn toegekend door een financiële instelling die onder een lidstaat van de Europese 
Economische Ruimte ressorteert. 
 
 
 Ten aanzien van het vierde middel 
 
 A.5.1.  Nadat de Ministerraad in zijn memorie heeft beklemtoond dat de bestreden bepaling evenzeer van 
toepassing is op de Belgische banken als op de andere bankinstellingen, beslist de verzoekende partij af te zien 
van dat middel. 
 
 A.5.2.  In zijn memorie van wederantwoord neemt de Ministerraad akte van het feit dat de verzoekende 
partij wenst af te zien van haar vierde middel, aangezien artikel 198, eerste lid, 11°, op de Belgische banken van 
toepassing kan zijn. 
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- B - 

 

 B.1.1.  Vóór de wijziging ervan bij de bestreden wet, bepaalde artikel 198, eerste lid, van 

het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (hierna : WIB 1992) : 

 

 « Als beroepskosten worden niet aangemerkt : 
 
 […] 
 
 11°  onverminderd de toepassing van de artikelen 54 en 55, de betaalde of toegekende 
interesten van leningen wanneer de werkelijke verkrijger ervan niet onderworpen is aan een 
inkomstenbelasting of, voor die inkomsten, onderworpen is aan een aanzienlijk gunstigere 
aanslagregeling dan die welke voortvloeit uit de bepalingen van gemeen recht van toepassing 
in België en indien, en in de mate van die overschrijding, het totale bedrag van deze leningen, 
andere dan obligaties of andere gelijksoortige effecten uitgegeven door een openbaar beroep 
op het spaarwezen, hoger is dan zeven maal de som van de belaste reserves bij het begin van 
het belastbare tijdperk en het gestort kapitaal bij het einde van dit tijdperk; 
 
 […] ». 
 

 Die bepaling werd ingevoegd bij artikel 24 van het koninklijk besluit van 20 december 

1996 « houdende diverse fiscale maatregelen, met toepassing van de artikelen 2, § 1, en 3, 

§ 1, 2° en 3°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire 

voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie », 

alvorens te zijn gewijzigd bij artikel 8 van de wet van 24 december 2002 « tot wijziging van 

de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van 

voorafgaande beslissingen in fiscale zaken ». 

 

 Artikel 24 van het voormelde koninklijk besluit werd in het verslag aan de Koning als 

volgt verantwoord : 

 

 « Om de onderkapitalisatie van bepaalde vennootschappen te bestrijden, wordt bovendien 
voorgesteld de interest van leningen waarvan de werkelijke verkrijger een vennootschap is die 
niet aan een normaal belastingstelsel is onderworpen of die voor deze inkomsten een fiscaal 
regime geniet dat afwijkt van het gemeen recht of van een belastingstelsel dat aanzienlijk 
gunstiger is dan dat welke voortvloeit uit de toepassing van het gemeen recht in België, in de 
vennootschapsbelasting te belasten als verworpen uitgaven (V.U.), in zoverre het schuldsaldo 
(waarop de desbetreffende interesten worden berekend) m.b.t. die leningen, meer bedraagt 
dan zeven maal de som van de belaste reserves bij het begin van het belastbare tijdperk en het 
gestort kapitaal bij het einde van dit tijdperk. De obligaties en andere gelijksoortige effecten 
uitgegeven door een openbaar beroep op het spaarwezen worden evenwel door deze 
maatregel niet bedoeld (art. 198, 11°, WIB 92, in ontwerp) ». 
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 B.1.2.  Artikel 147 van de programmawet (I) van 29 maart 2012 bepaalt : 

 

 « In artikel 198 van hetzelfde Wetboek, laatst gewijzigd bij de wet van 28 december 
2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 
 
 […] 
 
 2°  in het eerste lid wordt het 11° vervangen als volgt : 
 
 ‘ 11°  onverminderd de toepassing van de artikelen 54 en 55, de betaalde of toegekende 
interesten van leningen indien, en in de mate van die overschrijding, het totale bedrag van 
deze leningen, andere dan obligaties of andere gelijksoortige effecten uitgegeven door een 
openbaar beroep op het spaarwezen en andere dan leningen toegekend door instellingen 
bedoeld in artikel 56, § 2, 2°, hoger is dan vijf maal de som van de belaste reserves bij het 
begin van het belastbare tijdperk en het gestort kapitaal bij het einde van dit tijdperk, wanneer 
de werkelijke verkrijgers ervan : 
 
 -  hetzij, niet onderworpen zijn aan een inkomstenbelasting of, voor die inkomsten, 
onderworpen zijn aan een aanzienlijk gunstigere aanslagregeling dan die welke voortvloeit uit 
de bepalingen van gemeen recht van toepassing in België; 
 
 -  hetzij, deel uitmaken van een groep waartoe de schuldenaar behoort; ’; 
 
 3°  het artikel wordt aangevuld met zeven leden, luidende : 
 
 ‘ […] 
 
 De term “ groep ” als bedoeld in het eerste lid, 11°, doelt op het geheel van verbonden 
vennootschappen in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen. 
 
 In geval van leningen gewaarborgd door een derde of leningen waarbij een derde aan de 
schuldeiser de nodige middelen heeft verschaft met het oog op de financiering van de 
leningen, en geheel of gedeeltelijk de aan de leningen verbonden risico's draagt, wordt deze 
derde geacht de werkelijke verkrijger van de interesten van deze lening te zijn, indien deze 
waarborg of dit verschaffen van middelen als hoofddoel belasting ontwijking heeft. 
 
 De aftrekbeperking bedoeld in het eerste lid, 11°, is niet van toepassing op leningen 
aangegaan door : 
 
 -  vennootschappen voor roerende leasing bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit 
nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen 
gespecialiseerd in financieringshuur, en vennootschappen waarvan de voornaamste activiteit 
bestaat uit factoring of onroerende leasing en dit binnen de financiële sector en voor zover de 
ontleende kapitalen effectief dienen voor leasing- en factoringactiviteiten; 
 
 -  vennootschappen waarvan de voornaamste activiteit bestaat in het uitvoeren van een 
project van publiek-private samenwerking gegund na inmededingingstelling conform de 
reglementering inzake overheidsopdrachten. 
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 Voor de belastingplichtigen die aan de vennootschapsbelasting onderworpen zijn, op wie 
de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, van toepassing is, wordt onder gestort 
kapitaal, als bedoeld in het eerste lid, 11°, de fondsen van de vereniging verstaan zoals blijkt 
uit de balans die door deze belastingplichtigen is opgemaakt. 
 
 Voor de toepassing van het eerste lid, 11°, moeten met belaste reserves worden 
gelijkgesteld de vrijgestelde reserves die werden aangelegd naar aanleiding van een 
verrichting bedoeld in artikel 184bis, § 4, of in artikel 211, door opneming op de belaste 
reserves of met correlatieve creatie van een negatieve belaste reserve, omwille van het feit dat 
de overnemende of verkrijgende vennootschap aandelen van de overgenomen of gesplitste 
vennootschap bezat op het ogenblik van de verrichting. ’ ». 
 

 B.1.3.  Tijdens de parlementaire voorbereiding werd die bepaling als volgt verantwoord : 

 

 « De bepalingen onder 2° en 3°, vierde lid en volgende, van dit artikel hebben als doel de 
maatregel weerhouden in artikel 198, eerste lid, 11°, WIB 92 die bestemd is om de gevolgen 
van de onderkapitalisatie in specifieke hypotheses te verhelpen, aan te passen. 
 
 Vennootschappen gaan over tot verrichtingen van fiscale planning door intragroep 
leningen aan te gaan teneinde, via dat middel, de belastbare basis voortkomend uit hun 
operationele activiteiten op te heffen. 
 
 Het merendeel van de OESO-landen bestrijdt deze methoden door bepalingen van het 
type ‘ thin-cap rules ’ die als gevolg hebben dat een vennootschap die beschikt over een 
abnormaal laag kapitaal en die enorme intragroep leningen aangaat, de interesten van deze 
leningen niet kan aftrekken of maar beperkt kan aftrekken. 
 
 Zulke regels beogen de bestaande onderkapitalisatie in het merendeel van de lidstaten van 
de Europese Unie, met uitzondering van Oostenrijk, het Groothertogdom Luxemburg, 
Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 
 
 In Duitsland voorzien de recent aangenomen bepalingen een algemene beperking van de 
aftrek van interesten die niet enkel toepasbaar is op intragroep leningen maar ook op 
interesten betaald aan derden. 
 
 Naargelang het geval varieert de coëfficiënt van onderkapitalisatie van 1,5/1 tot 5/1, 
rekening houdend met het maximum bedrag van de referentieleningen ten opzichte van de 
eigen fondsen. 
 
 In België betreft de bestaande regel van artikel 198, eerste lid, 11°, WIB 92 enkel de 
interesten betaald aan verkrijgers gevestigd in fiscale paradijzen. 
 
 Meer precies is de bestaande bepaling toepasbaar als de werkelijke verkrijger van de 
interesten niet onderworpen is aan een inkomstenbelasting of, voor die inkomsten, 
onderworpen is aan een aanzienlijk gunstigere aanslagregeling dan die welke voortvloeit uit 
de bepalingen van gemeen recht van toepassing in België en indien, en in de mate van die 
overschrijding, het totale bedrag van deze leningen, andere dan obligaties of andere 
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gelijksoortige effecten uitgegeven door een openbaar beroep op het spaarwezen, hoger is dan 
zeven maal de som van de belaste reserves bij het begin van het belastbare tijdperk en het 
gestort kapitaal bij het einde van dit tijdperk. 
 
 De Belgische regering meent dat deze bepaling moet worden aangepast aan de recentelijk 
waargenomen evolutie bij de groepen van vennootschappen. 
 
 Anderzijds heeft België reeds de vorming van eigen vermogen aangemoedigd door het 
instellen van een stelsel van de aftrek voor risicokapitaal, ook wel ‘ notionele interestaftrek ’ 
genoemd. 
 
 Maar, in het vooruitzicht van de beperking van deze aftrek die reeds deels 
geconcretiseerd is door de aanname van de wet van 28 december 2011 houdende diverse 
bepalingen en die een vervolg zal kennen in de bepalingen van een ander ontwerp met het oog 
op het opheffen van de mogelijkheden tot overdracht van de niet toegekende aftrek in geval 
van geen of onvoldoende winst voor een belastbaar tijdperk, zijn aanwijzingen aan het licht 
gekomen dat een bepaald aantal grote vennootschappen voornemens is om constructies met 
onderkapitalisatie in de plaats te stellen. 
 
 Zoals de coëfficiënten toegepast door de andere Staten aangeven, is de ratio tussen de 
eigen fondsen en de geleende referentiekapitalen, die momenteel zeven is, relatief gunstig. De 
Belgische regering heeft dan ook beslist om deze terug te brengen tot vijf. 
 
 Bovendien verwijst de bestaande bepaling in ontwerp naar het fiscaal stelsel dat van 
toepassing is op de interesten in hoofde van de werkelijke verkrijger ervan. 
 
 Daarnaast zal de beperking voortaan alle betaalde of toegekende interesten aan werkelijke 
verkrijgers behorend tot dezelfde groep als de vennootschap-schuldenaar van de interesten 
beogen en dit in de mate van de overschrijding, als het totaal bedrag van de aangegane 
leningen tussen de leden van de groep, andere dan obligaties of andere gelijksoortige effecten 
uitgegeven door een openbaar beroep op het spaarwezen, hoger is dan vijf maal de som van 
de belaste reserves bij het begin van het belastbare tijdperk en het gestort kapitaal bij het 
einde van dit tijdperk. 
 
 […] 
 
 Het begrip ‘ werkelijke verkrijger ’ van de interesten bedoelt zowel de directe als de 
indirecte betalingen van interesten. 
 
 Zoals vermeld, doet artikel 198, eerste lid, 11°, WIB 92, in ontwerp, geen afbreuk aan de 
toepassing van de artikelen 54 en 55, WIB 92, die ook specifieke bepalingen bevatten inzake 
de aftrek van de interesten van leningen. Het spreekt voor zich dat de bepaling in artikel 198, 
eerste lid, 11°, WIB 92, in ontwerp, evenmin een beletsel vormt voor de toepassing van de 
algemene bepalingen op het vlak van kosten en bewijsmiddelen,  zoals deze van artikel 49 en 
artikel 344, WIB 92. 
 
 De term ‘ groep ’ doelt op het geheel van verbonden vennootschappen, in de zin van 
artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen. 
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 Voor de toepassing van deze bepaling, wordt verwezen naar de bewoordingen van 
artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen krachtens hetwelk moet worden verstaan : 
 
 1)  onder ‘ met een vennootschap verbonden vennootschappen ’ : 
 
 a)  de vennootschappen waarover zij een controlebevoegdheid uitoefent; 
 
 b)  de vennootschappen die een controlebevoegdheid over haar uitoefenen; 
 
 c)  de vennootschappen waarmee zij een consortium vormt; 
 
 d)  de andere vennootschappen die, bij weten van haar bestuursorgaan, onder de controle 
staan van de vennootschappen bedoeld in a), b) en c) » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, 
DOC 53-2081/001, pp. 95-97). 
 

 Tijdens de commissiebesprekingen preciseerde de minister van Financiën eveneens : 

 

 « De ‘ thin cap ’-regeling moet onderkapitalisatie van vennootschappen vermijden. De 
regering wil fiscale constructies binnen groepsverband ontmoedigen die worden opgezet om 
de belastbare winst in België te drukken. De voorgestelde maatregel bestaat erin dat 
vennootschappen die tot een zelfde groep behoren, de intresten op leningen aangegaan bij 
andere leden van de groep niet meer fiscaal kunnen aftrekken voor dat deel van de leningen 
dat 5 maal het eigen vermogen van de vennootschap overschrijdt. Deze regel geldt niet voor 
leasing- en factoringvennootschappen uit de financiële sector en voor vennootschappen die 
een PPS-project uitvoeren dat gegund werd na een overheidsopdracht » (Parl. St., Kamer, 
2011-2012, DOC 53-2081/016, p. 9). 
 
 « De vennootschappen die zich onderkapitaliseren en tegelijk beroep doen op leningen 
die verstrekt zijn door groepsvennootschappen om zich te financieren, vormen de doelgroep 
van deze maatregel. 
 
 Indien de groepsleningen meer bedragen dan 5 maal het eigen vermogen, wordt de fiscale 
aftrekbaarheid van de interesten op die leningen beperkt in verhouding tot de overschrijding » 
(ibid., p. 59). 
 

 Een volksvertegenwoordiger beklemtoonde eveneens in verband met die nieuwe 

bepaling : 

 

 « Is de voorliggende verstrenging van de onderkapitalisatieregel een budgettaire 
maatregel dan wel een bijzondere antimisbruikbepaling ? Ongetwijfeld heeft een strikte 
onderkapitalisatieregel een positief effect voor de fiscale inkomsten. Dit artikel behoort eerder 
thuis in het kader van het bestrijden van de zogenaamde dubble dip die ontstaan is door de 
invoering van de aftrek voor risicokapitaal. In groepsstructuren werd het interessant om één 
vennootschap sterk te kapitaliseren zodat de notionele intrest maximaal kon benut worden. 
Die ene vennootschap kan dan leningen verstrekken waardoor de intrest van de lening de 
belastbare basis vermindert in de andere groepsvennootschap. De onderkapitalisatieregel 
zoals voorzien in artikel 139, 2°, zorgt ervoor dat er beperkingen worden gesteld aan de 
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optimalisatie van de notionele intrestaftrek. Die beperkingen worden op basis van duidelijke 
en rechtszekere criteria vooropgesteld » (ibid., p. 20). 
 

 B.1.4.  Artikel 198 van het WIB 1992 werd nog gewijzigd bij onder meer artikel 89 van 

de programmawet van 22 juni 2012, dat bepaalt : 

 

 « In artikel 198 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gewijzigd bij de 
wetten van 28 juli 1992, 22 juli 1993, 27 december 1993, 6 juli 1994 en 20 december 1995, 
bij het koninklijk besluit van 20 december 1996 en bij de wetten van 22 december 1998, 
10 maart 1999, 4 mei 1999, 22 mei 2001, 24 december 2002, 15 december 2004, 23 december 
2005, 25 april 2007, 22 december 2009, 23 december 2009, 28 december 2011 en 29 maart 
2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 
 
 1°  het eerste lid zal voortaan de § 1 vormen; 
 
 2°  in de inleidende zin van § 1, 11°, worden in de Franse tekst de woorden ‘ institutions 
visées ’ vervangen door de woorden ‘ établissements visés ’ en worden de woorden ‘ wanneer 
de werkelijke verkrijgers ervan ’ opgeheven en zij worden heringevoegd in elk streepje van 
dezelfde bepaling na het woord ‘ hetzij, ’; 
 
 […] 
 
 12°  het artikel wordt aangevuld met een § 4, luidende : 
 
 ‘ § 4.  Voor de toepassing van § 1, 11°, tweede streepje, wat de financieringsverrichtingen 
die worden verricht in het kader van een raamovereenkomst voor gecentraliseerd 
thesauriebeheer binnen een groep betreft, wordt, in hoofde van de vennootschap belast met 
dat gecentraliseerd beheer, onder de betaalde of toegekende interesten van leningen verstaan 
het positieve verschil tussen : 
 
 -  enerzijds, de betaalde of toegekende interesten voor de sommen die haar ter 
beschikking worden gesteld door vennootschappen van de groep; 
 
 -  en anderzijds, de ontvangen of verkregen interesten voor de sommen die effectief zijn 
ter beschikking gesteld aan vennootschappen van de groep in het kader van deze 
raamovereenkomst voor gecentraliseerd thesauriebeheer, met uitzondering van de in 
artikel 56, § 2, 2°, bedoelde instellingen, en van de vennootschappen die zijn bedoeld in § 3, 
derde lid, of die zijn gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte en 
activiteiten van gelijke aard als deze laatste uitoefenend. 
 
 Voor de bepaling van het eerder genoemde positieve verschil wordt geen rekening 
gehouden met de ontvangen of verkregen interesten voor de sommen die de vennootschap 
belast met het gecentraliseerd beheer ter beschikking stelt aan vennootschappen van de groep 
die niet aan de vennootschapsbelasting of aan een buitenlandse belasting van gelijke aard zijn 
onderworpen of die gevestigd zijn in een land waar de gemeenrechtelijke bepalingen inzake 
belastingen aanzienlijk gunstiger zijn dan in België. 
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 Voor de toepassing van het tweede lid, worden de gemeenrechtelijke bepalingen inzake 
belastingen die van toepassing zijn op vennootschappen gevestigd in een lidstaat van de 
Europese Economische Ruimte geacht niet aanzienlijk gunstiger te zijn dan in België. 
 
 De vennootschap moet aantonen dat zowel de betaalde of toegekende interesten als de 
ontvangen of verkregen interesten betrekking hebben op het gecentraliseerd thesauriebeheer 
en het gevolg zijn van de raamovereenkomst voor dit gecentraliseerd thesauriebeheer. 
 
 Voor de toepassing van deze paragraaf wordt verstaan onder : 
 
 1°  het gecentraliseerd thesauriebeheer, het beheer van dagelijkse thesaurieverrichtingen 
of het thesauriebeheer op korte termijn of uitzonderlijk op langere termijn om rekening te 
houden met specifieke omstandigheden binnen een normaal thesauriebeheer; 
 
 2°  raamovereenkomst, de overeenkomst waarin de vennootschappen die deel uitmaken 
van een groep, duidelijkheid scheppen over het gebruikte financieringsmodel en de 
activiteiten binnen het gecentraliseerd thesauriebeheer. Deze overeenkomst moet onder 
andere bepalen : 
 
 a)  de activiteiten die tot het dagelijkse thesauriebeheer behoren en die de vennootschap 
voor de leden van de groep uitvoert; 
 
 b)  de wijze waarop uitstaande vorderingen en schulden worden verrekend tussen de 
vennootschappen die zijn aangesloten bij de bovenvermelde raamovereenkomst; 
 
 c)  de modaliteiten voor de tussenkomst van de vennootschappen en de gehanteerde 
interestvoeten. ’ ». 
 

 B.2.  De wijziging die bij artikel 89 van de programmawet van 22 juni 2012 in artikel 198 

van het WIB 1992 is aangebracht, heeft geen weerslag op het onderhavige beroep. 

 

 

 Ten gronde 

 

 B.3.  De verzoekende partij klaagt aan dat de bestreden bepaling de artikelen 10, 11 en 

172 van de Grondwet schendt in zoverre de wetgever verhindert dat de interesten van 

bepaalde leningen als beroepskosten kunnen worden afgetrokken door de lenende 

vennootschap, zonder dat enige redelijke verantwoording voor een dergelijk verschil in 

behandeling kan worden aangevoerd. 

 

 B.4.  Het behoort tot de beoordelingsbevoegdheid van de wetgever te beslissen onder 

welke voorwaarden de interesten van bepaalde schulden al dan niet als beroepskosten 

aftrekbaar zijn. 
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 Uit de parlementaire voorbereiding van de bestreden bepaling blijkt dat artikel 198, eerste 

lid, 11°, van het WIB 1992 is gewijzigd teneinde de gevolgen te bestrijden die een 

buitensporige onderkapitalisatie van de vennootschap (namelijk wanneer haar schuldratio 

minstens gelijk is aan vijf) kan hebben voor de correcte inning van de belasting waartoe zij is 

gehouden, wanneer die onderkapitalisatie toeneemt door het toekennen van 

« intragroepsleningen ». 

 

 In tegenstelling tot wat de verzoekende partij aanvoert, wordt het doel van de wetgever 

dus duidelijk vastgesteld in de parlementaire voorbereiding van de wet.  

 

 B.5.  Aan de wetgever komt het toe te bepalen welke doelstellingen hij op fiscaal vlak wil 

nastreven. Hij kan in het raam van zijn beoordelingsvrijheid beslissen om de aftrek, als 

beroepskosten, van de door een belastingplichtige verschuldigde interesten op verschillende 

wijze toe te staan volgens het soort van lening die deze is aangegaan. 

 

 Bovendien moet de wetgever, wanneer hij de grondslag van een belasting bepaalt, gebruik 

kunnen maken van categorieën die, noodzakelijkerwijs, de verscheidenheid van toestanden 

slechts met een zekere graad van benadering opvangen. Het beroep op dat procedé is niet 

onredelijk op zich; niettemin moet worden onderzocht of hetzelfde geldt voor de wijze 

waarop het werd aangewend. 

 

 

 Wat het eerste middel betreft 

 

 B.6.1.  In haar eerste middel klaagt de verzoekende partij aan dat de bestreden bepaling 

een onverantwoord verschil in behandeling invoert tussen, enerzijds, de vennootschappen die 

geld lenen bij de in artikel 56, § 2, 2°, van het WIB 1992 bedoelde instellingen of door een 

openbaar beroep op het spaarwezen en, anderzijds, de vennootschappen die zich met andere 

middelen financieren, onder meer via een « intragroepslening ». Enkel de eerstgenoemde 

vennootschappen zouden het geheel van de interesten die zij aan de lenende instelling 

verschuldigd zijn, als beroepskosten kunnen aftrekken, zelfs wanneer hun schuldenlast hoger 

is dan vijfmaal de som van hun eigen vermogen. 
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 Uit de uiteenzetting van het middel in het verzoekschrift tot vernietiging en uit de 

toelichtingen die daaraan in de memorie van antwoord van de verzoekende partij zijn gewijd, 

blijkt dat het tweede lid van de vergelijking in werkelijkheid hoofdzakelijk betrekking heeft 

op de vennootschappen die zich financieren bij een andere vennootschap van de groep 

waartoe zij behoren. 

 

 B.6.2.  Artikel 56 van het WIB 1992 bepaalt : 

 

 « § 1.  Voor de toepassing van artikel 55 wordt geen beperking toegepast voor sommen 
betaald door de kredietinstellingen onderworpen aan de wet van 22 maart 1993 op het statuut 
van en het toezicht op de kredietinstellingen evenals door de Nationale Bank van België en 
het Herdisconterings- en Waarborginstituut. 
 
 § 2.  Evenmin wordt enige beperking toegepast op de sommen die zijn betaald : 
 
 1°  op openbaar uitgegeven obligaties en andere soortgelijke effecten van leningen; 
 
 2°  aan een van de volgende instellingen : 
 
 a)  kredietinstellingen naar Belgisch recht die zijn erkend overeenkomstig de voornoemde 
wet van 22 maart 1993, kredietinstellingen die ressorteren onder een andere lidstaat van de 
Europese Economische Ruimte en die, overeenkomstig de voornoemde wet van 22 maart 
1993, gemachtigd zijn om hun activiteiten op Belgisch grondgebied uit te oefenen ofwel door 
de vestiging van een bijkantoor, ofwel in het kader van het vrij verrichten van diensten, en 
andere kredietinstellingen die ressorteren onder een andere lidstaat van de Europese 
Economische Ruimte en die in die hoedanigheid erkend zijn in hun Staat van oorsprong 
overeenkomstig de nationale bepalingen van die Staat die de Richtlijn 2006/48/EG van het 
Europees Parlement en van de Raad van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot en de 
uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen, omzetten, en die niet actief zijn 
op Belgisch grondgebied; 
 
 b)  de Nationale Bank van België; 
 
 c)  het Herdisconterings- en Waarborginstituut; 
 
 d)  ondernemingen van hypothecaire leningen onderworpen aan het koninklijk besluit 
nr. 255 van 7 januari 1936 tot reglementering van de hypothecaire leningen en tot inrichting 
van de controle op de ondernemingen van hypothecaire leningen, zomede 
hypotheekondernemingen onderworpen aan de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair 
krediet of ondernemingen die ressorteren onder een andere lidstaat van de Europese 
Economische Ruimte en die onder de toepassing vallen van een gelijkaardige wetgeving die 
van kracht is in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte; 
 
 e)  vennootschappen die uitsluitend of hoofdzakelijk de financiering van verkopen op 
afbetaling ten doel hebben en die erkend zijn overeenkomstig de wet van 12 juni 1991 op het 
consumentenkrediet, en gelijkaardige ondernemingen onderworpen aan het recht van een 
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andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte die in die hoedanigheid erkend zijn in 
hun Staat van oorsprong overeenkomstig de nationale bepalingen van die Staat tot omzetting 
van de Richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 inzake 
kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking van Richtlijn 87/102/EG van de 
Raad; 
 
 f)  (opgeheven) 
 
 g)  (opgeheven) 
 
 h)  verzekeringsondernemingen naar Belgisch recht die erkend zijn overeenkomstig de 
wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, 
verzekeringsondernemingen die ressorteren onder een andere lidstaat van de Europese 
Economische Ruimte en die, overeenkomstig de voornoemde wet van 9 juli 1975, gemachtigd 
zijn hun activiteiten op Belgisch grondgebied uit te oefenen, ofwel door de vestiging van een 
bijkantoor, ofwel in het kader van het vrij verrichten van diensten, en de andere 
verzekeringsondernemingen die ressorteren onder een andere lidstaat van de Europese 
Economische Ruimte en die in die hoedanigheid erkend zijn in hun Staat van oorsprong 
overeenkomstig de nationale bepalingen van die Staat tot omzetting van de Europese 
Richtlijnen inzake erkenning van verzekeringsondernemingen, en die niet actief zijn op 
Belgisch grondgebied; 
 
 i)  de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke 
investeringsmaatschappijen die onder de wet van 2 april 1962 vallen, zomede die welke onder 
het Vlaams decreet van 7 mei 2004 betreffende de investeringsmaatschappijen van de 
Vlaamse overheid vallen; 
 
 […] ». 

 

 B.6.3.  In tegenstelling tot wat de verzoekende partij aanvoert, berust het bekritiseerde 

verschil in behandeling op een objectief criterium, namelijk de hoedanigheid van de 

kredietgever en de eventuele organieke relaties die die laatste met de 

vennootschap-schuldenaar onderhoudt. 

 

 B.6.4.  Gezien de aard zelf van de « intragroepsleningen » vermocht de wetgever van 

oordeel te zijn dat er een groter risico bestaat op een oneigenlijk gebruik van de regeling van 

de aftrekbaarheid van de interesten van leningen die zijn aangegaan door de 

vennootschap-schuldenaar, in het bijzonder wanneer die ondergekapitaliseerd is. Zoals in 

B.1.3 is opgemerkt, kunnen de organieke relaties tussen de kredietgever en de kredietnemer 

het hun immers mogelijk maken fiscale constructies op te zetten die een financiering via een 

openbaar beroep op het spaarwezen of via onafhankelijke bank- of financiële instellingen niet 

– of althans niet in die mate - zou toestaan. 
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 Nu de bestreden maatregel van dien aard kan zijn dat dit risico daardoor wordt 

voorkomen, hetgeen de verzoekende partij niet betwist, is hij niet zonder redelijke 

verantwoording. 

 

 B.6.5.  De omstandigheid dat bepaalde « intragroepsleningen » voor 

ondergekapitaliseerde vennootschappen mogelijk niet tot doel zouden hebben om de 

belastbare grondslag van die vennootschappen te verminderen, zoals de verzoekende partij 

aanvoert, ontneemt de maatregel niet zijn verantwoording. In een dermate technische 

aangelegenheid is het immers niet onredelijk voor de wetgever om de verscheidenheid van 

toestanden slechts op vereenvoudigende wijze op te vangen. Bovendien kan hem, rekening 

houdend met het in B.6.4 bedoelde risico van misbruik, niet worden verweten dat hij rekening 

heeft gehouden met de ongunstige fiscale gevolgen die een door een ondergekapitaliseerde 

vennootschap aangegane intragroepslening noodzakelijkerwijs met zich meebrengt, in plaats 

van te hebben geprobeerd de gevallen te bepalen waarin die financiële constructie een ander 

doel zou hebben dan het reduceren van de belastbare grondslag van de lenende vennootschap. 

 

 Hetzelfde geldt voor het bestaan van andere bepalingen die, zoals de artikelen 54 en 55 

van het WIB 1992, ertoe strekken de interesten van leningen die niet met de werkelijkheid 

lijken overeen te stemmen of waarvan het bedrag buitensporig wordt geacht ten aanzien van 

de marktrentevoet, van het voordeel van de aftrekbaarheid uit te sluiten of die, zoals 

artikel 344 van het WIB 1992, op algemene wijze de misbruiken in fiscale zaken beogen te 

bestrijden. Het is immers niet onredelijk dat de wetgever een specifieke maatregel neemt die, 

hoewel daarmee een doel wordt nagestreefd dat soortgelijk is aan dat van de voormelde 

bepalingen, daarmee echter geen overlapping vormt, aangezien de toepassingsvoorwaarden 

ervan niet identiek zijn. 

 

 B.6.6.  De bekritiseerde maatregel heeft evenmin onevenredige gevolgen aangezien de 

wetgever een ondergekapitaliseerde vennootschap niet verbiedt zich binnen haar eigen groep 

te financieren, maar enkel de fiscale aftrekbaarheid van interesten beperkt ten aanzien van 

leningen voor meer dan vijfmaal de som van het eigen vermogen. De maatregel belet die 

vennootschap evenmin de interesten van de leningen die zij blijft aangaan, voor zover zij 

zulks doet via een openbaar beroep op het spaarwezen of bij een in artikel 56, § 2, 2°, van het 

WIB 1992 bedoelde instelling, als beroepskosten af te trekken, zodat de wetgever een billijk 

evenwicht handhaaft tussen de bekommernis om de correcte inning van de belasting te 
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verzekeren, de beheersautonomie binnen de groepen van vennootschappen en de toegang tot 

de kredietmarkt van ondergekapitaliseerde vennootschappen tegen fiscaal gunstige 

voorwaarden, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. 

 

 B.6.7.  In tegenstelling tot wat de verzoekende partij aanvoert, verbiedt de bestreden 

bepaling overigens een ondergekapitaliseerde vennootschap niet de interesten af te trekken 

van leningen die zij niet langer is aangegaan bij een vennootschap die tot dezelfde groep als 

zij behoort, maar bij haar aandeelhouders of bij derden die niet tot een van de in artikel 56, 

§ 2, 2°, van het WIB 1992 bedoelde categorieën van instellingen behoren, voor zover die 

kredietgevers zijn onderworpen aan een inkomstenbelasting volgens een aanslagregeling die 

niet aanzienlijk gunstiger is dan de Belgische gemeenrechtelijke fiscale regeling. 

 

 B.6.8.  Het eerste middel is niet gegrond. 

 

 

 Wat het tweede en het derde middel betreft 

 

 B.7.  Met haar tweede en derde middel, die samen moeten worden onderzocht, klaagt de 

verzoekende partij aan dat de bestreden bepaling tussen de lenende vennootschappen een 

discriminatie invoert wat de berekeningsmethode van hun schuldratio betreft. 

 

 Enkel de leningen die bij de in artikel 56, § 2, 2°, van het WIB 1992 bedoelde 

instellingen of via een openbaar beroep op het spaarwezen zijn aangegaan, zouden worden 

uitgesloten van de berekening van de schuldratio waarboven bepaalde interesten van leningen 

niet meer als beroepskosten kunnen worden afgetrokken. De andere leningen, met name de 

« intragroepsleningen » (tweede middel), alsook de leningen die zijn aangegaan bij een 

financiële instelling die, hoewel zij niet in artikel 56, § 2, 2°, van het WIB 1992 wordt 

beoogd, ressorteert onder een Staat waarmee België overeenkomsten tot voorkoming van 

dubbele belasting heeft gesloten (derde middel), zouden daarentegen wel in de berekening van 

de schuldratio van de lenende vennootschap worden opgenomen. 
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 B.8.  Volgens de Ministerraad zou de verzoekende partij geen belang hebben bij het 

tweede middel om reden dat daarin het bestaan van een regeling van aftrekbaarheid zou 

worden betwist die gunstig zou zijn voor elke vennootschap die aan de inkomstenbelasting is 

onderworpen. 

 

 In zoverre de verzoekende partij doet blijken van het vereiste belang om de vernietiging 

van de bestreden bepaling te vorderen, hetgeen de Ministerraad niet uitdrukkelijk betwist, 

dient zij daarnaast niet te doen blijken van een belang bij de middelen die zij aanvoert. 

 

 De exceptie wordt verworpen. 

 

 B.9.1.  De Ministerraad is eveneens van oordeel dat het derde middel feitelijke grondslag 

mist in zoverre de bij de bestreden bepaling opgelegde beperking voor de aftrekbaarheid van 

de interesten niet van toepassing zou zijn wanneer de kredietgever die niet onder artikel 56, 

§ 2, 2°, van het WIB 1992 valt, desalniettemin is onderworpen aan een belastingregeling die 

niet aanzienlijk gunstiger is, en niet tot dezelfde groep als de lenende vennootschap behoort. 

 

 De verzoekende partij beoogt evenwel in haar derde middel niet de categorieën van 

leningen die aan de bij de bestreden bepaling vastgelegde beperking van de aftrekbaarheid 

van de interesten worden onderworpen zodra de bij dezelfde bepaling vastgelegde schuldratio 

wordt bereikt, maar wel, in navolging van haar tweede middel, de categorieën van leningen 

die niet in aanmerking worden genomen bij de berekening van de schuldratio van de lenende 

vennootschap. 

 

 B.9.2.  Het derde middel vertrekt daarentegen van een verkeerd uitgangspunt in zoverre 

daarin wordt gepostuleerd dat de leningen die zijn aangegaan bij een financiële instelling die 

niet onder artikel 56, § 2, 2°, van het WIB 1992 valt maar niet is onderworpen aan een 

aanzienlijk gunstigere inkomstenbelastingregeling dan het in België van toepassing zijnde 

gemeen recht, in aanmerking moeten worden genomen bij de berekening van de schuldratio 

van de lenende vennootschap. 

 

 De verzoekende partij en de Ministerraad, aan wie in dat verband een vraag werd gesteld 

door het Hof, hebben immers allebei erkend dat enkel de leningen waarvan de interesten ten 

goede komen aan personen die deel uitmaken van de groep waartoe de schuldenaar behoort of 
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aan personen die, ofwel, niet aan een inkomstenbelasting zijn onderworpen, ofwel, voor die 

inkomsten, zijn onderworpen aan een aanzienlijk gunstigere aanslagregeling dan die welke 

voortvloeit uit de in België van toepassing zijnde gemeenrechtelijke bepalingen, in de 

berekening van de schuldratio van de lenende vennootschap kunnen worden opgenomen. 

 

 In die mate is het derde middel onontvankelijk. 

 

 B.10.  Door de in de bestreden bepaling vervatte schuldratio aan te nemen, heeft de 

wetgever voor alle lenende vennootschappen een limiet vastgesteld die boekhoudkundig en 

fiscaal op vaststaande wijze kan worden bepaald, waardoor misbruiken, alsook problemen bij 

het bepalen van het aftrekbare bedrag van de interesten van de leningen die die 

vennootschappen zijn aangegaan, kunnen worden vermeden. De verzoekende partij betwist 

niet dat de door de wetgever vastgestelde schuldgraad, die gelijk is aan vijfmaal het eigen 

vermogen van de lenende vennootschap, redelijk is. 

 

 B.11.1.  Aangezien de wetgever de fiscale gevolgen heeft willen bestrijden van een 

onderkapitalisatie die is bestemd om de belastbare grondslag van de aan de 

inkomstenbelasting onderworpen vennootschap te verminderen, is het bovendien niet zonder 

redelijke verantwoording dat hij heeft beslist om bepaalde leningen van de berekening van de 

schuldratio uit te sluiten, zoals die welke zijn verkregen via een openbaar beroep op het 

spaarwezen of bij in artikel 56, § 2, van het WIB 1992 bedoelde financiële instellingen, 

waarvan kan worden vermoed dat zij, in tegenstelling tot onder meer intragroepsleningen, zijn 

aangegaan met een doel dat vreemd is aan het doel dat de wetgever wou bestrijden. Voor het 

overige toont de verzoekende partij niet aan welke andere soort van leningen een soortgelijk 

vermoeden zou kunnen genieten. 

 

 B.11.2.  Evenzo kan de wetgever niet worden verweten dat hij een onderscheid heeft 

ingevoerd tussen leninggevende financiële instellingen naargelang zij al dan niet zijn 

onderworpen aan een aanzienlijk gunstigere inkomstenbelastingregeling dan die welke 

voortvloeit uit het in België van toepassing zijnde gemeen recht. 

 

 Wegens de essentiële verschillen die bestaan tussen de regelgevingen die op die twee 

categorieën van financiële instellingen van toepassing zijn, en rekening houdend met de grote 
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beoordelingsvrijheid die ter zake aan de wetgever is toegekend, is een dergelijk verschil in 

behandeling niet zonder redelijke verantwoording. 

 

 B.12.  De bestreden bepaling maakt de aftrekbaarheid van interesten van 

« intragroepsleningen » allicht mogelijk, ook al is de schuldenlast van de vennootschap 

vijfmaal hoger dan haar eigen vermogen, met name wanneer die reeds bestaande schuldenlast, 

althans gedeeltelijk, het resultaat is van een openbaar beroep op het spaarwezen of van een 

lening die bij een in artikel 56, § 2, 2°, van het WIB 1992 bedoelde instelling is gesloten. 

 

 Die omstandigheid kan het redelijk verantwoorde karakter van de bekritiseerde maatregel 

echter niet op de helling zetten. Integendeel, zij vormt een element dat de bestreden bepaling 

des te minder onevenredig kan maken aangezien een vennootschap, onder bepaalde 

voorwaarden, aldus de aftrek, als beroepskosten, kan genieten van de interesten van de 

leningen waarvan zij de schuldenaar is, met inbegrip van die welke zijn verkregen bij een 

vennootschap die tot dezelfde groep als zij behoort, zelfs wanneer die naar verhouding over 

een erg klein eigen vermogen beschikt. 

 

 B.13.  Het tweede en het derde middel zijn niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 9 juli 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux R. Henneuse 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5608 

 
 

Arrest nr. 105/2013 
van 9 juli 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 318, § 1, van het Burgerlijk Wetboek, 

gesteld door het Hof van Beroep te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit voorzitter M. Bossuyt en, overeenkomstig artikel 60bis van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter 

R. Henneuse, en de rechters E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke en 

P. Nihoul, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter 

M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 26 februari 2013 in zake B.G. tegen L.P., en mede in zake E.C. en 
Mr. Johan Billiet, advocaat, in zijn hoedanigheid van voogd ad hoc over E.G., waarvan de 
expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 7 maart 2013, heeft het Hof van Beroep te 
Brussel de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 318, § 1 van het Burgerlijk Wetboek artikel 22 van de Grondwet, in 
samenhang gelezen met artikel 8 van het E.V.R.M., in zoverre de vordering tot betwisting van 
vaderschap niet ontvankelijk is indien het kind bezit van staat heeft ten aanzien van de 
echtgenoot van zijn moeder, ook indien deze vordering ingesteld wordt door ‘ de persoon die 
het vaderschap van het kind opeist ’, met andere woorden door de genetische vader van het 
kind ? ». 
 
 
 Op 27 maart 2013 hebben de rechters-verslaggevers E. De Groot en P. Nihoul, met 
toepassing van artikel 72, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Grondwettelijk Hof, het Hof ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden 
gebracht voor te stellen een arrest van onmiddellijk antwoord te wijzen. 
 
 B.G., E.C. en L.P., en de Ministerraad hebben memories met verantwoording ingediend. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet met betrekking tot de rechtspleging en het 
gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Tijdens het huwelijk van E.C. en B.G. worden drie kinderen geboren. Uit een vrijwillig afgenomen DNA-
test blijkt dat L.P., met wie E.C. tijdens haar huwelijk een relatie heeft, de genetische vader zou zijn van het 
laatst geboren kind, E.G. 
 
 Na de ontbinding van haar huwelijk met B.G. zet E.C. haar relatie met L.P. voort. Op 19 oktober 2010 
wordt het vierde kind van E.C. geboren, waarvan L.P. de wettelijke vader is. 
 
 Bij dagvaarding van 10 december 2009 vordert L.P. te zeggen voor recht dat B.G. niet de vader is van E.G. 
De Rechtbank van eerste aanleg te Brussel beslist op 25 januari 2011, alvorens ten gronde uitspraak te doen, een 
deskundige aan te stellen met het oog op het uitvoeren van een nieuwe DNA-test. 
 
 Tegen die beslissing tekent B.G. hoger beroep aan bij het Hof van Beroep te Brussel. Hij voert onder meer 
aan dat de vordering van L.P. onontvankelijk is, op grond van artikel 318, § 1, van het Burgerlijk Wetboek, 
omdat het desbetreffende kind bezit van staat heeft ten aanzien van hem. Het Hof van Beroep is van oordeel dat 
bij de beoordeling van het bezit van staat enkel rekening kan worden gehouden met elementen die dateren van 
vóór het inleiden van de vordering tot betwisting van het vaderschap, en dat dit onder meer met zich meebrengt 
dat geen rekening kan worden gehouden met de kortgedingbeschikking van de voorzitter van de Rechtbank van 
eerste aanleg van 30 juli 2010 waarmee met betrekking tot de verblijfsregeling van de drie tijdens het huwelijk 
van E.C. en B.G. geboren kinderen een deskundigenonderzoek werd bevolen. Het Hof van Beroep stelt 
vervolgens vast dat het kind inderdaad bezit van staat heeft ten aanzien van B.G., maar stelt zich de vraag, met 
verwijzing naar de arresten nrs. 20/2011 en 122/2011 van het Hof, of artikel 318, § 1, van het Burgerlijk 
Wetboek bestaanbaar is met artikel 22 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens. 
 
 Het Hof van Beroep acht het aangewezen de bovenvermelde prejudiciële vraag te stellen aan het Hof. 
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  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  In hun conclusies genomen met toepassing van artikel 72 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 
geven de rechters-verslaggevers aan dat zij, op grond van motieven gelijksoortig aan die van de arresten 
nrs. 20/2011, 122/2011 en 29/2013, ertoe zouden kunnen worden gebracht aan het Hof voor te stellen de 
prejudiciële vraag onmiddellijk in die zin te beantwoorden dat artikel 318, § 1, van het Burgerlijk Wetboek 
artikel 22 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van 
de mens, schendt, in zoverre de vordering tot betwisting van het vaderschap door de man die het vaderschap van 
het kind opeist, niet ontvankelijk is indien het kind bezit van staat heeft ten aanzien van de echtgenoot van zijn 
moeder. 
 
 A.2.  De Ministerraad stelt vast dat het Hof in het verleden meerdere malen van oordeel is geweest dat het 
gebruik van de notie « bezit van staat » als absolute grond van onontvankelijkheid van de vordering tot 
betwisting van het vaderschap een onevenredige beperking inhoudt van het recht op eerbiediging van het 
privé- en het gezinsleven, maar meent dat die rechtspraak achterhaald is, gelet op recente rechtspraak van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM, 22 maart 2012, Ahrens t. Duitsland; 22 maart 2012, 
Kautzor t. Duitsland). Hij wijst erop dat het Europees Hof heeft geoordeeld dat een beperking van het recht tot 
betwisting van het vaderschap op zich niet onbestaanbaar is met het recht op eerbiediging van het privé- en het 
gezinsleven, indien er een socio-affectieve band bestaat tussen het betrokken kind en zijn juridische vader. 
 
 A.3.1.  De Ministerraad stelt vast dat het Grondwettelijk Hof, in zijn arrest nr. 29/2013 van 7 maart 2013, 
voormelde rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft gerelativeerd door erop te 
wijzen dat de lidstaten in de desbetreffende materie beschikken over een ruime beoordelingsbevoegdheid. Hij 
wijst er evenwel op dat het Europees Hof ook een aantal voorwaarden heeft vastgesteld waaraan een wettelijke 
regeling dient te voldoen om bestaanbaar te zijn met het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
 
 A.3.2.  De Ministerraad is van oordeel dat de in het geding zijnde bepaling voldoet aan de door het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens vooropgestelde voorwaarden, inhoudende dat de beperking van het 
recht tot betwisting van het vaderschap dient te zijn bepaald bij wet, wettige doelstellingen dient na te streven, 
noodzakelijk dient te zijn in een democratische samenleving en een billijke besluitvorming met respect voor de 
rechten van de beweerde biologische vader niet in de weg staat. Vermits in de beperking is voorzien in de in het 
geding zijnde bepaling is volgens de Ministerraad overduidelijk voldaan aan de eerste voorwaarde. Aan de 
tweede voorwaarde is volgens hem eveneens voldaan, vermits de beperking van het recht tot betwisting van het 
vaderschap wordt verantwoord door het streven naar bescherming van de belangen van het kind, van de rust der 
families en van de juridisch vaststaande afstammingsbanden. Wat de derde voorwaarde betreft, doet de 
Ministerraad gelden dat het niet onredelijk is om, gelet op de voormelde door de wetgever nagestreefde 
doelstellingen, te voorzien in een beperking van het recht tot betwisting van het vaderschap. Wat de laatste 
voorwaarde betreft, zet de Ministerraad uiteen dat de hoven en rechtbanken, volgens het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens, moeten kunnen nagaan, aan de hand van de relevante feitelijke gegevens, of er nog steeds 
sprake is van een socio-affectieve band tussen het betrokken kind en zijn juridische vader, en de man die het 
vaderschap wenst te betwisten de kans moeten geven om zijn visie uiteen te zetten en in voorkomend geval zelf 
feiten aan te leveren die het bestaan van een socio-affectieve band tussen het betrokken kind en zijn juridische 
vader in twijfel kunnen trekken. De Ministerraad meent dat de in het geding zijnde bepaling de hoven en 
rechtbanken toelaat die vereisten na te leven, vermits het begrip « bezit van staat » een open begrip is dat op een 
soevereine wijze door de rechter kan worden ingevuld. Hij meent ook dat dat begrip de rechter toelaat een zekere 
belangenafweging te maken. 
 
 A.4.  De Ministerraad besluit dat de prejudiciële vraag ontkennend dient te worden beantwoord. 
 
 A.5.1.  Na te hebben herinnerd aan de feiten van het bodemgeschil, voeren E.C. en L.P. aan dat het recht op 
eerbiediging van het gezinsleven met zich meebrengt dat de wetgever een billijk evenwicht dient te vinden 
tussen alle rechten en belangen die in het geding zijn. Dat vereist volgens hen dat de wetgever een afweging 
maakt niet alleen tussen de belangen van een individu tegenover de samenleving in haar geheel, maar ook tussen 
de tegenstrijdige belangen van de betrokken personen. Die belangenafweging brengt, gelet op de feiten van het 
bodemgeschil, volgens hen met zich mee dat de vordering van L.P. tot betwisting van het vaderschap als 
ontvankelijk dient te worden beschouwd, zelfs wanneer het betrokken kind bezit van staat zou hebben ten 
aanzien van B.G., wat zij evenwel betwisten. 
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 A.5.2.  E.C. en L.P. sluiten zich aan bij de conclusies van de rechters-verslaggevers. 
 
 A.6.  B.G. is van oordeel dat de overwegingen van de arresten nrs. 20/2011, 122/2011 en 29/2013 van het 
Hof niet mutatis mutandis transponeerbaar zijn naar de voorliggende zaak, dan wel bekritiseerbaar zijn. 
 
 A.7.1.  B.G. doet gelden dat de feiten van de zaak die hangende is voor het verwijzende rechtscollege 
duidelijk verschillen van die van de zaak die heeft geleid tot het arrest nr. 20/2011 van 3 februari 2011 van het 
Hof. Hij wijst erop dat het in die laatste zaak ging om een gehuwde man die, na de ontdekking van het feit dat hij 
niet de biologische vader is van het desbetreffende kind, zijn eigen vaderschap betwistte, terwijl het in de 
voorliggende zaak gaat om een betwisting van vaderschap, uitgaande van de vermoedelijke biologische vader. 
Terwijl er in de zaak die heeft geleid tot het arrest nr. 20/2011 geen sprake meer was van een gezinskern die 
dient te worden beschermd (de juridische vader bekommerde zich immers niet langer om het desbetreffende 
kind) en het eveneens onduidelijk was of iemand nog wel een belang had bij het behoud van de vaststaande 
juridische afstammingsband, is dat volgens hem in de voorliggende zaak duidelijk anders. Hij is van oordeel dat 
de kern van het probleem in het arrest nr. 20/2011 betrekking had op de vereiste van een actueel bezit van staat. 
B.G. stelt vast dat het Hof in het beschikkend gedeelte van het arrest nr. 20/2011 geen enkele nuance ter zake 
heeft gemaakt, maar meent dat de overwegingen van dat arrest aangeven dat wel degelijk rekening werd 
gehouden met de feiten van de zaak. Om die reden meent hij dat die overwegingen niet mutatis mutandis 
transponeerbaar zijn naar de voorliggende zaak. 
 
 A.7.2.  B.G. is eveneens van oordeel dat de voorliggende zaak verschilt van de zaak die heeft geleid tot het 
arrest nr. 122/2011 van 7 juli 2011, waarin het ging om een vordering ingesteld door een kind dat de echtgenoot 
van zijn moeder als juridische vader had, strekkende tot het vaststellen van het vaderschap ten aanzien van de 
biologische vader. Hij wijst erop dat de juridische vader op het ogenblik van de vordering reeds jaren overleden 
was, zodat het bezit van staat ten aanzien van die juridische vader niet meer overeenstemde met de socio-
affectieve werkelijkheid. Hij is dan ook van oordeel dat de overwegingen van het arrest nr. 122/2011 evenmin 
transponeerbaar zijn naar de voorliggende zaak. 
 
 A.7.3.  Met betrekking tot het arrest nr. 29/2013 van 7 maart 2013 voert B.G. in wezen aan dat het Hof ten 
onrechte een aantal overwegingen van het arrest nr. 20/2011 gedeeltelijk heeft overgenomen en beklemtoont 
daarbij dat de feitelijke situaties die hebben geleid tot beide arresten verschillend waren. Hij wijst erop dat het 
Hof in het arrest nr. 20/2011 rekening heeft gehouden met het feit dat de echtgenoot van de moeder te goeder 
trouw het socio-affectieve vaderschap had opgenomen en dat zijn handelen te goeder trouw precies heeft 
bijgedragen tot de totstandkoming van de feiten die de criteria uitmaken van het bezit van staat, terwijl in het 
arrest nr. 29/2013 zonder meer werd geoordeeld dat de absolute grond van niet-ontvankelijkheid met zich 
meebrengt dat de man die het vaderschap opeist op absolute wijze wordt uitgesloten van de mogelijkheid om de 
erkenning van het vaderschap door een andere man te betwisten en dat de rechter geen enkele mogelijkheid heeft 
om rekening te houden met alle belangen van de betrokken partijen. B.G. is overigens van oordeel dat het 
zogenaamde absolute karakter van het bezit van staat dient te worden genuanceerd, vermits het om een open 
notie zou gaan die de rechter niet zou verhinderen een belangenafweging te maken. 
 
 A.8.  B.G. is ten slotte van oordeel dat het Hof in zijn arrest nr. 29/2013 ten onrechte heeft geoordeeld dat 
de arresten Ahrens t. Duitsland en Kautzor t. Duitsland van 22 maart 2012 van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens geen afbreuk doen aan de vastgestelde schending van het recht op eerbiediging van het 
privé- en het gezinsleven. Hij meent dat de vaststelling, door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 
dat de lidstaten ter zake over een ruime beoordelingsbevoegdheid beschikken net een argument vormt om het 
nationale recht niet in strijd met de grondrechten te achten. 
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- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vraag betreft artikel 318, § 1, van het Burgerlijk Wetboek, dat 

bepaalt : 

 

 « Tenzij het kind bezit van staat heeft ten aanzien van de echtgenoot, kan het vermoeden 
van vaderschap worden betwist door de moeder, het kind, de man ten aanzien van wie de 
afstamming vaststaat en de persoon die het vaderschap van het kind opeist ». 
 

 Met betrekking tot het bezit van staat bepaalt artikel 331nonies van het Burgerlijk 

Wetboek : 

 

 « Het bezit van staat moet voortdurend zijn. 
 
 Het wordt bewezen door feiten die te samen of afzonderlijk de betrekking van 
afstamming aantonen. 
 
 Die feiten zijn onder meer : 
 
 -  dat het kind altijd de naam heeft gedragen van degene van wie wordt gezegd dat het 
afstamt; 
 
 -  dat laatstgenoemde het als zijn kind heeft behandeld; 
 
 -  dat die persoon als vader of moeder in zijn onderhoud en opvoeding heeft voorzien; 
 
 -  dat het kind die persoon heeft behandeld als zijn vader of moeder; 
 
 -  dat het als zijn kind wordt erkend door de familie en in de maatschappij; 
 
 -  dat de openbare overheid het als zodanig beschouwt ». 
 

 B.2.  Het verwijzende rechtscollege vraagt of artikel 318, § 1, van het Burgerlijk 

Wetboek bestaanbaar is met artikel 22 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 

van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, doordat de vordering tot betwisting 

van vaderschap, ingesteld door de persoon die het vaderschap opeist, niet ontvankelijk is als 

het kind bezit van staat heeft ten aanzien van de echtgenoot van de moeder. 

 

 B.3.1.  Artikel 318 van het Burgerlijk Wetboek regelt de mogelijkheid tot betwisting van 

het vermoeden van het vaderschap van de echtgenoot van de moeder van het kind. Het 

vermoeden van vaderschap is ingesteld in artikel 315 van het Burgerlijk Wetboek. Binnen de 
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in paragraaf 2 van artikel 318 bepaalde termijnen - die verschillen naar gelang van de 

vorderingsgerechtigden - staat de vordering enkel open voor de moeder, het kind, de man ten 

aanzien van wie de afstamming vaststaat en de persoon die het vaderschap van het kind 

opeist. 

 

 De mogelijkheid tot betwisting van het vermoeden van vaderschap is evenwel 

onderworpen aan een beperking : de vordering is - voor alle 

vorderingsgerechtigden - onontvankelijk wanneer het kind bezit van staat heeft ten aanzien 

van de echtgenoot. 

 

 B.3.2.  Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 318 van het Burgerlijk Wetboek 

blijkt dat aanvankelijk geen eensgezindheid leek te bestaan over de vraag of het bezit van 

staat elke betwisting van de afstamming onmogelijk diende te maken, onder meer omdat dit 

begrip niet noodzakelijk samenvalt met het begrip « belang van het kind », en omdat de 

opvattingen over de familievrede, die het wil beschermen, snel evolueren (Parl. St., Kamer, 

2004-2005, DOC 51-0597/024, pp. 60-62). Na uitvoerig overleg binnen de subcommissie 

Familierecht van de Commissie voor de Justitie van de Kamer van volksvertegenwoordigers 

heeft de wetgever gemeend het « bezit van staat » als grond van niet-ontvankelijkheid van de 

vordering tot betwisting van het vermoeden van vaderschap te moeten invoeren. Het daartoe 

strekkende amendement, dat aan de basis ligt van de in het geding zijnde bepaling, werd als 

volgt verantwoord : 

 

 « Ten eerste beoogt het voorgestelde amendement degenen die een vordering mogen 
instellen te beperken tot de personen die daadwerkelijk belanghebbenden zijn, namelijk de 
echtgenoot, de moeder, het kind en de persoon die het vaderschap of het moederschap van het 
kind opeist. 
 
 Vervolgens lijkt het ons nodig de gezinscel van het kind zoveel mogelijk te beschermen 
door eensdeels het bezit van staat te behouden die overeenstemt met de situatie van een kind 
dat door iedereen werkelijk als het kind van zijn ouders wordt beschouwd, ook al strookt dat 
niet met de biologische afstamming, en anderdeels door termijnen te bepalen voor het 
instellen van de vordering » (Parl. St., Kamer, 2004-2005, DOC 51-0597/026, p. 6, en 
DOC 51-0597/032, p. 31). 
 

 Het was derhalve de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever om de afstammingsband 

beter te beschermen, enerzijds, door het bezit van staat te behouden en anderzijds, andere 

derden, zoals grootouders, te beletten om op te treden (Parl. St., Senaat, 2005-2006, 
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nr. 3-1402/7, p. 4). Nadat binnen de Senaatscommissie voor de Justitie bij die uitgangspunten 

vraagtekens werden geplaatst, onder meer met betrekking tot de interpretatieproblemen 

waartoe het begrip « bezit van staat » aanleiding kon geven, bevestigde de minister van 

Justitie dat de Kamer niet heeft overwogen de regels inzake het « bezit van staat » te 

wijzigen : 

 

 « Het ontwerp wijzigt reeds een groot aantal regels, en ook al rijzen er bij de toepassing 
van het begrip soms problemen, toch hoeft dit niet te worden aangepast. De wetgever heeft er 
in 1987 voor gekozen het begrip te behouden om ervoor te zorgen dat de biologische 
waarheid het niet altijd wint van de sociaal-affectieve realiteit. Deze keuze moet behouden 
blijven en het bezit van staat hoeft dus niet te worden aangepast » (Parl. St., Senaat, 
2005-2006, nr. 3-1402/7, p. 9). 
 

 B.4.  Het Hof dient artikel 318, § 1, van het Burgerlijk Wetboek te toetsen aan artikel 22 

van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens. 

 

 Artikel 22 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven en zijn gezinsleven, behoudens in 
de gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald. 
 
 De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen de bescherming van 
dat recht ». 
 

 Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « 1.  Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis 
en zijn briefwisseling. 
 
 2.  Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de 
uitoefening van dit recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische 
samenleving nodig is in het belang van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het 
economisch welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen 
van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of voor de 
bescherming van de rechten en vrijheden van anderen ». 
 

 Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 22 van de Grondwet blijkt dat de 

Grondwetgever « een zo groot mogelijke concordantie [heeft willen nastreven] met artikel 8 

van het Europees Verdrag tot Bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
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vrijheden (EVRM), teneinde betwistingen over de inhoud van dit Grondwetsartikel 

respectievelijk art. 8 van het EVRM te vermijden » (Parl. St., Kamer, 1992-1993, nr. 997/5, 

p. 2). 

 

 B.5.  De in het geding zijnde regeling van betwisting van het vermoeden van vaderschap 

valt onder de toepassing van artikel 22 van de Grondwet en van artikel 8 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 B.6.  Het recht op de eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven, zoals het door 

de voormelde bepalingen wordt gewaarborgd, heeft als essentieel doel de personen te 

beschermen tegen inmengingen in hun privéleven en hun gezinsleven. 

 

 Artikel 22, eerste lid, van de Grondwet sluit, evenmin als artikel 8 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens, een overheidsinmenging in het recht op eerbiediging 

van het privéleven niet uit, maar vereist dat erin is voorzien in een voldoende precieze 

wettelijke bepaling, dat zij beantwoordt aan een dwingende maatschappelijke behoefte en dat 

zij evenredig is met de daarmee nagestreefde wettige doelstelling. Die bepalingen houden 

bovendien de positieve verplichting in voor de overheid om maatregelen te nemen die een 

daadwerkelijke eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven verzekeren, zelfs in de 

sfeer van de onderlinge verhoudingen van individuen (EHRM, 27 oktober 1994, Kroon e.a. 

t. Nederland, § 31). 

 

 B.7.  De wetgever beschikt over een appreciatiemarge om bij de uitwerking van een 

wettelijke regeling die een overheidsinmenging in het privéleven inhoudt, rekening te houden 

met een billijk evenwicht tussen de tegenstrijdige belangen van het individu en de 

samenleving in haar geheel (EHRM, 26 mei 1994, Keegan t. Ierland, § 49; 27 oktober 1994, 

Kroon e.a. t. Nederland, § 31; 2 juni 2005, Znamenskaya t. Rusland, § 28; 24 november 2005, 

Shofman t. Rusland, § 34). 

 

 Die appreciatiemarge van de wetgever is evenwel niet onbegrensd : opdat een wettelijke 

regeling verenigbaar is met het recht op eerbiediging van het privéleven, moet worden 

nagegaan of de wetgever een billijk evenwicht heeft gevonden tussen alle rechten en belangen 

die in het geding zijn. Zulks vereist dat de wetgever niet alleen een afweging maakt tussen de 

belangen van het individu tegenover de samenleving in haar geheel, maar tevens tussen de 
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tegenstrijdige belangen van de betrokken personen (EHRM, 6 juli 2010, Backlund t. Finland, 

§ 46), op gevaar af anders een maatregel te nemen die niet evenredig is met de nagestreefde 

wettige doelstellingen. 

 

 B.8.  De rust der families en de rechtszekerheid van de familiale banden, enerzijds, en het 

belang van het kind, anderzijds, zijn legitieme doelstellingen waarvan de wetgever kan 

uitgaan om een onbeperkte mogelijkheid tot betwisting van het vermoeden van vaderschap te 

verhinderen. In dat opzicht is het pertinent om de biologische werkelijkheid niet a priori te 

laten prevaleren op de socio-affectieve werkelijkheid van het vaderschap. 

 

 B.9.  Door het « bezit van staat » als absolute grond van niet-ontvankelijkheid van de 

vordering tot betwisting van het vermoeden van vaderschap in te stellen, heeft de wetgever de 

socio-affectieve werkelijkheid van het vaderschap evenwel steeds laten prevaleren op de 

biologische werkelijkheid. Door die absolute grond van niet-ontvankelijkheid wordt de man 

die het vaderschap opeist op absolute wijze uitgesloten van de mogelijkheid om het 

vermoeden van vaderschap van een andere man, ten aanzien van wie het kind bezit van staat 

heeft, te betwisten. 

 

 Aldus bestaat voor de rechter geen enkele mogelijkheid om rekening te houden met de 

belangen van alle betrokken partijen. 

 

 Een dergelijke maatregel is onevenredig met de door de wetgever nagestreefde, legitieme 

doelstellingen, en derhalve niet bestaanbaar met artikel 22 van de Grondwet, in samenhang 

gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 B.10.  Aan het voorgaande wordt geen afbreuk gedaan door het gegeven dat het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat een rechterlijke beslissing waarbij een 

regeling werd toegepast die vergelijkbaar is met de in het geding zijnde maatregel, geen 

schending van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens inhield 

(EHRM, 22 maart 2012, Ahrens t. Duitsland; 22 maart 2012, Kautzor t. Duitsland). Het 

Europees Hof wees erop dat binnen de lidstaten van de Raad van Europa geen eensgezindheid 

over de in het geding zijnde aangelegenheid bestaat, zodat de lidstaten over een ruime 

appreciatiebevoegdheid beschikken wat de regelgeving inzake het vaststellen van het 

juridisch statuut van het kind betreft (Ahrens, voormeld, §§ 69-70 en 89; Kautzor, voormeld, 
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§§ 70-71 en 91). Overigens onderzocht het Europees Hof eveneens of de concrete toepassing 

van de desbetreffende regeling, rekening houdend met alle concrete omstandigheden van de 

zaak, voldeed aan de vereisten van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens (Ahrens, voormeld, §§ 75-77; Kautzor, voormeld, §§ 62, 78 en 80). 

 

 B.11.  De prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 318, § 1, van het Burgerlijk Wetboek schendt artikel 22 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in 

zoverre de vordering tot betwisting van het vaderschap door de man die het vaderschap van 

het kind opeist, niet ontvankelijk is indien het kind bezit van staat heeft ten aanzien van de 

echtgenoot van zijn moeder. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 9 juli 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5411 

 
 

Arrest nr. 106/2013 
van 18 juli 2013 

 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 
 
 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van artikel 2 van de wet van 
12 september 2011 « tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het 
oog op de toekenning van een tijdelijke machtiging tot verblijf aan de niet-begeleide 
minderjarige vreemdeling », en artikel 23 van de wet van 19 januari 2012 « tot wijziging van 
de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen », ingesteld door de vzw « Défense des 
Enfants - International - Belgique - Branche francophone (D.E.I. Belgique) ». 
 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul 

en F. Daoût, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter R. Henneuse, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 

 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 mei 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 31 mei 2012, heeft de vzw « Défense des 
Enfants – International - Belgique – Branche francophone (D.E.I. Belgique) », met 
maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Kiekenmarkt 30, beroep tot gedeeltelijke vernietiging 
ingesteld van artikel 2 van de wet van 12 september 2011 « tot wijziging van de wet van 
15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen met het oog op de toekenning van een tijdelijke machtiging 
tot verblijf aan de niet-begeleide minderjarige vreemdeling » (bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad van 28 november 2011) en artikel 23 van de wet van 19 januari 2012 « tot 
wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen » (bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad van 17 februari 2012, tweede editie). 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend en de verzoekende partij heeft een 
memorie van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 16 april 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. D. Dupuis, advocaat bij de balie te Brussel, voor de verzoekende partij; 
 
 .  Me K. de Haes loco Mr. F. Motulsky, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers P. Nihoul en E. De Groot verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van artikel 61/14 van de wet van 15 december 1980, zoals ingevoegd bij artikel 2 van de 
bestreden wet van 12 september 2011 (definitie van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling) 
 
 A.1.1.  De verzoekende partij vordert de vernietiging van de woorden « dat geen lid is van de Europese 
Economische Ruimte » in artikel 61/14, 1°, van de wet van 15 december 1980, ingevoegd bij artikel 2 van de 
bestreden wet van 12 september 2011. 
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 Een enig middel is afgeleid uit de schending van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie dat is 
vervat in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 22bis en 191 van de 
Grondwet, alsook met artikel 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 2 van het 
Verdrag inzake de rechten van het kind. 
 
 De verzoekende partij doet gelden dat de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die afkomstig zijn uit 
een Staat van de Europese Economische Ruimte, op discriminerende wijze worden behandeld in zoverre zij niet 
de regeling kunnen genieten die is ingevoerd bij de wet die nochtans ertoe strekt de minderjarigen te beschermen 
die zonder ouder of wettelijke voogd in België aankomen. Hoewel de meesten van die minderjarigen afkomstig 
zijn uit landen die geen lid zijn van de Europese Economische Ruimte, blijkt uit de parlementaire voorbereiding 
van de wet evenwel dat in 2007 ongeveer tweehonderd niet-begeleide minderjarige vreemdelingen werden 
geregistreerd als zijnde afkomstig uit landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte. Dat verschil in 
behandeling kan niet objectief en redelijk worden verantwoord. 
 
 A.1.2.  De Ministerraad doet allereerst gelden dat het middel onontvankelijk is in zoverre het is afgeleid uit 
de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 191 van de 
Grondwet. Die laatste bepaling verbiedt immers geen verschillen in behandeling tussen vreemdelingen. 
 
 A.1.3.  De Ministerraad doet vervolgens gelden dat het de programmawet (I) van 24 december 2002 is die 
in artikel 479 ervan de voogdij over de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen heeft ingevoerd, die worden 
gedefinieerd als onderdanen van een land dat geen lid is van de Europese Economische Ruimte. Destijds gaf de 
wetgever aan zich te hebben geconformeerd aan de resolutie 97/C 221/03 van de Raad van de Europese Unie van 
26 juni 1997 inzake niet-begeleide minderjarige onderdanen van derde landen, met name aan artikel 1, lid 2, 
ervan. Het verschil in behandeling vloeit dus niet voort uit de bestreden bepaling maar bestond reeds in de 
voormelde programmawet van 24 december 2002. 
 
 Uit de parlementaire voorbereiding van de bestreden wet vloeit daarenboven voort dat de wetgever 
rekening heeft gehouden met het feit dat de niet-begeleide Europese minderjarigen het voorwerp van een 
specifieke bescherming uitmaken. De Ministerraad vermeldt de omzendbrief van 2 augustus 2007 betreffende 
niet-begeleide Europese minderjarigen in kwetsbare toestand (Belgisch Staatsblad, 17 september 2007). 
 
 Het verschil in behandeling berust bovendien op een objectief criterium, aangezien de door de lidstaten van 
de Europese Unie gevormde gemeenschap die een specifieke rechtsorde uitmaakt, een eigen burgerschap heeft 
ingevoerd dat wordt gekenmerkt door rechten en plichten. Dat verschil in behandeling is evenmin onevenredig 
aangezien die minderjarigen de bij het Verdrag gewaarborgde vrijheden genieten en aangezien het hoger belang 
van het kind een eerste overweging is die bij artikel 22bis van de Grondwet is gewaarborgd, zonder onderscheid 
naar gelang van de Staat van herkomst van het kind. 
 
 A.1.4.  De verzoekende partij antwoordt dat het middel in elk geval ontvankelijk is in zoverre het uit de 
schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet is afgeleid. 
 
 Zij brengt de rechtspraak van het Hof in herinnering volgens welke, zelfs wanneer een bestreden maatregel 
niet als een nieuwe maatregel kan worden beschouwd, de vernietiging ervan door het Hof, als hernieuwde uiting 
van de wil van de wetgever, kan worden gevorderd. Zij wijst eveneens erop dat de door de Ministerraad 
aangevoerde resolutie van de Raad van de Europese Unie niet bindend is en een minimumaantal beginselen 
vastlegt, hetgeen niet inhoudt dat noodzakelijkerwijs een verschillend statuut moet worden gecreëerd voor de 
niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die onderdaan van de Europese Economische Ruimte zijn. De enige 
bescherming die thans voor die minderjarigen is gewaarborgd, wordt geregeld bij de omzendbrief van 2 augustus 
2007. Enerzijds biedt een omzendbrief niet dezelfde waarborgen van rechtszekerheid als een wet. Anderzijds 
waarborgt het bij de omzendbrief ingevoerde systeem voor het signaleren van minderjarigen zeker geen 
gelijkwaardige bescherming. Daarin wordt geen enkele tenlasteneming van die minderjarigen geregeld en niet in 
het bepalen van een duurzame oplossing in overeenstemming met hun belang voorzien. De door de Ministerraad 
aangevoerde verantwoording kan niet in aanmerking worden genomen, aangezien blijkt dat die minderjarigen in 
een minder gunstige situatie worden geplaatst dan die van de minderjarigen uit landen die geen lid zijn van de 
Europese Economische Ruimte. Die minderjarigen zijn enkel houder van een inreis- en verblijfsrecht dat is 
beperkt tot drie maanden en dat geen enkele specifieke bescherming waarborgt. 
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 Ten aanzien van artikel 61/14 van de wet van 15 december 1980, ingevoegd bij artikel 2 van de bestreden 
wet van 12 september 2011 (« dienst Voogdij ») 

 
 A.2.1.  De verzoekende partij vordert de vernietiging van de woorden « door de dienst Voogdij, ingesteld 
door Titel XIII, Hoofdstuk VI, ‘ Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen ’ van de 
programmawet van 24 december 2002 » in artikel 61/14 van de wet van 15 december 1980, ingevoegd bij 
artikel 2 van de bestreden wet van 12 september 2011. 
 
 Het enige middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang 
gelezen met artikel 144 van de Grondwet en met artikel 14, lid 1, van het Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten. 
 
 De verzoekende partij doet gelden dat de leeftijd een essentieel bestanddeel van de identiteit van een 
persoon is. De geschillen over de leeftijd zijn dus geschillen over een burgerlijk recht van de persoon. Bij de 
bestreden bepaling wordt aan de « dienst Voogdij » evenwel de bevoegdheid verleend om een minderjarige 
definitief als niet-begeleide minderjarige vreemdeling te identificeren. Zij schendt dus de grondwettelijke 
bepalingen die de geschillen over burgerlijke rechten uitsluitend aan de hoven en rechtbanken voorbehouden. 
Bovendien worden de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die niet in staat zijn een bewijskrachtige 
geboorteakte voor te leggen en ten aanzien van wie er twijfel bestaat over de leeftijd, en de in België geboren 
minderjarigen die evenmin in staat zijn een bewijskrachtige geboorteakte voor te leggen en aldus hun leeftijd te 
bewijzen, bij de bestreden bepaling zonder geldige verantwoording verschillend behandeld. De wet heeft immers 
een specifieke gerechtelijke procedure geregeld voor de personen die in de onmogelijkheid verkeren om zich een 
geboorteakte te verschaffen in het kader van de procedures tot verkrijging van de Belgische nationaliteit : zij 
kunnen die akte vervangen door een akte van bekendheid, afgegeven door de vrederechter van hun 
hoofdverblijfplaats. Indien de persoon in de onmogelijkheid verkeert zich die akte van bekendheid te 
verschaffen, kan die akte, met verlof van de rechtbank, op verzoekschrift verleend, het openbaar ministerie 
gehoord, worden vervangen door een beëdigde verklaring van de belanghebbende zelf. 
 
 A.2.2.  De Ministerraad acht het middel in de eerste plaats onontvankelijk aangezien de aan de « dienst 
Voogdij » toegewezen bevoegdheid inzake het identificeren van minderjarigen als niet-begeleide minderjarige 
vreemdelingen niet voortvloeit uit de bestreden bepaling, maar in artikel 3, § 2, 2°, van de programmawet (I) van 
24 december 2002 (artikel 479) wordt bedoeld. 
 
 A.2.3.  De Ministerraad is daarenboven van mening dat het middel faalt naar recht, aangezien de 
identificatie door de « dienst Voogdij », indien nodig op medisch advies, de burgerlijke staat van de betrokkene 
niet wijzigt. Die procedure is geenszins vergelijkbaar met een vordering van staat. Zij vormt hoogstens een 
bewijsmethode, bij gebrek aan bewijskrachtige elementen waardoor de leeftijd van de betrokkene met zekerheid 
kan worden bepaald. Ter ondersteuning van zijn stelling voert de Ministerraad het advies aan van de afdeling 
wetgeving van de Raad van State over het voorontwerp dat tot de wet van 24 december 2002 heeft geleid. Die 
wet kan, net zoals de bestreden wet, op dat punt als een wet van politie worden beschouwd. 
 
 A.2.4.  De verzoekende partij antwoordt dat de bestreden wet de hernieuwde uiting van de wil van de 
wetgever is en dat het middel ontvankelijk is. 
 
 Zij doet daarenboven gelden dat het bepalen van de leeftijd gevolgen heeft voor de burgerlijke rechten van 
de vreemdeling die die van een gewone wet van politie overstijgen. De bestreden bepaling kan ook 
rechtsonzekerheid teweegbrengen in zoverre de leeftijd ook zou kunnen worden bepaald door de jeugdrechtbank 
die een andere beslissing zou kunnen nemen dan die van de « dienst Voogdij ». 
 
 
 Ten aanzien van artikel 61/14, 2°, van de wet van 15 december 1980, ingevoegd bij artikel 2 van de 
bestreden wet van 12 september 2011 
 
 A.3.1.  De verzoekende partij leidt een enig middel af uit de schending van artikel 22bis van de Grondwet, 
in samenhang gelezen met de artikelen 3 en 10 van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind, 
met artikel 5 van de richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over 
gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen 
die illegaal op hun grondgebied verblijven, en met het algemene rechtsbeginsel van het hoger belang van het 
kind. 
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 In een eerste onderdeel doet de verzoekende partij gelden dat het belang van het kind niet de eerste 
overweging is bij het bepalen van de duurzame oplossing. 
 
 Er wordt enkel voor het eerste soort van duurzame oplossing, namelijk de gezinshereniging, verwezen naar 
de artikelen 9 en 10 van het Verdrag inzake de rechten van het kind; de inachtneming van de andere artikelen 
van het Verdrag wordt dus niet gewaarborgd voor dat eerste soort van oplossing en wanneer een andere 
duurzame oplossing wordt overwogen, geniet de minderjarige geen enkele van die waarborgen. 
 
 Daarenboven voert de bestreden bepaling een hiërarchie in tussen de verschillende soorten van duurzame 
oplossing aangezien artikel 61/17 van de wet van 15 december 1980, ingevoegd bij de bestreden bepaling, 
voorrang geeft aan de gezinshereniging, zonder het hoger belang van het kind als prioriteit in aanmerking te 
nemen. Het Comité voor de Rechten van het Kind doet in zijn algemene opmerking nr. 6 van 2005 evenwel 
gelden dat er situaties bestaan waarvoor de gezinshereniging niet in overeenstemming is met het belang van het 
kind. Dat hoger belang van het kind wordt eveneens in aanmerking genomen in de voormelde 
richtlijn 2008/115/EG. 
 
 In een tweede onderdeel doet de verzoekende partij gelden dat de gezinshereniging in het gastland volgens 
de bestreden bepaling wordt uitgesloten, terwijl het belang van het kind die oplossing zou kunnen vereisen, net 
zoals artikel 10, lid 1, van het Verdrag inzake de rechten van het kind. De verzoekende partij baseert zich op de 
algemene opmerking nr. 6 van het reeds aangehaalde Comité voor de Rechten van het Kind en wijst op een 
tegenstrijdigheid tussen artikel 61/14 van de wet van 15 december 1980 en artikel 61/17 van dezelfde wet dat, 
zijnerzijds, een gezinshereniging in België niet lijkt uit te sluiten. 
 
 In een derde onderdeel doet de verzoekende partij gelden dat de terugkeer naar het land van herkomst of 
naar het land waar de niet-begeleide minderjarige vreemdeling is gemachtigd of toegelaten tot verblijf, niet 
wordt bepaald door het belang van het kind, maar door garanties op adequate opvang en verzorging. Die criteria 
zijn echter niet de enige die het belang van het kind definiëren. Er moet ook rekening worden gehouden met 
garanties inzake opvoeding, opleiding en ontwikkeling. 
 
 In een vierde onderdeel doet de verzoekende partij gelden dat de bestreden bepaling in geen enkele 
waarborg voorziet in het geval van een gezinshereniging, noch wat betreft de adequate opvang en verzorging, 
noch wat betreft het belang van het kind. 
 
 A.3.2.  Wat het volledige middel betreft, doet de Ministerraad gelden dat artikel 61/14 in samenhang moet 
worden gelezen met de artikelen 61/17, 61/18, 61/19 en 61/20. Steunend op de parlementaire voorbereiding van 
de bestreden wet preciseert de Ministerraad bovendien dat het doel van de wetgever niet erin bestaat in een 
specifiek administratief verblijfsstatuut voor de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen te voorzien, maar 
erover te waken dat voor die laatsten wordt gewaarborgd dat geen verwijderingsmaatregel wordt genomen 
zolang geen duurzame oplossing werd bepaald die op hen betrekking heeft, met inachtneming van hun belang, 
dat in de eerste plaats erin bestaat niet in een situatie van isolement of van niet-begeleiding te blijven. Het is in 
dat opzicht dat de bestreden wet uitdrukkelijk voorschrijft dat voorrang moet worden gegeven aan de vrijwaring 
van de eenheid van het gezin. 
 
 Wat het eerste onderdeel van het middel betreft, verwijst de Ministerraad naar het voorschrift van het 
nieuwe artikel 74/16 van de wet van 15 december 1980, ingevoegd bij artikel 23 van de bestreden wet van 
19 januari 2012. Artikel 61/14, 2°, moet op verzoenende wijze worden gelezen met dat artikel 74/16, hetgeen 
waarborgt dat rekening wordt gehouden met het belang van het kind en dat zijn rechten in acht worden genomen, 
ongeacht de duurzame oplossing die tot stand is gebracht. De Ministerraad doet eveneens gelden dat de staat van 
minderjarigheid van de vreemdeling niet tot gevolg kan hebben dat aan het gastland zijn controlebevoegdheden 
zouden worden ontzegd. Het belang van het kind brengt het in artikel 1, 1°, van de wet van 15 december 1980 
bedoelde onderscheid niet in het geding en valt niet samen met de toekenning van een machtiging tot verblijf. De 
Ministerraad voert eveneens de rechtspraak van de Raad van State en van het Hof van Cassatie aan met 
betrekking tot het gebrek aan rechtstreekse werking van de bepalingen van het Verdrag inzake de rechten van het 
kind. 
 
 Wat het tweede onderdeel van het middel betreft, brengt de Ministerraad in herinnering dat de niet-
begeleide minderjarige vreemdeling, zolang hij geen houder is van een machtiging tot verblijf in die 
hoedanigheid, niet kan worden geacht legaal en duurzaam op het grondgebied te verblijven. 
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 Algemeen kan niet worden aangenomen dat het in strijd is met zijn belang om terug te keren naar een land 
waar hij is gemachtigd tot verblijf of waarvan hij de onderdaan is, in het bijzonder op de plaats waar zijn ouders 
legaal verblijven. Bovendien, indien zijn ouders zich bij hem zouden komen voegen, zou hij niet langer als 
niet-begeleid kunnen worden beschouwd en zou hij noodzakelijkerwijs het administratief statuut van zijn ouders 
moeten volgen, zodat het beoogde geval niet onder het toepassingsgebied van de bestreden wet valt. 
 
 Wat het derde onderdeel van het middel betreft, doet de Ministerraad gelden dat het gebrek aan inhoud van 
het begrip « hoger belang van het kind » het niet mogelijk maakt dat begrip tegenover het wettelijk begrip 
« garanties op adequate opvang en verzorging » te plaatsen. 
 
 Wat het vierde onderdeel betreft, baseert de Ministerraad zich op de parlementaire voorbereiding van de 
wet om op te merken dat, hoewel de administratieve overheid een discretionaire beoordelingsmarge heeft, die 
beoordelingsbevoegdheid wordt uitgeoefend op grond van het belang van het kind. 
 
 A.3.3.  Wat het eerste onderdeel betreft, antwoordt de verzoekende partij aan de Ministerraad dat het 
Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind in samenhang moet worden gelezen met artikel 22bis van 
de Grondwet dat een onbetwistbare rechtstreekse werking heeft. Het is bovendien niet omdat het begrip « belang 
van het kind » moeilijk te definiëren is dat daarmee geen rekening moet worden gehouden. Dat begrip heeft niet 
als gevolg dat a priori wordt aangenomen dat het belang van het kind in alle situaties een machtiging tot verblijf 
is. Het is echter niet in overeenstemming met artikel 22bis van de Grondwet om a priori erin te voorzien dat de 
machtiging tot verblijf in elke situatie maar in ondergeschikte orde wordt overwogen. Enkel de concrete analyse 
van de situatie van de minderjarige ten aanzien van zijn hoger belang maakt het mogelijk te bepalen of de 
machtiging tot verblijf al dan niet in ondergeschikte orde moet worden overwogen. In dat verband moeten de 
verschillende rechten van het kind (recht op gezinshereniging, recht op gezondheid, recht op opvoeding, enz.) 
tegen elkaar worden afgewogen en moet worden vastgesteld welk recht domineert teneinde de duurzame 
oplossing te bepalen. 
 
 
 Ten aanzien van artikel 61/15 van de wet van 15 december 1980, ingevoegd bij artikel 2 van de bestreden 
wet van 12 september 2011 
 
 A.4.1.  De verzoekende partij vordert de vernietiging van de woorden « voor zover geen procedure tot 
bescherming, machtiging of toelating tot verblijf of tot vestiging hangende is, » in artikel 61/15 van de wet van 
15 december 1980. 
 
 De verzoekende partij leidt een enig middel af uit de schending van het beginsel van gelijkheid en niet-
discriminatie dat is vervat in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de 
artikelen 22bis en 191 van de Grondwet, met artikel 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en 
met de artikelen 2 en 22 van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind. 
 
 De verzoekende partij doet gelden dat bij de bestreden bepaling een voorwaarde wordt vastgelegd waarin 
niet is voorzien voor de andere vreemdelingen die zich regelmatig of onregelmatig op het Belgische grondgebied 
bevinden, die gelijktijdig verschillende aanvragen met betrekking tot hun administratief statuut kunnen indienen. 
Dat verschil in behandeling werd door de wetgever niet objectief en redelijk verantwoord. Het druist bovendien 
in tegen de artikelen 2 en 22 van het Verdrag inzake de rechten van het kind. 
 
 A.4.2.  De Ministerraad is van mening dat het middel niet ontvankelijk is in zoverre het uit de schending 
van artikel 191 van de Grondwet is afgeleid, omdat het een verschil in behandeling tussen vreemdelingen betreft. 
 
 Hij is overigens van mening dat de vergelijking niet op een relevant criterium berust aangezien elke 
vreemdeling, ongeacht of hij meerderjarig of minderjarig is, over de mogelijkheid beschikt om de verschillende 
procedures in te stellen waarin in de wet van 15 december 1980 is voorzien. De loutere omstandigheid dat een 
niet-begeleide minderjarige vreemdeling in die hoedanigheid bovendien de toekenning van een machtiging tot 
verblijf kan aanvragen wanneer de duurzame oplossing die op hem betrekking heeft, zulks vereist, is niet van 
dien aard dat het een verschil in behandeling teweegbrengt aangezien een meerderjarige vreemdeling net van die 
bepalingen wordt uitgesloten. 
 
 A.4.3.  De verzoekende partij antwoordt dat het middel ook is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met andere bepalingen, en dat het in dat opzicht ontvankelijk is. 
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 Zij antwoordt daarenboven dat de stelling van de Ministerraad ertoe leidt dat aan de woorden waarvan de 
vernietiging wordt gevorderd, hun betekenis en draagwijdte wordt ontnomen. 
 
 
 Ten aanzien van de artikelen 61/16 en 61/19, § 2, van de wet van 15 december 1980, ingevoegd bij artikel 2 
van de bestreden wet van 12 september 2011 
 
 A.5.1.  De verzoekende partij vordert de vernietiging van de artikelen 61/16 en 61/19, § 2, van de wet van 
15 december 1980 indien zij in die zin worden geïnterpreteerd dat zij, enerzijds, enkel betrekking hebben op de 
minderjarige voor wie een voogd wordt aangewezen en, anderzijds, het verhoor van de minderjarige verplicht 
maken, bij afwezigheid van een tolk, zonder noch met zijn onderscheidingsvermogen, noch met zijn wil om te 
worden gehoord, noch met zijn mening rekening te houden. 
 
 De verzoekende partij leidt een eerste middel af uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet in zoverre de wet een onverantwoord verschil in behandeling invoert tussen de minderjarigen die een 
voogd hebben en die welke er geen hebben. 
 
 Zij leidt een tweede middel af uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang 
gelezen met artikel 931 van het Gerechtelijk Wetboek, in zoverre de bestreden bepalingen vereisen dat de 
minderjarige zonder uitzondering moet worden gehoord, hetgeen een onverantwoord verschil in behandeling 
doet ontstaan tussen de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en de minderjarigen die worden gehoord in 
het kader van elke andere procedure waarop artikel 931 van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing is. 
 
 De verzoekende partij leidt een derde middel af uit de schending van artikel 22bis van de Grondwet, in 
samenhang gelezen met artikel 12 van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind. Die bepalingen 
voeren een daadwerkelijk recht op inspraak voor de minderjarige in. Het verhoor zoals daarin in de bestreden 
bepalingen is voorzien, dient zich echter meer aan als een ondervraging dan als een gesprek dat ertoe strekt 
rekening te houden met de mening van de minderjarige en een duurzame oplossing te bepalen die in 
overeenstemming is met zijn belang. Daarenboven moet een tolk, in voorkomend geval, ter beschikking van de 
minderjarige kunnen worden gesteld teneinde de doeltreffendheid van zijn inspraak in de procedure te 
verzekeren. 
 
 A.5.2.  Wat het eerste middel betreft, is de Ministerraad van mening dat het aangeklaagde verschil in 
behandeling niet is bewezen, aangezien elke niet-begeleide minderjarige vreemdeling die onder het 
toepassingsgebied van de wet valt, krachtens de bepalingen van de wet van 24 december 2012, door een voogd 
wordt vertegenwoordigd. 
 
 Wat het tweede middel betreft, steunt de Ministerraad op artikel 110novies van het koninklijk besluit van 
8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 november 2011, en voert hij aan dat de 
bekritiseerde bepaling in die zin op verzoenende wijze moet worden geïnterpreteerd dat zij niet minder rechten 
waarborgt dan in de verschillende takken van het jeugdrecht. 
 
 Wat het derde middel betreft, verwijst de Ministerraad naar hetzelfde koninklijk besluit dat, naast de 
aanwezigheid van de voogd, die van een tolk en, op verzoek, die van de advocaat voorschrijft. De aanwezigheid 
van die waarborgen maakt een verzoenende interpretatie van de bestreden wet met de rechten van het kind 
mogelijk. De Ministerraad merkt daarenboven op dat de bestreden wet een wet van politie is en dat het recht om 
een mening te hebben en het recht op inspraak niet in die zin kunnen worden begrepen dat de discretionaire 
bevoegdheid die aan de administratieve overheid met betrekking tot de afgifte van een machtiging tot verblijf is 
toegewezen, een gebonden bevoegdheid zou zijn. Hoewel dus rekening moet worden gehouden met de woorden 
van de betrokken minderjarige, vormen die woorden maar één element bij de beoordeling naast andere, op grond 
waarvan in voorkomend geval kan worden besloten dat een machtiging tot verblijf op het grondgebied moet 
worden toegekend. 
 
 A.5.3.  Wat het tweede middel betreft, antwoordt de verzoekende partij dat de interpretatie van de 
Ministerraad tot gevolg zou hebben dat de bepaling wordt uitgehold en dat zij bovendien laat uitschijnen dat de 
minister of zijn gemachtigde daarmee zelfs geen rekening zou kunnen houden. Bovendien erkent de tegenpartij 
dus dat het opleggen van een verhoor aan een kind zonder bescherming of beperking niet altijd adequaat is. 
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 Ten aanzien van de artikelen 61/17 en 61/18 van de wet van 15 december 1980, ingevoegd bij artikel 2 van 
de bestreden wet van 12 september 2011, en ten aanzien van artikel 74/16, § 1 en § 2, eerste en tweede lid, van 
de wet van 15 december 1980, ingevoegd bij artikel 23 van de bestreden wet van 19 januari 2012 
 
 A.6.1.  De verzoekende partij vordert de vernietiging van de woorden « de minister of zijn gemachtigde » 
in artikel 61/17 en in artikel 74/16 van de wet van 15 december 1980. Zij vordert eveneens de vernietiging van 
de woorden « na individueel onderzoek en op basis van het geheel van de elementen » in artikel 61/18 van de 
wet van 15 december 1980. 
 
 Het enige middel is afgeleid uit de schending van artikel 22bis van de Grondwet, in samenhang gelezen met 
artikel 3 van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind en met het algemene rechtsbeginsel van 
het hoger belang van het kind, alsook uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang 
gelezen met artikel 144 van de Grondwet en met artikel 14, lid 1, van het Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten. 
 
 De verzoekende partij doet gelden dat het bepalen van de duurzame oplossing erin bestaat zich uit te 
spreken over de burgerlijke rechten van de betrokken minderjarigen aangezien die oplossing onder meer ertoe 
strekt de aangelegenheden met betrekking tot de woon- en de verblijfplaats en die met betrekking tot de 
opvoeding van de minderjarige te regelen. Zij heeft ook een weerslag op de wijze waarop het gezag over de 
persoon en over de goederen van het kind zal worden uitgeoefend : indien tot gezinshereniging wordt besloten, 
zullen de ouders van het kind het ouderlijk gezag uitoefenen; indien een dergelijke hereniging daarentegen niet 
mogelijk is of niet in overeenstemming is met zijn belang, is het een voogd die het gezag over zijn persoon en 
over zijn goederen zal uitoefenen. Bijgevolg staat het enkel aan de hoven en rechtbanken om de duurzame 
oplossing te bepalen aangezien zij als enige bevoegd zijn om uitspraak te doen over geschillen over burgerlijke 
rechten. Door het bepalen van de duurzame oplossing en de zorg om zich te vergewissen van de garanties inzake 
opvang en tenlasteneming van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen toe te vertrouwen aan de minister 
of zijn gemachtigde, doen de bestreden bepalingen een verschil in behandeling ontstaan tussen die minderjarigen 
en de andere minderjarigen. Zij voorzien immers in geen enkel onafhankelijk rechtscollege dat ertoe zou zijn 
gemachtigd zich uit te spreken over het belang van het kind bij het bepalen van de duurzame oplossing of van de 
waarborgen die in geval van verwijdering aan het kind moeten worden geboden. De noodzaak dat een 
onafhankelijke instantie zich moet uitspreken over de duurzame oplossing, werd door het Hoog Commissariaat 
voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties in herinnering gebracht. Het verschil in behandeling is eveneens 
nadelig door het feit dat in de bestreden wetten in geen enkele waarborg wordt voorzien die vergelijkbaar is met 
die welke zowel vanuit de invalshoek van de inachtneming van de rechten van de verdediging als vanuit de 
invalshoek van de bescherming van de minderjarigen door de gerechtelijke procedures worden geboden. Die 
wetten voorzien niet erin dat de minderjarige door een advocaat kan worden vertegenwoordigd, zij voorzien niet 
in het betrekken van de voogd bij het bepalen van de duurzame oplossing en zij voorzien niet in de mogelijkheid 
om een sociaal onderzoek te voeren. 
 
 A.6.2.  De Ministerraad antwoordt dat de door de verzoekende partij aangevoerde bepalingen niet de 
verplichting opleggen dat enkel een onafhankelijke rechterlijke instantie ertoe moet zijn gemachtigd kennis te 
nemen van de duurzame oplossing die door het belang van het kind wordt vereist. In het middel wordt het Hof 
verzocht zijn beoordeling in de plaats van die van de wetgever te stellen, hetgeen niet tot zijn bevoegdheid 
behoort, behoudens in geval van een kennelijke beoordelingsfout of van onevenredige gevolgen. Het is echter 
niet onredelijk om aan de overheid, die bevoegd is voor de vreemdelingenpolitie, de zorg toe te vertrouwen om 
de duurzame oplossing te beoordelen die geschikt is voor minderjarigen die onregelmatig op het grondgebied 
verblijven. Het is immers niet uitgesloten dat de hoedanigheid van niet-begeleide minderjarige vreemdeling 
wordt opgeëist om de toepassing van de regels inzake de toegang tot het grondgebied te omzeilen, zoals in de 
parlementaire voorbereiding van de wet wordt vermeld. De Ministerraad merkt daarenboven op dat volgens 
artikel 110novies van het voormelde koninklijk besluit van 8 oktober 1981 in de aanwezigheid van een advocaat 
wordt voorzien bij het verhoor van het kind, samen met de voogd, waarbij die laatste persoonlijk wordt 
ondervraagd. De wet verhindert niet dat enig sociaal onderzoek wordt gevoerd, aangezien de administratie van 
de Dienst Vreemdelingenzaken daartoe met name een protocolakkoord met de FOD « Buitenlandse Zaken » 
heeft gesloten. De partij brengt eveneens de taken van de voogd in herinnering zoals daarin in artikel 11 van de 
wet van 24 december 2002 wordt voorzien, alsook zijn prerogatieven die in het nieuwe artikel 74/16 van de wet 
van 15 december 1980 in herinnering zijn gebracht. 
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 De Ministerraad besluit dat de genomen beslissingen met betrekking tot de toegang tot het grondgebied en 
het verblijf geen enkele weerslag hebben op de burgerlijke rechten en dat de eventuele weerslag van die 
beslissingen verband houdt met de omstandigheid dat de betrokken minderjarige een vreemdeling is en onder het 
toepassingsgebied van de wet van 15 december 1980 valt. 
 
 A.6.3.  De verzoekende partij antwoordt dat er in het Belgische recht geen enkele andere situatie bestaat 
waarin het aan een ambtenaar en niet aan een rechter staat zich over het belang van een kind uit te spreken. Dat 
verschil in behandeling is des te discriminerender daar de ambtenaar nauwelijks elementen heeft om zich over 
dat belang uit te spreken en daar hij noch over de deskundigheid van de jeugdrechtbank, noch over de 
onderzoeksmaatregelen van die laatste beschikt. 
 
 
 Ten aanzien van artikel 61/22, eerste lid, van de wet van 15 december 1980, ingevoegd bij artikel 2 van de 
bestreden wet van 12 september 2011 
 
 A.7.1.  De verzoekende partij leidt een eerste middel af uit de schending van het beginsel van gelijkheid en 
niet-discriminatie dat is vervat in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 191 
van de Grondwet. Zij is van mening dat artikel 61/22 van de wet van 15 december 1980 een verschil in 
behandeling invoert ten nadele van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, aangezien een bevel om het 
grondgebied te verlaten niet automatisch wordt afgegeven wanneer een meerderjarige valse of misleidende 
informatie of valse of vervalste documenten heeft gebruikt of fraude heeft gepleegd of andere onwettige 
middelen heeft gebruikt. Bij artikel 13, § 3, 3°, van de wet van 15 december 1980 wordt aan de minister of zijn 
gemachtigde immers uitdrukkelijk een beoordelingsbevoegdheid toegekend. Dat verschil in behandeling werd 
niet verantwoord door de wetgever bij de totstandkoming van de wet. De bepaling is bovendien intern 
tegenstrijdig aangezien zij vermeldt dat het bevel om het grondgebied te verlaten overeenkomstig het voormelde 
artikel 13, § 3, 3°, wordt afgegeven. 
 
 De verzoekende partij leidt een tweede middel af uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 144 van de Grondwet en met artikel 14, lid 1, van het Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. De verzoekende partij merkt op dat in de bestreden bepaling 
niet wordt gepreciseerd na afloop van welke procedure kan blijken dat het om een vreemdeling gaat die achttien 
jaar of ouder is en dat zij dus aan de minister of zijn gemachtigde de zorg verleent om die beslissing te nemen. 
Het bepalen van iemands leeftijd is echter een aangelegenheid die tot de burgerlijke rechten behoort; het geschil 
over dat recht behoort dus tot de bevoegdheid van de rechtbanken. 
 
 A.7.2.  De Ministerraad is in de eerste plaats van mening dat de verzoekende partij geen belang heeft bij de 
grief aangezien artikel 61/22, eerste lid, niet van toepassing is op de minderjarige vreemdelingen maar op de 
meerderjarige vreemdelingen. Het maatschappelijk doel van de verzoekende partij heeft evenwel betrekking op 
de verdediging van de rechten van het kind. Het eerste middel is bijgevolg onontvankelijk. 
 
 De Ministerraad is daarenboven van mening dat de bestreden bepaling niet de draagwijdte heeft die de 
verzoekende partij eraan geeft. Zij kan enkel worden toegepast indien blijkt dat de adressaat ouder is dan 
achttien jaar en zij verwijst naar het voorschrift van het voormelde artikel 13, § 3, 3°, dat de minister of zijn 
gemachtigde de mogelijkheid laat om een bevel om het grondgebied te verlaten af te geven. Er is dus geen 
verschil in behandeling tussen vreemdelingen. 
 
 Wat het tweede middel betreft, is de Ministerraad van mening dat de bestreden bepaling op verzoenende 
wijze moet worden gelezen door rekening te houden met het voorschrift van artikel 3, § 2, 2°, van de wet van 
24 december 2002 dat aan de « dienst Voogdij » van de FOD Justitie de bevoegdheid voor de identificatie van de 
niet-begeleide minderjarige vreemdeling en, in dat kader, voor het bepalen van zijn leeftijd verleent. Die dienst 
heeft de bevoegdheid de noodzakelijke deskundigenonderzoeken te bevelen zodra twijfels over de leeftijd 
worden geuit. 
 
 
 Ten aanzien van artikel 61/22, tweede lid, van de wet van 15 december 1980, ingevoegd bij artikel 2 van de 
bestreden wet van 12 september 2011 
 
 A.8.1.  De verzoekende partij leidt een enig middel af uit de schending van artikel 22bis van de Grondwet, 
in samenhang gelezen met artikel 3 van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind en met het 
algemene rechtsbeginsel van het hoger belang van het kind, en uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de 
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Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 144 van de Grondwet en met artikel 14, lid 1, van het Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. De verzoekende partij is in de eerste plaats van mening dat de 
bestreden bepaling, door aan de minister of zijn gemachtigde de zorg toe te vertrouwen om de duurzame 
oplossing te wijzigen, zich aan dezelfde grieven blootstelt als die welke in verband met artikel 61/17 van de wet 
zijn aangevoerd. 
 
 Daarenboven lijkt de bestreden bepaling een sanctie ten aanzien van de minderjarige in te voeren. De 
duurzame oplossing zou dus kunnen worden gewijzigd, niet in het belang van de minderjarige maar omdat hij 
een gedrag heeft aangenomen dat de minister of zijn gemachtigde als onwettig kan beschouwen. In de bepaling 
wordt evenmin gepreciseerd hoe de minister of zijn gemachtigde verneemt dat dergelijke handelingen zijn 
gepleegd. Er wordt dus geen enkele procedure op tegenspraak geregeld om het de minderjarige of zijn voogd 
mogelijk te maken zich nader te verklaren over de beschuldigingen die te zijnen aanzien worden geuit. 
 
 A.8.2.  De Ministerraad is van mening dat de bestreden bepaling in een verzoenende interpretatie moet 
worden gelezen, aangezien zij naar het nieuwe artikel 61/18 van de wet verwijst, dat de overheid de verplichting 
oplegt om rekening te houden met het geheel van de elementen, hetgeen klaarblijkelijk de mening van de 
betrokken minderjarige en van zijn wettelijke vertegenwoordiger inhoudt, met inachtneming van het algemene 
beginsel van administratief recht audi alteram partem luidens hetwelk geen ernstige maatregelen kunnen worden 
genomen die de belangen van de persoon schaden zonder hem de mogelijkheid te bieden zijn opmerkingen te 
doen gelden. Niets wijst bovendien erop dat geen rekening wordt gehouden met het beginsel van het hoger 
belang van het kind. Het derde lid van de bepaling wordt aangevoerd ter ondersteuning van die stelling. De 
Ministerraad baseert zich eveneens op de parlementaire voorbereiding om de door de verzoekende partij gegeven 
interpretatie te betwisten. 
 
 De Ministerraad merkt ten slotte op dat de gehanteerde uitdrukking, die het geval beoogt waarin de 
administratieve overheid het bestaan van de opgesomde fraude « verneemt », klaarblijkelijk uit een vergetelheid 
voortvloeit, aangezien de wetgever die term heeft willen vervangen door de term « vaststelt » die in het eerste lid 
van dezelfde bepaling voorkomt. In elk geval kan de administratieve overheid het bestaan van dergelijke fraude 
enkel vernemen indien zij vooraf behoorlijk is vastgesteld, zodat de onduidelijkheid van de tekst geen nadeel 
berokkent. 
 
 A.8.3.  De verzoekende partij antwoordt dat de bepaling inhoudt dat de minister zomaar het verblijfsrecht 
kan intrekken van de minderjarige die een van de in de bepaling bedoelde feiten pleegt zonder dat de 
jeugdrechtbank de door het belang van de minderjarige vereiste maatregelen van bewaring, behoeding en 
opvoeding heeft kunnen nemen. Zij doet aldus een onverantwoorde discriminatie ontstaan tussen de niet-
begeleide minderjarige vreemdelingen en de andere minderjarigen voor wie, wanneer een als misdrijf 
omschreven feit is gepleegd, het aan de jeugdrechter staat de educatieve maatregelen te nemen die na een 
procedure op tegenspraak noodzakelijk zijn. 
 
 
 Ten aanzien van artikel 61/25 van de wet van 15 december 1980, ingevoegd bij artikel 2 van de bestreden 
wet van 12 september 2011 
 
 A.9.1.  De verzoekende partij leidt een enig middel af uit de schending van artikel 22bis van de Grondwet, 
in samenhang gelezen met de artikelen 3, 22 en 40 van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het 
kind, met het algemene rechtsbeginsel van het hoger belang van het kind en met het evenredigheidsbeginsel. 
 
 De verzoekende partij is van mening dat de wetgever, door de toepassing van de wet op de niet-begeleide 
minderjarige vreemdeling die handelingen zou hebben gepleegd die de openbare rust, de openbare orde of de 
veiligheid van het land kunnen schaden, strikt uit te sluiten, het belang van het kind klaarblijkelijk niet als een 
eerste overweging heeft beschouwd. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt trouwens geenszins dat de 
wetgever een dergelijke bekommernis zou hebben gehad. De wetgever heeft geen relevant passend en 
niet-buitensporig middel gebruikt om het doel te bereiken dat hij zich heeft gesteld. Bovendien worden in 
artikel 3, eerste lid, 7°, van de wet van 15 december 1980 niet de handelingen gedefinieerd die de openbare rust, 
de openbare orde of de veiligheid van het land kunnen schaden; de administratie heeft dus een discretionaire 
bevoegdheid wat de definitie van die handelingen betreft. 
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 A.9.2.  De Ministerraad is van mening dat de bestreden bepaling op verzoenende wijze kan worden 
gelezen, aangezien de beoogde uitsluiting geen vrijstelling verleent voor het in aanmerking nemen van het 
specifieke belang van het kind. De beoordelingsbevoegdheid die uit het voormelde artikel 3, eerste lid, 7°, 
voortvloeit, kan niet worden uitgeoefend zonder rekening te houden met de bijzondere situatie van de 
minderjarige vreemdeling. 
 
 Met betrekking tot de evenredigheid van de wet preciseert de Ministerraad bovendien dat in herinnering 
moet worden gebracht dat de bestreden uitsluiting de beoogde persoon niet verhindert de machtiging tot verblijf 
op een andere grond aan te vragen, via een asielaanvraag en een aanvraag tot subsidiaire bescherming, een 
aanvraag wegens humanitaire omstandigheden of een aanvraag om medische redenen. 
 
 A.9.3.  De verzoekende partij antwoordt dat de uitsluiting uit het toepassingsgebied van de wet waarin in de 
bestreden bepaling is voorzien, automatisch plaatsvindt en geen ruimte voor enige beoordelingsbevoegdheid laat. 
 
 Daarenboven is het onevenredig de minderjarige uit te sluiten van de in de wet bedoelde bescherming 
terwijl zijn belang vereist dat maatregelen van bewaring, behoeding en opvoeding worden genomen. Het is in 
strijd met het belang van de minderjarige dat de minister dergelijke sancties kan treffen terwijl de normaliter 
bevoegde overheid de jeugdrechtbank is die, na afloop van een procedure op tegenspraak, de door het belang van 
de minderjarige vereiste maatregelen van bewaring, behoeding en opvoeding neemt.  
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden wet 

 

 B.1.  De verzoekende partij vordert de vernietiging van verschillende artikelen of delen 

van artikelen van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals zij bij artikel 2 van de 

wet van 12 september 2011 « tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 

met het oog op de toekenning van een tijdelijke machtiging tot verblijf aan de niet-begeleide 

minderjarige vreemdeling » in titel II van die wet in een hoofdstuk VII met als opschrift 

« Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen » en bij artikel 23 van de wet van 19 januari 

2012 « tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen » in 

titel IIIquater van dezelfde wet zijn ingevoegd. 

 

 B.2.1.  Artikel 2 van de wet van 12 september 2011 bepaalt : 

 

 « In Titel II van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wordt een 
hoofdstuk VII, met als opschrift ‘ Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen ’ ingevoegd, dat 
de artikelen 61/14 tot 61/25 bevat, luidende : 
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 Art. 61/14.  Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder : 
 
 1°  niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) : een onderdaan van een land dat 
geen lid is van de Europese Economische Ruimte, die jonger is dan 18 jaar en die niet 
begeleid is door een persoon die het ouderlijk gezag of de voogdij over hem uitoefent 
krachtens de toepasselijke wet, overeenkomstig artikel 35 van de wet van 16 juli 2004 
houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht, en die definitief geïdentificeerd is als 
NBMV door de dienst Voogdij, ingesteld door Titel XIII, Hoofdstuk VI, ‘ Voogdij over niet-
begeleide minderjarige vreemdelingen ’ van de programmawet van 24 december 2002; 
 
 2°  duurzame oplossing : 
 
 -  hetzij de gezinshereniging, overeenkomstig de artikelen 9 en 10 van het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van het kind van 20 november 1989, in het land waar de 
ouders zich legaal bevinden; 
 
 -  hetzij de terugkeer naar het land van herkomst of naar het land waar de NBMV 
gemachtigd of toegelaten is tot verblijf, met garanties op adequate opvang en verzorging, 
naargelang zijn leeftijd en zijn graad van zelfstandigheid, hetzij door zijn ouders of andere 
volwassenen die voor hem zullen zorgen, hetzij door overheidsinstanties of niet-
gouvernementele instanties; 
 
 -  hetzij de machtiging tot verblijf in België, met inachtneming van de bepalingen waarin 
de wet voorziet; 
 
 3°  voogd : wettelijke vertegenwoordiger van de NBMV, zoals aangewezen door de 
dienst Voogdij. 
 
 Art. 61/15.  Voor zover geen procedure tot bescherming, machtiging of toelating tot 
verblijf of tot vestiging hangende is, kan de voogd voor zijn pupil een aanvraag voor een 
machtiging tot verblijf indienen bij de minister of zijn gemachtigde. 
 
 De Koning bepaalt welke gegevens de aanvraag moet bevatten. 
 
 Art. 61/16.  De minister of zijn gemachtigde horen de NBMV die vergezeld is van zijn 
voogd. 
 
 De nadere regels van het verhoor worden door de Koning bepaald. 
 
 Art. 61/17.  Bij het bepalen van de duurzame oplossing geeft de minister of zijn 
gemachtigde voorrang aan de vrijwaring van de eenheid van het gezin, overeenkomstig de 
artikelen 9 en 10 van het Verdrag van de Verenigde Naties van 20 november 1989 inzake de 
rechten van het kind en het hoger belang van het kind. 
 
 Art. 61/18.  Na individueel onderzoek en op basis van het geheel van de elementen, geeft 
de minister of diens gemachtigde aan de burgemeester of diens gemachtigde de instructie om : 
 
 -  hetzij een bevel tot terugleiding af te geven aan de voogd, indien de duurzame 
oplossing de terugkeer naar of de gezinshereniging in een ander land is; 
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 -  hetzij een verblijfsdocument af te geven, indien de duurzame oplossing niet bepaald is. 
 
 Het verblijfsdocument heeft een geldigheidsduur van zes maanden. De Koning bepaalt 
het model van het document. 
 
 Art. 61/19. § 1.  Indien de duurzame oplossing niet kon worden bepaald bezorgt de 
voogd, één maand vóór de vervaldag van de geldigheidsduur van het verblijfsdocument, aan 
de minister of diens gemachtigde systematisch alle bewijskrachtige gegevens en documenten 
die betrekking hebben op het voorstel voor een duurzame oplossing, dat wordt ingediend op 
basis van artikel 11, § 1, van titel XIII, Hoofdstuk VI, ‘ Voogdij over niet-begeleide 
minderjarige vreemdelingen ’ van de programmawet van 24 december 2002. 
 
 De bewijskrachtige gegevens en documenten die moeten worden overgelegd zijn : 
 
 1°  het voorstel voor een duurzame oplossing; 
 
 2°  de gezinssituatie van de NBMV; 
 
 3°  elk specifiek element dat met de specifieke situatie van de NBMV verbonden is; 
 
 4°  het bewijs van regelmatig schoolbezoek. 
 
 § 2.  In functie van de bewijskrachtige elementen en documenten die aan hem worden 
overgezonden kan de minister of diens gemachtigde beslissen om over te gaan tot een nieuw 
verhoor van de NBMV, die door zijn voogd begeleid wordt. 
 
 Indien de duurzame oplossing nog steeds niet kan worden bepaald geeft de minister of 
diens gemachtigde aan de burgemeester of diens gemachtigde de instructie om het 
verblijfsdocument dat aan de NBMV werd afgegeven te verlengen met zes maanden. 
 
 Art. 61/20.  Indien de voorziene duurzame oplossing het verblijf in België is, geeft de 
minister of zijn gemachtigde, na overlegging van het nationaal paspoort van de NBMV, een 
machtiging tot verblijf met een duur van een jaar af. 
 
 Indien de voogd het nationaal paspoort van de NBMV niet kan overleggen bezorgt hij de 
documenten die de stappen aantonen die ondernomen werden om de identiteit van de NBMV 
aan te tonen schriftelijk aan de minister of diens gemachtigde. De Koning kan de nadere 
regels bepalen waaraan deze documenten moeten voldoen. 
 
 De inschrijving in het vreemdelingenregister en de afgifte van een verblijfstitel worden 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 uitgevoerd. 
 
 Art. 61/21.  Een maand vóór de vervaldag van de machtiging tot tijdelijk verblijf die aan 
de NBMV werd toegekend bezorgt de voogd de bewijskrachtige elementen die betrekking 
hebben op zijn levensproject in België schriftelijk aan de minister of diens gemachtigde. 
 
 De bewijskrachtige elementen die betrekking hebben op het levensproject zijn : 
 
 1°  elk specifiek element dat met de specifieke situatie van de NBMV verbonden is; 
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 2°  de gezinssituatie van de NBMV; 
 
 3°  het bewijs van regelmatig schoolbezoek; 
 
 4°  het bewijs van de kennis van één van de drie landstalen. 
 
 Art. 61/22.  Indien de minister of zijn gemachtigde vaststelt dat valse of misleidende 
informatie werd meegedeeld of dat valse of vervalste documenten werden bezorgd met 
betrekking tot de in artikel 61/21 vermelde elementen of dat er fraude werd gepleegd of 
andere onwettige middelen werden gebruikt, om voor een minderjarige door te gaan wordt, 
met toepassing van artikel 13, § 3, 3°, een bevel om het grondgebied te verlaten afgegeven, 
indien blijkt dat het om een vreemdeling gaat die 18 jaar of ouder is. 
 
 Indien de minister of zijn gemachtigde verneemt dat valse of misleidende informatie 
werd meegedeeld of dat valse of vervalste documenten werden bezorgd of dat er fraude werd 
gepleegd of andere onwettige elementen werden gebruikt, om elementen te bewijzen 
waarnaar verwezen wordt in artikel 61/21, tweede lid, 1° en 2°, kan de minister of diens 
gemachtigde de duurzame oplossing wijzigen overeenkomstig artikel 61/18. 
 
 Te dien einde houdt de minister of diens gemachtigde rekening met het feit of het de 
voogd was of de NBMV die een beroep heeft gedaan op de valse informatie of de vervalste 
documenten, in functie van zijn onderscheidingsvermogen, en dit om de minderjarige niet te 
benadelen. 
 
 Art. 61/23.  Na afloop van een periode van drie jaar, vanaf de toekenning van de 
machtiging tot tijdelijk verblijf waarin artikel 61/20 voorziet, geeft de minister of diens 
gemachtigde een machtiging tot verblijf van onbepaalde duur aan de NBMV. Indien de 
minister beslist de machtiging niet toe te kennen, dient deze zijn beslissing met redenen te 
omkleden. 
 
 Art. 61/24.  Alvorens hij achttien jaar oud wordt, wanneer hij een machtiging tot tijdelijk 
verblijf heeft verkregen, wordt de NBMV door de minister of diens gemachtigde op de hoogte 
gebracht van de voorwaarden die moeten worden vervuld om een nieuwe machtiging tot 
verblijf te verkrijgen. 
 
 Art. 61/25.  De bepalingen in dit hoofdstuk zijn niet van toepassing indien blijkt dat de 
NBMV handelingen heeft gepleegd die bedoeld worden in het artikel 3, eerste lid, 7° ». 
 

 B.2.2.  Artikel 23 van de wet van 19 januari 2012 bepaalt : 

 

 « In dezelfde Titel IIIquater, wordt een artikel 74/16 ingevoegd, luidende : 
 
 ‘ Art. 74/16. § 1.  Alvorens een beslissing tot verwijdering te nemen jegens een illegaal 
op het grondgebied verblijvende niet-begeleide minderjarige vreemdeling, neemt de minister 
of zijn gemachtigde elk voorstel tot duurzame oplossing van zijn voogd in overweging en 
houdt hij rekening met het hoger belang van het kind. 
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 § 2.  De minister of zijn gemachtigde vergewist zich ervan dat deze minderjarige, die 
wordt verwijderd van het grondgebied, garanties qua opvang en tenlasteneming krijgt in zijn 
land van herkomst of in het land waar hij gemachtigd of toegelaten is tot verblijf, gelet op zijn 
behoeften volgens zijn leeftijd en graad van zelfstandigheid, ofwel van zijn ouders of een 
ander familielid of zijn voogd die voor hem zorgt ofwel van regeringsinstanties of niet-
gouvernementele instanties. 
 
 Daartoe vergewist de minister of zijn gemachtigde zich ervan dat de volgende 
voorwaarden vervuld zijn : 
 
 1°  dat er geen gevaar bestaat op mensensmokkel of mensenhandel en; 
 
 2°  dat de gezinssituatie van die aard is dat de minderjarige er opnieuw in kan worden 
opgenomen, en dat een terugkeer naar een ouder of een familielid wenselijk en opportuun is 
in het licht van de capaciteit van het gezin om het kind te ondersteunen, op te voeden en te 
beschermen of; 
 
 3°  dat de opvangstructuur aangepast is, en dat het in het hoger belang van het kind is om 
het kind in die opvangstructuur te plaatsen bij zijn terugkeer naar zijn land van herkomst of 
naar het land waar hij tot het verblijf is toegelaten. 
 
 De niet-begeleide minderjarige vreemdeling en zijn voogd in België worden op de hoogte 
gebracht van de naam van de persoon of van de opvangstructuur aan wie het kind wordt 
toevertrouwd alsook over de rol die deze persoon vervult ten aanzien van de minderjarige. ’ ». 
 

 

 Ten aanzien van de oorsprong van de wet van 12 september 2011 en van de wet van 

19 januari 2012 en ten aanzien van de doelstellingen ervan 

 

 B.3.1.  Uit de parlementaire voorbereiding van de bestreden wet van 12 september 2011 

vloeit voort dat de wetgever, door een nieuw hoofdstuk in de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen in te voegen, het statuut van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die 

zonder ouders of voogd op het Belgische grondgebied aanwezig zijn, heeft willen verbeteren, 

verduidelijken en vastleggen in de wet, terwijl dat statuut voordien was geregeld bij de 

omzendbrief van 15 september 2005 betreffende het verblijf van niet-begeleide minderjarige 

vreemdelingen (Belgisch Staatsblad, 7 oktober 2005). 

 

 In de toelichting bij het wetsvoorstel, dat aan de oorsprong van de wet van 12 september 

2011 ligt, wordt vermeld : 
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 « Het is de bedoeling van de indiensters deze in de omzendbrief van 15 september 2005 
voorziene procedure wettelijk te verankeren, van de onnodig belastende administratieve 
voorschriften te ontdoen en bovendien de minderjarigen in kwestie te voorzien van een 
stabielere verblijfssituatie zolang er geen duurzame oplossing werd gevonden, of ten hoogste 
tot hun meerderjarigheid, waarna de normale procedures geldend voor meerderjarige 
vreemdelingen door de persoon in kwestie zelf kunnen worden ingesteld. 
 
 […] 
 
 Het is de bedoeling om de minderjarige waarvoor binnen de drie jaar geen duurzame 
oplossing is bereikt, het recht te geven op een verblijfstitel van onbepaalde duur » (Parl. St., 
Kamer, B.Z. 2010, DOC 53-0288/001, pp. 4 en 5). 
 

 Het verslag van de commissie bevat de volgende preciseringen : 

 

 « Hun status is geregeld bij de omzendbrief van 15 september 2005 betreffende het 
verblijf van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (BS van 7 oktober 2005). De bij de 
omzendbrief voorgeschreven procedure moet evenwel worden verankerd in de wet van 
15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen. 
 
 […] 
 
 Het ter bespreking voorliggende wetsvoorstel strekt tot invoeging van een nieuw 
hoofdstuk in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Het stelt niet alleen in uitzicht 
dat een juridische definitie wordt gegeven van de begrippen ‘ niet-begeleide minderjarige 
vreemdeling ’, ‘ duurzame oplossing ’ en ‘ voogd ’, maar voorziet ook in de stappen die 
organisatorisch moeten worden ondernomen om een verblijfsvergunning te verkrijgen, 
aangezien thans aan tal van administratieve verplichtingen moet worden voldaan, welke de 
rechtsonzekerheid vergroten » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-0288/007, pp. 3 en 4). 
 

 « Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen vormen immers een bijzonder kwetsbare 
groep, en een verantwoordelijke Staat als België is het aan zichzelf verplicht op hun 
bescherming toe te zien. Daarom is het belangrijk dienaangaande in wetgeving te voorzien. 
Voorts beklemtoont de spreekster de noodzaak om de families van die minderjarigen op te 
sporen, om hen te herenigen met hun ouders of zelfs met minder nauwe verwanten, aangezien 
de wet geenszins tot doel heeft de minderjarigen in een situatie van niet-begeleiding te 
houden » (ibid., p. 5). 
 

 B.3.2.  Uit de parlementaire voorbereiding bij de bestreden wet van 19 januari 2012 vloeit 

voort dat de wetgever de bepalingen van de richtlijn 2008/115/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures 

in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun 

grondgebied verblijven gedeeltelijk in de wet van 15 december 1980 heeft willen omzetten 
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(Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-1825/001, p. 3). De wetgever heeft in dat kader in een 

specifieke bepaling voor de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen voorzien, in het 

verlengde van de bescherming die hun reeds bij de wet van 12 september 2011 wordt 

toegekend (ibid., pp. 8 en 9). 

 

 

 Ten aanzien van artikel 61/14 van de wet van 15 december 1980, zoals ingevoegd bij 

artikel 2 van de bestreden wet van 12 september 2011 

 

 B.4.1.  De verzoekende partij vordert de vernietiging van de woorden « dat geen lid is 

van de Europese Economische Ruimte » in artikel 61/14, 1°, van de wet van 15 december 

1980, ingevoegd bij artikel 2 van de bestreden wet van 12 september 2011. 

 

 Het middel is afgeleid uit de schending van het beginsel van gelijkheid en niet-

discriminatie dat is vervat in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen 

met de artikelen 22bis en 191 van de Grondwet, met artikel 14 van het Europees Verdrag voor 

de rechten van de mens en met artikel 2 van het Verdrag inzake de rechten van het kind. 

 

 De verzoekende partij doet gelden dat de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die 

afkomstig zijn uit een Staat van de Europese Economische Ruimte, discriminerend worden 

behandeld in zoverre zij niet de regeling kunnen genieten die is ingevoerd bij de wet die 

nochtans ertoe strekt de minderjarigen te beschermen die zonder ouder of wettelijke voogd in 

België aankomen. 

 

 B.4.2.  Artikel 10 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Er is in de Staat geen onderscheid van standen. 
 
 De Belgen zijn gelijk voor de wet; zij alleen zijn tot de burgerlijke en militaire 
bedieningen benoembaar, behoudens de uitzonderingen die voor bijzondere gevallen door een 
wet kunnen worden gesteld. 
 
 De gelijkheid van vrouwen en mannen is gewaarborgd ». 
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 Artikel 11 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Het genot van de rechten en vrijheden aan de Belgen toegekend moet zonder 
discriminatie verzekerd worden. Te dien einde waarborgen de wet en het decreet inzonderheid 
de rechten en vrijheden van de ideologische en filosofische minderheden ». 
 

 Artikel 22bis van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Elk kind heeft recht op eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, geestelijke en 
seksuele integriteit. 
 
 Elk kind heeft het recht zijn mening te uiten in alle aangelegenheden die het aangaan; met 
die mening wordt rekening gehouden in overeenstemming met zijn leeftijd en zijn 
onderscheidingsvermogen. 
 
 Elk kind heeft recht op maatregelen en diensten die zijn ontwikkeling bevorderen. 
 
 Het belang van het kind is de eerste overweging bij elke beslissing die het kind aangaat. 
 
 De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen deze rechten van het 
kind ». 
 

 Artikel 191 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Iedere vreemdeling die zich op het grondgebied van België bevindt, geniet de 
bescherming verleend aan personen en aan goederen, behoudens de bij de wet gestelde 
uitzonderingen ». 
 

 Artikel 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « Het genot van de rechten en vrijheden, welke in dit Verdrag zijn vermeld, is verzekerd 
zonder enig onderscheid op welke grond ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, 
politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een 
nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status ». 
 

 Artikel 2 van het Verdrag inzake de rechten van het kind bepaalt : 

 

 « 1.  De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, eerbiedigen en waarborgen de in het 
Verdrag beschreven rechten voor ieder kind onder hun rechtsbevoegdheid zonder 
discriminatie van welke aard ook, ongeacht ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, 
politieke of andere overtuiging, nationale, etnische of maatschappelijke afkomst, welstand, 
handicap, geboorte of andere omstandigheid van het kind of van zijn of haar ouder of wettige 
voogd. 
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 2.  De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen om te waarborgen dat het 
kind wordt beschermd tegen alle vormen van discriminatie of bestraffing op grond van de 
omstandigheden of de activiteiten van, de meningen geuit door of de overtuigingen van de 
ouders, wettige voogden of familieleden van het kind ». 
 

 B.4.3.  Door de niet-begeleide minderjarige vreemdeling te definiëren als een onderdaan 

van een land dat geen lid is van de Europese Economische Ruimte, ontzegt artikel 61/14, 1°, 

van de wet van 15 december 1980 de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die uit een 

Staat van de Europese Economische Ruimte afkomstig zijn, een specifieke en aangepaste 

bescherming na hun toegang tot het Belgische grondgebied en in afwachting van een 

beslissing over hun verblijfsstatuut. 

 

 De programmawet (I) van 24 december 2002 die in artikel 479 ervan de voogdij over 

niet-begeleide minderjarige vreemdelingen invoert, heeft evenmin betrekking op de 

minderjarigen die onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn, 

aangezien de wetgever destijds heeft geoordeeld dat de problemen met betrekking tot die 

minderjarigen eenvoudig en snel konden worden opgelost (Parl. St., Kamer, 2002-2003, 

DOC 50-2124/015, p. 23). 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding van de bestreden wet van 12 september 2011 blijkt 

dat de wetgever van oordeel is geweest dat die Europese minderjarigen, ondanks hun 

beperktere aantal, ook moesten worden beschermd, maar dat moest worden voorzien in een 

voogdij die aan hun specifieke situatie is aangepast. Er is nog geen enkele wetgeving tot stand 

gekomen en de situatie van die minderjarigen wordt uitsluitend geregeld bij een omzendbrief 

van 2 augustus 2007 (Belgisch Staatsblad, 17 september 2007). 

 

 B.4.4.  Artikel 191 van de Grondwet kan enkel zijn geschonden in zoverre de in het 

geding zijnde bepaling een verschil in behandeling instelt tussen bepaalde vreemdelingen en 

de Belgen. Aangezien de bestreden bepaling een verschil in behandeling instelt tussen twee 

categorieën van vreemdelingen, kan enkel de schending van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet worden aangevoerd. 

 

 Het Hof onderzoekt bijgevolg de bestaanbaarheid van de bestreden bepaling met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 22bis van de 
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Grondwet, met artikel 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met 

artikel 2 van het Verdrag inzake de rechten van het kind. 

 

 B.4.5.  Aangezien de wetgever de noodzaak heeft erkend van een wettelijk kader om de 

niet-begeleide minderjarige vreemdelingen te beschermen en aangezien hij van oordeel is dat 

de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die uit een lidstaat van de Europese 

Economische Ruimte afkomstig zijn, eveneens moeten worden beschermd, kan het niet 

redelijk worden verantwoord dat die laatsten niet het voorwerp van een wettelijke 

bescherming uitmaken. 

 

 Daarenboven worden in artikel 22bis van de Grondwet het recht op eerbiediging van de 

morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit van het kind, alsook zijn recht om zijn 

belang als eerste overweging in aanmerking genomen te zien, vastgelegd. 

 

 B.4.6.  De vernietiging van de woorden « dat geen lid is van de Europese Economische 

Ruimte » in artikel 61/14, 1°, van de wet van 15 december 1980 zou als gevolg hebben dat het 

toepassingsgebied van de artikelen 61/14 tot 61/25 van dezelfde wet onverkort zou worden 

uitgebreid naar de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die uit een lidstaat van de 

Europese Economische Ruimte afkomstig zijn. 

 

 Nochtans is het, gelet op de objectieve verschillen die bestaan tussen niet-begeleide 

minderjarige vreemdelingen die onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische 

Ruimte zijn en de andere niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, niet 

noodzakelijkerwijze vereist dat op beide categorieën van niet-begeleide minderjarige 

vreemdelingen dezelfde regels van toepassing zijn. In tegenstelling tot de niet-begeleide 

minderjarigen die geen onderdanen van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte 

zijn, bevinden vele niet-begeleide minderjarigen uit een lidstaat van de Europese 

Economische Ruimte zich in ons land op wettige wijze en niet in een situatie die als bijzonder 

kwetsbaar kan worden beschouwd. 

 

 Bovendien verloopt het opsporen van de ouders van niet-begeleide minderjarige 

vreemdelingen die onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte 

vlotter dan het opsporen van de ouders van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die 
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geen onderdaan zijn van de Europese Economische Ruimte (Parl. St., Kamer, 2010-2011, 

DOC 53-0288/007, p. 10). 

 

 B.4.7.  De toestand van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die uit een lidstaat 

van de Europese Economische Ruimte afkomstig zijn, wordt niet geregeld door de bestreden 

bepalingen, maar door de omzendbrief van 2 augustus 2007 betreffende niet-begeleide 

Europese minderjarigen in kwetsbare toestand (Belgisch Staatsblad, 17 september 2007). 

 

 Die omzendbrief volstaat evenwel niet om de bescherming van de betrokken niet-

begeleide minderjarige vreemdelingen te verzekeren indien zij zich in een kwetsbare situatie 

zouden bevinden. Hij voorziet enkel in modaliteiten voor het signaleren van die minderjarigen 

bij de FOD Justitie en de Dienst Vreemdelingenzaken, dat wil zeggen in modaliteiten 

betreffende de interne organisatie in de administratie. 

 

 Daarenboven biedt hij niet dezelfde waarborgen van rechtszekerheid als een wet en 

maakt hij het niet mogelijk te voldoen aan de in artikel 22bis, vijfde lid, van de Grondwet 

vervatte wettigheidsvereiste. 

 

 B.4.8.  De bij het Verdrag betreffende de Europese Unie gewaarborgde vrijheden maken 

het evenmin mogelijk dat gebrek aan bescherming te compenseren, aangezien het om 

minderjarige en dus handelingsonbekwame burgers gaat die niet worden begeleid door een 

persoon die het ouderlijk gezag of de voogdij over hen uitoefent. 

 

 B.4.9.  Het gebrek aan een effectieve rechtsbescherming van niet-begeleide minderjarige 

vreemdelingen die afkomstig zijn uit een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, 

schendt, wanneer zij zich in een kwetsbare situatie bevinden, bijgevolg de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 22bis van de Grondwet, met artikel 14 

van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 2 van het Verdrag 

inzake de rechten van het kind. Die discriminatie vindt haar oorsprong evenwel niet in de 

bestreden bepaling, maar in het gebrek aan wetsbepalingen die het statuut van de niet-

begeleide minderjarige vreemdelingen die afkomstig zijn uit een lidstaat van de Europese 

Economische Ruimte, verduidelijken en vastleggen. 
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 Dit kan alleen worden verholpen door het optreden van de wetgever, die, bij de 

totstandkoming van die beschermingsregeling, rekening moet houden met de specificiteiten 

die voortvloeien uit het recht van de Europese Unie. 

 

 B.4.10.  Onder voorbehoud van hetgeen in B.4.9 is vermeld, is het middel niet gegrond. 

 

 

 Ten aanzien van artikel 61/14 van de wet van 15 december 1980, ingevoegd bij artikel 2 

van de bestreden wet van 12 september 2011 

 

 B.5.1.  De verzoekende partij vordert de vernietiging van de woorden « door de dienst 

Voogdij, ingesteld door Titel XIII, Hoofdstuk VI, ‘ Voogdij over niet-begeleide minderjarige 

vreemdelingen ’ van de programmawet van 24 december 2002 » in artikel 61/14 van de wet 

van 15 december 1980, ingevoegd bij artikel 2 van de bestreden wet van 12 september 2011. 

 

 Het middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met artikel 144 van de Grondwet en met artikel 14, lid 1, van het 

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. 

 

 De verzoekende partij doet gelden dat de leeftijd een essentieel bestanddeel van de 

identiteit van een persoon is. De geschillen over de leeftijd zijn dus geschillen over een 

burgerlijk recht van de persoon. Bij de bestreden bepaling wordt aan de « dienst Voogdij » 

evenwel de bevoegdheid verleend om een minderjarige definitief als niet-begeleide 

minderjarige vreemdeling te identificeren. 

 

 B.5.2.  Artikel 144 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Geschillen over burgerlijke rechten behoren bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de 
rechtbanken ». 
 

 Artikel 14, lid 1, van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten 

bepaalt : 

 

 « Allen zijn gelijk voor de rechtbanken en de rechterlijke instanties. Bij het bepalen van 
de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging, of het vaststellen van zijn 
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rechten en verplichtingen in een rechtsgeding, heeft een ieder recht op een eerlijke en 
openbare behandeling door een bevoegde, onafhankelijke en onpartijdige bij de wet 
ingestelde rechterlijke instantie. De toegang tot de rechtszaal kan aan de pers en het publiek 
worden ontzegd, gedurende het gehele proces of een deel daarvan, in het belang van de goede 
zeden, van de openbare orde of de nationale veiligheid in een democratische samenleving, of 
wanneer het belang van het privéleven van de partijen bij het proces dit eist, of in die mate als 
door de rechter onder bepaalde omstandigheden strikt noodzakelijk wordt geoordeeld, 
wanneer openbaarmaking de belangen van de rechtspraak zou schaden; evenwel dient elk 
vonnis dat wordt gewezen in een strafzaak of een rechtsgeding openbaar te worden gemaakt, 
tenzij het belang van jeugdige personen zich daartegen verzet of het proces echtelijke twisten 
of het voogdijschap over kinderen betreft ». 
 

 B.5.3.  Door de niet-begeleide minderjarige vreemdeling, voor de toepassing van 

hoofdstuk VII van titel II van de wet van 15 december 1980, te definiëren als « een onderdaan 

van een land dat geen lid is van de Europese Economische Ruimte, die jonger is dan 18 jaar 

en die niet begeleid is door een persoon die het ouderlijk gezag of de voogdij over hem 

uitoefent krachtens de toepasselijke wet, overeenkomstig artikel 35 van de wet van 16 juli 

2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht, en die definitief geïdentificeerd 

is als niet-begeleide minderjarige vreemdeling door de dienst Voogdij, ingesteld door 

Titel XIII, Hoofdstuk VI, ‘ Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen ’ van de 

programmawet van 24 december 2002 », wordt bij artikel 61/14, 1°, van de wet van 

15 december 1980 aan de « dienst Voogdij » niet de zorg verleend om een geschil over een 

burgerlijk recht te beslechten door zich over een vordering van staat uit te spreken. Een 

dergelijke vordering behoort bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken, 

overeenkomstig artikel 144 van de Grondwet. De bestreden bepaling strekt dus niet ertoe een 

element van het persoonlijk statuut van de minderjarige te bepalen, maar het 

toepassingsgebied van een wet van politie en veiligheid vast te stellen. Bovendien is de 

beslissing tot identificatie als niet-begeleide minderjarige vreemdeling door de « dienst 

Voogdij », op grond van de artikelen 3, § 2, 2°, 6, § 2, 7 en 8, § 1, van hoofdstuk 6 (« Voogdij 

over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen ») in titel VIII van de programmawet (I) van 

24 december 2002 (artikel 479), aan de jurisdictionele toetsing van de Raad van State 

onderworpen. 

 

 B.5.4.  Het middel is niet gegrond. 
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 Ten aanzien van artikel 61/14, 2°, van de wet van 15 december 1980, ingevoegd bij 

artikel 2 van de bestreden wet van 12 september 2011 

 

 B.6.1.  De verzoekende partij leidt een middel af uit de schending van artikel 22bis van 

de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 3 en 10 van het Verdrag inzake de 

rechten van het kind, met artikel 5 van de richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement 

en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de 

lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied 

verblijven en met het algemeen rechtsbeginsel van het hoger belang van het kind. 

 

 In een eerste onderdeel doet de verzoekende partij gelden dat het belang van het kind niet 

de eerste overweging is bij het bepalen van de duurzame oplossing. 

 

 In een tweede onderdeel doet de verzoekende partij gelden dat de gezinshereniging in het 

gastland volgens de bestreden bepaling wordt uitgesloten, terwijl het belang van het kind die 

oplossing zou kunnen vereisen, net zoals artikel 10, lid 1, van het Verdrag inzake de rechten 

van het kind. 

 

 In een derde onderdeel doet de verzoekende partij gelden dat de terugkeer naar het land 

van herkomst of naar het land waar de niet-begeleide minderjarige vreemdeling is gemachtigd 

of toegelaten tot verblijf, niet wordt bepaald door het belang van het kind, maar door garanties 

op adequate opvang en verzorging. 

 

 In een vierde onderdeel doet de verzoekende partij gelden dat de bestreden bepaling in 

geen enkele waarborg voorziet in het geval van een gezinshereniging, noch wat betreft de 

adequate opvang en verzorging, noch wat betreft het belang van het kind. 

 

 B.6.2.  Artikel 3 van het Verdrag inzake de rechten van het kind bepaalt : 

 

 « 1.  Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door 
openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke 
instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind 
de eerste overweging. 
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 2.  De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe het kind te verzekeren van de 
bescherming en de zorg die nodig zijn voor zijn of haar welzijn, rekening houdend met de 
rechten en plichten van zijn of haar ouders, wettige voogden of anderen die wettelijk 
verantwoordelijk voor het kind zijn, en nemen hiertoe alle passende wettelijke en bestuurlijke 
maatregelen. 
 
 3.  De Staten die partij zijn, waarborgen dat de instellingen, diensten en voorzieningen die 
verantwoordelijk zijn voor de zorg voor of de bescherming van kinderen voldoen aan de door 
de bevoegde autoriteiten vastgestelde normen, met name ten aanzien van de veiligheid, de 
gezondheid, het aantal personeelsleden en hun geschiktheid, alsmede bevoegd toezicht ». 
 

 Artikel 10 van het Verdrag inzake de rechten van het kind bepaalt : 

 

 « 1.  In overeenstemming met de verplichting van de Staten die partij zijn krachtens 
artikel 9, eerste lid, worden aanvragen van een kind of van zijn ouders om een Staat die partij 
is, voor gezinshereniging binnen te gaan of te verlaten, door de Staten die partij zijn met 
welwillendheid, menselijkheid en spoed behandeld. De Staten die partij zijn, waarborgen 
voorts dat het indienen van een dergelijke aanvraag geen nadelige gevolgen heeft voor de 
aanvragers en hun familieleden. 
 
 2.  Een kind van wie de ouders in verschillende Staten verblijven, heeft het recht op 
regelmatige basis, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, persoonlijke betrekkingen en 
rechtstreekse contacten met beide ouders te onderhouden. Hiertoe, en in overeenstemming 
met de verplichting van de Staten die partij zijn krachtens artikel 9, tweede lid, eerbiedigen de 
Staten die partij zijn het recht van het kind en van zijn of haar ouders welk land ook, met 
inbegrip van het eigen land, te verlaten, en het eigen land binnen te gaan. Het recht welk land 
ook te verlaten is slechts onderworpen aan de beperkingen die bij de wet zijn voorzien en die 
nodig zijn ter bescherming van de nationale veiligheid, de openbare orde, de volksgezondheid 
of de goede zeden, of van de rechten en vrijheden van anderen, en verenigbaar zijn met de 
andere in dit Verdrag erkende rechten ». 
 

 Artikel 5 van de richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

16 december 2008 bepaalt : 

 

 « Bij de tenuitvoerlegging van deze richtlijn houden de lidstaten rekening met : 
 
 a)  het belang van het kind; 
 
 b)  het familie- en gezinsleven; 
 
 c)  de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land, 
 
 en eerbiedigen zij het beginsel van non-refoulement ». 
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 B.6.3.  Zoals blijkt uit B.3, heeft de bestreden wet tot doel het statuut van de niet-

begeleide minderjarige vreemdelingen te verduidelijken en vast te leggen in de wet. Meer in 

het bijzonder schrijft die wet het bepalen van een duurzame oplossing voor die aan de situatie 

van elke minderjarige is aangepast en beschermt zij die laatste tegen een 

verwijderingsmaatregel zolang die duurzame oplossing niet is gevonden. De bestreden wet 

ligt dus op algemene wijze in het verlengde van artikel 22bis van de Grondwet, de artikelen 3 

en 10 van het Verdrag inzake de rechten van het kind en artikel 5 van de 

richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008. 

 

 B.6.4.  Wat het eerste onderdeel van het middel betreft, wordt in het bestreden 

artikel 61/14, 2°, het begrip « duurzame oplossing » gedefinieerd, dat drie gevallen omvat. 

Hoewel het juist is dat die bepaling enkel voor het eerste overwogen geval, namelijk de 

gezinshereniging, uitdrukkelijk naar de artikelen 9 en 10 van het Verdrag inzake de rechten 

van het kind verwijst, moet zij evenwel in samenhang worden gelezen met artikel 61/17 van 

de wet van 15 december 1980, dat op algemene wijze, « bij het bepalen van de duurzame 

oplossing », welke die ook zij, de verplichting oplegt om de artikelen 9 en 10 van het Verdrag 

inzake de rechten van het kind en « het hoger belang van het kind » in acht te nemen, alsook 

met artikel 74/16 van die wet, dat de overheid, voor de beslissing met betrekking tot de 

duurzame oplossing, op algemene wijze voorschrijft rekening te houden met « het hoger 

belang van het kind ». Met het hoger belang van het kind dient dus rekening te worden 

gehouden door de overheid bij het bepalen van een duurzame oplossing, welke die ook zij. 

 

 B.6.5.  Wat het tweede onderdeel van het middel betreft, heeft de bestreden wet tot doel 

de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen te beschermen. Ten aanzien van dat doel is het 

relevant om de gezinshereniging in het gastland niet als duurzame oplossing te overwegen. 

Indien de ouders van de minderjarige vreemdeling zich in dat land bij hem voegen, verliest hij 

zijn statuut van niet-begeleide minderjarige vreemdeling en wordt zijn administratief statuut 

gekoppeld aan dat van zijn ouders. 

 

 B.6.6.  Wat het derde en het vierde onderdeel van het middel betreft, vloeit uit B.6.4 

voort dat artikel 61/14, 2°, van de wet van 15 december 1980, in samenhang gelezen met de 

artikelen 61/17 en 74/16 van dezelfde wet, de terugkeer van de minderjarige naar zijn land 

van herkomst of naar het land waar hij is gemachtigd of toegelaten tot verblijf of de 

gezinshereniging enkel mogelijk maakt als duurzame oplossing voor zover die terugkeer of 
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die hereniging verenigbaar is met het hoger belang van het kind. De garanties op adequate 

opvang en verzorging die door de overheid in aanmerking moeten worden genomen alvorens 

een beslissing te nemen, omvatten bijgevolg de waarborgen inzake opvoeding. 

 

 B.6.7.  Het middel is niet gegrond. 

 

 

 Ten aanzien van artikel 61/15 van de wet van 15 december 1980, ingevoegd bij artikel 2 

van de bestreden wet van 12 september 2011 

 

 B.7.1.  De verzoekende partij vordert de vernietiging van de woorden « voor zover geen 

procedure tot bescherming, machtiging of toelating tot verblijf of tot vestiging hangende is, » 

in artikel 61/15 van de wet van 15 december 1980. 

 

 De verzoekende partij leidt een middel af uit de schending van het beginsel van 

gelijkheid en niet-discriminatie dat is vervat in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met de artikelen 22bis en 191 van de Grondwet, met artikel 14 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met de artikelen 2 en 22 van het Verdrag 

inzake de rechten van het kind. De verzoekende partij doet gelden dat bij de bestreden 

bepaling een voorwaarde wordt vastgelegd waarin niet is voorzien voor de andere 

vreemdelingen die regelmatig of onregelmatig op het Belgische grondgebied verblijven, die 

gelijktijdig verschillende aanvragen met betrekking tot hun administratief statuut kunnen 

indienen. 

 

 B.7.2.  Artikel 22 van het Verdrag inzake de rechten van het kind bepaalt : 

 

 « 1.  De Staten die partij zijn, nemen passende maatregelen om te waarborgen dat een 
kind dat de vluchtelingenstatus wil verkrijgen of dat in overeenstemming met het 
toepasselijke internationale of nationale recht en de toepasselijke procedures als vluchteling 
wordt beschouwd, ongeacht of het al dan niet door zijn of haar ouders of door iemand anders 
wordt begeleid, passende bescherming en humanitaire bijstand krijgt bij het genot van de van 
toepassing zijnde rechten beschreven in dit Verdrag en in andere internationale akten inzake 
de rechten van de mens of humanitaire akten waarbij de bedoelde Staten partij zijn. 
 
 2.  Hiertoe verlenen de Staten die partij zijn, naar zij passend achten, hun medewerking 
aan alle inspanningen van de Verenigde Naties en andere bevoegde intergouvernementele 
organisaties of niet-gouvernementele organisaties die met de Verenigde Naties samenwerken, 



28 

om dat kind te beschermen en bij te staan en de ouders of andere gezinsleden op te sporen van 
een kind dat vluchteling is, teneinde de nodige inlichtingen te verkrijgen voor hereniging van 
het kind met het gezin waartoe het behoort. In gevallen waarin geen ouders of andere 
familieleden kunnen worden gevonden, wordt aan het kind dezelfde bescherming verleend als 
aan ieder ander kind dat om welke reden ook, blijvend of tijdelijk het leven in een gezin moet 
ontberen, zoals beschreven in dit Verdrag ». 
 

 B.7.3.  Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 12 september 2011 blijkt dat 

de wetgever een aanvullende bescherming aan de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen 

heeft willen toekennen : 

 

 « In werkelijkheid moet een onderscheid worden gemaakt tussen twee soorten van 
minderjarigen : de minderjarige vluchtelingen die door toedoen van een voogd asiel 
aanvragen en die niet worden uitgewezen omdat ze op internationaal echelon worden 
beschermd, en de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die om uiteenlopende redenen in 
België aankomen en die geen asiel aanvragen. Er is echter geen sprake van aan de 
minderjarige een verblijfstitel te verlenen gewoon omdat hij in België belandt, zelfs niet als de 
Staat hem een bescherming toekent. Als na drie jaar geen duurzame oplossing wordt 
gevonden, mag de minister overeenkomstig zijn discretionaire bevoegdheid een 
verblijfsvergunning afgeven » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-0288/007, p. 9). 
 

 De wetgever heeft daarenboven niet gewild dat de procedures die op verschillende 

gronden zijn ingesteld elkaar doorkruisen : 

 

 « Het voorgestelde artikel 61/15, Vw, stelt dat op hetzelfde moment geen verschillende 
procedures in het kader van de wet van 15 december 1980 kunnen worden gevoerd. 
 
 De mogelijkheid om verschillende procedures tegelijk te kunnen voeren zou er immers 
toe leiden dat deze procedures elkaar doorkruisen of zelfs tegenwerken. Bovendien kunnen 
twee procedures nooit leiden tot de aflevering van twee verblijfsvergunningen. Bepaalde 
onderzoeken die nodig zijn in een bepaalde procedure zouden bijvoorbeeld niet kunnen 
gebeuren omdat die precies door een andere procedure worden uitgesloten. Zo zou 
bijvoorbeeld nooit een onderzoek naar de familie van een minderjarige kunnen gebeuren 
indien er tegelijk een procedure tot het bekomen van de vluchtelingenstatus lopende is en zou 
deze laatste procedure dus eerst moeten worden afgerond. 
 
 Daarnaast moet er ook rekening worden gehouden met de rechtspraak van de Dienst 
Vreemdelingenzaken. Dit betekent de voorrang voor bepaalde procedures, schorsing van 
bepaalde procedures, enz. 
 
 Uiteindelijk moet ook op de taak en verantwoordelijkheid van de voogden worden 
gewezen. Men moet vermijden dat op verschillende paarden tegelijk wordt gewed en daardoor 
de administratieve belasting van de diensten de goede werking van de administratie 
onwerkbaar zou maken » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-0288/003, pp. 1 en 2). 
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 De wetgever heeft bijgevolg geoordeeld dat de niet-begeleide minderjarige 

vreemdelingen die een andere procedure tot bescherming, machtiging of toelating tot verblijf 

of tot vestiging hebben ingesteld, de bij de bestreden wet toegekende waarborgen reeds 

genieten en dat het dus niet nodig was om ze in het toepassingsgebied van de wet op te 

nemen, zolang die andere procedure niet tot een beslissing heeft geleid. Indien zou blijken dat 

de bescherming die hun in het kader van die andere procedure wordt geboden, geringer zou 

zijn dan die welke bij de bestreden wet is geboden, zouden die minderjarigen het voorwerp 

van een verschil in behandeling uitmaken dat niet redelijk verantwoord is. Daarenboven 

verbiedt de bestreden bepaling de voogd niet om een aanvraag in te dienen op grond van de 

bestreden wet na afloop van de procedure tot bescherming, machtiging of toelating tot verblijf 

of tot vestiging, indien die procedure niet tot een machtiging tot verblijf heeft geleid. 

 

 B.7.4.  Het middel is niet gegrond. 

 

 

 Ten aanzien van artikel 61/16 en artikel 61/19, § 2, van de wet van 15 december 1980, 

ingevoegd bij artikel 2 van de bestreden wet van 12 september 2011 

 

 B.8.1.  De verzoekende partij vordert de vernietiging van de artikelen 61/16 en 61/19, 

§ 2, van de wet van 15 december 1980 indien zij in die zin worden geïnterpreteerd dat zij, 

enerzijds, enkel betrekking hebben op de minderjarige voor wie een voogd wordt aangewezen 

en, anderzijds, het verhoor van de minderjarige verplicht maken, bij afwezigheid van een tolk, 

zonder noch met zijn onderscheidingsvermogen, noch met zijn wil om te worden gehoord, 

noch met zijn mening rekening te houden. 

 

 B.8.2.1.  De verzoekende partij leidt een eerste middel af uit de schending van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre de wet een onverantwoord verschil in 

behandeling zou invoeren tussen de minderjarigen die een voogd hebben en die welke er geen 

hebben. 

 

 B.8.2.2.  Overeenkomstig de artikelen 3, § 1, 5 en 6, § 2, 2°, van artikel 479 van de 

programmawet (I) van 24 december 2002, die betrekking heeft op de « Voogdij over niet-

begeleide minderjarige vreemdelingen », krijgt elke niet-begeleide minderjarige vreemdeling 
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in de zin van artikel 61/14, 1°, van de wet van 15 december 1980 een voogd aangewezen. Het 

aangeklaagde verschil in behandeling bestaat dus niet. 

 

 B.8.2.3.  Het eerste middel is niet gegrond. 

 

 B.8.3.1.  De verzoekende partij leidt een tweede middel af uit de schending van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 931 van het 

Gerechtelijk Wetboek, in zoverre de bepaling de verplichting zou opleggen dat de 

minderjarige zonder uitzondering moet worden gehoord, hetgeen een onverantwoord verschil 

in behandeling zou teweegbrengen tussen de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en de 

minderjarigen die worden gehoord in het kader van elke andere procedure waarop artikel 931 

van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing is. 

 

 B.8.3.2.  De verzoekende partij leidt een derde middel af uit de schending van 

artikel 22bis van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 12 van het Verdrag inzake 

de rechten van het kind. Die bepalingen zouden een daadwerkelijk recht op inspraak voor de 

minderjarige invoeren. Het verhoor zoals daarin in de bestreden bepaling is voorzien, zou zich 

echter meer aandienen als een ondervraging dan als een gesprek dat ertoe strekt rekening te 

houden met de mening van de minderjarige en een duurzame oplossing te bepalen die in 

overeenstemming is met zijn belang. Daarenboven zou een tolk, in voorkomend geval, ter 

beschikking van de minderjarige moeten kunnen worden gesteld teneinde de doeltreffendheid 

van zijn inspraak in de procedure te verzekeren. 

 

 B.8.3.3.  Het Hof onderzoekt die twee middelen, die nauw met elkaar in verband staan, 

samen. 

 

 B.8.3.4.  Artikel 12 van het Verdrag inzake de rechten van het kind bepaalt : 

 

 « 1.  De Staten die partij zijn, verzekeren het kind dat in staat is zijn of haar eigen mening 
te vormen, het recht die mening vrijelijk te uiten in alle aangelegenheden die het kind 
betreffen, waarbij aan de mening van het kind passend belang wordt gehecht in 
overeenstemming met zijn of haar leeftijd en rijpheid. 
 
 2.  Hiertoe wordt het kind met name in de gelegenheid gesteld te worden gehoord in 
iedere gerechtelijke en bestuurlijke procedure die het kind betreft, hetzij rechtstreeks, hetzij 
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door tussenkomst van een vertegenwoordiger of een daarvoor geschikte instelling, op een 
wijze die verenigbaar is met de procedureregels van het nationale recht ». 
 

 Artikel 931 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt : 

 

 « Een minderjarige beneden de volle leeftijd van vijftien jaar mag niet onder ede worden 
gehoord. Zijn verklaringen kunnen enkel als inlichtingen gelden. 
 
 Bloedverwanten in nederdalende lijn mogen niet worden gehoord in zaken waarin hun 
bloedverwanten in opgaande lijn tegengestelde belangen hebben. 
 
 Evenwel kan de minderjarige die over het vereiste onderscheidingsvermogen beschikt, in 
elk geding dat hem betreft, op zijn verzoek of bij beslissing van de rechter, worden gehoord 
door de rechter of door de persoon die deze aanwijst, onverminderd de wettelijke bepalingen 
betreffende zijn vrijwillige tussenkomst en zijn toestemming. De partijen zijn bij dit 
onderhoud niet aanwezig. De daaraan verbonden kosten worden in voorkomend geval over de 
partijen verdeeld. Tegen de beslissing van de rechter kan geen hoger beroep worden ingesteld. 
 
 Wanneer de minderjarige het verzoek om gehoord te worden aan de rechter bij wie de 
zaak aanhangig is of aan de procureur des Konings heeft gericht, kan het onderhoud slechts 
worden geweigerd bij een speciaal gemotiveerde beslissing, gegrond op het gegeven dat de 
minderjarige niet over het vereiste onderscheidingsvermogen beschikt. Tegen die beslissing 
kan geen hoger beroep worden ingesteld. 
 
 Wanneer de rechter beslist om de minderjarige te horen, kan laatstgenoemde weigeren 
gehoord te worden. 
 
 De minderjarige wordt alleen gehoord, behalve wanneer de rechter in het belang van de 
minderjarige beslist dat hij moet worden bijgestaan. 
 
 Het horen van de minderjarige heeft niet tot gevolg dat hij partij in het geding wordt. Het 
onderhoud geschiedt op een plaats die door de rechter geschikt wordt geacht. Van het 
onderhoud wordt een proces-verbaal opgemaakt dat bij het dossier van de rechtspleging wordt 
gevoegd, zonder dat evenwel een afschrift ervan aan de partijen wordt bezorgd ». 
 

 B.8.3.5.  De bestreden artikelen 61/16 en 61/19, § 2, die voorzien in een verhoor van de 

minderjarige die door zijn voogd wordt begeleid, voorzien in geen enkele van de waarborgen 

die in de in het middel bedoelde bepalingen zijn vervat. Daaruit kan echter niet worden 

afgeleid dat de overheid die de niet-begeleide minderjarige vreemdeling verhoort, de 

genoemde waarborgen niet in acht dient te nemen. Zoals de Ministerraad aanvoert, dient de 

bevoegde overheid bij het verhoor rekening te houden met de leeftijd en het 

onderscheidingsvermogen van het kind, alsook met zijn wil om al dan niet te worden gehoord. 

Die overheid moet dat verhoor ook afnemen overeenkomstig het doel van de wet, zoals het in 

B.6.3 en B.6.4 is gepreciseerd. Daarenboven bepaalt artikel 61/16, tweede lid, dat « de nadere 
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regels van het verhoor […] door de Koning [worden] bepaald ». Ter uitvoering hiervan 

bepaalt artikel 110novies, § 1, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, 

zoals ingevoegd bij het koninklijk besluit van 7 november 2011, de aanwezigheid van de 

voogd, in voorkomend geval van een tolk, en van een advocaat indien de voogd dat vraagt. 

 

 B.8.3.6.  Ten slotte blijkt niet uit de bewoordingen van de bestreden bepalingen dat het 

verhoor het niet mogelijk maakt om, als element bij de beoordeling van een duurzame 

oplossing, rekening te houden met de mening van de minderjarige, noch om een duurzame 

oplossing te vinden die in overeenstemming is met zijn belang. 

 

 B.8.3.7.  Onder voorbehoud van de in B.8.3.5 vermelde interpretatie, zijn het tweede en 

het derde middel niet gegrond. 

 

 

 Ten aanzien van de artikelen 61/17 en 61/18 van de wet van 15 december 1980, 

ingevoegd bij artikel 2 van de bestreden wet van 12 september 2011, en ten aanzien van 

artikel 74/16, § 1 en § 2, eerste en tweede lid, van de wet van 15 december 1980, ingevoegd 

bij artikel 23 van de bestreden wet van 19 januari 2012 

 

 B.9.1.  De verzoekende partij vordert de vernietiging van de woorden « de minister of 

zijn gemachtigde » in artikel 61/17 en in artikel 74/16 van de wet van 15 december 1980. Zij 

vordert eveneens de vernietiging van de woorden « na individueel onderzoek en op basis van 

het geheel van de elementen » in artikel 61/18 van de wet van 15 december 1980. 

 

 Het middel is afgeleid uit de schending van artikel 22bis van de Grondwet, in samenhang 

gelezen met artikel 3 van het Verdrag inzake de rechten van het kind en met het algemeen 

rechtsbeginsel van het hoger belang van het kind, alsook uit de schending van de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 144 van de Grondwet en met 

artikel 14, lid 1, van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. 

 

 De verzoekende partij doet gelden dat het bepalen van de duurzame oplossing erin bestaat 

zich uit te spreken over de burgerlijke rechten van de betrokken minderjarigen aangezien die 

oplossing met name ertoe strekt de aangelegenheden met betrekking tot de woon- en de 
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verblijfplaats van de minderjarige, zijn opvoeding en het ouderlijk gezag over zijn persoon en 

over zijn goederen te regelen, zodat het een onafhankelijk rechtscollege toekomt zich over de 

duurzame oplossing uit te spreken. 

 

 B.9.2.  Zoals in B.6.3 en B.6.4 is gepreciseerd, schrijft de bestreden wet voor dat een 

duurzame oplossing moet worden bepaald die aan de situatie van elke minderjarige is 

aangepast, in overeenstemming met artikel 22bis van de Grondwet en met de artikelen 9 en 10 

van het Verdrag inzake de rechten van het kind, en beschermt zij die minderjarige tegen een 

verwijderingsmaatregel zolang die duurzame oplossing niet is gevonden. De bij de 

artikelen 61/17, 61/18 en 74/16 van de wet van 15 december 1980 aan de minister of zijn 

gemachtigde toevertrouwde beslissingsbevoegdheid in het kader van zijn bevoegdheden 

inzake vreemdelingenpolitie wordt beperkt door de verplichting om een duurzame oplossing 

te bepalen die aan de situatie van elke minderjarige is aangepast. Uit de parlementaire 

voorbereiding van de wet vloeit voort dat de wetgever de beoordelingsbevoegdheid van de 

minister of zijn gemachtigde niet heeft willen beperken, door hem enkel de gezinshereniging 

als enige keuze te laten, net om hem de mogelijkheid te bieden een oplossing te vinden die 

aan elke minderjarige is aangepast. Het is trouwens teneinde een individueel onderzoek van 

elke aanvraag mogelijk te maken dat in artikel 61/18, eerste lid, wordt gepreciseerd dat de 

minister zich uitspreekt « na individueel onderzoek en op basis van het geheel van de 

elementen ». Die bewoordingen vloeien voort uit het aannemen van een amendement dat als 

volgt is verantwoord : 

 

 « De wet moet uitdrukkelijk bepalen dat elk dossier individueel wordt onderzocht en dat 
er een beslissing wordt genomen op basis van alle elementen uit het dossier. Dit moet meer 
eenheid brengen in de Vreemdelingenwet » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-0288/003, 
p. 2). 
 

 Daarenboven kunnen de door de minister of zijn gemachtigde genomen beslissingen het 

voorwerp uitmaken van een jurisdictionele toetsing door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. 

 

 Ten slotte, hoewel de wet niet in de aanwezigheid van een advocaat voorziet, is dat wel 

het geval in artikel 110novies van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981, dat het de voogd 

mogelijk maakt de aanwezigheid van de advocaat te vragen. In geval van een jurisdictioneel 

beroep wordt die aanwezigheid gewaarborgd. 
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 B.9.3.  Het middel is niet gegrond. 

 

 

 Ten aanzien van artikel 61/22, eerste lid, van de wet van 15 december 1980, ingevoegd 

bij artikel 2 van de bestreden wet van 12 september 2011 

 

 B.10.1.  De verzoekende partij leidt een eerste middel af uit de schending van het 

beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie dat is vervat in de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet. Zij is van mening dat artikel 61/22, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 

een verschil in behandeling invoert ten nadele van de niet-begeleide minderjarige 

vreemdelingen, aangezien een bevel om het grondgebied te verlaten niet automatisch wordt 

afgegeven wanneer een meerderjarige valse of misleidende informatie of valse of vervalste 

documenten heeft gebruikt of fraude heeft gepleegd of andere onwettige middelen heeft 

gebruikt. 

 

 De verzoekende partij leidt een tweede middel af uit de schending van de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 144 van de Grondwet en met 

artikel 14, lid 1, van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. De 

verzoekende partij merkt op dat in de bestreden bepaling niet wordt gepreciseerd welke 

procedure het mogelijk maakt te bepalen of het om een vreemdeling gaat die achttien jaar of 

ouder is en dat zij aan de minister of zijn gemachtigde dus de zorg verleent om die beslissing 

te nemen. Het bepalen van de leeftijd van een persoon zou evenwel een aangelegenheid zijn 

die tot de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken behoort; het geschil over dat recht zou 

dus tot de bevoegdheid van de rechtbanken behoren. 

 

 B.10.2.  De Ministerraad voert aan dat het eerste middel onontvankelijk is wegens 

ontstentenis van belang, aangezien het maatschappelijk doel van de verzoekende partij 

betrekking heeft op de verdediging van de rechten van het kind en aangezien artikel 61/22, 

eerste lid, enkel op de meerderjarige vreemdelingen van toepassing is. 
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 B.10.3.  Nu de verzoekende partij heeft doen blijken van het vereiste belang om de 

vernietiging van de bestreden bepalingen te vorderen, dient zij niet ook nog te doen blijken 

van een belang bij het middel. 

 

 De exceptie wordt verworpen. 

 

 B.10.4.  Uit de parlementaire voorbereiding van de bepaling vloeit voort dat de wetgever 

de redenen van fraude en de vaststelling van die redenen heeft willen verduidelijken. 

Artikel 61/22, eerste lid, is enkel van toepassing wanneer is vastgesteld dat « het dossier […] 

valse of vervalste documenten [bevat] die het bewijs moeten leveren voor alle elementen die 

worden gevraagd in artikel 61/21 » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-0288/004, p. 2). 

Daarenboven, aangezien artikel 61/22, eerste lid, uitdrukkelijk naar artikel 13, § 3, 3°, van de 

wet van 15 december 1980 verwijst, kent het aan de minister of zijn gemachtigde niet meer 

bevoegdheden toe dan diegene die worden toegekend door die bepaling, die de minister of 

zijn gemachtigde de mogelijkheid laat een bevel om het grondgebied te verlaten af te geven. 

Artikel 61/22, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 doet dus geen verschil in 

behandeling tussen vreemdelingen ontstaan. 

 

 B.10.5.  Het eerste middel is niet gegrond. 

 

 B.10.6.  Met betrekking tot het tweede middel dient opgemerkt te worden dat 

artikel 61/22, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 aan de minister of zijn 

gemachtigde niet de bevoegdheid verleent om te bepalen of de vreemdeling al dan niet de 

leeftijd van achttien jaar heeft bereikt. Overeenkomstig artikel 61/14, 1°, van de wet is het de 

« dienst Voogdij », opgericht bij titel XIII, hoofdstuk VI, « Voogdij over niet-begeleide 

minderjarige vreemdelingen », van de programmawet van 24 december 2002, die de niet-

begeleide minderjarige vreemdelingen identificeert, zonder zich daarom uit te spreken over 

een vordering van staat, zoals het Hof in B.5.3 heeft geoordeeld. 

 

 B.10.7.  Het tweede middel is niet gegrond. 
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 Ten aanzien van artikel 61/22, tweede lid, van de wet van 15 december 1980, ingevoegd 

bij artikel 2 van de bestreden wet van 12 september 2011 

 

 B.11.1.  De verzoekende partij leidt een middel af uit de schending van artikel 22bis van 

de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 3 van het Verdrag inzake de rechten van het 

kind en met het algemeen rechtsbeginsel van het hoger belang van het kind, alsook uit de 

schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 144 

van de Grondwet en met artikel 14, lid 1, van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten 

en politieke rechten. 

 

 De verzoekende partij is in de eerste plaats van mening dat artikel 61/22, tweede lid, door 

aan de minister of zijn gemachtigde de zorg toe te vertrouwen om de duurzame oplossing te 

wijzigen, zich aan dezelfde grieven blootstelt als die welke in verband met artikel 61/17 van 

de wet zijn aangevoerd. Daarenboven zou de bestreden bepaling een sanctie ten aanzien van 

de minderjarige blijken in te voeren. De duurzame oplossing zou dus kunnen worden 

gewijzigd, niet in het belang van de minderjarige maar omdat hij een gedrag heeft 

aangenomen dat de minister of zijn gemachtigde als onwettig kan beschouwen. In de bepaling 

zou evenmin worden gepreciseerd hoe de minister of zijn gemachtigde verneemt dat 

dergelijke handelingen zijn gepleegd. Er zou dus geen enkele procedure op tegenspraak 

worden geregeld om het de minderjarige of zijn voogd mogelijk te maken zich nader te 

verklaren over de beschuldigingen die te zijnen aanzien worden geuit. 

 

 B.11.2.  Artikel 61/22, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 bepaalt : 

 

 « Indien de minister of zijn gemachtigde verneemt dat valse of misleidende informatie 
werd meegedeeld of dat valse of vervalste documenten werden bezorgd of dat er fraude werd 
gepleegd of andere onwettige elementen werden gebruikt, om elementen te bewijzen 
waarnaar verwezen wordt in artikel 61/21, tweede lid, 1° en 2°, kan de minister of diens 
gemachtigde de duurzame oplossing wijzigen overeenkomstig artikel 61/18 ». 
 

 B.11.3.  In tegenstelling tot artikel 61/22, eerste lid, van de wet heeft artikel 61/22, 

tweede lid, betrekking op het geval waarin de minister of zijn gemachtigde het bestaan van 

valse of misleidende informatie « verneemt » en niet « vaststelt ». Zoals de Ministerraad 

opmerkt, berust dat terminologisch onderscheid evenwel op een « vergetelheid » van de 

wetgever toen hij artikel 61/22, eerste lid, heeft aangenomen, zoals aangegeven in B.10.4. Het 
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woord « verneemt » in artikel 61/22, tweede lid, dient dus in die zin te worden begrepen dat 

het « vaststelt » betekent zoals in artikel 61/22, eerste lid. 

 

 B.11.4.  Daarenboven verwijst die bepaling uitdrukkelijk naar artikel 61/18 van de wet, 

dat aan de minister of zijn gemachtigde de verplichting oplegt om, alvorens een beslissing te 

nemen, zich te baseren op « het geheel van de elementen », hetgeen het verplichte verhoor 

van de minderjarige overeenkomstig artikel 61/16 inhoudt. Bovendien vloeit de verplichting 

om de minderjarige te horen eveneens voort uit het beginsel van behoorlijk bestuur audi 

alteram partem luidens hetwelk geen ernstige maatregelen kunnen worden genomen die de 

belangen van de persoon schaden zonder hem de mogelijkheid te bieden zijn opmerkingen te 

doen gelden. Artikel 61/22, derde lid, bevestigt die interpretatie aangezien het bepaalt : « Te 

dien einde houdt de minister of diens gemachtigde rekening met het feit of het de voogd was 

of de NBMV die een beroep heeft gedaan op de valse informatie of de vervalste documenten, 

in functie van zijn onderscheidingsvermogen, en dit om de minderjarige niet te benadelen ». 

Ten slotte, zoals aangegeven in B.6.4, dient met het hoger belang van het kind rekening te 

worden gehouden door de overheid bij het bepalen van een duurzame oplossing, welke die 

ook zij, hetgeen het geval is wanneer zij beslist om de duurzame oplossing op grond van 

artikel 61/22, tweede lid, te wijzigen. 

 

 B.11.5.  Onder voorbehoud van de in B.11.3 vermelde interpretatie, is het middel niet 

gegrond. 

 

 

 Ten aanzien van artikel 61/25 van de wet van 15 december 1980, ingevoegd bij artikel 2 

van de bestreden wet van 12 september 2011 

 

 B.12.1.  De verzoekende partij leidt een middel af uit de schending van artikel 22bis van 

de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 3, 22 en 40 van het Verdrag inzake de 

rechten van het kind, met het algemeen rechtsbeginsel van het hoger belang van het kind en 

met het evenredigheidsbeginsel. 
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 De verzoekende partij is van mening dat de wetgever, door de toepassing van de wet van 

12 september 2011 op de niet-begeleide minderjarige vreemdeling die handelingen zou 

hebben gepleegd die de openbare rust, de openbare orde of de veiligheid van het land kunnen 

schaden, strikt uit te sluiten, het belang van het kind klaarblijkelijk niet als een eerste 

overweging heeft beschouwd. 

 

 B.12.2.  Artikel 40 van het Verdrag inzake de rechten van het kind bepaalt : 

 

 « 1.  De Staten die partij zijn, erkennen het recht van ieder kind dat wordt verdacht van, 
vervolgd wegens of veroordeeld terzake van het begaan van een strafbaar feit, op een wijze 
van behandeling die geen afbreuk doet aan het gevoel van waardigheid en eigenwaarde van 
het kind, die de eerbied van het kind voor de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden van anderen vergroot, en waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd van het 
kind en met de wenselijkheid van het bevorderen van de herintegratie van het kind en van de 
aanvaarding door het kind van een opbouwende rol in de samenleving. 
 
 2.  Hiertoe, en met inachtname van de desbetreffende bepalingen van internationale 
akten, waarborgen de Staten die partij zijn met name dat : 
 
 a)  geen enkel kind wordt verdacht van, vervolgd wegens of veroordeeld terzake van het 
begaan van een strafbaar feit op grond van enig handelen of nalaten dat niet volgens het 
nationale of internationale recht verboden was op het tijdstip van het handelen of nalaten; 
 
 b)  ieder kind dat wordt verdacht van of vervolgd wegens het begaan van een strafbaar 
feit, ten minste de volgende garanties heeft : 
 
 (i)  dat het voor onschuldig wordt gehouden tot zijn of haar schuld volgens de wet is 
bewezen; 
 
 (ii)  dat het onverwijld en rechtstreeks in kennis wordt gesteld van de tegen hem of haar 
ingebrachte beschuldigingen, indien van toepassing door tussenkomst van zijn of haar ouders 
of wettige voogd, en dat het juridische of andere passende bijstand krijgt in de voorbereiding 
en het voeren van zijn of haar verdediging; 
 
 (iii)  dat de aangelegenheid zonder vertraging wordt beslist door een bevoegde, 
onafhankelijke en onpartijdige autoriteit of rechterlijke instantie in een eerlijke behandeling 
overeenkomstig de wet, in aanwezigheid van een rechtskundige of anderszins deskundige 
raadsman of -vrouw, en, tenzij dit wordt geacht niet in het belang van het kind te zijn, met 
name gezien zijn of haar leeftijd of omstandigheden, in aanwezigheid van zijn of haar ouders 
of wettige voogden; 
 
 (iv)  dat het er niet toe wordt gedwongen een getuigenis af te leggen of schuld te 
bekennen; dat het getuigen à charge kan ondervragen of doen ondervragen en dat het de 
deelneming en ondervraging van getuigen à décharge op gelijke voorwaarden kan doen 
geschieden; 
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 (v)  indien het schuldig wordt geacht aan het begaan van een strafbaar feit, dat dit oordeel 
en iedere maatregel die dientengevolge wordt opgelegd, opnieuw wordt beoordeeld door een 
hogere bevoegde, onafhankelijke en onpartijdige autoriteit of rechterlijke instantie 
overeenkomstig de wet; 
 
 (vi)  dat het kind kosteloze bijstand krijgt van een tolk indien het de gebruikte taal niet 
verstaat of spreekt; 
 
 (vii)  dat zijn of haar privéleven volledig wordt geëerbiedigd tijdens alle stadia van het 
proces. 
 
 3.  De Staten die partij zijn, streven ernaar de totstandkoming te bevorderen van wetten, 
procedures, autoriteiten en instellingen die in het bijzonder bedoeld zijn voor kinderen die 
worden verdacht van, vervolgd wegens of veroordeeld terzake van het begaan van een 
strafbaar feit, en, in het bijzonder : 
 
 a)  de vaststelling van een minimumleeftijd onder welke kinderen niet in staat worden 
geacht een strafbaar feit te begaan; 
 
 b)  de invoering, wanneer passend en wenselijk, van maatregelen voor de handelwijze 
van deze kinderen zonder dat men zijn toevlucht neemt tot gerechtelijke stappen, mits de 
rechten van de mens en de wettelijke garanties volledig worden geëerbiedigd. 
 
 4.  Een verscheidenheid van regelingen, zoals rechterlijke bevelen voor zorg, begeleiding 
en toezicht; adviezen; jeugdreclassering; pleegzorg; programma's voor onderwijs en 
beroepsopleiding en andere alternatieven voor institutionele zorg dient beschikbaar te zijn om 
te verzekeren dat de handelwijze ten aanzien van kinderen hun welzijn niet schaadt en in de 
juiste verhouding staat zowel tot hun omstandigheden als tot het strafbare feit ». 
 

 B.12.3.  Artikel 61/25 van de wet van 15 december 1980 bepaalt : 

 

 « De bepalingen in dit hoofdstuk zijn niet van toepassing indien blijkt dat de NBMV 
handelingen heeft gepleegd die bedoeld worden in het artikel 3, eerste lid, 7° ». 
 

 Artikel 3, eerste lid, 7°, bepaalt : 

 

 « Behoudens de in een internationaal verdrag of in de wet bepaalde afwijkingen, kan door 
de met de grenscontrole belaste overheden worden teruggedreven, de vreemdeling die zich in 
een van de volgende gevallen bevindt : 
 
 […] 
 
 7°  wanneer hij door de Minister of diens gemachtigde geacht wordt de openbare rust, de 
openbare orde of de veiligheid van het land te kunnen schaden ». 
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 B.12.4.  Zowel artikel 22bis, vierde lid, van de Grondwet als artikel 3, lid 1, van het 

Verdrag inzake de rechten van het kind verplichten de overheid om in de eerste plaats het 

belang van het kind in aanmerking te nemen in de procedures die op het kind betrekking 

hebben. Artikel 22bis, vijfde lid, van de Grondwet geeft de wetgever overigens de opdracht te 

waarborgen dat het belang van het kind de eerste overweging is. 

 

 B.12.5.  Wanneer hij de bepalingen van de wet van 12 september 2011 buiten toepassing 

laat voor de in artikel 61/25 bedoelde minderjarige vreemdelingen, kan de wetgever, zoals de 

Ministerraad opmerkt, de bevoegde overheid niet ervan vrijstellen rekening te houden met het 

specifieke belang van het kind, in het verlengde van de grondwettelijke en internationale 

bepalingen, zoals in B.6.3 is gepreciseerd. De bestreden bepaling moet worden gecombineerd 

met de artikelen 61/17, 61/18 en 74/16 van de wet van 15 december 1980, waaruit voortvloeit 

dat bij elke door de minister of zijn gemachtigde genomen beslissing met name rekening moet 

worden gehouden met het hoger belang van het kind. 

 

 Aldus geïnterpreteerd, schendt artikel 61/25 van de wet van 15 december 1980 niet 

artikel 22bis van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 3, 22 en 40 van het 

Verdrag inzake de rechten van het kind. 

 

 B.12.6.  Onder voorbehoud van de in B.12.5 vermelde interpretatie, is het middel niet 

gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep onder voorbehoud van hetgeen in B.4.9 is vermeld, en onder 

voorbehoud van de interpretaties vermeld in B.8.3.5, B.11.3 en B.12.5. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 18 juli 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux R. Henneuse 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5469 

 
 

Arrest nr. 107/2013 
van 18 juli 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de 

wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingesteld door de vzw « Association pour le 

droit des Etrangers » en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, 

P. Nihoul en F. Daoût, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter R. Henneuse, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 16 augustus 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 20 augustus 2012, is beroep tot vernietiging 
ingesteld van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17 februari 2012, tweede 
editie) door de vzw « Association pour le droit des Etrangers », met maatschappelijke zetel 
te 1000 Brussel, Kogelstraat 22, de vzw « Coordination et initiatives pour et avec les Réfugiés 
et Etrangers », met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Visvijverstraat 80-82, de 
vzw « Liga voor Mensenrechten », met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Gebroeders 
De Smetstraat 75, de vzw « Ligue des Droits de l’Homme », met maatschappelijke zetel te 
1000 Brussel, Kogelstraat 22, de vzw « Vluchtelingenwerk Vlaanderen », met 
maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Gaucheretstraat 164, Nazifa Mustafa en Daniel Vasic, 
wonende in het Opvangcentrum van het Rode Kruis te 4920 Remouchamps, Sedoz 6, en 
Satnam Singh, wonende te 1050 Brussel, Bosquetstraat 63. 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend, de verzoekende partijen hebben een 
memorie van antwoord ingediend en de Ministerraad heeft ook een memorie van 
wederantwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 7 mei 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. G. Ladrière, advocaat bij de balie te Brussel, voor de verzoekende partijen; 
 
 .  Mr. S. Cornelis, advocaat bij de balie te Luik, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J. Spreutels en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van het belang van de verzoekende partijen 
 
 A.1.  De verzoekende partijen doen gelden dat de verzoekende rechtspersonen doen blijken van een belang 
om in rechte te treden wegens hun maatschappelijk doel : de vzw « Association pour le droit des Etrangers » 
heeft onder meer tot doel : « hulp en rechtsbijstand verlenen aan vreemdelingen en, in het bijzonder, aan 
studenten, vluchtelingen en gastarbeiders, en het bestuderen van juridische problemen die zich voordoen door de 
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aanwezigheid of immigratie van buitenlandse werknemers »; de vzw « Coordination et initiatives pour et avec 
les Réfugiés et Etrangers » heeft onder meer tot doel : « op het gebied van opvang van vluchtelingen en 
vreemdelingen die in België verblijven, hun vestiging en hun integratie in de Franse Gemeenschap, het Waalse 
Gewest en het Brusselse Gewest coördineren en hun initiatie in het economisch, sociaal en cultureel leven 
bevorderen, mede door het organiseren van alfabetiseringscursussen »; de vzw « Liga voor Mensenrechten » 
heeft onder meer tot doel : « elke onrechtvaardigheid en elke aanslag op de rechten van personen of 
gemeenschappen […] bestrijden »; de vzw « Ligue des Droits de l’Homme » heeft onder meer tot doel : 
« onrechtvaardigheid en elke willekeurige aantasting van de rechten van een individu of gemeenschap 
bestrijden »; de vzw « Vluchtelingenwerk Vlaanderen » heeft onder meer tot doel : « participatie en emancipatie 
in de ruimste zin van het woord [bevorderen] en […] bijdragen aan een toekomstperspectief voor de 
vluchtelingen, in [de] ruime zin van het woord, van wie het leven, [de] integriteit of vrijheid wordt bedreigd en 
die nood [hebben] aan bescherming ». 
 
 A.2.  De verzoekende partijen doen gelden dat de verzoekende natuurlijke personen, die asielzoekers zijn 
die onderdaan zijn van een « veilig land van herkomst », ook doen blijken van het vereiste belang : hun 
asielaanvraag was het voorwerp van een beslissing van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de 
staatlozen (hierna : CGVS), waarbij het zich op de bestreden wet baseert om de aanvraag niet in overweging te 
nemen, en zij hebben voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een annulatieberoep ingesteld tegen die 
beslissing. Dat beroep is nog steeds hangende. 
 
 
 Ten gronde 
 
 Wat de bestreden bepalingen betreft 
 
 A.3.1.  De verzoekende partijen zetten uiteen dat de bestreden wet een artikel 57/6/1 invoegt in de wet van 
15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen, die de richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende minimumnormen 
voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus (hierna : 
« richtlijn 2005/85/EG ») in Belgisch recht omzet en die het begrip « veilig land van herkomst » in het Belgische 
recht invoert. De artikelen 29 en 30 van die richtlijn bepalen dat, door de Europese Raad, een lijst van « veilige 
landen van herkomst » wordt opgesteld en bieden de lidstaten de mogelijkheid om die lijst aan te vullen met het 
oog op de behandeling van asielaanvragen. De bijlage bij de richtlijn bevat een definitie van het begrip « veilig 
land van herkomst ». 
 
 A.3.2.  De verzoekende partijen onderstrepen dat de termijn van zes jaar tussen de richtlijn 2005/85/EG en 
de wet die ze in Belgisch recht omzet, aantoont dat de kwestie van de « veilige landen van herkomst » niet 
dringend was voor de Belgische autoriteiten, maar dat de wet niettemin zeer snel na de indiening van het 
ontwerp werd aangenomen. Het hoofddoel van die wet is een omzetting van de richtlijn 2008/115/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de 
lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven; de in 
het geding zijnde bepaling, die via een amendement werd ingevoegd met verwijzing naar de voormelde 
richtlijn 2005/85/EG, heeft tot doel een oneigenlijk gebruik van de asielprocedure tegen te gaan. De bestreden 
bepaling definieert wat onder « veilige landen van herkomst » moet worden verstaan en bepaalt de criteria en 
voorwaarden voor het vaststellen van de lijst van die landen. 
 
 A.3.3.  De verzoekende partijen zetten uiteen dat de bestreden wet is aangevuld bij artikel 2 van de wet van 
15 maart 2012 « tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe 
rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam 
van de strafuitvoeringsmodaliteiten », dat artikel 39/2 van die wet wijzigt teneinde de asielzoekers uit een 
« veilig land van herkomst » te verbieden om voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het beroep met 
volle rechtsmacht in te stellen dat die Raad in staat stelt om in feite en in rechte te oordelen : voor die 
asielzoekers is, net zoals voor de onderdanen van de Europese Unie, alleen een klassiek annulatieberoep voor de 
Raad mogelijk (zaak nr. 5488). De Ministerraad geeft aan dat die wet de asielzoeker toestaat om voor de Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen een annulatieberoep in te stellen tegen een niet-inoverwegingneming door de 
Commissaris-generaal. 
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 De bestreden bepaling werd ten uitvoer gelegd door een koninklijk besluit van 26 mei 2012 dat de lijst van 
de « veilige landen van herkomst » vastlegt, namelijk Albanië, Kosovo, Macedonië, Servië, Bosnië, Montenegro 
en India. Dat koninklijk besluit wordt voorafgegaan door een verslag aan de Koning, dat de vastlegging van die 
lijst toelicht, verwijst naar het advies van het CGVS en dat echter niet is bekendgemaakt en door de verzoekende 
partijen voor de Raad van State wordt bestreden. 
 
 A.3.4.  De Ministerraad zet uiteen dat artikel 9 van de bestreden wet de omzetting is van artikel 31 van de 
voormelde richtlijn 2005/85/EG die ertoe strekt een gemeenschappelijk asielstelsel in te voeren voor de lidstaten, 
waarbij aan die laatsten echter een beoordelingsbevoegdheid wordt overgelaten; de richtlijn 2004/83/EG van de 
Raad van 29 april 2004 « inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en 
staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de 
verleende bescherming » had reeds tot doel zulk een stelsel vast te stellen door de lidstaten ertoe te brengen 
gemeenschappelijke minimumnormen toe te passen voor het identificeren van personen die internationale 
bescherming moeten genieten. Artikel 30 van de voormelde richtlijn 2005/85/EG biedt de lidstaten de 
mogelijkheid, uit het oogpunt dat is aangegeven bij de zeventiende tot eenentwintigste overweging ervan, om 
landen of delen van landen aan te merken als veilige landen van herkomst, en bijlage II bij de richtlijn preciseert 
de voorwaarden waaronder die aanmerking kan gebeuren. Artikel 31 geeft de gevolgen van die aanmerking aan. 
 
 A.3.5.  De Ministerraad voert aan dat artikel 9 van de bestreden wet de enige bepaling is die door de 
verzoekers wordt bekritiseerd, hoewel het beroep gericht is tegen de wet in haar geheel. Het stelt de 
Commissaris-generaal in staat om hetzij te weigeren een asielaanvraag in overweging te nemen, hetzij de 
asielzoeker de vluchtelingenstatus of subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen, hetzij de betrokkene die 
status te weigeren. 
 
 
 Wat de ontvankelijkheid van de middelen betreft 
 
 A.4.1.  De Ministerraad betwist de ontvankelijkheid van het eerste middel in zoverre het de artikelen 33, 42 
en 105 van de Grondwet en artikel 3 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens aanvoert, omdat de 
verzoekende partijen niet uiteenzetten in welk opzicht zij zouden zijn geschonden, in zoverre het het algemeen 
beginsel van behoorlijk bestuur aanvoert omdat de verzoekende partijen het niet duidelijk plaatsen en omdat het 
Hof niet bevoegd is om het te doen naleven, in zoverre het artikel 1 van de richtlijn 2005/85/EG aanvoert, omdat 
die bepaling enkel definities bevat, in zoverre het artikel 191 van de Grondwet aanvoert omdat de aangevoerde 
discriminatie enkel betrekking heeft op vreemdelingen, in zoverre het artikel 6 van het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens aanvoert omdat die bepaling niet van toepassing is, en in zoverre het de bijzondere wet van 
6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof aanvoert omdat deze voor het Hof geen referentienorm is. 
 
 A.4.2.  Eenzelfde kritiek wordt, met betrekking tot het tweede middel, geformuleerd wat betreft de 
artikelen 35, 105 en 191 van de Grondwet, artikel 3 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en 
het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur en, met betrekking tot het vierde middel, wat betreft datzelfde 
beginsel, de bepalingen van de programmawet van 24 december 2002 betreffende de voogdij over niet-begeleide 
minderjarige vreemdelingen, artikel 191 van de Grondwet en artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten 
van de mens. 
 
 
 Wat het eerste middel betreft 
 
 A.5.1.  Het eerste middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11, 23 en 191 van de Grondwet, 
al dan niet in samenhang gelezen met : 
 
 -  de Belgische Grondwet, meer bepaald de artikelen 33, 42 en 105 ervan; 
 
 -  het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen (hierna : « het Verdrag 
van Genève »), gewijzigd bij het protocol van New York, meer bepaald de artikelen 1 en 3 ervan; 
 
 -  het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, meer 
bepaald de artikelen 3, 6 en 13 ervan; 
 
 -  het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, meer bepaald de artikelen 18, 47 en 52 ervan; 
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 -  de richtlijn 2005/85/EG, meer bepaald de artikelen 1, 5, 8, 23 en 31 ervan; 
 
 -  artikel 9 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, dat betrekking heeft op het 
absoluut gezag van gewijsde van de door het Grondwettelijk Hof gewezen vernietigingsarresten; 
 
 -  de algemene beginselen van het recht op inachtneming van de rechten van de verdediging, van een 
eerlijke procedure, van wapengelijkheid, van behoorlijk bestuur en van gezag van gewijsde van de 
vernietigingsarresten van het Grondwettelijk Hof. 
 
 A.5.2.  De verzoekende partijen doen gelden dat de bestreden wet een versnelde procedure invoert volgens 
welke de asielaanvraag die is ingediend door een onderdaan van een « veilig land van herkomst », niet in 
overweging zal worden genomen wanneer uit zijn verklaringen niet duidelijk blijkt dat, wat hem betreft, een 
gegronde vrees voor vervolging bestaat, en dat de wetgever zodoende de kandidaat-vluchteling die afkomstig is 
uit een land dat als « veilig » wordt beschouwd, ertoe verplicht de bewijslast om te keren binnen een verkorte 
termijn van vijftien dagen. 
 
 A.5.3.  De verzoekende partijen zetten uiteen dat de bij de bestreden bepaling ingevoerde filterprocedure, 
wanneer zij leidt tot een weigering om de asielaanvraag in overweging te nemen, weliswaar steunt op een 
individueel onderzoek van de aanvraag door het CGVS, maar dat dit onderzoek noodzakelijkerwijs 
oppervlakkiger zal zijn dan een onderzoek ten gronde omdat in de parlementaire voorbereiding wordt 
aangegeven dat die beslissing aansluit bij een negatieve beslissing om reden van de kennelijke ongegrondheid 
van de aanvraag, zoals die wordt bedoeld in de richtlijn 2005/85/EG. 
 
 Wanneer de filterprocedure daarentegen ertoe leidt de asielaanvraag wel in overweging te nemen, maakt de 
wet het niet mogelijk te bepalen of het CGVS bevoegd is, op grond van de bestreden bepaling, om de 
vluchtelingenstatus toe te kennen of enkel om de aanvraag in overweging te nemen en ze vervolgens te 
behandelen op grond van de klassieke procedure ten gronde, zoals dat is bepaald voor de asielzoekers die 
onderdaan zijn van een land van de Europese Unie, volgens de parlementaire voorbereiding van de wet van 
15 september 2006. 
 
 A.6.1.  In een eerste onderdeel doen de verzoekende partijen gelden dat de verzwaring van de bewijslast 
discriminerend en onevenredig is. Zij zijn van mening dat de wet, op de asielzoekers die afkomstig zijn uit een 
« veilig land van herkomst », een vermoeden doet wegen volgens hetwelk zij geen gegronde vrees hebben voor 
vervolging in de zin van het Verdrag van Genève, noch ernstige schendingen van hun rechten, zoals bedoeld in 
de artikelen 48/3 en 48/4 van de wet van 15 december 1980, te ondergaan. Uit de parlementaire voorbereiding 
van de bestreden bepaling en van de voormelde wet van 15 maart 2012 volgt dat de bestreden bepaling vereist 
dat uit de verklaringen van de betrokkene blijkt dat hij daadwerkelijk wordt vervolgd en dat hij dus vluchteling 
is, zonder dat ernstige aanwijzingen, op grond waarvan men kan vermoeden dat hij vluchteling is of dat hij 
aanspraak zou kunnen maken op subsidiaire bescherming, kunnen volstaan. 
 
 A.6.2.  Zij voeren in de eerste plaats aan dat de bestreden wet voorziet in een omkering van de bewijslast 
die veel omvangrijker is dan die waarin artikel 31 van de richtlijn 2005/85/EG voorziet, dat die omkering toelaat 
wanneer de asielzoeker substantiële redenen opgeeft « om het land […] niet als een ‘ veilig land van herkomst ’ 
te beschouwen »; ernstige aanwijzingen zijn dus voldoende om de bewijslast om te keren, en de artikelen 1 en 5 
van de richtlijn staan de lidstaten niet toe restrictievere en minder beschermende bepalingen dan die van het 
Europese recht in te voeren. Het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (hierna : 
« HCR ») had een analoge kritiek geformuleerd in een nota betreffende het wetsontwerp, maar de wetgever heeft 
er geen rekening mee gehouden. Die al te restrictieve omzetting van de richtlijn creëert onder asielzoekers een 
verschil in behandeling dat strijdig is met de in het middel aangevoerde bepalingen. 
 
 A.6.3.  Zij voeren vervolgens aan dat de in het geding zijnde bepaling de ontvankelijkheidsvoorwaarden en 
de inhoudelijke voorwaarden verwart door te eisen, in het stadium van de filterprocedure, dat de kandidaat-
vluchteling bewijst dat hij de voorwaarden vervult om als vluchteling te worden erkend. In hoeverre is die 
procedure dan nuttig, indien zij reeds erin bestaat zich uit te spreken over het feit of er uit hoofde van de 
asielzoeker al dan niet een vrees bestaat, terwijl dat het voorwerp is van de procedure ten gronde en terwijl, 
daarenboven, het onderzoek ten gronde niet het oppervlakkige karakter van de filterprocedure zal hebben ? 
 
 A.6.4.  Zij voeren ook aan dat de wetgever de aanvragen die « kennelijk ongegrond » zijn en de aanvragen 
die « niet kennelijk gegrond » zijn, verwart : terwijl hij in de parlementaire voorbereiding zijn intentie toelicht, 
namelijk kennelijk ongegronde aanvragen afwijzen en, in dat kader, een « zekere » omkering van de bewijslast 
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toepassen, blijkt uit artikel 57/6/1 dat alleen de duidelijk gegronde aanvragen in overweging zullen worden 
genomen. Daar waar de wetgever de wens uitdrukte om een snellere procedure in te voeren voor de kennelijk 
ongegronde aanvragen, heeft hij een snelle procedure ingevoerd voor de aanvragen die niet kennelijk gegrond 
zijn. In het eerste geval volstaan ernstige elementen die erop wijzen dat, wat de asielzoeker betreft, een gegronde 
vrees voor vervolging bestaat, om diens aanvraag in overweging te nemen; in het tweede geval moet de 
asielzoeker het voorwerp van zijn vrees kenbaar maken en duidelijk aantonen, zo niet zal de procedure leiden tot 
een beslissing waarbij zijn aanvraag niet kennelijk gegrond wordt verklaard. 
 
 A.6.5.  Zij voeren verder nog aan dat de bij de bestreden bepaling ingevoerde procedure geen enkele 
waarborg inhoudt voor een behoorlijke en volledige behandeling van de aanvragen die, in fine, niet in 
overweging zullen worden genomen. Immers, zelfs indien een asielzoeker niet duidelijk aantoont, reeds vanaf 
zijn eerste verklaring, dat een gegronde vrees voor vervolging bestaat, neemt dat niet weg dat, wat hem betreft, 
een of meerdere ernstige aanwijzingen zouden kunnen bestaan op grond waarvan kan worden aangenomen dat, 
wat hem betreft, zulk een vrees bestaat : de artikelen 8 en 23 van de voormelde richtlijn 2005/85/EG vereisen 
echter dat die elementen behoorlijk en volledig worden onderzocht. Dat is des te nadeliger omdat geen enkel 
beroep met volle rechtsmacht openstaat tegen de beslissingen die op grond van de bestreden bepaling worden 
genomen. 
 
 A.6.6.  Zij voeren ten slotte aan dat het nagestreefde doel met andere middelen kon worden bereikt. Zij 
verwijzen in dat verband naar het arrest nr. 20/93 waarbij artikel 52, § 1, 7°, van de voormelde wet van 
15 december 1980 werd vernietigd. Die bepaling had met de bestreden bepaling gemeen dat zij voorzag in een 
omkering van de bewijslast voor alle onderdanen van landen van herkomst die als veilig werden beschouwd en 
dat zij tot doel had een oneigenlijk gebruik van de asielprocedure te bestrijden en de aanvragen sneller te 
behandelen. Zij verschilde niettemin ervan in zoverre zij slechts in een gedeeltelijke omkering van de bewijslast 
voorzag omdat het vermoeden kon worden weerlegd wanneer de asielzoeker ook maar een element aanbracht dat 
aangaf dat ernstige aanwijzingen bestonden van gevaar voor zijn leven of vrijheid in de zin van de criteria van 
het Verdrag van Genève. Dat volstaat thans niet meer, omdat de betrokkene duidelijk moet kenbaar maken dat er 
een gegronde vrees voor vervolging bestaat. 
 
 Het voormelde arrest nr. 20/93 had bovendien aangegeven dat artikel 52, § 1, 2°, van de wet van 
15 december 1980 toeliet het doel van de wetgever te bereiken; die bepaling bestaat nog steeds, onder 
voorbehoud dat, sinds 2006, het het CGVS is dat bevoegd is om de vluchtelingenstatus of subsidiaire 
bescherming te weigeren. Het sindsdien aangenomen artikel 52/2, § 2, van dezelfde wet maakt bovendien voor 
bepaalde asielaanvragen de toepassing van versnelde procedures mogelijk. 
 
 De bestreden wet schendt dus ook het gezag van gewijsde van het arrest nr. 20/93, en de omstandigheid dat 
de voormelde richtlijn 2005/85/EG destijds niet bestond, wijzigt daar niets aan; door de lidstaten te machtigen 
om een versnelde procedure in te voeren, heeft zij hun niet toegestaan de artikelen 10, 11 en 191 van de 
Grondwet te schenden. 
 
 A.6.7.  De Ministerraad voert aan dat het verschil in behandeling tussen onderdanen van een veilig land van 
herkomst of staatlozen die voorheen in een veilig land van herkomst hun gewone verblijfplaats hadden, en de 
asielzoekers afkomstig uit een land dat niet als een veilig land wordt beschouwd, op een objectief criterium 
berust, en dat de bestreden bepaling een legitiem doel nastreeft. 
 
 A.6.8.  Hij is van mening dat de maatregel evenredig is wegens de talrijke waarborgen die de behandeling 
van de asielaanvragen van personen afkomstig uit veilige landen van herkomst omringen : de aanmerking van 
die landen is aan voorwaarden onderworpen, de omstandigheid dat de asielzoeker afkomstig is uit zulk een land 
impliceert niet dat zijn aanvraag automatisch ongegrond wordt verklaard, en de procedure waarin de bestreden 
wet voorziet, is in overeenstemming met zowel de richtsnoeren die werden uitgewerkt door het Stuurcomité voor 
de mensenrechten (1 juli 2009) als de rechtspraak van het Hof dat, in zijn arrest nr. 95/2008, artikel 57/6, 2°, van 
de voormelde wet van 15 december 1980 heeft goedgekeurd in bewoordingen die, mutatis mutandis, te dezen 
kunnen worden toegepast. 
 
 A.6.9.  De Ministerraad is van mening dat de bewijslast die de bestreden bepaling doet wegen op de 
asielzoekers die afkomstig zijn uit een veilig land van herkomst, niet buitensporig is rekening houdend met het 
feit dat, inzake asiel, de bewijslast van feiten van vervolging in de eerste plaats op de asielzoeker weegt, en dat 
de specifieke bepalingen voor de asielzoekers afkomstig uit veilige landen kunnen worden verklaard door de 
omstandigheid dat die landen als zodanig zijn erkend op grond van veeleisende criteria die vermeld staan in 
bijlage II van de richtlijn 2005/85/EG; het verschil in behandeling volgt uit die richtlijn, en het volstaat dat de 
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betrokkene enigszins substantiële elementen opgeeft die wijzen op een risico van ernstige schade of vervolging, 
wat hem betreft. In tegenstelling tot hetgeen de verzoekende partijen beweren, is de bewijslast voor de 
asielzoekers niet zwaarder dan hetgeen artikel 31 van de voormelde richtlijn toestaat, omdat het niet erom gaat te 
bewijzen dat de asielzoeker daadwerkelijk is vervolgd of daadwerkelijk het slachtoffer is geweest van ernstige 
schendingen, maar substantiële redenen aan te voeren waaruit blijkt dat, in zijn specifieke situatie, zijn land van 
herkomst niet als veilig kan worden beschouwd. Artikel 9 van de wet moet worden geïnterpreteerd 
overeenkomstig de parlementaire voorbereiding en in het licht van artikel 31 van de richtlijn, waarvan de 
wetgever niet heeft willen afwijken. 
 
 A.6.10.  Volgens de Ministerraad mag een beslissing tot niet-inoverwegingneming van de aanvraag, die 
door de Commissaris-generaal wordt genomen op grond van artikel 9 van de bestreden wet, niet worden verward 
met een beslissing van onontvankelijkheid. Die laatste is vastgelegd bij artikel 25 van de richtlijn, maar artikel 9 
van de wet is de omzetting van artikel 31, en niet van artikel 25 : de Commissaris-generaal is dus verplicht de 
inhoud van de aanvraag afzonderlijk te behandelen en, bij ontstentenis van een beslissing tot niet-
inoverwegingneming, zal de aanvraag worden onderzocht zoals die van de andere asielzoekers. Het onderzoek 
van de aanvraag ten gronde is dus niet ondergeschikt aan een positieve beslissing tot inoverwegingneming, maar 
het komt de betrokkene toe de bovenvermelde substantiële redenen op te geven, en dat om te vermijden dat zijn 
aanvraag het voorwerp zou uitmaken van een beslissing tot niet-inoverwegingneming; bij de artikelen 4 en 5 van 
de voormelde richtlijn 2004/83/EG van 29 april 2004 wordt de bewijslast aan de asielzoeker opgelegd, en 
worden tegelijkertijd verplichtingen opgelegd aan de lidstaten, betreffende de beoordeling van de aangevoerde 
feiten; het door de Commissaris-generaal gevoerde onderzoek is echter minder verregaand, rekening houdend 
met de waarborgen die verbonden zijn aan de kwalificatie van een land als veilig land van herkomst : die 
waarborgen verantwoorden dat de asielzoeker kan worden verplicht de bovenvermelde substantiële redenen aan 
te voeren. 
 
 A.6.11.  Volgens de Ministerraad heeft de wetgever de « kennelijk ongegronde » aanvragen niet verward 
met die welke « niet kennelijk gegrond » zijn. Artikel 9 bepaalt dat een aanvraag niet in overweging wordt 
genomen « wanneer [uit de verklaringen van de asielzoeker] niet duidelijk blijkt » dat een gegronde vrees voor 
vervolging of een risico van ernstige schade bestaat : aangezien een duidelijke tekst geen interpretatie behoeft, 
dient de in het geding zijnde bepaling niet te worden geïnterpreteerd om te bepalen of hij de kennelijk 
ongegronde aanvragen uitsluit, dan wel de aanvragen die niet kennelijk gegrond zijn. 
 
 A.6.12.  Volgens de Ministerraad wordt de door de verzoekende partijen aangevoerde volledige 
behandeling vereist bij artikel 23 van de richtlijn en veronderstelt zij dat, tijdens de behandeling van de 
asielaanvraag, de Commissaris-generaal alle door de asielzoeker aangevoerde elementen onderzoekt. Artikel 31 
vereist op zijn beurt dat de aanvraag afzonderlijk wordt behandeld, iets waarin de bestreden bepaling voorziet. 
 
 A.6.13.  De Ministerraad is van mening dat het gezag van gewijsde dat door de verzoekende partijen wordt 
aangevoerd met betrekking tot het arrest van het Hof van 4 maart 1993, enkel geldt ten opzichte van de 
vernietigde norm, waardoor de wetgever vervolgens in dezelfde aangelegenheid een identieke of analoge regel 
kan aannemen indien hij gezuiverd is van de onvolkomenheden die tot de vernietiging ervan hebben geleid. 
Bovendien verschilt de bestreden bepaling van de vernietigde bepaling in zoverre die laatste betrekking had op 
het verbod om het grondgebied binnen te komen, de terugdrijving of de weigering van toelating tot het verblijf, 
in zoverre zij een ontvankelijkheidsprocedure invoerde, in zoverre zij uitsluitend afhankelijk was van het aantal 
asielaanvragen en van het aantal gunstige beslissingen, en in zoverre de asielzoeker bij de Commissaris-generaal 
kon verzoeken om een dringend heronderzoek. 
 
 A.6.14.  De Ministerraad wijst nog erop dat de richtlijn die, net zoals de interne bepalingen, de asielzoekers 
voldoende waarborgen biedt, de uitdrukking is van een Europese consensus die de lidstaten de mogelijkheid 
biedt om bepaalde landen als veilig land van herkomst te kwalificeren en om de behandeling van de 
asielaanvragen van uit die landen afkomstige personen te versnellen. Artikel 52, § 1, 2°, in samenhang met 
artikel 52, § 2, 3°, zou niet toelaten, in tegenstelling tot hetgeen de verzoekende partijen beweren, een dergelijke 
doelstelling te bereiken wegens de veel zwaardere procedure waarin die bepalingen voorzien : zij veronderstellen 
een onderzoek van de aanvraag door de minister en door de Commissaris-generaal, alsook een procedure die 
zich niet over vijftien dagen, maar over twee maanden uitstrekt. 
 
 A.6.15.  In hun memorie van antwoord houden de verzoekende partijen in hoofdorde staande dat de bij de 
bestreden wet vastgestelde procedure een filterprocedure is omdat zij een afdruk is van de procedure die is 
vastgesteld bij artikel 57/6 van de wet van 15 december 1980, wat betreft de asielaanvragen van de onderdanen 
van lidstaten van de Europese Unie. In elk geval, zelfs indien het niet om een filterprocedure gaat - zoals de 
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Ministerraad stelt -, heeft zij niettemin dat effect want, indien de asielaanvraag van een onderdaan van een als 
veilig beschouwd land wordt behandeld zoals een gewone asielaanvraag, is dat noodzakelijkerwijs omdat de 
Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen heeft geoordeeld dat de aanvraag in overweging 
kan worden genomen, ook al is er geen expliciete beslissing die dat vermeldt. 
 
 A.6.16.  In ondergeschikte orde zijn zij van mening dat, indien de bestreden procedure een procedure ten 
gronde zou zijn, zij een nieuwe discriminatie zou creëren onder asielzoekers die afkomstig zijn uit een als veilig 
beschouwd land. De Ministerraad plaatst immers de beslissingen tot niet-inoverwegingneming van aanvragen, de 
beslissingen tot weigering en de beslissingen tot toekenning van de vluchtelingenstatus op voet van gelijkheid. 
De beslissingen om die status toe te kennen of te weigeren kunnen echter enkel worden genomen op grond van 
de artikelen 48/3 en 48/4, die het CGVS een andere bevoegdheid verlenen dan die waarin de bestreden bepaling, 
in afwijking, voorziet. De Ministerraad voert nochtans aan dat het onderzoek niet zou verschillen in het ene en 
het andere geval door te stellen dat de termijn van vijftien dagen waarin de bestreden bepaling voorziet een 
termijn van orde zou zijn, en dat de bewijselementen die door de asielzoeker worden aangebracht, identiek zijn 
en op identieke wijze zullen worden beoordeeld. Indien echter een beslissing tot niet-inoverwegingneming 
gelijkwaardig zou zijn aan een weigeringsbeslissing, zou de bestreden wet discriminerend zijn omdat alleen de 
betrokkenen van wie de aanvraag is geweigerd, een beroep met volle rechtsmacht zouden kunnen instellen en 
materiële hulp zouden kunnen genieten. Het verschil in behandeling onder asielzoekers uit een veilig land van 
herkomst zou niet kunnen worden verantwoord door de bekommernis om de procedure te versnellen, omdat de 
termijn van vijftien dagen slechts een termijn van orde zou zijn, noch door de bekommernis om een oneigenlijk 
gebruik van de asielprocedure te vermijden, omdat de asielzoekers afkomstig zijn uit een als « veilig » 
beschouwd land. 
 
 A.6.17.  In hun memorie van antwoord doen de verzoekende partijen ook gelden, wat de aan de 
betrokkenen opgelegde bewijslast betreft, dat de bestreden wet een vermoeden vastlegt van niet-gegrondheid van 
de aanvraag, dat de facto onweerlegbaar is, wat zowel door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens als 
door het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt veroordeeld. 
 
 A.6.18.  Zij wijzen erop dat, ook al is het waar dat de bewijslast bij de asielzoeker ligt, de instanties die de 
aanvraag onderzoeken niettemin moeten samenwerken om het bewijs te leveren, zoals is beslist bij een recent 
arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (zaak C-277/11). Zij zijn van mening dat, indien de 
wetgever artikel 31 van de richtlijn 2005/85/EG in Belgisch recht had willen omzetten, hij dat in dezelfde 
bewoordingen had moeten doen. In de richtlijn volstaat immers een aanwijzing van vrees, terwijl in de wet het 
bestaan van die vrees moet worden aangetoond. 
 
 A.6.19.  Wat de verwarring tussen de inhoudelijke voorwaarden en de ontvankelijkheidsvoorwaarden 
betreft, verwijzen zij naar hetgeen zij hebben gezegd over de draagwijdte van de bestreden bepalingen. Zij 
blijven erbij dat in de parlementaire voorbereiding van de wet de kennelijk ongegronde aanvragen en de 
aanvragen die niet kennelijk gegrond zijn, met elkaar worden verward; door te bepalen dat die laatste worden 
afgewezen, komt men tot een resultaat dat strijdig is met zowel de intentie van de wetgever, namelijk de 
kennelijk niet-gegronde aanvragen afwijzen, als met de artikelen 23 en 31 van de richtlijn. Zij zijn van mening 
dat de bij artikel 8 van die richtlijn vereiste volledige behandeling niet wordt gewaarborgd door de bestreden 
bepaling, terwijl de asielzoeker moet bewijzen dat hij daadwerkelijk wordt vervolgd. 
 
 A.6.20.  Wat het arrest nr. 20/93 betreft, zijn de verzoekende partijen van mening dat het terecht werd 
aangevoerd omdat de nieuwe regel tekortkomingen vertoont die identiek zijn aan die welke door het arrest zijn 
afgekeurd, een nog zwaardere bewijslast invoert en in kortere termijnen voorziet dan voordien het geval was, 
terwijl op dit ogenblik andere mogelijkheden bestaan om het nagestreefde doel te bereiken. De omstandigheid 
dat op Europees niveau een consensus zou zijn bereikt - hij bestaat in elk geval niet over de lijst van de 
zogenoemde veilige landen -, staat de wetgever niet toe de Grondwet te schenden. Bovendien heeft hij niet de 
waarborgen in acht genomen die inzake bewijslast door de richtlijn zijn bepaald. 
 
 A.6.21.  De verzoekende partijen voeren aan dat artikel 52/2, § 2, 3°, van de wet van 15 december 1980 wel 
degelijk is gebruikt om het onderzoek van asielaanvragen te versnellen en het dus mogelijk maakt het doel van 
de bestreden wet te bereiken, en dat de asielzoekers die onderdaan zijn van een zogenoemd « veilig » land zich 
niet in een situatie bevinden die vergelijkbaar is met die van de asielzoekers die onderdaan zijn van een lidstaat 
van de Europese Unie : die laatsten beschikken over een recht van vrij verkeer zodat zij slechts in zeer 
uitzonderlijke omstandigheden uit een andere lidstaat kunnen worden uitgezet; in tegenstelling tot de 
zogenoemde « veilige » landen, hebben de lidstaten van de Europese Unie bovendien aanzienlijke waarborgen 
moeten voorleggen inzake veiligheid en inachtneming van de fundamentele rechten, om lid van de Unie te 
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kunnen worden, en bieden zij een vangnet inzake eerbiediging van de fundamentele rechten : er bestaat 
wederkerigheid en uniformiteit tussen de lidstaten wat betreft de eerbiediging van de fundamentele rechten en 
het toezicht erop, meer bepaald bij het optreden van het Hof van Justitie van de Europese Unie. De instellingen 
van de Europese Unie bieden ook ondersteuning en hebben een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht 
gecreëerd. Ook al is het waar dat bepaalde landen het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en het 
Verdrag van Genève hebben bekrachtigd, toch neemt dat niet weg dat die waarborgen minder effectief zijn dan 
die welke binnen de Europese Unie zijn vastgelegd. 
 
 Indien de stelling van de Ministerraad door het Hof zou worden aangenomen, zou moeten worden vermeld 
dat het volstaat, om het vermoeden te weerleggen, dat de asielzoeker enigszins substantiële elementen aanbrengt 
die, wat hem betreft, wijzen op een risico van vervolging of van ernstige schade. 
 
 A.6.22.  In zijn memorie van wederantwoord onderstreept de Ministerraad een parallellisme tussen de 
bestreden bepaling en artikel 57/6, 2°, van de wet van 15 december 1980, dat het mogelijk maakt om de 
asielaanvraag van een onderdaan van de Europese Unie niet in overweging te nemen, en verwerpt hij het 
argument volgens hetwelk die onderdanen en die van de landen die als veilig worden beschouwd zich niet in een 
vergelijkbare situatie zouden bevinden door aan te voeren dat die laatsten de waarborgen genieten die worden 
geboden door de artikelen 29 en volgende van de richtlijn 2005/85/EG en door de wet van 19 januari 2012. Hij 
herinnert aan de draagwijdte van het arrest dat door het Hof van Justitie van de Europese Unie werd gewezen in 
de zaak M.S.S. t. België en Griekenland van 21 januari 2011, waarbij België werd veroordeeld omdat het een 
vreemdeling naar Griekenland had teruggestuurd terwijl hij er werd onderworpen aan behandelingen die 
verboden zijn bij artikel 3 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens; hij onderstreept echter dat de 
beoordeling van de veiligheidsgraad van een land steunt op informatie, zoals de bestreden bepaling aangeeft, 
vanwege de lidstaten van de Europese Unie, de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de 
Vluchtelingen, de Raad van Europa en andere relevante internationale organisaties. Bovendien zou de 
betrokkene, indien wordt beslist de asielaanvraag niet in overweging te nemen, een beroep tot vernietiging en tot 
schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid kunnen instellen. 
 
 A.6.23.  Wat de bewijslast betreft, geeft de Ministerraad aan dat de verplichting, voor de instanties van de 
lidstaten, om samen te werken voor het leveren van dat bewijs, die is opgelegd door de rechtspraak van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie in het arrest M.M. t. Ierland van 22 november 2012, betrekking heeft op de 
aanvrager van subsidiaire bescherming wiens asielaanvraag is verworpen. Hij is van mening dat, wanneer de 
Belgische Staat inlichtingen inwint over een Staat en beslist om die Staat als veilig land van herkomst te 
kwalificeren, voldaan is aan de samenwerkingsplicht waarop de verzoekende partijen zich beroepen. Bovendien 
bepaalt de richtlijn 2005/85/EG dat het aan de asielzoeker toekomt om substantiële redenen op te geven om zijn 
land niet als een veilig land van herkomst te beschouwen. De parlementaire voorbereiding toont aan dat de 
wetgever een parallellisme heeft willen vastleggen tussen de procedure die bepaald is voor de onderdanen van 
landen die als veilig worden beschouwd en die welke is bepaald voor de onderdanen van andere lidstaten van de 
Europese Unie, voor wie het CGVS de aanvraag slechts weigert in overweging te nemen wanneer het heeft 
vastgesteld dat uit de verklaringen van de aanvrager niet duidelijk blijkt dat er een gegronde vrees voor 
vervolging of een risico op het lijden van ernstige schade bestaat. Het CGVS eist bijgevolg geen bewijs van die 
vervolging of van die ernstige schade. Louter de omstandigheid dat de wetgever de bewoordingen van het 
voormelde artikel 57/6, 2°, van de wet van 15 december 1980 heeft overgenomen in plaats van die van artikel 31 
van de richtlijn, betekent geenszins dat hij van dat laatste artikel zou willen afwijken. 
 
 A.6.24.  De Ministerraad voert aan dat de beslissingen die op grond van de bestreden bepaling worden 
genomen, geen beslissingen van onontvankelijkheid zijn die geen enkel onderzoek van de grond van de aanvraag 
veronderstellen. Het is waar dat in de parlementaire voorbereiding van artikel 57/6, 2°, dat een procedure 
vaststelt die soortgelijk is met die waarin de bestreden bepaling voorziet, die procedure als een « bijkomende 
filtrage » wordt omschreven. Dat volstaat niet om te doen aannemen dat een begin van bewijs volstaat om het 
vastgelegde vermoeden te weerleggen; het onderzoek van de aanvraag houdt een onderzoek in van de door de 
aanvrager aangevoerde elementen, en vormt voor hem een te doorlopen voorafgaande procedure die een 
expliciete of impliciete tussenliggende beslissing tot inoverwegingneming vereist. 
 
 A.6.25.  De Ministerraad verwerpt als zijnde een nieuw middel het argument van de verzoekende partijen 
volgens hetwelk de bekritiseerde procedure, indien zij als een procedure ten gronde zou worden beschouwd, een 
discriminatie zou impliceren onder asielzoekers die afkomstig zijn uit een als veilig beschouwd land, naargelang 
hun aanvraag het voorwerp uitmaakt van een beslissing volgens de procedure die is vastgesteld bij de 
artikelen 48/3 en 48/4 van de wet van 15 december 1980, of van een beslissing tot niet-inoverwegingneming, 
doordat alleen de eerstgenoemden over een beroep met volle rechtsmacht en over materiële hulp beschikken. Hij 
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doet voor het overige gelden dat, zelfs indien beide procedures betrekking hebben op de grond van de zaak, zij 
elk hun specifiek karakter hebben en niet vergelijkbaar zijn, en dat het annulatieberoep beantwoordt aan de 
vereisten van de internationale verdragen. 
 
 De termijn van vijftien dagen is in beide gevallen een termijn van orde, maar de aanvraag op grond van de 
bestreden bepaling zal bij voorrang worden behandeld. De bekommernis om de behandeling van de aanvragen te 
versnellen verantwoordt dat twee verschillende categorieën van asielzoekers worden gecreëerd. 
 
 Wat de volledigheid van het onderzoek betreft, doet de Ministerraad gelden dat het CGVS moet 
onderzoeken of uit de verklaringen van de asielzoeker blijkt dat er ernstige redenen zijn om zijn land van 
herkomst niet als een veilig land van herkomst te beschouwen, wat veronderstelt dat zijn verklaringen worden 
onderzocht, maar niet dat hij aantoont het slachtoffer te zijn geweest van vervolging of van ernstige schade. 
Rekening houdend met de door de wet geboden waarborgen voor de veilige landen van herkomst, is het 
verantwoord dat het onderzoek van het CGVS niet even volledig is als het onderzoek waartoe het overgaat 
wanneer het om andere Staten gaat. 
 
 Wat het arrest nr. 20/93 betreft, wijst hij erop dat de bij de bestreden wet bepaalde termijnen, die korter 
worden geacht dan die waarin de bij dat arrest afgekeurde wet voorzag, verantwoord zijn door de bekommernis 
om het mogelijk te maken dat asielzoekers sneller duidelijkheid hebben over hun lot. Ten slotte impliceert de 
omstandigheid dat de lijsten van veilige landen van herkomst verschillen van de ene lidstaat tot de andere niet 
dat de bestreden wet de richtlijn 2005/85/EG niet correct zou hebben omgezet; deze richtlijn voert een categorie 
van veilige landen van herkomst in en bepaalt de wijze om ze als zodanig te kwalificeren; de wetgever heeft dat 
voorschrift in acht genomen. 
 
 A.7.1.  In een tweede onderdeel doen de verzoekende partijen gelden dat de termijn die de vreemdeling 
wordt toebedeeld - de beslissing moet immers binnen een termijn van vijftien werkdagen worden genomen - om 
de redenen die hem ertoe hebben aangezet zijn land te ontvluchten uiteen te zetten en te staven, duidelijk te kort 
is of kennelijk onevenredig. 
 
 Zij voeren aan dat het vermoeden dat er geen vrees voor vervolging is, voor de betrokken asielzoeker, de 
bewijsvoering voor de gegrondheid van zijn aanvraag nog moeilijker maakt dan de bewijsvoering die wordt 
gevraagd van een gewone vluchteling. Rekening houdend met de tijd die de Dienst Vreemdelingenzaken nodig 
heeft om de voor de asielaanvraag verantwoordelijke Staat te bepalen, en die het CGVS nodig heeft om het 
dossier te onderzoeken na het verhoor van de asielzoeker, blijven er voor de kandidaat nog maar enkele dagen 
over om de talrijke nodige stappen te ondernemen voor de bewijsvoering die van hem wordt gevraagd. Een 
dermate korte termijn als die waarin de bestreden bepaling voorziet, maakt het voor de kandidaat niet mogelijk 
om zijn verhoor voor te bereiden, noch, voor de overheid, om op een behoorlijke, volledige en daadwerkelijke 
manier - zoals vereist bij de artikelen 8 en 23 van de richtlijn 2005/85/EG - na te gaan of uit de verklaringen van 
de asielzoeker duidelijk blijkt dat een gegronde vrees voor vervolging bestaat. De verzwaring van de bewijslast 
en de inkorting van de termijn voor behandeling van een asielaanvraag maken de termijn van vijftien dagen 
kennelijk onredelijk. Dat geldt des te meer omdat een beslissing tot niet-inoverwegingneming voor de 
asielzoeker het einde betekent van het recht op materiële hulp, en omdat hij geen recht heeft op een beroep met 
volle rechtsmacht naar aanleiding waarvan hij de elementen zou kunnen aanbrengen die hij wegens tijdsgebrek 
niet eerder heeft kunnen verzamelen. 
 
 A.7.2.  Zij geven eveneens aan dat de Commissaris voor de mensenrechten van mening was dat een analoge 
termijn waarin de Franse wet voorzag, de mogelijkheden van een grondig onderzoek van het dossier beperkte, en 
dat de vereiste van een voldoende lange termijn ook was geformuleerd door het Comité van Ministers van de 
Raad van Europa. 
 
 A.7.3.  Volgens de Ministerraad stemt de termijn van vijftien dagen overeen met de strekking van de 
richtlijn 2005/85/EG die de vereisten van een doeltreffende procedure en de rechten van de betrokkenen met 
elkaar wil verzoenen, en heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie het bestaan van versnelde procedures 
bekrachtigd. Die welke bij de bestreden wet is bepaald, wordt verantwoord door het bestaan van een vermoeden 
dat de asielzoeker geen risico loopt op vervolging of ernstige schade in zijn land van herkomst; zij houdt dus 
verband met de omstandigheden van de zaak en de grond van de aanvraag. Het Stuurcomité voor de 
mensenrechten, dat de aandacht vestigt op kortere termijnen in andere Staten, heeft zich niet over een 
minimumduur uitgesproken. 
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 A.7.4.  Het verlies van de materiële hulp gedurende de annulatieprocedure voor de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen volgt uit de toepassing van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van 
asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, en niet van de bestreden wet. De 
Ministerraad is van mening dat het middel in dat opzicht niet ontvankelijk is. De beperking van de 
rechtsmiddelen tot het annulatieberoep tegen de beslissing tot niet-inoverwegingneming, is bepaald bij 
artikel 39/2 van de wet van 15 december 1980, en is in overeenstemming met zowel de richtlijn 2005/85/EG 
(overweging 27) en de andere verdragsnormen, als de rechtspraak van de arresten nrs. 81/2008 en 95/2008. 
 
 A.7.5.  In hun memorie van antwoord doen de verzoekende partijen gelden dat het samengaan van een voor 
de asielzoeker ongunstig vermoeden en van een termijn van minder dan vijftien dagen om het te weerleggen, 
kennelijk onevenredig is. De Ministerraad geeft niet aan hoe de asielzoeker materieel gezien aan de vereisten van 
de wet zou kunnen beantwoorden. De korte termijnen waarin de wetgeving van andere Staten voorziet, zijn geen 
rechtvaardiging omdat het verstrijken van de termijnen er niet dezelfde gevolgen heeft. De onevenredigheid is 
des te groter daar een beslissing tot niet-inoverwegingneming een verlies van de materiële hulp en een beperking 
van de rechtsmiddelen impliceert. Er wordt in dat verband verwezen naar de zaak nr. 5488. Zij hebben, ten 
slotte, de wet van 12 januari 2007 niet kunnen bekritiseren omdat destijds de categorie van de asielzoekers 
afkomstig uit veilige landen van herkomst niet bestond. 
 
 A.7.6.  In zijn memorie van wederantwoord blijft de Ministerraad erbij dat de betwiste ongelijkheid niet 
volgt uit de wet van 19 januari 2012, en voert hij overigens aan dat, wat de korte termijn betreft, het vermoeden 
van veiligheid van het land van herkomst verantwoord is door de waarborgen die de vaststelling van dat 
vermoeden omringen. 
 
 
 Wat het tweede middel betreft 
 
 A.8.1.  Het tweede middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet, al 
dan niet in samenhang gelezen met : 
 
 -  de Belgische Grondwet, meer bepaald de artikelen 33 en 105 ervan; 
 
 -  het Verdrag van Genève, meer bepaald de artikelen 1 en 3 ervan; 
 
 -  het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, meer bepaald de artikelen 18 en 52 ervan; 
 
 -  de algemene beginselen van een eerlijke procedure, wapengelijkheid, behoorlijk bestuur en 
rechtszekerheid. 
 
 A.8.2.  De verzoekende partijen doen gelden dat artikel 57/6/1, laatste lid, van de voormelde wet van 
15 december 1980, ingevoegd bij artikel 9 van de bestreden wet, niet het aanvangspunt bepaalt van de termijn 
van vijftien werkdagen waarin het voorziet en waarbinnen de beslissing moet worden genomen om de 
asielaanvraag van een onderdaan van een « veilig land van herkomst » niet in overweging te nemen. 
 
 Zij zijn van mening dat die termijn een dwingende termijn is waarna het CGVS de bevoegdheid om zulk 
een beslissing te nemen, verliest. De bij de in het geding zijnde bepaling vastgelegde procedure wijkt echter af 
van het gemeen recht in zoverre zij de termijnen voor behandeling van de aanvraag inkort, in zoverre zij de 
aanvrager verplicht een vermoeden van onontvankelijkheid van zijn aanvraag te weerleggen, in zoverre zij een 
beroep met volle rechtsmacht voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen uitsluit, in zoverre zij het CGVS 
een bevoegdheid toekent waarover het niet beschikt in de andere gevallen, namelijk beslissen tot een « niet-
inoverwegingneming », en in zoverre die beslissing de asielzoekers uit de « veilige landen van herkomst » 
materiële hulp ontzegt terwijl die materiële hulp wel nog wordt toegekend aan de andere asielzoekers gedurende 
het onderzoek van hun beroep met volle rechtsmacht. 
 
 Na de termijn waarin de bestreden bepaling voorziet, moet het CGVS uitspraak doen op grond van de 
gemeenrechtelijke asielprocedure die is bepaald bij de artikelen 48/3 en 48/4 van de wet van 15 december 1980. 
De parlementaire voorbereiding van de bestreden wet bevestigt dat de intentie van de wetgever wel degelijk erin 
bestond een snelle procedure in te voeren en, ook al heeft hij geen sanctie noch bijzondere gevolgen gekoppeld 
aan het verstrijken van de termijn, toch is het van rechtswege dat het CGVS zijn bevoegdheid verliest. 
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 A.8.3.  De verzoekende partijen zijn van mening, op grond van het arrest nr. 162/2007 van 19 december 
2007, dat, aangezien het om een dwingende termijn gaat, het aanvangspunt ervan precies moet worden bepaald, 
zonder afhankelijk te zijn van de handelwijze van een van de partijen, en dat het door de adressaat moet zijn 
gekend. Dat is te dezen niet het geval omdat, in de veronderstelling dat de termijn ingaat op het ogenblik dat de 
Dienst Vreemdelingenzaken de asielaanvraag aan het CGVS overzendt, dat tijdstip geen vaststaande datum is en 
niet gekend is door de asielzoeker, die bijgevolg het slachtoffer is van een discriminatie. 
 
 A.9.1.  De Ministerraad voert aan dat de bestreden bepaling van toepassing is op alle asielzoekers die 
afkomstig zijn uit een veilig land van herkomst, en dat de Commissaris-generaal niet binnen een soortgelijke 
termijn uitspraak moet doen over de andere asielaanvragen, zodat die bepaling geen enkel verschil in 
behandeling creëert. 
 
 In ondergeschikte orde wijst hij erop dat de artikelen 49, 49/2 en 57/6 van de wet van 15 december 1980 
niet het aanvangspunt vastleggen van de termijn waarbinnen de Commissaris-generaal zich moet uitspreken; die 
laatste bepaling werd geldig verklaard door de Raad van State en bij het arrest nr. 81/2008 van 27 mei 2008. Hij 
is van mening dat het niet pertinent is zich te beroepen op het arrest nr. 162/2007, dat beslist dat een 
beroepstermijn die begint te lopen op een ogenblik dat de belastingplichtige nog geen kennis kan hebben van de 
inhoud van het aanslagbiljet, de rechten van verdediging van de betrokkene op onevenredige wijze beperkte, wat 
te dezen niet het geval is. 
 
 A.9.2.  In hun memorie van antwoord verwijzen de verzoekende partijen naar het antwoord dat de 
Ministerraad heeft gegeven, bij het onderzoek van het vierde middel, betreffende de aard van de termijn. Dat is 
een essentiële kwestie waarvoor het Hof bevoegd is, en niet de feitenrechter. Zij verwerpen de kwalificatie van 
termijn van orde, waarvoor de Ministerraad niettemin heeft geopteerd, door te doen gelden, enerzijds, dat de 
ontstentenis van een wetsbepaling die een specifiek gevolg verbindt aan het verstrijken van de termijn zich niet 
ertegen verzet dat hij als dwingende termijn wordt beschouwd en, anderzijds, dat die termijn de bevoegdheid 
ratione temporis van het CGVS bepaalt. De rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen die door 
de Ministerraad wordt vermeld bij het onderzoek van het vierde middel, is niet bindend voor het Hof; bovendien 
heeft zij betrekking op een asielzoeker van een Europees land die zich niet in een situatie bevindt die 
vergelijkbaar is met die van een asielzoeker uit een als veilig beschouwd land, en maakt zij geen einde aan de 
kwestie van de overschrijding van de termijn van vijftien dagen. Hetzelfde geldt voor het arrest nr. 81/2007 
[lees : 81/2008] van het Hof. 
 
 Zij blijven erbij dat het aanvangspunt van de termijn van vijftien dagen niet duidelijk is en dat door die 
onduidelijkheid de asielzoekers uit een als veilig beschouwd land niet kunnen weten of de versnelde procedure 
of de gewone procedure op hun aanvraag zal worden toegepast; die onduidelijkheid creëert bovendien een 
verschil in behandeling tussen die asielzoekers en de andere asielzoekers, voor wie de keuze van de procedure 
niet aan het vrije oordeel van het CGVS wordt overgelaten. 
 
 De onduidelijkheid die andere bepalingen van de wet van 15 december 1980 zou kenmerken, rechtvaardigt 
niet die van de bestreden bepaling. Het arrest nr. 162/2007 vormt wel degelijk een pertinente verwijzing omdat 
het aanvangspunt van de termijn belangrijk is in het licht van de rechten van de verdediging. 
 
 A.9.3.  In zijn memorie van antwoord is de Ministerraad van mening dat het argument dat is afgeleid uit 
een verschil in behandeling tussen asielzoekers naargelang hun aanvraag zal worden behandeld volgens de bij de 
bestreden bepaling vastgelegde procedure of volgens die welke is vastgelegd bij de artikelen 48/3, 48/4 en 57/6, 
1°, van de wet van 15 december 1980, een nieuw middel vormt dat niet ontvankelijk is en niet gegrond : 
enerzijds, omdat de bekritiseerde termijn een termijn van orde is en de overschrijding ervan derhalve zonder 
gevolg is en, anderzijds, omdat de bekritiseerde discriminatie niet uit de wet volgt, maar uit de manier waarop zij 
wordt toegepast. Zelfs indien de overschrijding van de termijn niet kan worden bestraft, maakt de bestreden 
bepaling het mogelijk de behandeling van de aanvragen te versnellen, omdat de beslissing van het CGVS binnen 
die termijn moet worden genomen. 
 
 
 Wat het derde middel betreft 
 
 A.10.1.  Het derde middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet, al 
dan niet in samenhang gelezen met : 
 
 -  de Belgische Grondwet, meer bepaald de artikelen 33 en 105 ervan; 
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 -  het Verdrag van Genève, meer bepaald de artikelen 1 en 3 ervan; 
 
 -  het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, meer bepaald de artikelen 18 en 52 ervan; 
 
 -  de richtlijn 2005/85/EG, meer bepaald de artikelen 30 en 31 ervan; 
 
 -  de algemene beginselen van bevoegdheidsdelegatie en wettigheid. 
 
 A.10.2.  De verzoekende partijen voeren aan dat, door de Koning de bevoegdheid toe te vertrouwen om de 
lijst van de « veilige landen van herkomst » te bepalen in plaats van ze zelf te bepalen, de bestreden bepaling de 
bevoegdheidverdelende regels schendt, rekening houdend met het feit dat, krachtens artikel 191 van de 
Grondwet, elke beperking van de rechten van vreemdelingen bij wet moet worden vastgelegd; dat geldt des te 
meer omdat het in het geding zijnde recht is verankerd in artikel 18 van het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie. 
 
 Wellicht is het waar dat de door het middel aangevoerde bepalingen zich niet ertegen verzetten dat de 
Koning de bevoegdheid krijgt om bepaalde uitvoeringsmaatregelen vast te leggen en dat de bestreden wet de 
criteria vaststelt die in aanmerking moeten worden genomen om die lijst op te stellen. Dat neemt echter niet weg 
dat de beslissing voortvloeit uit een ruime politieke beoordeling die aanzienlijke gevolgen heeft voor het 
migratiebeleid van België. 
 
 Wellicht is het ook waar dat de lijst soepel moet kunnen worden aangepast, rekening houdend met de 
wijzigende internationale politieke omstandigheden. Dat kan weliswaar rechtvaardigen dat de Koning wordt 
gemachtigd om wegens dringende noodzaak een land van de lijst te verwijderen. Maar die dringende noodzaak is 
er niet wanneer het erom gaat een land aan de lijst toe te voegen. Het arrest van 6 mei 2008 van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie in de zaak C-133/06 heeft overigens artikel 29 van de richtlijn 2005/85/EG, dat de 
Raad in staat stelde om, louter na raadpleging van het Europees Parlement, een gemeenschappelijke 
minimumlijst op Europees niveau op te stellen, nietig verklaard omdat het, wegens het politiek gevoelige 
karakter van die beslissing, niet verantwoord was dat aan de Raad een wetgevende bevoegdheid wordt verleend 
die uitgaat boven die welke in het Verdrag is neergelegd. 
 
 A.11.1.  De Ministerraad wijst erop dat het middel slechts betrekking heeft op een van de leden van het 
bestreden artikel 9. Hij voert aan dat de aan de wetgevende vergaderingen toegekende bevoegdheid om de 
fundamentele rechten te regelen slechts betrekking heeft op de rechten die in de Grondwet zijn ingeschreven, en 
dat artikel 191 ervan niet op pertinente wijze kan worden aangevoerd omdat de verzoekers geen discriminatie 
tussen Belgen en vreemdelingen aanvoeren. Er bestaan geen algemene beginselen voor bevoegdheidsdelegatie 
en wettigheid, en de regels inzake bevoegdheidsverdeling tussen de Staat, de gemeenschappen en de gewesten 
zijn in casu niet in het geding. De bestreden wet beperkt het asielrecht niet, maar zet het begrip « veilig land van 
herkomst » om in Belgisch recht door de Koning de criteria op te leggen die zijn bepaald bij de richtlijn die dat 
begrip vastlegt. De wet heeft die richtlijn dus niet kunnen schenden. De praktijk van negen lidstaten van de 
Europese Unie toont overigens aan dat de kritiek van de verzoekende partijen niet gegrond is. 
 
 Subsidiair voert de Ministerraad aan dat de criteria die moeten worden gehanteerd om de lijst van de veilige 
landen van herkomst te bepalen, vervat zijn in de wet zelf, die de grenzen bepaalt waarbinnen de Koning over 
een zekere beoordelingsbevoegdheid beschikt; de Raad van State heeft, in zijn advies dat voorafging aan de 
aanneming van het koninklijk besluit dat de voormelde lijst vastlegt, geoordeeld dat dit koninklijk besluit niet 
aan de afdeling wetgeving moest worden voorgelegd omdat het geen nieuwe rechtsregel bevatte en slechts een 
bestaande versnelde administratieve procedure toepasselijk maakte op de asielzoekers. 
 
 Hij voert bovendien aan dat de soepele regeling kan worden verantwoord, in wisselende omstandigheden, 
door overwegingen van doeltreffendheid en snelheid, zelfs wanneer het erom gaat een land aan de lijst toe te 
voegen. De wet wil een einde maken aan het oneigenlijk gebruik van de asielprocedure, voor doeleinden die niet 
het verkrijgen van een beschermingsstatus betreffen. De wetgever moet dus maatregelen kunnen nemen opdat 
diegenen die op rechtmatige wijze om die status verzoeken, zich erop kunnen beroepen. Het arrest van 6 mei 
2008 van het Hof van Justitie van de Europese Unie is niet pertinent omdat het uitspraak doet over de respectieve 
bevoegdheden van twee organen van de Europese Unie. 
 
 A.11.2.  In hun memorie van antwoord voeren de verzoekende partijen aan dat artikel 191 van de Grondwet 
pertinent is omdat het de wetgevende macht de bevoegdheid voorbehoudt om de uitoefening van de 
fundamentele rechten van de vreemdelingen te regelen; een omweg via de artikelen 10 en 11 van de Grondwet is 
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niet noodzakelijk en het Hof is bevoegd om een schending van de bevoegdheidsverdeling tussen wetgevende en 
uitvoerende macht af te keuren wanneer een wetgevend optreden vereist is. De praktijk van de andere Europese 
Staten is irrelevant rekening houdend met hun verschillende grondwetten. Men kan overigens niet stellen dat de 
wet, op grond van de richtlijn, duidelijke grenzen zou aangeven voor de beoordelingsbevoegdheid van de 
Koning : de lijsten van zogenoemde veilige landen verschillen immers dermate van de ene lidstaat van de 
Europese Unie tot de andere dat de in het geding zijnde grenzen niet als duidelijk kunnen worden beschouwd. 
Ten slotte rechtvaardigt de strijd tegen het oneigenlijk gebruik van de asielprocedure niet de snelheid waarmee 
de lijst van de zogenoemde veilige landen kan worden aangepast, in elk geval wat een toevoeging aan die lijst 
betreft. 
 
 A.11.3.  In zijn memorie van wederantwoord betwist de Ministerraad niet de bevoegdheid van het Hof om 
de rechtstreekse inachtneming van artikel 191 van de Grondwet te waarborgen, maar voert hij aan dat de 
draagwijdte van die bepaling niet erin bestaat, in alle aangelegenheden, enkel aan de wetgever de bevoegdheid 
toe te vertrouwen om toepasbare normen betreffende vreemdelingen te formuleren. Aangezien uit de vaste 
rechtspraak van het Hof volgt dat die bepaling slechts kan worden geschonden in zoverre bekritiseerde 
bepalingen een verschil in behandeling tussen bepaalde vreemdelingen en Belgen invoeren, is de grief van de 
verzoekende partijen die gebaseerd is op een « autonome » schending van alleen het voormelde artikel 191, niet 
gegrond in zoverre zij een bevoegdheidsdelegatie aan de Koning aanklaagt. Zij is evenmin gegrond in zoverre zij 
een schending aanklaagt van de bevoegdheidsverdeling tussen de wetgevende en de uitvoerende macht, omdat 
de verzoekers, los van artikel 191 van de Grondwet, niet de grondwettelijke norm aangeven die de bestreden 
maatregel aan de wetgever zou voorbehouden. 
 
 Volgens de Ministerraad dient niet ervan te worden uitgegaan dat het vastleggen van verschillende lijsten in 
de verschillende lidstaten van de Europese Unie zou aantonen dat de in de bestreden wet vermelde criteria om de 
beoordelingsbevoegdheid van de Koning af te bakenen, onvoldoende zouden zijn : elke Staat beschikt immers 
over een beoordelingsvrijheid om een richtlijn om te zetten, en de Koning beschikt zelf over zulk een vrijheid 
binnen de grenzen die Hem bij de wet zijn opgelegd. Men kan overigens niet de redenen die « de snelheid van de 
termijnen voor behandeling van de aanvragen » verantwoorden, loskoppelen van die welke de noodzakelijke 
snelheid om de lijst van de als veilig beschouwde landen aan te nemen, verantwoorden : het vaststellen van die 
lijst heeft immers een impact op de behandeling van de aanvragen. 
 
 
 Wat het vierde middel betreft 
 
 A.12.1.  Het vierde middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11, 22bis en 191 van de 
Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met : 
 
 -  het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind, meer bepaald artikel 22 ervan; 
 
 -  het Verdrag van Genève, meer bepaald de artikelen 1 en 3 ervan; 
 
 -  het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, meer bepaald de artikelen 3, 6 en 13 ervan; 
 
 -  het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, meer bepaald de artikelen 18, 24 tot 26, 47 en 
52 ervan; 
 
 -  de richtlijn 2005/85/EG, meer bepaald de artikelen 1, 8, 13, 17, 23 en 31 ervan; 
 
 -  de bepalingen van de programmawet van 24 december 2002 betreffende de voogdij over niet-begeleide 
minderjarige vreemdelingen, meer bepaald artikel 9, § 2; 
 
 -  de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 
 
 A.12.2.  De verzoekende partijen verwijten de bestreden bepaling de door hen bekritiseerde versnelde 
procedure op te leggen aan alle asielzoekers uit « veilige landen van herkomst », zonder een onderscheid te 
maken tussen de zogenoemde « kwetsbare » asielzoekers en de andere asielzoekers, zoals de HCR de wetgever 
daarom had verzocht. De zogenoemde kwetsbare asielzoekers behoren tot verschillende categorieën. 
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 A.12.3.  Een eerste categorie is die van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die een specifieke 
bescherming nodig hebben, die geregeld is bij artikel 479 van de programmawet van 24 december 2002 
(voogdij), bij het koninklijk besluit van 11 juli 2003 (asielprocedure) en bij de wet van 12 september 2011 
(specifiek verblijfsstatuut). Specifieke methoden voor de behandeling van een door die minderjarigen ingediende 
asielaanvraag werden geëist door de HCR, door een resolutie van de Raad van de Europese Unie, door het 
Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties, en door overweging 14 van de voormelde 
richtlijn 2005/85/EG. De versnelde procedure laat echter niet toe om alle voorschriften voor de behandeling van 
de asielaanvraag van zulke minderjarigen na te komen, aangezien op hen een ongunstig vermoeden weegt dat zij 
binnen een verkorte termijn van minder dan vijftien dagen moeten weerleggen. 
 
 A.12.4.  Een tweede categorie is die van de personen met een handicap, de ouderen en de getraumatiseerde 
personen. Zowel de HCR als de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen hebben aangegeven dat, voor de 
behandeling van een asielaanvraag ingediend door een persoon met een mentale stoornis, een diepgaander 
onderzoek vereist was dan in een gewoon geval, meer bepaald in het verleden van de betrokkene. Het zou 
verkeerd zijn om zulk een asielzoeker te belasten met een zwaardere bewijslast. De Europese Commissie 
overweegt trouwens om de procedurele waarborgen die reeds zijn vastgelegd voor de niet-begeleide 
minderjarige vreemdelingen tot die kwetsbare personen uit te breiden en ze van versnelde procedures vrij te 
stellen. Geen enkele waarborg van die orde werd door de bestreden wet vastgelegd, die die categorie van 
asielzoekers had moeten uitsluiten van de versnelde procedure, die hun onvoldoende flexibiliteit en tijd biedt. 
 
 A.13.1.  De Ministerraad geeft aan dat de wet ertoe strekt de behandeling van de gegevens te versnellen, 
maar steeds strikte voorwaarden impliceert; hij geeft aan dat beroepen kunnen worden ingesteld voor de Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen, en dat het onbelangrijk is dat dit beroep een annulatieberoep is. 
 
 Volgens de Ministerraad doet de wet geen afbreuk aan de maatregelen betreffende de niet-begeleide 
minderjarige vreemdelingen, en is de termijn van vijftien dagen een termijn van orde waarvan de aard het 
voorwerp zal uitmaken van een beslissing van de bevoegde feitenrechter. Hij merkt op dat aan die termijn geen 
enkele sanctie is gekoppeld, en dat er geen impliciete dwingende termijnen moeten worden gecreëerd daar waar 
er geen expliciete dwingende termijnen zijn. De inachtneming van de termijn dient alleen in aanmerking te 
worden genomen voor het beoordelen van de manier waarop de asielinstanties hun taken uitvoeren, en het is in 
die richting dat de rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen gaat. Een toepassing van beide 
wetgevingen blijft mogelijk omdat de termijn van vijftien dagen wordt beschouwd als een termijn van orde. 
Zelfs indien het zou gaan om een dwingende termijn - quod non -, zou de Commissaris-generaal niet langer 
bevoegd zijn om een beslissing tot niet-inoverwegingneming te nemen wanneer het onmogelijk was de termijn in 
acht te nemen. In dat geval zou de asielaanvraag worden behandeld volgens de gebruikelijke procedure omdat de 
nieuwe wet niets wegneemt van de bevoegdheden van de Commissaris. Hetzelfde geldt voor de personen met 
een handicap. 
 
 A.13.2.  In hun memorie van antwoord zijn de verzoekende partijen van mening dat de Ministerraad niet 
antwoordt op het vierde middel. Het individuele onderzoek dat door de Ministerraad wordt aangevoerd zal, 
wegens de versnelde procedure, noch behoorlijk, noch volledig zijn zoals vereist bij de artikelen 8 en 23 van de 
richtlijn 2005/85/EG; het zal niet kunnen waarborgen dat de verplichtingen die voor het CGVS gelden met 
betrekking tot de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, worden nagekomen. Op dezelfde wijze vormt het 
vermoeden van niet-gegrondheid van de aanvraag een onevenredige verzwaring van de bewijslast voor de 
kwetsbare asielzoekers. Men kan niet stellen, om staande te houden dat de waarborgen die zijn bepaald ten 
gunste van de betrokkenen in acht zullen worden genomen, dat de termijn waarover het CGVS beschikt om de 
aanvraag te onderzoeken een termijn van orde is zonder te erkennen dat het door de wetgever nagestreefde doel, 
namelijk een snellere behandeling van de aanvragen, niet kan worden bereikt. Dat bewijst dat de bestreden 
bepaling onevenredig is en dat die termijn wel degelijk een dwingende termijn is die de inachtneming van die 
waarborgen bedreigt. Beweren dat, indien het om een dwingende termijn gaat, het CGVS zal moeten beslissen 
op grond van de gewone procedure, is evenmin verantwoord omdat dat ertoe leidt dat alle asielzoekers afkomstig 
uit zogenoemde « veilige » landen, met inbegrip van de kwetsbare categorieën, op dezelfde manier worden 
behandeld. 
 
 A.13.3.  In zijn memorie van wederantwoord voert de Ministerraad aan dat de ingevoerde regeling geen 
afbreuk doet aan de maatregelen betreffende de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, noch aan het in 
overweging nemen van de kwetsbaarheid van personen met een handicap, van ouderen of van getraumatiseerde 
personen, ongeacht of dat voor het CGVS dan wel voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen gebeurt. De 
nieuwe wet doet geen afbreuk aan die bescherming en neemt niets weg van de bevoegdheden van het CGVS : zij 
voegt een mogelijkheid toe, die nieuw is, om een beslissing tot niet-inoverwegingneming te nemen. 
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- B - 

 

 B.1.  De verzoekende partijen vorderen de vernietiging van de wet van 19 januari 2012 

tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Uit het verzoekschrift blijkt 

dat het onderwerp van het beroep beperkt is tot artikel 9 van de bestreden wet, dat een 

artikel 57/6/1 in de voormelde wet van 15 december 1980 invoegt. 

 

 B.2.  Artikel 57/6/1 van de wet van 15 december 1980 bepaalt : 

 

 « De Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen is bevoegd om de 
aanvraag tot erkenning van de vluchtelingenstatus in de zin van artikel 48/3 of tot het 
bekomen van de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, die ingediend 
wordt door een onderdaan van een veilig land van herkomst of door een staatloze die 
voorheen in dat land zijn gewone verblijfplaats had, niet in overweging te nemen wanneer uit 
zijn verklaringen niet duidelijk blijkt dat, wat hem betreft, een gegronde vrees voor 
vervolging bestaat in de zin van het internationaal Verdrag betreffende de status van 
vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951, zoals bepaald in artikel 48/3 of dat er 
zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat hij een reëel risico loopt op het lijden van 
ernstige schade, zoals bepaald in artikel 48/4. 
 
 Een land van herkomst wordt als veilig beschouwd wanneer op basis van de 
rechtstoestand, de toepassing van de rechtsvoorschriften in een democratisch stelsel en de 
algemene politieke omstandigheden kan worden aangetoond dat er algemeen gezien en op 
duurzame wijze geen sprake is van vervolging in de zin van het internationaal Verdrag 
betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951, zoals bepaald 
in artikel 48/3 of dat er geen zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat de asielzoeker 
een reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade, zoals bepaald in artikel 48/4. Hierbij 
dient onder meer rekening te worden gehouden met de mate waarin bescherming geboden 
wordt tegen vervolging of mishandeling door middel van : 
 
 a)  de wetten en voorschriften van het land en de wijze waarop deze in de praktijk worden 
toegepast; 
 
 b)  de naleving van de rechten en vrijheden neergelegd in het Europees Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, het Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten of het Verdrag tegen foltering, in het 
bijzonder de rechten waarop geen afwijkingen uit hoofde van artikel 15, § 2, van voornoemd 
Europees Verdrag zijn toegestaan; 
 
 c)  de naleving van het non-refoulement beginsel; 
 
 d)  het beschikbaar zijn van een systeem van daadwerkelijke rechtsmiddelen tegen 
schending van voornoemde rechten en vrijheden. 
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 De beoordeling of een land een veilig land van herkomst is dient te stoelen op een reeks 
informatiebronnen waaronder in het bijzonder informatie uit andere lidstaten van de Europese 
Unie, de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen, de Raad van 
Europa en andere relevante internationale organisaties. 
 
 Op gezamenlijk voorstel van de minister en de minister van Buitenlandse Zaken en nadat 
de minister het advies van de Commissaris-generaal voor Vluchtelingen en de Staatlozen 
heeft ingewonnen, bepaalt de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de 
Ministerraad, ten minste eenmaal per jaar de lijst van veilige landen van herkomst. Deze lijst 
wordt meegedeeld aan de Europese Commissie. 
 
 De in het eerste lid bedoelde beslissing wordt met redenen omkleed met vermelding van 
de omstandigheden van de zaak en moet getroffen worden binnen een termijn van vijftien 
werkdagen ». 
 

 B.3.1.  De bestreden wet beoogt de richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en 

de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de 

lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied 

verblijven, in Belgisch recht om te zetten. Volgens de memorie van toelichting wordt bij die 

richtlijn « een billijke en transparante procedure » vastgelegd, « in overeenstemming met de 

algemene beginselen van het communautaire recht en het internationale recht, met inbegrip 

van de verplichtingen inzake de bescherming van vluchtelingen en de mensenrechten, opdat 

elke lidstaat dit beleid zou toepassen wanneer hij een einde maakt aan het illegaal verblijf van 

een onderdaan van een derde land » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-1825/001, p. 3). 

 

 B.3.2.  De bestreden bepaling werd ingevoegd via een amendement dat ertoe strekt de 

richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende minimumnormen voor de 

procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus, in 

Belgisch recht om te zetten. Die richtlijn is, volgens overweging 5 ervan, bedoeld om een 

minimumkader voor procedures voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus 

in te voeren. 

 

 De artikelen 29 tot 31 van de richtlijn bepalen : 

 

 « Artikel 29 - Gemeenschappelijke minimumlijst van derde landen die als veilig land van 
herkomst worden beschouwd 
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 1.  De Raad stelt, bij gekwalificeerde meerderheid op voorstel van de Commissie en na 
raadpleging van het Europees Parlement, een gemeenschappelijke minimumlijst van derde 
landen op die door de lidstaten als veilig land van herkomst worden beschouwd, 
overeenkomstig bijlage II. 
 
 2.  De Raad kan, bij gekwalificeerde meerderheid op voorstel van de Commissie en na 
raadpleging van het Europees Parlement, de minimale gemeenschappelijke lijst wijzigen door 
derde landen toe te voegen of te schrappen, overeenkomstig bijlage II. De Commissie beraadt 
zich over de aan haar gerichte verzoeken van de Raad of van een lidstaat om een voorstel tot 
wijziging van de gemeenschappelijke minimumlijst in te dienen. 
 
 3.  Wanneer zij haar voorstel op grond van de leden 1 en 2 uitwerkt, maakt de Commissie 
gebruik van informatie van de lidstaten, van haar eigen informatie en, voorzover nodig, van 
informatie van de UNHCR, de Raad van Europa en andere relevante internationale 
organisaties. 
 
 4.  Wanneer de Raad de Commissie verzoekt een voorstel in te dienen om een derde land 
van de gemeenschappelijke minimumlijst te schrappen, vervalt de verplichting voor de 
lidstaten overeenkomstig artikel 31, lid 2, ten aanzien van dit derde land op de dag die volgt 
op het besluit waarbij de Raad om indiening verzoekt. 
 
 5.  Wanneer een lidstaat de Commissie verzoekt een voorstel in te dienen om een derde 
land van de gemeenschappelijke minimumlijst te schrappen, stelt die lidstaat de Raad 
schriftelijk in kennis van het verzoek aan de Commissie. De verplichting voor die lidstaat 
overeenkomstig artikel 31, lid 2, vervalt ten aanzien van het derde land op de dag die volgt op 
de kennisgeving van het verzoek aan de Raad. 
 
 6.  Het Europees Parlement wordt op de hoogte gebracht van het vervallen van de 
verplichtingen krachtens de leden 4 en 5. 
 
 7.  Het vervallen van de verplichtingen krachtens de leden 4 en 5 neemt na drie maanden 
een einde, tenzij de Commissie, vóór het einde van deze periode, voorstelt om het derde land 
van de gemeenschappelijke minimumlijst te schrappen. De schorsing neemt in ieder geval een 
einde wanneer de Raad een voorstel van de Commissie om het derde land van de lijst te 
schrappen, afwijst. 
 
 8.  Op verzoek van de Raad deelt de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
mee of de situatie van een land op de gemeenschappelijke minimumlijst nog steeds 
overeenstemt met bijlage II. Wanneer de Commissie haar verslag voorlegt, kan zij alle door 
haar wenselijk geachte aanbevelingen of voorstellen doen. 
 
 Artikel 30 - Nationale aanmerking van derde landen als veilig land van herkomst 
 
 1.  Onverminderd artikel 29 kunnen de lidstaten voor de behandeling van asielverzoeken 
wetgeving handhaven of invoeren met het oog op de nationale aanmerking, overeenkomstig 
bijlage II, van andere derde landen dan de landen die op de gemeenschappelijke minimumlijst 
zijn opgenomen als veilige landen van herkomst. Dat kan inhouden dat een deel van een land 
als veilig wordt aangemerkt indien de voorwaarden van bijlage II voor dat deel zijn vervuld. 
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 2.  In afwijking van lid 1 kunnen de lidstaten voor de behandeling van asielverzoeken 
wetgeving die op 1 december 2005 van kracht is, handhaven met het oog op de nationale 
aanmerking van andere derde landen dan de landen die op de gemeenschappelijke 
minimumlijst zijn opgenomen als veilige landen van herkomst, indien zij zich ervan vergewist 
hebben dat personen in de betrokken derde landen over het algemeen noch zijn blootgesteld 
aan: 
 
 a)  vervolging in de zin van artikel 9 van Richtlijn 2004/83/EG, noch aan 
 
 b)  foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. 
 
 3.  De lidstaten kunnen tevens wetgeving die op 1 december 2005 van kracht is, 
handhaven voor de nationale aanmerking van een deel van een land als veilig of een land of 
een deel van een land als veilig voor een specifieke groep van personen in dat land, indien de 
in lid 2 genoemde voorwaarden voor dat deel of die groep zijn vervuld. 
 
 4.  Bij de beoordeling of een land een veilig land van herkomst is overeenkomstig de 
leden 2 en 3 houden de lidstaten rekening met de juridische situatie, met de toepassing van de 
rechtsvoorschriften en met de algemene politieke omstandigheden in het betrokken derde 
land. 
 
 5.  De beoordeling of een land een veilig land van herkomst is overeenkomstig dit artikel 
dient te stoelen op een reeks informatiebronnen, waaronder in het bijzonder informatie uit 
andere lidstaten, de UNHCR, de Raad van Europa en andere relevante internationale 
organisaties. 
 
 6.  De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de landen die overeenkomstig dit 
artikel als veilige landen van herkomst worden aangemerkt. 
 
 Artikel 31 - Het begrip ‘ veilig land van herkomst ’ 
 
 1.  Een derde land dat op grond van artikel 29 of artikel 30 als veilig land van herkomst is 
aangemerkt, kan voor een bepaalde asielzoeker, nadat zijn verzoek afzonderlijk is behandeld, 
alleen als veilig land van herkomst worden beschouwd wanneer : 
 
 a)  hij de nationaliteit van dat land heeft, of 
 
 b)  hij staatloos is en voorheen in dat land zijn gewone verblijfplaats had, 
 
 en wanneer hij geen substantiële redenen heeft opgegeven om het land in zijn specifieke 
omstandigheden niet als een veilig land van herkomst te beschouwen ten aanzien van de vraag 
of hij voor erkenning als vluchteling in aanmerking komt overeenkomstig 
Richtlijn 2004/83/EG. 
 
 2.  De lidstaten beschouwen overeenkomstig lid 1 het asielverzoek als ongegrond 
wanneer het derde land door de Raad als veilig is aangemerkt uit hoofde van artikel 29. 
 
 3.  De lidstaten stellen verdere nationale wetsvoorschriften en -bepalingen vast voor de 
toepassing van het begrip ‘ veilig land van herkomst ’ ». 
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 In bijlage II van die richtlijn worden de criteria aangegeven op grond waarvan het land 

van herkomst als veilig wordt beschouwd : 

 

 « Een land wordt als veilig land van herkomst beschouwd wanneer op basis van de 
rechtstoestand, de toepassing van de rechtsvoorschriften in een democratisch stelsel en de 
algemene politieke omstandigheden kan worden aangetoond dat er algemeen gezien en op 
duurzame wijze geen sprake is van vervolging in de zin van artikel 9 van 
Richtlijn 2004/83/EG; noch van foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of 
bestraffing; noch van dreiging van blind geweld bij internationale of interne gewapende 
conflicten. 
 
 Bij deze beoordeling wordt onder meer rekening gehouden met de mate waarin 
bescherming wordt geboden tegen vervolging of mishandeling door middel van : 
 
 a)  de desbetreffende wetten en andere voorschriften van het betrokken land en de wijze 
waarop die worden toegepast; 
 
 b)  de naleving van de rechten en vrijheden die zijn neergelegd in het Europees Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en/of het 
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en/of het Verdrag tegen 
foltering, in het bijzonder de rechten waarop geen afwijkingen uit hoofde van artikel 15, lid 2, 
van voornoemd Europees Verdrag zijn toegestaan; 
 
 c)  de naleving van het beginsel van non-refoulement van het Verdrag van Genève; 
 
 d)  het beschikbaar zijn van een systeem van daadwerkelijke rechtsmiddelen tegen 
schendingen van voornoemde rechten en vrijheden ». 
 

 De overwegingen 17 tot 19 van de richtlijn geven aan, met betrekking tot de veilige 

landen van herkomst : 

 

 « (17)  Fundamenteel voor de gegrondheid van een asielverzoek is de veiligheid van de 
asielzoeker in zijn land van herkomst. Indien een derde land als een veilig land van herkomst 
kan worden beschouwd, moeten de lidstaten het als veilig kunnen aanmerken en aannemen 
dat het voor een bepaalde asielzoeker veilig is, tenzij hij ernstige aanwijzingen van het 
tegendeel kan voorleggen. 
 
 (18)  Gezien het bereikte niveau van harmonisatie betreffende de erkenning van 
onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling, moeten gemeenschappelijke 
criteria voor het aanmerken van derde landen als veilige landen van herkomst worden 
vastgesteld. 
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 (19)  Indien de Raad zich ervan heeft vergewist dat aan deze criteria met betrekking tot 
een bepaald land van herkomst is voldaan, en bijgevolg dat land heeft opgenomen op de 
minimale gemeenschappelijke lijst van veilige landen van herkomst die op grond van deze 
richtlijn zal worden aangenomen, moeten de lidstaten worden verplicht, verzoeken van 
personen met de nationaliteit van dat land of van staatlozen die vroeger gewoonlijk in dat land 
verbleven, te onderzoeken op basis van de weerlegbare veronderstelling dat dat land veilig is. 
Gezien het politieke belang van de aanmerking van veilige landen van herkomst, met name in 
het licht van de gevolgen van een beoordeling van de mensenrechtensituatie in een land van 
herkomst en de gevolgen daarvan voor het beleid van de Europese Unie op het gebied van de 
externe betrekkingen, moet de Raad alle beslissingen tot vaststelling en wijziging van de lijst 
nemen na raadpleging van het Europees Parlement ». 
 

 B.3.3.  Het amendement waaruit de bestreden bepaling is ontstaan, werd als volgt 

verantwoord : 

 

 « Om het oneigenlijk gebruik van de asielprocedure tegen te gaan wordt de mogelijkheid 
voor de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen om een asielaanvraag 
niet in overweging te nemen uitgebreid met de asielaanvragen van onderdanen uit een veilig 
land van herkomst, waardoor dergelijke categorie van asielaanvragen op een snellere en 
efficiëntere kan worden verwerkt. 
 
 Dit amendement beoogt de invoering van het concept ‘ veilig land van herkomst ’ alsook 
de mogelijkheid tot het opstellen van een lijst met veilige landen van herkomst conform de 
Europese Richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende de 
minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de 
vluchtelingenstatus. 
 
 België heeft de afgelopen jaren een spectaculaire stijging gekend van het aantal 
asielaanvragen. Daarom is het onontbeerlijk om maatregelen te nemen die een invloed hebben 
op het aantal ingediende asielaanvragen en op de snelheid waarmee deze door de 
asielinstanties worden behandeld. Eveneens zijn er maatregelen nodig om het oneigenlijke 
gebruik van de asielprocedure tegen te gaan. 
 
 Het is daarom aangewezen om de bevoegdheden van de Commissaris-generaal uit te 
breiden en het mogelijk te maken om een asielaanvraag van een asielzoeker die afkomstig is 
uit een veilig land van herkomst niet in overweging te nemen indien blijkt dat de persoon in 
kwestie geen elementen aanbrengt die aantonen dat hij in het betreffende land wordt vervolgd 
of een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van de artikelen 48/3 en 48/4 van deze 
wet. 
 
 De federale wetgeving bevat vooralsnog geen bepaling die erin voorziet om deze 
categorie van asielaanvragen op een snelle en efficiëntere manier te behandelen. Nochtans 
gaat het over asielaanvragen van vreemdelingen waarvan wordt vermoed dat zij geen nood 
hebben aan internationale bescherming gezien zij afkomstig zijn uit een land dat veilig wordt 
geacht omdat er in dit land in het algemeen en op duurzame wijze geen sprake is van 
vervolging of ernstige schade in de zin van artikel 48/3 of 48/4. Bijgevolg is het belangrijk om 
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in deze gevallen een afdoend antwoord te bieden op dit oneigenlijke gebruik van de 
asielprocedure en om binnen zeer korte termijn te komen tot een finale beslissing. Het 
opstellen van een lijst met veilige landen van herkomst en het opnemen van een versnelde, 
specifieke procedure voor asielaanvragen die worden ingediend door onderdanen uit een 
veilig land van herkomst komen tegemoet aan deze actuele behoeftes. 
 
 De nadere regels voor het opstellen van een dergelijke nationale lijst van veilige landen 
van herkomst, overeenkomstig de richtlijn 2005/85/EG, houden in dat deze lijst wordt bepaald 
door de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit, op voorstel van de minister en van 
de minister van Buitenlandse Zaken, nadat hij het advies heeft ingewonnen van de 
commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen die als onafhankelijke en 
gespecialiseerde instantie beschikt over de nodige expertise. Opdat deze lijst beantwoordt aan 
de meest actuele situatie, wordt deze tenminste één maal per jaar opgesteld. Hier aan 
voorafgaand vindt een grondig onderzoek plaats dat rekening houdt met de bepalingen die 
voorop worden gesteld door de richtlijn 2005/85/EG inzake de voorwaarden waaraan een land 
dient te voldoen opdat het kan worden gekwalificeerd als een veilig land van herkomst en 
inzake de informatiebronnen waarop de beoordeling of een land al dan niet een veilig land 
van herkomst is dient te steunen. Tegen de beslissing inzake deze lijst kan een beroep worden 
ingesteld bij de Raad van State conform de algemeen geldende reglementering. 
 
 Het niet in overweging nemen van de asielaanvraag van een onderdaan van een veilig 
land van herkomst is niet te beschouwen als een grond van ‘ onontvankelijkheid ’ van deze 
asielaanvraag. De niet-inoverwegingneming omvat een individueel en inhoudelijk onderzoek 
van de asielaanvraag. Deze beslissing tot niet-inoverwegingneming heeft per definitie 
dezelfde aard als de beslissing van kennelijk ongegrondheid zoals bedoeld in de 
richtlijn 2005/85/EG, wat garanties biedt voor een individuele en effectieve beoordeling. Het 
gegrondheidsonderzoek bij de niet-inoverwegingneming van de asielaanvraag van een 
onderdaan uit een veilig land van herkomst genereert een zekere omkering van de bewijslast. 
Een individueel onderzoek blijft noodzakelijk maar het vermoeden geldt dat er voor de 
asielzoeker geen vrees bestaat voor vervolging of reëel risico op ernstige schade zoals bepaald 
in artikel 48/3 en 48/4 gezien zijn afkomst uit een veilig land van herkomst. Het komt toe aan 
de asielzoeker om substantiële redenen op te geven waaruit blijkt dat, in zijn specifieke 
omstandigheden, zijn land van herkomst niet als veilig kan worden beschouwd. Het loutere 
feit dat een asielzoeker afkomstig is uit een veilig land van herkomst zal in geen geval 
automatisch tot gevolg hebben dat diens asielaanvraag niet in overweging wordt genomen. 
Slechts indien, ná individueel onderzoek, blijkt dat de asielzoeker geen of onvoldoende 
elementen naar voren brengt waaruit blijkt dat hij in zijn land van herkomst daadwerkelijk 
wordt vervolgd of een reëel risico loopt op ernstige schade, zal zijn asielaanvraag niet in 
overweging worden genomen. 
 
 Gezien dit weerlegbaar vermoeden dat het land van herkomst veilig is en dat er bijgevolg 
geen nood is aan internationale bescherming wordt voor deze categorie van asielaanvragen 
een versnelde, specifieke procedure uitgewerkt waarbij de commissaris-generaal voor de 
Vluchtelingen en de Staatlozen sneller tot een uiteindelijke beslissing kan komen, wat een 
gunstig effect zal hebben op de behandelingstermijn van asielaanvragen uit deze landen » 
(Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-1825/003, pp. 6 en 7; in dezelfde zin, ibid., 
DOC 53-1825/005, pp. 7 tot 9). 
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 Ten aanzien van het eerste middel 

 

 B.4.1.  Het eerste middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11, 23 en 191 

van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 33, 42 en 105 ervan, met 

artikel 9 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, met 

verschillende internationaalrechtelijke bepalingen en met verschillende algemene 

rechtsbeginselen. 

 

 B.4.2.  Het middel is niet ontvankelijk in zoverre het is afgeleid uit de schending van 

artikel 191 van de Grondwet omdat de twee onderdelen van het middel die hierna worden 

onderzocht, verschillen in behandeling in het geding brengen tussen vreemdelingen die asiel 

aanvragen, en niet tussen Belgen en vreemdelingen. 

 

 Het is evenmin ontvankelijk in zoverre het is afgeleid uit de schending van artikel 23 en 

van de artikelen 10 en 11, in samenhang gelezen met de artikelen 33, 42 en 105, van de 

Grondwet, omdat de verzoekende partijen niet aangeven in welk opzicht die bepalingen 

zouden zijn geschonden. 

 

 B.5.1.  In een eerste onderdeel voeren de verzoekende partijen aan dat de bestreden 

bepaling een discriminatie creëert onder asielzoekers naargelang het land waarvan zij 

afkomstig zijn al dan niet een veilig land van herkomst is, in de zin van de bestreden 

bepaling : in het eerste geval doet deze op hen een vermoeden wegen volgens hetwelk zij 

geen gegronde vrees hebben voor vervolging in de zin van het Internationaal Verdrag 

betreffende de status van vluchtelingen ondertekend te Genève op 28 juli 1951, noch om 

ernstige schade te lijden, zoals bedoeld in de artikelen 48/3 en 48/4 van de wet van 

15 december 1980; dat vermoeden leidt tot een verzwaring van de bewijslast, die niet aan de 

andere asielzoekers wordt opgelegd. 

 

 B.5.2.  Dat verschil in behandeling vloeit voort uit de tenuitvoerlegging van de 

richtlijn 2005/85/EG, die in artikel 31, lid 1, bepaalt dat een veilig land van herkomst alleen 

als zodanig kan worden beschouwd wanneer de asielzoeker geen substantiële redenen heeft 

opgegeven dat dit niet het geval zou zijn; dat verschil berust op een objectief criterium, en de 

bestreden bepaling vormt een pertinente maatregel in het licht van het nagestreefde doel, zoals 

beschreven in B.3.3. Rekening houdend met het feit dat de asielzoeker de elementen moet 
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bewijzen die hij aanvoert om zijn behoefte aan bescherming te verantwoorden (artikel 4 van 

de richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 « inzake minimumnormen voor de 

erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die 

anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende 

bescherming »), heeft de wetgever redelijkerwijze kunnen aannemen dat de fundamentele 

rechten van de asielzoekers die afkomstig zijn uit landen die als veilig worden beschouwd op 

grond van criteria die niet worden betwist, niet worden geschonden, en die asielzoekers 

derhalve kunnen onderwerpen aan een bewijsregeling die veeleisender is dan die welke is 

bepaald voor de andere asielzoekers. In zijn arrest M.M. t. Ierland van 22 november 2012 

(C-277/11) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie aangegeven dat de lidstaten een 

plicht tot samenwerking met de verzoeker hadden « om alle elementen te verzamelen die het 

verzoek kunnen staven ». De door het Hof van Justitie vermelde plicht is die welke aan de 

lidstaten is opgelegd bij artikel 4, lid 1, tweede zin, van de voormelde richtlijn, krachtens 

hetwelk « de lidstaat […] tot taak [heeft] om de relevante elementen van het verzoek in 

samenwerking met de verzoeker te beoordelen ». Die beoordeling komt overeen met die 

welke, steunend op een reeks « informatiebronnen, waaronder in het bijzonder informatie uit 

andere lidstaten, de UNHCR, de Raad van Europa en andere relevante internationale 

organisaties » (artikel 30, lid 5, van de richtlijn 2005/85/EG), de lidstaten toelaat te bepalen of 

een land een veilig land van herkomst is. 

 

 B.5.3.  Het Hof moet onderzoeken of die maatregel onevenredige gevolgen heeft. 

 

 B.5.4.  In dat verband dient rekening te worden gehouden met het feit dat de 

richtlijn 2005/85/EG, die de vaststelling beoogt van minimumnormen voor de procedures 

voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus (artikel 1), de lidstaten de 

mogelijkheid biedt gunstigere normen voor die procedures in te voeren of te handhaven, op 

voorwaarde dat die normen verenigbaar zijn met de richtlijn (artikel 5). De richtlijn verzet 

zich dus ertegen dat strengere normen worden aangenomen dan die welke zij bepaalt. 

 

 Te dezen vereist het bestreden artikel 57/6/1 van de wet van 15 december 1980 dat « uit 

[de] verklaringen [van de asielzoeker] […] duidelijk blijkt dat, wat hem betreft, een gegronde 

vrees voor vervolging bestaat […] of dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat 

hij een reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade ». 
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 Artikel 31 van de richtlijn 2005/85/EG bepaalt op zijn beurt met name dat een als veilig 

beschouwd land van herkomst waarvan de asielzoeker de nationaliteit heeft, alleen als 

zodanig kan worden beschouwd « wanneer [die asielzoeker] geen substantiële redenen heeft 

opgegeven om het land in zijn specifieke omstandigheden niet als een veilig land van 

herkomst te beschouwen ten aanzien van de vraag of hij voor erkenning als vluchteling in 

aanmerking komt overeenkomstig richtlijn 2004/83/EG [van de Raad van 29 april 2004 

inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen 

als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud 

van de verleende bescherming] ». 

 

 B.5.5.  Uit de formulering van de bestreden bepaling blijkt niet dat de wetgever, die 

« substantiële redenen [beoogt] waaruit blijkt dat [het] land van herkomst niet als veilig kan 

worden beschouwd » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-1825/005, p. 9), zou hebben 

willen afwijken van hetgeen de richtlijn bepaalt, om de omkering van het vermoeden waarin 

die bepaling voorziet moeilijker te maken : het vermoeden blijft gehandhaafd indien de 

asielzoeker niet reageert of indien hij dat wel doet, maar zonder « ernstige aanwijzingen van 

het tegendeel [voor te leggen] » (overweging 17 van de voormelde richtlijn 2005/85/EG; 

overweging 19 is op analoge wijze geformuleerd). Niets wijst erop in welk opzicht het minder 

streng zou zijn om van de asielzoeker te eisen dat hij « substantiële redenen [opgeeft] om » 

het vermoeden als niet-gegrond te beschouwen, dan van hem te eisen dat uit zijn verklaringen 

duidelijk blijkt dat hij vreest te worden vervolgd of ernstige schade, zoals bedoeld in de 

bestreden wet, te lijden. 

 

 In de parlementaire voorbereiding wordt overigens aangegeven dat het amendement 

waaruit de bestreden bepaling is ontstaan, de criteria overneemt die de richtlijn hanteert om de 

veilige landen te bepalen (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-1825/006, p. 40). 

 

 B.5.6.  Door van de asielzoeker enkel te eisen dat uit zijn verklaringen duidelijk blijkt dat, 

wat hem betreft, een gegronde vrees voor vervolging bestaat of dat er zwaarwegende gronden 

zijn om aan te nemen dat hij een reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade zoals 

bepaald in de wet, vereist de bestreden bepaling van hem niet dat hij de voorwaarden vervult 

om als vluchteling te worden erkend. Die voorwaarden zullen worden onderzocht wanneer 
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zijn aanvraag in overweging zal zijn genomen na verloop van de procedure die bij de 

bestreden bepaling is ingevoerd en die dus een ander doel heeft en beperkt is tot de vraag of 

de asielzoeker ernstige elementen aanbrengt die het vermoeden dat is vastgelegd krachtens de 

richtlijn 2005/85/EG en de wet die ze in Belgisch recht omzet, kunnen omkeren. De beslissing 

om de aanvraag niet in overweging te nemen berust op inhoudelijke elementen. Het snelle 

onderzoek van deze elementen heeft geen onevenredige gevolgen, rekening houdend met de 

waarborgen die het vastleggen van de lijst van de als veilig beschouwde landen omringen. 

 

 B.5.7.  Het onderscheid dat door de verzoekende partijen wordt gemaakt tussen de 

« kennelijk ongegronde » aanvragen en de aanvragen « die niet kennelijk gegrond zijn », 

berust niet op de formulering van de bestreden bepaling, maar op een interpretatie die zij 

geven aan uittreksels van de parlementaire voorbereiding (Parl. St., Kamer, 2011-2012, 

DOC 53-1825/003, p. 6, en DOC 53-1825/005, p. 9). Hoe dan ook, uit de tekst zelf van de 

bestreden bepaling blijkt dat een asielzoeker die wil vermijden dat zijn aanvraag niet in 

overweging wordt genomen, aan de overheidsinstantie die is gemachtigd om zich over die 

inoverwegingneming uit te spreken de in B.5.5 vermelde « ernstige aanwijzingen van het 

tegendeel » moet voorleggen, die toelaten het krachtens die bepaling vastgelegde vermoeden 

te weerleggen en die afzonderlijk worden behandeld, zoals bepaald in artikel 31 van de 

richtlijn 2005/85/EG. Voor het overige dient een duidelijke bepaling niet te worden 

geïnterpreteerd. 

 

 B.5.8.  Met zijn arrest nr. 20/93 van 4 maart 1993 heeft het Hof weliswaar bepalingen van 

de voormelde wet van 15 december 1980 vernietigd die eveneens voorzagen in een omkering 

van de bewijslast in de ontvankelijkheidsprocedure voor vreemdelingen die afkomstig waren 

uit een land waaruit, tijdens het jaar voordien, ten minste 5 pct. van de asielzoekers afkomstig 

was en in zoverre minder dan 5 pct. gunstige beslissingen te hunnen aanzien waren gewezen : 

in dat geval kon de minister of zijn gemachtigde weigeren om de aanvraag in overweging te 

nemen, tenzij de vreemdeling elementen aanbracht dat er ernstige aanwijzingen bestonden 

van gevaar voor zijn leven of zijn vrijheid. 
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 B.5.9.  De bij het arrest nr. 20/93 afgekeurde bepaling was afhankelijk van het aantal 

ontvangen en ingewilligde asielaanvragen, en niet van een kwalificatie toegekend aan het land 

van herkomst van de asielzoekers, waarbij het als veilig werd erkend op grond van criteria die 

waren vastgelegd bij een Europese richtlijn. Het is dus niet pertinent het gezag van gewijsde 

van het voormelde arrest aan te voeren. 

 

 Bovendien impliceert de omstandigheid dat een wetsbepaling in het verleden 

discriminerend is bevonden, niet dat een analoge of, zoals te dezen, een gedeeltelijk analoge 

bepaling op een later tijdstip op dezelfde manier moet worden beoordeeld : enerzijds, omdat 

de omstandigheden en de context mogelijk zijn geëvolueerd rekening houdend met, 

bijvoorbeeld, het feit dat het recht van de Unie thans zelf voorziet in een mechanisme van 

omkering van het vermoeden, dat de lidstaten moeten invoeren in hun interne recht, 

anderzijds, omdat uit wat is aangegeven in de overweging B.5.5 volgt dat de wetgever, met 

die invoering, geen discriminatie onder de betrokkenen heeft gecreëerd. Dat geldt des te meer 

daar de bestreden wet op de asielzoeker geen onevenredige last doet wegen rekening houdend 

met, enerzijds, de waarborgen die worden gevormd door de criteria bepaald bij artikel 57/6/1 

en op grond waarvan een land wordt opgenomen in de lijst van de als veilig beschouwde 

landen van herkomst en, anderzijds, het feit dat de wetgever heeft gewild dat de aanvragen 

afkomstig van onderdanen van als veilig beschouwde landen door waarborgen zouden zijn 

omringd - zoals aangegeven in artikel 57/6/1, laatste lid - en individueel en effectief zouden 

worden beoordeeld (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-1825/005, p. 9, en 

DOC 53-1825/006, pp. 12 en 17). 

 

 Weliswaar bieden andere wetsbepalingen, zoals de artikelen 52, § 1, 2°, en 52/2, § 2, van 

de wet van 15 december 1980, de mogelijkheid om asielaanvragen die kennelijk niet gegrond 

zouden zijn, snel te verwerpen. De wetgever kon echter oordelen, binnen de grenzen van de 

beoordelingsbevoegdheid waarover hij beschikt, dat die bepalingen niet de voordelen boden 

in termen van doeltreffendheid en ontradend effect, die de bij de bestreden wet ingevoerde 

procedure wel biedt, rekening houdend met, meer bepaald, het feit dat die bepalingen, naast 

het optreden van de Commissaris-generaal, in dat van de Minister of zijn gemachtigde 

voorzien. 

 

 B.5.10.  Het eerste onderdeel van het eerste middel is niet gegrond. 
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 B.6.1.  In een tweede onderdeel baseren de verzoekende partijen zich op de beperking, tot 

vijftien dagen, van de termijn waarbinnen, krachtens artikel 57/6/1, laatste lid, de 

Commissaris-generaal een beslissing moet nemen, om aan te voeren dat de asielzoekers die 

onderdaan zijn van een veilig land van herkomst niet over een voldoende lange termijn 

beschikken om de elementen aan te brengen die, wat hen betreft, toelaten het bij de bestreden 

bepaling ingevoerde vermoeden om te keren. 

 

 B.6.2.  Wanneer de wetgever wordt geconfronteerd met de noodzaak om in middelen te 

voorzien voor het behandelen van het contentieux dat wordt veroorzaakt door een groot aantal 

asielzoekers, kan hij op legitieme wijze versnelde procedures invoeren (EHRM, 2 februari 

2012, I.M. t. Frankrijk). De verzoekende partijen beweren ten onrechte dat zulke maatregelen 

ertoe zouden kunnen leiden dat de asielzoeker het recht op materiële hulp en een beroep met 

volle rechtsmacht worden ontzegd, omdat het daarbij gaat om het gevolg van bepalingen die 

niets met de bestreden bepalingen te maken hebben, en omdat in elk geval de bestreden 

maatregelen des te minder aanvechtbaar zijn wanneer, zoals te dezen, de asielzoekers 

afkomstig zijn uit landen die als veilig worden beschouwd op grond van criteria die zijn 

vastgelegd bij een Europese richtlijn en bij de wet die ze in Belgisch recht omzet. 

 

 B.6.3.  Overigens voorziet artikel 57/6/1, laatste lid, in een termijn van vijftien 

werkdagen waarbinnen de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zijn 

beslissing moet nemen en die moet worden geacht, bij ontstentenis van tegengestelde 

aanwijzingen in de wet, in te gaan vanaf de ontvangst, door de Commissaris-generaal, van de 

aanvraag die hem door de Dienst Vreemdelingenzaken wordt overgezonden. 

 

 Die termijn mag dus niet worden verward met de periode waarover de asielzoekers 

beschikken om de elementen te verzamelen die nuttig zijn voor het onderzoek van hun 

dossier, iets waarop zij zich kunnen toeleggen voordat zij zich wenden tot de Commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. 

 

 B.6.4.  Het tweede onderdeel van het eerste middel is niet gegrond. 

 

 B.6.5.  De combinatie van de artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet met de 

internationaalrechtelijke bepalingen en met de algemene rechtsbeginselen die door de 

verzoekende partijen worden aangevoerd, leidt niet tot een andere conclusie. 
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 Ten aanzien van het tweede middel 

 

 B.7.1.  Het tweede middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 191 van 

de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 33 en 105 ervan, met 

verschillende internationaalrechtelijke bepalingen en met verschillende algemene 

rechtsbeginselen. 

 

 B.7.2.  Om de in B.4.2 aangegeven redenen is het middel niet ontvankelijk, noch in 

zoverre het is afgeleid uit de schending van artikel 191 van de Grondwet, noch in zoverre het 

is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11, in samenhang gelezen met de 

artikelen 33 en 105, van de Grondwet. 

 

 B.8.1.  De verzoekende partijen zijn van mening dat de asielzoekers die onderdaan zijn 

van een als veilig beschouwd land van herkomst, zouden worden gediscrimineerd ten opzichte 

van de andere asielzoekers doordat artikel 57/6/1, laatste lid, dat de termijn waarbinnen de 

Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zijn beslissing moet nemen en 

die de verzoekende partijen als een dwingende termijn beschouwen, vaststelt op vijftien 

werkdagen, niet het aanvangspunt van die termijn bepaalt, zodat rechtsonzekerheid een risico 

van willekeur zou doen ontstaan in het nadeel van de betrokkenen, alsook een verschil in 

behandeling tussen asielzoekers naargelang de door de bestreden bepalingen vastgestelde 

procedure al dan niet zou worden toegepast. 

 

 B.8.2.  Zoals in B.6.3 werd aangegeven, is de termijn van vijftien werkdagen waarin de 

bestreden bepaling voorziet, die waarover de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en 

de staatlozen beschikt om een beslissing te nemen; door het stilzwijgen van de wet moet men 

redelijkerwijs ervan uitgaan dat die termijn begint te lopen op het ogenblik dat het dossier 

aanhangig wordt gemaakt bij de Commissaris-generaal, zodat geen enkel risico van willekeur 

inzake het aanvangspunt van de termijn aanleiding zou kunnen geven tot het verschil in 

behandeling dat de verzoekende partijen aanklagen. 
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 Voor het overige en zonder dat moet worden bepaald of die termijn van vijftien dagen al 

dan niet een dwingende termijn is, dient erop te worden gewezen dat de bepaling die in die 

termijn voorziet, ertoe strekt de procedure te regelen van het onderzoek waarmee de 

Commissaris-generaal is belast, en niet de voorwaarden te bepalen waaronder de asielzoeker 

zijn rechten uitoefent. 

 

 B.8.3.  Het tweede middel is niet gegrond. 

 

 B.8.4.  De combinatie van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet met de 

internationaalrechtelijke bepalingen en met de algemene rechtsbeginselen die door de 

verzoekende partijen worden aangevoerd, leidt niet tot een andere conclusie. 

 

 

 Ten aanzien van het derde middel 

 

 B.9.1.  Het derde middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 191 van 

de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 33 en 105 ervan, met 

verschillende internationaalrechtelijke bepalingen en met algemene rechtsbeginselen. 

 

 B.9.2.  De verzoekende partijen verwijten de bestreden bepaling dat zij de Koning de 

bevoegdheid toevertrouwt om de lijst van de veilige landen van herkomst te bepalen en ze aan 

te vullen, terwijl het gaat om een bevoegdheid van de wetgevende macht. 

 

 B.10.1.  Hoewel het Hof niet bevoegd is om een aantasting van de scheiding der machten 

als zodanig af te keuren, en de verzoekende partijen niet preciseren tussen welke categorieën 

van personen een discriminatie zou zijn gecreëerd, kan het middel in die zin worden begrepen 

dat het het verschil in behandeling ter discussie stelt dat de wet creëert tussen asielzoekers 

naargelang een norm die hun situatie regelt, het werk is van de wetgevende macht of, zoals te 

dezen, van de uitvoerende macht die door de wetgevende macht is gemachtigd. 

 

 Het middel is niet ontvankelijk in zoverre het artikel 191 van de Grondwet aanvoert, om 

de in B.4.2 aangegeven redenen. 
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 B.10.2.  Een wetgevende machtiging ten gunste van de uitvoerende macht die een 

aangelegenheid betreft die niet door de Grondwet aan de wetgever is voorbehouden, is niet 

ongrondwettig. In dat geval maakt de wetgever immers gebruik van de hem door de 

Grondwetgever verleende vrijheid om in een dergelijke aangelegenheid te beschikken. Het 

Hof is niet bevoegd om een bepaling af te keuren die de bevoegdheidsverdeling tussen de 

wetgevende macht en de uitvoerende macht regelt, tenzij die bepaling indruist tegen de regels 

inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de Staat, de gemeenschappen en de gewesten of 

tenzij de wetgever een categorie van personen het optreden van een democratisch verkozen 

vergadering, waarin de Grondwet uitdrukkelijk voorziet, ontzegt. 

 

 B.10.3.  Het derde middel is niet gegrond. 

 

 B.10.4.  De combinatie van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet met de 

internationaalrechtelijke bepalingen en met de algemene rechtsbeginselen die door de 

verzoekende partijen worden aangevoerd, leidt niet tot een andere conclusie. 

 

 

 Ten aanzien van het vierde middel 

 

 B.11.1.  Het vierde middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11, 22bis, 23 

en 191 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met verschillende 

internationaalrechtelijke bepalingen, met de bepalingen van de programmawet van 

24 december 2002 betreffende de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, 

meer bepaald artikel 9, § 2, ervan, en met het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. 

 

 B.11.2.  Om de in B.4.2 aangegeven redenen, is het middel niet ontvankelijk in zoverre 

het is afgeleid uit de schending van artikel 191 van de Grondwet. 

 

 B.12.1.  De verzoekende partijen zijn van mening dat de bestreden bepaling 

discriminerend is in zoverre zij een identieke behandeling voorbehoudt aan alle asielzoekers 

die onderdaan zijn van een veilig land van herkomst, terwijl de situatie van de niet-begeleide 

minderjarige vreemdelingen en van andere kwetsbare personen zoals personen met een 

handicap, ouderen of getraumatiseerde personen specifieke bepalingen vereist. 
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 B.12.2.  Overweging 14 van de richtlijn 2005/85/EG is als volgt geformuleerd : 

 

 « Voorts moeten voor alleenstaande minderjarigen vanwege hun kwetsbaarheid 
specifieke procedurele waarborgen worden vastgelegd. In dit verband moeten de lidstaten in 
eerste instantie de belangen van het kind in overweging nemen ». 
 

 De richtlijn voorziet overigens in waarborgen voor kwetsbare personen en 

minderjarigen : de artikelen 13, lid 3, onder a), en 17 bepalen immers : 

 

 « Artikel 13 - Vereisten voor het persoonlijke onderhoud 
 
 […] 
 
 3.  De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat een persoonlijk 
onderhoud plaatsvindt in zodanige omstandigheden dat een asielzoeker de gronden voor zijn 
asielverzoek uitvoerig uiteen kan zetten. Met het oog hierop dienen de lidstaten : 
 
 a)  erop toe te zien dat de persoon die het persoonlijke onderhoud afneemt voldoende 
bekwaam is om rekening te houden met de persoonlijke of algemene omstandigheden die een 
rol spelen bij het asielverzoek, met inbegrip van de culturele achtergrond en kwetsbaarheid 
van de asielzoeker, voorzover dat mogelijk is, en 
 
 […] 
 
 Artikel 17 - Waarborgen voor niet-begeleide minderjarigen 
 
 1.  De lidstaten dienen ten aanzien van alle in deze richtlijn vervatte procedures en 
onverminderd de artikelen 12 en 14 : 
 
 a)  zo snel mogelijk maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat de niet-begeleide 
minderjarige bij de behandeling van het asielverzoek wordt vertegenwoordigd en/of 
bijgestaan door een vertegenwoordiger. Deze vertegenwoordiger kan de vertegenwoordiger 
zijn zoals bedoeld in artikel 19 van Richtlijn 2003/9/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot 
vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten; 
 
 b)  erop toe te zien dat de vertegenwoordiger in de gelegenheid wordt gesteld de niet-
begeleide minderjarige te informeren over de betekenis en de mogelijke gevolgen van het 
persoonlijke onderhoud en, indien nodig, over de wijze waarop hij zich op het persoonlijke 
onderhoud dient voor te bereiden. De lidstaten staan de vertegenwoordiger toe bij dat 
onderhoud aanwezig te zijn, vragen te stellen en opmerkingen te maken, binnen het kader dat 
wordt bepaald door de persoon die het onderhoud afneemt. 
 
 De lidstaten kunnen verlangen dat de niet-begeleide minderjarige bij het persoonlijke 
onderhoud aanwezig is, zelfs als hij vergezeld wordt door de vertegenwoordiger. 
 
 2.  De lidstaten kunnen afzien van de aanwijzing van een vertegenwoordiger indien de 
niet-begeleide minderjarige : 
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 a)  naar alle waarschijnlijkheid meerderjarig zal zijn voordat in eerste aanleg een 
beslissing wordt gegeven, of 
 
 b)  kosteloos een beroep kan doen op een juridische adviseur of raadsman die door het 
nationale recht als zodanig is erkend om de hoger bedoelde taken van de vertegenwoordiger te 
vervullen, of 
 
 c)  gehuwd is of gehuwd geweest is. 
 
 3.  De lidstaten kunnen, overeenkomstig de wet- en regelgeving die op 1 december 2005 
van kracht is, ook van de aanwijzing van een vertegenwoordiger afzien indien de niet-
begeleide minderjarige 16 jaar of ouder is, tenzij hij niet zonder vertegenwoordiger de 
verzoekprocedure kan volgen. 
 
 4.  De lidstaten zorgen ervoor dat : 
 
 a)  als een niet-begeleide minderjarige persoonlijk wordt gehoord over zijn asielverzoek 
zoals bedoeld in de artikelen 12, 13 en 14, dat onderhoud afgenomen wordt door een persoon 
die de nodige kennis heeft van de bijzondere behoeften van minderjarigen; 
 
 b)  een ambtenaar die beschikt over de nodige kennis van de bijzondere behoeften van 
minderjarigen de beslissing van de beslissingsautoriteit met betrekking tot het asielverzoek 
van een niet-begeleide minderjarige voorbereidt. 
 
 5.  De lidstaten kunnen in het kader van de behandeling van een asielverzoek besluiten 
om door middel van een medisch onderzoek de leeftijd van een niet-begeleide minderjarige 
vast te stellen. 
 
 In gevallen waarin een dergelijk medisch onderzoek wordt verricht, zorgen de lidstaten 
ervoor dat : 
 
 a)  de niet-begeleide minderjarige, voordat het asielverzoek wordt behandeld, in een taal 
die hij redelijkerwijs geacht kan worden te begrijpen, in kennis wordt gesteld van het feit dat 
mogelijk een medisch onderzoek zal worden verricht om zijn leeftijd vast te stellen. Daarbij 
wordt onder meer informatie verstrekt over de onderzoeksmethode en over de mogelijke 
gevolgen van het medische onderzoek voor de behandeling van het asielverzoek, alsook over 
de gevolgen indien de niet-begeleide minderjarige weigert het medische onderzoek te 
ondergaan; 
 
 b)  de niet-begeleide minderjarige en/of zijn vertegenwoordiger ermee instemt dat een 
onderzoek wordt verricht om de leeftijd van de betrokken minderjarige vast te stellen, en dat 
 
 c)  de beslissing tot afwijzing van een asielverzoek van een niet-begeleide minderjarige 
die heeft geweigerd dit medische onderzoek te ondergaan, niet enkel op die weigering wordt 
gebaseerd. 
 
 Het feit dat een niet-begeleide minderjarige heeft geweigerd een dergelijk medisch 
onderzoek te ondergaan, belet de beslissingsautoriteit niet een beslissing over het asielverzoek 
te nemen. 
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 6.  Bij de uitvoering van de bepalingen van dit artikel laten de lidstaten zich in eerste 
instantie leiden door het belang van het kind ». 
 

 B.12.3.  Ook al is het juist dat de bestreden bepaling voor de niet-begeleide minderjarige 

vreemdelingen geen enkele specifieke maatregel bevat, blijft het feit dat de bestreden wet hen 

in geen enkel opzicht verhindert om, bij de toepassing van de bij het bestreden artikel 57/6/1 

ingevoerde procedure, het voordeel te genieten van de bepalingen die voor hen zijn 

vastgelegd bij de regelgeving die van toepassing is op asielzoekers, in het bijzonder bij 

artikel 479 van de programmawet van 24 december 2002 (voogdij over niet-begeleide 

minderjarige vreemdelingen) en bij het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de 

werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en 

de staatlozen. 

 

 De bestreden bepaling dient bovendien te worden geïnterpreteerd, rekening houdend met 

artikel 17, leden 4 en 6, van de richtlijn 2005/85/EG, in die zin dat zij geen afbreuk doet aan 

de verplichting, voor de Commissaris-generaal, om de kwetsbaarheid van de niet-begeleide 

minderjarige vreemdelingen in aanmerking te nemen bij het onderzoek van hun aanvraag. 

 

 De termijn van vijftien dagen die door de verzoekende partijen wordt bekritiseerd, is 

vastgelegd, zoals in B.8.2 wordt aangegeven, bij een bepaling die ertoe strekt de procedure te 

regelen van het onderzoek waarmee de Commissaris-generaal is belast, en niet de 

voorwaarden te bepalen waaronder de asielzoeker zijn rechten uitoefent. In de 

veronderstelling dat hij een dwingende termijn is en in dat opzicht de Commissaris-generaal 

verhindert om na het verstrijken ervan de beslissing te nemen waarin de bestreden bepaling 

voorziet, zou hij de Commissaris-generaal niet verhinderen om, met toepassing van de andere 

bepalingen betreffende asielaanvragen, het onderzoek van die welke voor hem aanhangig zijn, 

voort te zetten. 

 

 B.12.4.  Wat de andere in B.12.1 vermelde kwetsbare personen betreft, is het aannemelijk 

dat de wetgever niet heeft geoordeeld ze te moeten vrijstellen van de bij de bestreden bepaling 

ingevoerde procedure. Weliswaar blijkt noch uit die laatste noch uit andere bepalingen die op 

asielzoekers van toepassing zijn, dat die personen waarborgen kunnen genieten die voor hen 

de bescherming verzekeren die is vereist door de situatie waarin zij zich bevinden. De 
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bestreden bepaling dient niettemin te worden geïnterpreteerd, rekening houdend met 

artikel 13, lid 3, onder a), van de richtlijn 2005/85/EG, in die zin dat zij geen afbreuk doet aan 

de verplichting, voor de Commissaris-generaal, om de kwetsbaarheid van die personen in 

aanmerking te nemen bij het onderzoek van hun aanvraag. 

 

 B.12.5.  Onder voorbehoud van de in B.12.3 en B.12.4 vermelde interpretatie, is het 

vierde middel niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep, onder voorbehoud van de in B.12.3 en B.12.4 vermelde 

interpretatie. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 18 juli 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux R. Henneuse 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5472 

 
 

Arrest nr. 108/2013 
van 18 juli 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 46, § 3, 5°, van het decreet van het Vlaamse 

Gewest van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 

afvalstoffen, ingesteld door de nv « Holcim België » en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en J. Spreutels, de rechters A. Alen, 

J.-P. Snappe, E. Derycke en P. Nihoul, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere 

wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter R. Henneuse, 

bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 augustus 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 28 augustus 2012, is beroep tot vernietiging 
ingesteld van artikel 46, § 3, 5°, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 23 december 2011 
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (bekendgemaakt in 
het Belgisch Staatsblad van 28 februari 2012) door de nv « Holcim België », met 
maatschappelijke zetel te 1400 Nijvel, avenue Jean Monnet, gebouw 1, de nv « Geocycle », 
met maatschappelijke zetel te 7034 Obourg, rue des Fabriques 2, en de vzw « Federatie van 
de Belgische Cementnijverheid » (afgekort FEBELCEM), met maatschappelijke zetel te 
1170 Brussel, Vorstlaan 68. 
 
 
 Memories en memories van wederantwoord zijn ingediend door : 
 
 -  de nv « INDAVER », met maatschappelijke zetel te 2030 Antwerpen, 
Poldervlietweg 5, Haven 550; 
 
 -  de Vlaamse Regering. 
 
 De verzoekende partijen hebben een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 7 mei 2013 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. M. van Dievoet, advocaat bij de balie te Brussel, voor de verzoekende partijen; 
 
 .  Mr. D. Devos, advocaat bij de balie te Brussel, voor de nv « INDAVER »; 
 
 .  Mr. A. Gelijkens loco Mr. W. Slosse, advocaten bij de balie te Antwerpen, voor de 
Vlaamse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en J.-P. Snappe verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 
 
 A.1.1.  De Vlaamse Regering betwist de ontvankelijkheid van het beroep. De verzoekende partijen doen 
niet blijken van het vereiste belang bij de vernietiging van artikel 46, § 3, 5°, van het decreet van 23 december 
2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (hierna : Materialendecreet). Er valt 
niet in te zien hoe de invoering van een nultarief voor het meeverbranden van bepaalde afvalstoffen de situatie 
van de verzoekende partijen nadelig zou kunnen raken. Het beroep dient volgens de Vlaamse Regering als een 
actio popularis te worden aangemerkt. 
 
 A.1.2.  De nv « Indaver », tussenkomende partij, is van oordeel dat de verzoekende partijen geen belang 
hebben bij het beroep in de mate waarin zij aanvoeren dat niet het nultarief op zich, maar enkel de gevolgen die 
impliciet maar zeker uit de nulheffing volgen, hun economische belangen nadelig zouden raken. Een eventuele 
vernietiging van het nultarief kan volgens de nv « Indaver » niet tot gevolg hebben dat alleen daardoor de inzet 
van bepaalde andere afvalstoffen die niet aan de in de bestreden bepaling vermelde criteria voldoen, aan een 
bepaalde afvalstoffenheffing zou worden onderworpen dan wel daarvan zou worden vrijgesteld. 
 
 A.1.3.  De verzoekende partijen betogen dat zij allen van een belang bij de vernietiging doen blijken. De 
eerste verzoekende partij heeft als cementproducent belang bij de vernietiging van een bepaling op grond 
waarvan (minstens impliciet) een afvalheffing op het gebruik van afvalstoffen als vervangingsgrondstof wordt 
ingevoerd. De tweede verzoekende partij doet als afvalverwerker - hetzij zelf heffingsplichtig, hetzij als afnemer 
van afvalstoffen van een heffingsplichtige leverancier - eveneens van het vereiste belang blijken. De derde 
verzoekende partij is een beroepsfederatie die opkomt voor het collectieve belang van de Belgische 
cementindustrie. 
 
 Het nultarief wordt bestreden omdat ten onrechte een categorie van afvalstoffen die vergelijkbaar zijn met 
de in de bestreden bepaling vermelde afvalstoffen, van de nulheffing wordt uitgesloten en omdat impliciet maar 
zeker de oorspronkelijke basisheffing voor het « meeverbranden van afvalstoffen » wordt uitgebreid. Hun 
economische belangen worden nadelig geraakt, niet door de nulheffing op zich, maar door de gevolgen die 
impliciet maar zeker uit die nulheffing volgen. 
 
 Volgens de verzoekende partijen gaan de Vlaamse Regering en de nv « Indaver » voorbij aan het feit dat de 
invoering van een nultarief de oorspronkelijke heffingsgrondslag uitbreidt, aangezien thans niet enkel het 
« meeverbranden van afvalstoffen », maar tevens (minstens impliciet) het « inzetten van afvalstoffen » aan de 
heffing wordt onderworpen. In dat geval hebben de verzoekende partijen alleszins belang bij de vernietiging van 
het nultarief : door de afschaffing van het nultarief verdwijnt van rechtswege eveneens de impliciete uitbreiding 
van de heffingsgrondslag. 
 
 A.2.1.  De verzoekende partijen zijn van oordeel dat de tussenkomende partij geen belang heeft bij haar 
tussenkomst, aangezien een eventuele vernietiging van de bestreden bepaling geen enkele economische impact 
op de uitbating van de nv « Indaver » zou hebben en evenmin tot een heroriëntering van de afvalstromen zou 
leiden. 
 
 A.2.2.  De tussenkomende partij betoogt dat zij als hoogtechnologisch bedrijf, gespecialiseerd in duurzaam 
en integraal afvalbeheer en in de verwerking van afvalstoffen, een leidende rol heeft in de uitvoering van het 
Vlaamse afvalstoffenbeleid. Aangezien een groot gedeelte van de afvalstoffen die in de cementindustrie worden 
aangewend ook bij de tussenkomende partij worden verbrand, zou de vernietiging van de bestreden bepaling tot 
gevolg hebben dat de afvalstoffen niet meer ter verbranding bij de nv « Indaver » zouden worden aangeleverd, 
met een aanzienlijk economisch nadeel voor de tussenkomende partij tot gevolg. Bijgevolg heeft de 
tussenkomende partij onmiskenbaar een belang bij het behoud van de bestreden bepaling. 
 
 
 Ten aanzien van het eerste middel 
 
 A.3.1.  In een eerste middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van de artikelen 23, 170 en 
172 van de Grondwet.  
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 Wat de schending van de artikelen 170 en 172 van de Grondwet betreft, betogen de verzoekende partijen 
dat de bestreden bepaling, in afwijking van het basistarief dat in artikel 46, § 1, 17°, van het Materialendecreet is 
opgenomen, een nulheffing invoert voor het inzetten in een meeverbrandingsinstallatie van bepaalde afvalstoffen 
die aan de in de bestreden bepaling vermelde voorwaarden voldoen. In de memorie van toelichting wordt de 
invoering van die nulheffing verantwoord « om juridische zekerheid te bieden aan het onderscheid tussen het 
gebruik van afvalstoffen als vervangingsgrondstof of als brandstof in meeverbrandingsinstallaties gericht op de 
fabricage van materiële producten ». De nulheffing wordt bijgevolg van toepassing geacht op afvalstoffen die als 
zogenaamde « vervangingsgrondstof » worden aangewend en dus primaire grondstoffen in het productieproces 
vervangen. Dat impliceert dat afvalstoffen die als vervangingsgrondstof worden ingezet en die niet aan de in de 
bestreden bepaling gestelde voorwaarden voldoen, minstens impliciet worden geacht onderworpen te zijn aan de 
basisheffing voor het meeverbranden van afvalstoffen, waarin het voormelde artikel 46, § 1, 17°, voorziet, 
namelijk 7 euro per ton. Door voor het « inzetten » van bepaalde « vervangingsgrondstoffen » alsnog in een 
heffing te voorzien (zij het een nultarief) wordt in strijd met het fiscaal wettigheidsbeginsel en met de 
heffingsgrondslag, bepaald in artikel 46, § 1, 17°, minstens impliciet en zonder enige decretale grondslag een 
heffing ingevoerd van 7 euro per ton voor het inzetten van afvalstoffen in een meeverbrandingsinstallatie om 
primaire grondstoffen te vervangen (« vervangingsgrondstoffen »), van zodra niet aan de in de bestreden 
bepaling gestelde voorwaarden is voldaan. Volgens de verzoekende partijen volgt daaruit dat, enerzijds, het 
gebruik van gevaarlijke afvalstoffen die aan de in de bestreden bepaling vastgestelde criteria voldoen en, 
anderzijds, het gebruik van (gevaarlijke en niet-gevaarlijke) afvalstoffen die niet aan die criteria voldoen, aan een 
heffing van 7 euro per ton worden onderworpen, zelfs wanneer het aanwenden van die afvalstoffen, op grond 
van de milieuvergunning, als recyclage wordt gekwalificeerd en die afvalstoffen dus in de 
meeverbrandingsinstallatie worden ingezet als vervangingsgrondstof (en dus niet worden meeverbrand).  
 
 De bestreden bepaling is volgens de verzoekende partijen enkel dan met het fiscale wettigheidsbeginsel 
bestaanbaar, wanneer zij aldus wordt uitgelegd dat zij enkel van toepassing is op grondstoffen die hoofdzakelijk 
in het productieproces worden aangewend als normale of aanvullende brandstof en dus daadwerkelijk worden 
« meeverbrand » en niet van toepassing is op de overige afvalstoffen die als vervangingsgrondstof in een 
meeverbrandingsinstallatie worden ingezet. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt evenwel dat de bestreden 
bepaling werd ingevoerd om het onderscheid tussen « vervangingsgrondstof » en « vervangingsbrandstof » 
decretaal te verankeren. De bestreden bepaling schendt dan ook het fiscale wettigheidsbeginsel,  in zoverre zij 
van toepassing is op afvalstoffen die hoofdzakelijk worden ingezet om primaire grondstoffen in het 
productieproces te vervangen, zodat zij impliciet een milieuheffing van 7 euro per ton invoert voor het inzetten 
van vervangingsgrondstoffen die niet aan de in de bestreden bepaling gestelde voorwaarden voldoen, zonder dat 
daarvoor een decretale grondslag voorhanden is. 
 
 A.3.2.  Wat de schending van artikel 23 van de Grondwet betreft, betogen de verzoekende partijen dat de 
bestreden bepaling niet bestaanbaar is met die grondwetsbepaling, in samenhang gelezen met artikel 3 van het 
Materialendecreet waarin een prioriteitsvolgorde inzake afvalverwerking is opgenomen. De bestreden bepaling 
voert een bijkomende hinderpaal in voor de recyclage van afvalstoffen die niet aan de in de bestreden bepaling 
gestelde voorwaarden voldoen. Aldus wordt de « recyclage » van afvalstoffen op eenzelfde voet geplaatst als de 
« nuttige toepassing » van afvalstoffen die nochtans een trap lager staat in de prioriteitsvolgorde van het 
Materialendecreet. Artikel 23 van de Grondwet houdt evenwel, inzake de bescherming van het leefmilieu, een 
standstill-verplichting in die eraan in de weg staat dat de bevoegde wetgever het beschermingsniveau vermindert 
dat door de van toepassing zijnde wetgeving wordt geboden, zonder dat daarvoor redenen zijn die verband 
houden met het algemeen belang. Zonder enige redelijke verantwoording heeft de decreetgever door de 
bestreden bepaling aan te nemen een situatie gecreëerd die een aanzienlijk lager beschermingsniveau inhoudt, 
aangezien de recyclage in bepaalde omstandigheden wordt verhinderd, en minstens minder aantrekkelijk wordt 
gemaakt. 
 
 A.4.1.  De Vlaamse Regering is van oordeel dat het eerste middel, in zoverre het de schending van de 
artikelen 170 en 172 van de Grondwet aanvoert, niet ontvankelijk is, omdat het precies de bestreden bepaling is 
die een nulheffing invoert. Het middel dat  het ontbreken van een decreetsbepaling bekritiseert, mist bijgevolg 
feitelijke grondslag. 
 
 Bovendien is het eerste middel, in zoverre het op een schending van de artikelen 170 en 172 van de 
Grondwet is gesteund, ongegrond. De bestreden bepaling voert immers geen bijkomende milieuheffing in, zodat 
van een schending van die grondwetsbepalingen geen sprake kan zijn. De decreetgever beoogde enkel 
duidelijkheid te scheppen wat het onderscheid betreft dat inzake meeverbranden bestaat tussen, enerzijds, 
vervangingsgrondstoffen en, anderzijds, vervangingsbrandstoffen. Het meeverbranden van afvalstoffen is nog 
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steeds heffingsplichtig. De basisheffing bedraagt  7 euro per ton, maar voor het meeverbranden van bepaalde 
afvalstoffen voorziet de bestreden bepaling in een nultarief.  
 
 A.4.2.  In zoverre het eerste middel de schending van artikel 23 van de Grondwet aanvoert, betoogt de 
Vlaamse Regering dat de verzoekende partijen daarbij geen belang hebben. De vraag rijst immers of die 
grondwetsbepaling het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu eveneens voor rechtspersonen, zoals 
de verzoekende partijen, waarborgt. 
 
 Het eerste middel, in zoverre het op een schending van artikel 23 van de Grondwet is gesteund, is hoe dan 
ook ongegrond. De Vlaamse Regering wijst erop dat de decreetgever over een ruime beoordelingsbevoegdheid 
beschikt bij het bepalen van zijn beleid op het vlak van de bescherming van het leefmilieu. Zij verwijst naar het 
arrest nr. 145/2006 van 28 september 2006 en naar het arrest nr. 121/2008 van 1 september 2008 waarin het Hof 
de invoering van een heffing op het meeverbranden van afvalstoffen bestaanbaar heeft bevonden met artikel 23 
van de Grondwet.  
 
 Volgens de Vlaamse Regering is de bewering van de verzoekende partijen dat de bestreden bepaling het 
recycleren belemmert van afvalstoffen die niet aan de in de bestreden bepaling vastgestelde criteria voldoen, 
onjuist. Zij wijst erop dat de basisheffing op het meeverbranden onverkort blijft bestaan. Het feit dat 
meeverbranding een « nuttige toepassing » is, doet geen afbreuk aan het gegeven dat meeverbranden nog steeds 
een milieubelastende wijze van afvalverwerking is. De decreetgever vermag het onderscheid tussen de 
heffingstarieven die van toepassing zijn op het recycleren, het meeverbranden, het verbranden en het storten van 
afvalstoffen baseren op de verschillende milieu-impact van die vormen van beheer van afvalstoffen, veeleer dan 
op hun kwalificatie in de afvalverwerkingshiërarchie. De Vlaamse Regering is dan ook van oordeel dat de 
bestreden bepaling op geen enkele wijze afbreuk doet aan de standstill-verplichting waarin artikel 23 van de 
Grondwet voorziet. 
 
 A.5.1.  Volgens de tussenkomende partij, de nv « Indaver », hebben de verzoekende partijen geen belang 
bij het eerste middel, aangezien de nieuwe regeling voor hen gunstiger is dan de  vroegere.  
 
 A.5.2.  Wat de schending van de artikelen 170 en 172 van de Grondwet betreft, is de nv « Indaver » van 
oordeel dat de zienswijze van de verzoekende partijen volgens welke het meeverbranden van afvalstoffen die als 
« vervangingsgrondstof » worden gebruikt, niet onder de heffingsgrondslag van artikel 46, § 1, 17°, valt, zodat 
voor die afvalstoffen evenmin een vermindering van de heffing kan worden toegekend, manifest verkeerd is. Met 
welk oogmerk die afvalstoffen worden meeverbrand, is immers niet van belang om de heffingsplicht te bepalen. 
Van zodra de afvalstoffen worden meeverbrand, geldt een heffingsplicht van 7 euro per ton. De door de 
verzoekende partijen beweerde vrijstelling vindt volgens de nv « Indaver » geen steun in de tekst van het 
Materialendecreet. In dat verband verwijst de tussenkomende partij naar de voormelde arresten nrs. 145/2006 en 
121/2008. Overigens voorziet de bestreden bepaling niet in een vrijstelling van de heffing, maar zij bepaalt enkel 
dat de heffing nul euro per ton bedraagt voor de in die bepaling bedoelde vervangingsgrondstoffen. 
 
 A.5.3.  Wat de schending van artikel 23 van de Grondwet betreft, betoogt de nv « Indaver »  dat het middel 
niet ontvankelijk is, omdat de verzoekende partijen niet uiteenzetten in welk opzicht de bestreden bepaling die 
grondwetsbepaling zou schenden. 
 
 Het middel is trouwens ongegrond, omdat niet kan worden ingezien waarom de bestreden bepaling een 
achteruitgang van het bestaande beschermingsniveau zou inhouden. Wat de bewering van de verzoekende 
partijen betreft dat de recyclage van afvalstoffen op eenzelfde voet wordt geplaatst als de nuttige toepassing 
ervan, merkt de nv « Indaver », met verwijzing naar het Materialendecreet, op dat recyclage eveneens een vorm 
van nuttige toepassing is. De verzoekende partijen geven bijgevolg een verkeerde invulling aan het begrip 
« recyclage ». Ten slotte verwijst de nv « Indaver » naar het voormelde arrest nr. 121/2008 waarin het Hof in een 
soortgelijke zaak heeft geoordeeld dat artikel 23 van de Grondwet niet is geschonden. 
 
 
 Ten aanzien van het tweede middel 
 
 A.6.  In een tweede middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet. De bestreden bepaling voert een niet te verantwoorden verschil in behandeling in tussen de 
« gevaarlijke » en de « niet-gevaarlijke » afvalstoffen die in een meeverbrandingsinstallatie worden ingezet 
vanwege hun minerale fractie en die aan de overige in die bepaling gestelde voorwaarden voldoen. Het nultarief 
wordt enkel aan de niet-gevaarlijke afvalstoffen voorbehouden. Nochtans zijn gevaarlijke en niet-gevaarlijke 
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afvalstoffen vergelijkbaar wat de milieuheffing op het (mee)verbranden ervan betreft, zodat gelijke situaties 
verschillend worden behandeld, zonder dat daarvoor een redelijke verantwoording bestaat. 
 
 Met de bestreden nulheffing heeft de decreetgever de grens willen vaststellen tussen, enerzijds, de aan een 
milieuheffing onderworpen « vervangingsbrandstoffen » en, anderzijds, de « vervangingsgrondstoffen » die in 
beginsel niet aan een milieuheffing zijn onderworpen. Dat onderscheid is vreemd aan het onderscheid tussen 
gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen. Het streven naar juridische zekerheid omtrent de begrenzing van de 
heffingsplicht van een mee te verbranden afvalstof op basis van de doelstelling waarmee de afvalstof in een 
meeverbrandingsinstallatie wordt ingezet, verantwoordt volgens de verzoekende partijen niet dat het 
meeverbranden van gevaarlijke afvalstoffen van de nulheffing wordt uitgesloten, wanneer zij aan dezelfde 
voorwaarden voldoen, waarin de bestreden bepaling voor de niet-gevaarlijke afvalstoffen voorziet. 
 
 Dat verschil in behandeling van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen kan evenmin worden 
verantwoord op grond van de eventuele gevolgen voor het milieu die het meeverbranden van die afvalstoffen 
zou meebrengen, noch op grond van de doelstelling van een duurzaam materialenbeleid dat aan het nieuwe 
decreet ten grondslag ligt. 
 
 A.7.1.  De Vlaamse Regering betoogt dat de verzoekende partijen geen belang hebben bij het tweede 
middel, omdat zij niet aangeven dat zij gevaarlijke stoffen verbranden of willen laten verbranden. 
 
 A.7.2.  Het middel is volgens de Vlaamse Regering ongegrond, aangezien een wezenlijk verschil bestaat 
tussen gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen dat in het Materialendecreet wordt bevestigd. Aangezien het 
verschillende soorten van afvalstoffen betreft, kan de decreetgever in een verschillende regeling voorzien. In 
tegenstelling tot wat de verzoekende partijen beweren, is er geen sprake van voldoende vergelijkbare situaties. 
Bovendien heeft het (mee)verbranden van gevaarlijke afvalstoffen een nadeligere impact op het milieu dan het 
verbranden van niet-gevaarlijke afvalstoffen, zodat het redelijk is verantwoord de toepassing van het nultarief uit 
te sluiten, wat de gevaarlijke afvalstoffen betreft. 
 
 A.8.  De nv « Indaver » sluit zich aan bij de zienswijze van de Vlaamse Regering volgens welke het te 
dezen onderscheiden situaties betreft : de aard van de afvalstoffen die in een meeverbrandingsinstallatie worden 
ingezet - gevaarlijke of niet-gevaarlijke afvalstoffen - is fundamenteel verschillend. Bovendien heeft de 
meeverbranding van gevaarlijke afvalstoffen een veel negatievere impact op het leefmilieu dan de 
meeverbranding van niet-gevaarlijke afvalstoffen.  
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepaling en de situering ervan 

 

 B.1.  Het beroep tot vernietiging heeft betrekking op artikel 46, § 3, 5°, eerste lid, van het 

decreet van het Vlaamse Gewest van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 

materiaalkringlopen en afvalstoffen (hierna : Materialendecreet) dat bepaalt : 

 

 « § 3.  Voor de volgende afvalstoffen geldt een tarief van 0 euro per ton : 
 
 […] 
 
 5°  het inzetten in een meeverbrandingsinstallatie van niet-gevaarlijke afvalstoffen 
waarvan de onderste verbrandingswaarde, berekend op de droogrest, kleiner is dan 8 MJ/kg, 
en waarvan de minerale fractie, inclusief carbonaten, uitgedrukt als gewichtpercent asrest op 
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de droogrest, groter is dan 50 %, en die ingezet worden omwille van hun minerale fractie, met 
uitzondering van afvalstoffen die ingezet worden als afvalwater. 
 
 […] ». 
 

 B.2.1.  De regelgeving inzake de milieuheffing op de meeverbranding van afvalstoffen is 

meermaals gewijzigd.  

 

 B.2.2.   Vóór de inwerkingtreding van het decreet van het Vlaamse Gewest van 22 april 

2005 houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en landbouw, was de meeverbranding 

van afval vrijgesteld van milieuheffing, in tegenstelling tot de verbranding van afvalstoffen in 

een oven vergund voor het verbranden van bedrijfsafval. 

 

 B.2.3.  Het voormelde decreet van 22 april 2005 voerde een heffing op het 

meeverbranden van afvalstoffen in.  

 

 Artikel 25 van dat decreet, waarbij een artikel 47, § 2, 29°, in het Afvalstoffendecreet van 

2 juli 1981 werd ingevoegd, werd in de parlementaire voorbereiding als volgt verantwoord : 

 
 « Daarnaast heeft het voorstel betrekking op een verduidelijking van de heffingsregeling 
op het meeverbranden van afvalstoffen. Voor het meeverbranden van afvalstoffen in een 
vergunde inrichting wordt het tarief vastgesteld op het vaste bedrag van 3 euro per ton. Voor 
gevaarlijke afvalstoffen is dit 4 euro per ton. Het meeverbranden van afvalstoffen wordt wel 
als nuttige toepassing beschouwd, maar er wordt toch een beperkte milieuheffing voorzien 
omdat de afvalstoffen definitief vernietigd worden. Door de lagere heffing voor het 
meeverbranden van afvalstoffen t.o.v. de heffing voor het verbranden van afvalstoffen wordt 
de afvalverwerkingshiërarchie gerespecteerd. Deze wijziging is ook het gevolg van de 
omzetting van de Europese richtlijn inzake het verbranden van afvalstoffen, waarin een 
duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen verbranden en meeverbranden van afvalstoffen. 
Het onderscheid is vastgelegd in de definities die n.a.v. de omzetting van de richtlijn in 
Titel II van het VLAREM zijn ingevoerd. Hiermee wordt ook een einde gesteld aan de 
discussie over het al dan niet heffingsplichtig zijn van de verbranding van afvalstoffen in de 
cementindustrie. De milieuheffing is duidelijk alleen verschuldigd voor afvalstoffen die 
omwille van hun calorische waarde in een meeverbrandingsproces ingevoerd worden. Het 
nuttig toepassen van afvalstoffen met als hoofddoel grondstoffen in het proces te vervangen is 
niet heffingsplichtig, ook al bevatten deze afvalstoffen organische elementen. 
 
 In het ontwerp wordt ook de vrijstelling voor het verbranden of meeverbranden van 
restproducten van de verwerking van dierlijk afval aangepast aan de huidige regelgeving » 
(Parl. St., Vlaams Parlement, 2004-2005, nr. 192/1, p. 7). 
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 Bij zijn arrest nr. 145/2006 van 28 september 2006 heeft het Hof het beroep tot 

vernietiging dat tegen artikel 25 van het decreet van 22 april 2005 was ingesteld, verworpen. 

 

 B.2.4.  Bij het decreet van 22 december 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de 

begroting 2007 werd hoofdstuk IX (« Milieuheffingen ») van het Afvalstoffendecreet van 

2 juli 1981 volledig vervangen. 

 

 Artikel 48, § 2, 15°, van het Afvalstoffendecreet, ingevoegd bij artikel 46 van het 

voormelde decreet van 22 december 2006, voorziet, met ingang van 1 januari 2007, in een 

milieuheffing van 7 euro per ton voor het meeverbranden van afvalstoffen in een daartoe 

vergunde installatie. 

 

 Artikel 46 van het decreet van 22 december 2006 schakelt de heffing op het 

meeverbranden van afvalstoffen gelijk met de heffing op het verbranden van afvalstoffen. Die 

bepaling werd in de parlementaire voorbereiding als volgt verantwoord : 

 

 « Het huidige voorstel voert een uniform heffingstarief in voor het verbranden en 
meeverbranden van afvalstoffen, in afwachting van een algemene emissieheffing. Hierdoor 
wordt door de gelijktijdige verhoging van de heffing voor het storten van brandbare 
afvalstoffen het nodige prijsverschil veroorzaakt zodat storten van brandbare afvalstoffen 
duurder wordt dan het verbranden ervan. Voor meeverbranden blijft het principe overeind dat 
de heffing niet van toepassing is voor afvalstoffen die primaire grondstoffen vervangen in het 
productieproces. 
 
 De vereenvoudiging is een eerste stap in de richting van een algemene emissieheffing. De 
heffing op luchtemissies zal namelijk de uitstoot (output) belasten, terwijl de milieuheffing 
voor het verbranden/meeverbranden de input belast. Op dit ogenblik is echter nog 
onvoldoende kennis beschikbaar om een algemene emissieheffing in te voeren. Terzijde weze 
opgemerkt dat de CO2-neutrale verbranding in het kader van de Kyoto-doelstellingen gestuurd 
wordt aan de hand van groenestroomcertificaten, zodat die sturing niet via de afvalheffing 
moet gebeuren. 
 
 Wat verbranden en meeverbranden betreft, wordt ook geen onderscheid meer gemaakt 
tussen gevaarlijk en ongevaarlijk afval, in de eerste plaats omdat dit onderscheid ook niet 
gemaakt wordt bij het storten, ten tweede omdat het bestaande onderscheid ook hier advers 
[lees : omgekeerd] werkt. De financiële stimulans om door verdunning of andere methoden 
het gevaarskarakter van een afvalstof te doen verdwijnen zal niet meer door de heffing extra 
worden aangedikt; bovendien is verbranding in speciale installaties voor gevaarlijke 
afvalstoffen meestal ook de beste oplossing die niet moet ontmoedigd worden door een 
hogere heffing » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2006-2007, nr. 965/1, pp. 23-24). 
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 Bij zijn arrest nr. 121/2008  van 1 september 2008 heeft het Hof het beroep dat tegen 

artikel 48, § 2, 15°, van het Afvalstoffendecreet was ingesteld, verworpen. 

 

 In dat arrest heeft het Hof erop gewezen dat de vereenvoudiging van de regelgeving 

inzake afvalheffingen die door de decreetgever wordt nagestreefd « ‘ een eerste stap in de 

richting van een algemene emissieheffing ’ [is]. In de parlementaire voorbereiding wordt 

hieromtrent het volgende overwogen : 

 

 ‘ De heffing op luchtemissies zal namelijk de uitstoot (output) belasten, terwijl de 
milieuheffing voor het verbranden/meeverbranden de input belast. Op dit ogenblik is echter 
nog onvoldoende kennis beschikbaar om een algemene emissieheffing in te voeren ’ 
(Parl. St., Vlaams Parlement, 2006-2007, nr. 965/1, p. 24). 
 

 Bovendien : 

 

 ‘ is verbranding in speciale installaties voor gevaarlijke afvalstoffen meestal ook de beste 
oplossing die niet moet ontmoedigd worden door een hogere heffing ’ (Parl. St., Vlaams 
Parlement, 2006-2007, nr. 965/1, p. 24) » (arrest nr. 121/2008, B.12.1). 
 

 B.2.5.  Bij het decreet van 18 december 2009 houdende bepalingen tot begeleiding van de 

begroting 2010 werden onder meer de artikelen 47 en 48 van het Afvallenstoffendecreet 

gewijzigd. Die wijziging strekt tot verduidelijking van de heffingsplicht inzake het 

meeverbranden van afvalstoffen in cementovens. De verduidelijking houdt in dat niet de 

definitie van brandbaar afval moet worden gehanteerd als maatstaf voor de heffingsplicht 

voor het meeverbranden van afvalstoffen, maar wel de definitie van meeverbranden. 

 

 B.2.6.  In artikel 46, § 1, 17°, van het Materialendecreet van 23 december 2011 wordt de 

milieuheffing waarin artikel 48, § 2, 15°, van het Afvalstoffendecreet voor het meeverbranden 

van afvalstoffen voorzag, onverkort gehandhaafd. Aldus blijft de milieuheffing voor het 

meeverbranden van afvalstoffen in een daartoe vergunde installatie in beginsel vastgesteld op 

7 euro per ton. 

 

 Het bestreden artikel 46, § 3, 5°, van het Materialendecreet voert evenwel een tarief van 

0 euro per ton in voor het inzetten van afvalstoffen in een meeverbrandingsinstallatie, wanneer 

cumulatief aan de volgende vier voorwaarden is voldaan : 

 



10 
 

 -  de afvalstoffen zijn niet gevaarlijk; 

 

 -  de onderste verbrandingswaarde, berekend op de droogrest, is kleiner dan 8MJ/kg; 

 

 -  de minerale fractie, inclusief carbonaten, uitgedrukt als gewichtspercent asrest op de 

droogrest, is groter dan 50 %; 

 

 -  de afvalstoffen worden ingezet vanwege hun minerale fractie, met uitzondering van 

afvalstoffen die ingezet worden als afvalwater. 

 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van het beroep  

 

 B.3.1.  De Grondwet en de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 

vereisen dat elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een beroep tot vernietiging instelt, 

doet blijken van een belang. Van het vereiste belang doen slechts blijken de personen wier 

situatie door de bestreden norm rechtstreeks en ongunstig zou kunnen worden geraakt.  

 

 B.3.2.  Volgens de verzoekende partijen zouden zij respectievelijk als cementproducent, 

als afvalverwerker of als beroepsfederatie die opkomt voor het collectieve belang van de 

Belgische cementindustrie, belang hebben bij de vernietiging van een bepaling op grond 

waarvan (minstens impliciet) een afvalheffing op het gebruik van afvalstoffen als 

vervangingsgrondstof zou worden ingevoerd. Het nultarief wordt bestreden, omdat ten 

onrechte een categorie van afvalstoffen die vergelijkbaar zouden zijn met de in de bestreden 

bepaling vermelde afvalstoffen, van de nulheffing zou worden uitgesloten en omdat impliciet 

maar zeker de oorspronkelijke basisheffing voor het « meeverbranden van afvalstoffen » zou 

worden uitgebreid. Hun economische belangen zouden nadelig worden geraakt, niet door de 

nulheffing op zich, maar door de gevolgen die impliciet maar zeker uit die nulheffing zouden 

volgen. 

 

 B.3.3.  De Vlaamse Regering betwist de ontvankelijkheid van het beroep, omdat de 

verzoekende partijen niet van het vereiste belang bij de vernietiging van de bestreden bepaling 

zouden doen blijken. De invoering van een nultarief voor het meeverbranden van bepaalde 

afvalstoffen zou de situatie van de verzoekende partijen geenszins nadelig kunnen raken. 
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 B.3.4.  De eerste verzoekende partij is een cementproducent die door de bestreden 

bepaling rechtstreeks en ongunstig in zijn economische belangen zou kunnen worden geraakt. 

 

 Aangezien het belang van één van de verzoekende partijen is aangetoond, dient niet te 

worden onderzocht of ook de andere verzoekende partijen van een belang doen blijken. 

 

 De exceptie wordt verworpen.  

 

 

 Ten gronde 

 

 Wat de artikelen 170 en 172 van de Grondwet betreft 

 

 B.4.  Het eerste onderdeel van het eerste middel wordt afgeleid uit de schending van de 

artikelen 170 en 172 van de Grondwet.  

 

 Volgens de verzoekende partijen zou de bestreden bepaling het fiscale 

wettigheidsbeginsel schenden, in zoverre zij van toepassing zou zijn op afvalstoffen die 

hoofdzakelijk worden ingezet om primaire grondstoffen in het productieproces te vervangen, 

zodat zij impliciet een milieuheffing van 7 euro per ton zou invoeren voor het inzetten van 

« vervangingsgrondstoffen » die niet aan de in de bestreden bepaling gestelde voorwaarden 

voldoen, zonder dat daarvoor een decretale grondslag voorhanden is. 

 

 B.5.  Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de decreetgever met de bestreden 

bepaling beoogde « een verduidelijking [in te voeren] om juridische zekerheid te bieden aan het 

onderscheid tussen het gebruik van afvalstoffen als vervangingsgrondstof of als brandstof in 

meeverbrandingsinstallaties gericht op de fabricage van materiële producten » (Parl. St., Vlaams 

Parlement, 2010-2011, nr. 1233/1, p. 36). 

 

 Om die reden heeft hij in het bestreden artikel 46, § 3, 5°, vier voorwaarden bepaald 

waaraan afvalstoffen moeten voldoen om als vervangingsgrondstof te worden beschouwd. 

Wanneer aan die voorwaarden is voldaan, geldt voor het inzetten in een 

meeverbrandingsinstallatie van dergelijke afvalstoffen een nultarief. De meeverbranding van 
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andere afvalstoffen die niet aan die vier voorwaarden voldoen, blijft overeenkomstig artikel  46, 

§ 1, 17°, van het Materialendecreet aan het tarief van 7 euro per ton onderworpen. 

 

 De verzoekende partijen gaan uit van een verkeerde lezing van de bestreden bepaling, in 

zoverre zij daaruit afleiden dat de decreetgever een milieuheffing voor het gebruik van 

afvalstoffen als vervangingsgrondstof zou hebben ingevoerd voor de meeverbranding van 

afvalstoffen die niet aan de voormelde voorwaarden voldoen.  

 

 B.6.  Het eerste onderdeel van het eerste middel is niet gegrond. 

 

 

 Wat artikel 23 van de Grondwet betreft 

 

 B.7.  Het tweede onderdeel van het eerste middel wordt afgeleid uit de schending van 

artikel 23 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 3 van het Materialendecreet. 

 

 Volgens de verzoekende partijen zou de bestreden bepaling een bijkomende hinderpaal 

invoeren voor de recyclage van afvalstoffen die niet aan de in de bestreden bepaling gestelde 

voorwaarden voldoen. Aldus zou de « recyclage » van afvalstoffen op eenzelfde voet worden 

geplaatst als de « nuttige toepassing » van afvalstoffen die nochtans een trap lager staat in de 

rangorde van het Materialendecreet. Artikel 23 van de Grondwet zou evenwel, inzake de 

bescherming van het leefmilieu, een standstill-verplichting inhouden die eraan in de weg staat 

dat de bevoegde wetgever het beschermingsniveau vermindert dat door de van toepassing 

zijnde wetgeving wordt geboden, zonder dat daarvoor redenen zijn die verband houden met 

het algemeen belang. 

 

 B.8.  Te dezen wordt het Hof gevraagd de bestreden decreetsbepaling te toetsen aan 

artikel 23 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 3 van het Materialendecreet. 

Het Hof is niet bevoegd om onrechtstreeks aan die decreetsbepaling te toetsen, zodat het 

middel in die mate onontvankelijk is. 

 

 B.9.1.  Volgens de Vlaamse Regering zouden de verzoekende partijen geen belang 

hebben bij het tweede onderdeel van het eerste middel. 
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 B.9.2.  Daar de eerste verzoekende partij blijk heeft gegeven van het vereiste belang bij 

de vernietiging van de bestreden bepaling, dient zij daarenboven geen blijk te geven van een 

belang bij het middel. 

 

 B.10.1.  Artikel 23 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. 
 
 Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening 
houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten, 
waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen. 
 
 Die rechten omvatten inzonderheid : 
 
 […] 
 
 4°  het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu; 
 
 […] ». 
 

 B.10.2.  Artikel 23 van de Grondwet impliceert inzake de bescherming van het leefmilieu 

een standstill-verplichting, die eraan in de weg staat dat de bevoegde wetgever het 

beschermingsniveau dat wordt geboden door de van toepassing zijnde wetgeving in 

aanzienlijke mate vermindert, zonder dat daarvoor redenen zijn die verband houden met het 

algemeen belang. 

 

 B.10.3.  Bijgevolg dient het Hof na te gaan of de bestreden bepaling, die een nultarief 

invoert voor het inzetten van afvalstoffen in een meeverbrandingsinstallatie, wanneer aan de 

daarin gestelde voorwaarden is voldaan, bestaanbaar is met artikel 23 van de Grondwet. 

 

 B.11.1.  Zoals in B.5 is vermeld, beoogde de decreetgever met de bestreden bepaling het 

onderscheid tussen het gebruik van afvalstoffen als « vervangingsgrondstof » of als 

« vervangingsbrandstof » te verduidelijken. 

 

 B.11.2.  In tegenstelling tot de bewering van de verzoekende partijen, vermindert de in de 

bestreden bepaling vervatte maatregel het door de van toepassing zijnde wetgeving geboden 

beschermingsniveau niet. 
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 Zoals in B.5 is vermeld, blijft de milieuheffing voor het meeverbranden van afvalstoffen 

in een daartoe vergunde installatie in beginsel vastgesteld op 7 euro per ton. Zoals het Hof bij 

zijn arrest nr. 121/2008 van 1 september 2008 (B.13.5) heeft geoordeeld, doet het feit dat de 

meeverbranding een « nuttige toepassing » uitmaakt, geen afbreuk aan het feit dat de 

meeverbranding een milieubelastende wijze van afvalverwerking is. Door voor de 

meeverbranding van bepaalde afvalstoffen, namelijk de afvalstoffen die als 

« vervangingsgrondstof » worden meeverbrand, in een nultarief te voorzien, heeft de 

decreetgever die wijze van beheer van afvalstoffen willen aanmoedigen, aangezien zij een 

minder nadelige milieu-impact heeft dan het verbranden of storten ervan. In B.15.3 van dat 

arrest heeft het Hof geoordeeld dat de decreetgever het onderscheid tussen de heffingstarieven 

van toepassing op het recycleren, het meeverbranden, het verbranden en het storten van 

afvalstoffen vermocht te baseren op de verschillende milieu-impact van die vormen van 

beheer van afvalstoffen, veeleer dan op hun kwalificatie in de afvalverwerkingshiërarchie 

bepaald door artikel 3 van de Kaderrichtlijn Afvalstoffen. 

 

 Rekening houdend met de ruime beoordelingsbevoegdheid waarover de decreetgever 

beschikt bij het bepalen van zijn beleid op het vlak van de bescherming van het leefmilieu, is 

het niet zonder redelijke verantwoording in een nultarief te voorzien voor het inzetten van 

afvalstoffen in een meeverbrandingsinstallatie, wanneer aan de in de bestreden bepaling 

gestelde voorwaarden is voldaan. 

 

 B.12.  Het tweede onderdeel van het eerste middel is niet gegrond. 

 

 

 Wat de artikelen 10 en 11 van de Grondwet betreft 

 

 B.13.  Het tweede middel wordt afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet. 

 

 Volgens de verzoekende partijen zou de bestreden bepaling een niet verantwoord verschil 

in behandeling invoeren tussen, enerzijds, de gevaarlijke afvalstoffen en, anderzijds, de niet-

gevaarlijke afvalstoffen doordat het nultarief enkel aan de niet-gevaarlijke afvalstoffen wordt 

voorbehouden. 
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 B.14.1.  Volgens de Vlaamse Regering zouden de verzoekende partijen geen belang 

hebben bij het tweede middel. 

 

 B.14.2.  Daar de eerste verzoekende partij blijk heeft gegeven van het vereiste belang bij 

de vernietiging van de bestreden bepaling, dient zij daarenboven geen blijk te geven van een 

belang bij het middel. 

 

 B.15.  Uit het Materialendecreet blijkt dat de decreetgever een onderscheid tussen 

gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen heeft gemaakt (onder meer artikel 2, 13°, 

artikel 22 en de artikelen 29 tot 31). Aangezien het verschillende soorten van afvalstoffen 

betreft, vermocht de decreetgever in een verschillende regeling te voorzien, onder meer op het 

vlak van de milieuheffingen. Bovendien heeft het meeverbranden van gevaarlijke afvalstoffen 

een nadeligere milieu-impact dan het meeverbranden van niet-gevaarlijke afvalstoffen. 

 

 De bestreden bepaling is bijgevolg niet onbestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, in zoverre zij enkel voor het meeverbranden van niet-gevaarlijke afvalstoffen in 

een nultarief voorziet. 

 

 B.16.  Het tweede middel is niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 18 juli 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5466 

 
 

Arrest nr. 109/2013 
van 31 juli 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 24 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het 

recht op maatschappelijke integratie, gesteld door het Arbeidshof te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Moerman, P. Nihoul en F. Daoût, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, 

onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 6 augustus 2012 in zake het openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn van Brussel tegen J.R. en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is 
ingekomen op 10 augustus 2012, heeft het Arbeidshof te Brussel de volgende prejudiciële 
vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 24 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 
maatschappelijke integratie de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het wezenlijk 
verschillende situaties op gelijke wijze behandelt : die waarbij een OCMW voorschotten op 
uitkeringen uitbetaalt aan een begunstigde met alleen minderjarige kinderen, zodat de 
achterstallige bedragen die via de subrogatie verhaalbaar zijn, alle uitgaven ervan zullen 
dekken, en die waarbij dat OCMW voorschotten op uitkeringen uitbetaalt aan een begunstigde 
met een of meer meerderjarige kinderen of die met een levenspartner samenwoont, zodat hij 
slechts een tarief ‘ samenwonende ’ geniet, hetgeen het OCMW derhalve zou beletten te 
worden gesubrogeerd voor het integrale bedrag van de uitgekeerde sommen ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Brussel, waarvan de kantoren 
zijn gevestigd te 1000 Brussel, Hoogstraat 298 A; 
 
 -  J.R. en anderen; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Brussel heeft een memorie van 
antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 27 juni 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. M. Legein, advocaat bij de balie te Brussel, voor het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn van Brussel; 
 
 .  Mr. C. Legein, advocaat bij de balie te Brussel, voor J.R. en anderen; 
 
 .  Mr. C. Linares loco Mr. N. Uyttendaele, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers P. Nihoul en E. De Groot verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Bij het Arbeidshof te Brussel heeft het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Brussel hoger 
beroep ingesteld tegen een vonnis van de Arbeidsrechtbank te Brussel, die het beroep van J.R. en zijn kinderen, 
die de afrekening betwistten van bedragen die de FOD Sociale Zekerheid, « Directie-generaal Personen met een 
handicap », had uitgekeerd aan het OCMW van Brussel tot terugbetaling van voorschotten op 
tegemoetkomingen voor een periode tussen 1 juni 2008 en 31 december 2008, gedeeltelijk gegrond had 
verklaard. 
 
 Het Arbeidshof te Brussel merkt op dat artikel 24, § 1, 2°, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht 
op maatschappelijke integratie expliciet verwijst naar een subrogatie « van rechtswege » van het OCMW ten 
belope van de inkomsten waarover een persoon beschikt gedurende de betwiste periode. In die omstandigheden 
heeft het OCMW het recht om bij de Dienst voor tegemoetkomingen aan personen met een handicap de 
bedragen terug te vorderen die dat centrum toekomen, zonder dat de vormvoorschriften dienen te worden 
toegepast die met name zijn opgenomen in artikel 25 van de wet. Het Arbeidshof merkt overigens op dat, 
gedurende de betwiste periode, twee van de kinderen, meerderjarigen, financiële maatschappelijke hulp hebben 
genoten, die rechtstreeks aan hun vader lijkt te zijn betaald. Indien J.R. tijdens de betwiste periode het volledige 
bedrag van de tegemoetkomingen voor personen met een handicap waarop hij aanspraak kon maken, had geïnd, 
dan zouden de inkomsten van de hele gezinskern hebben belet dat het volledige bedrag zou worden toegekend 
van een maatschappelijke hulpverlening die gelijkwaardig is aan het leefloon tegen het tarief « samenwonende » 
voor ieder van de drie betrokken personen. 
 
 Het Hof merkt op dat het moet nagaan of het OCMW van Brussel de maatschappelijke hulp kan 
terugvorderen die tijdens de betwiste periode aan de meerderjarige kinderen van J.R. is toegekend, nadat hun 
vader een tegemoetkoming als persoon met een handicap heeft verkregen. De terugvordering van de 
maatschappelijke hulp zoals bepaald in artikel 99 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s, 
preciseert wel degelijk dat die terugvordering mogelijk is wanneer de gerechtigde op de maatschappelijke hulp 
de beschikking krijgt over inkomsten krachtens rechten die hij bezat tijdens de periode waarvoor hem hulp werd 
verleend. De meerderjarige kinderen van J.R. beschikten echter niet over inkomsten krachtens rechten die zij 
tijdens de periode bezaten. Alleen hun vader bevond zich in die situatie. Het Arbeidshof is bijgevolg van mening 
dat moet worden nagegaan of voor het OCMW, ten aanzien van zijn mogelijkheden om maatschappelijke hulp 
terug te vorderen, geen discriminatie bestaat naar gelang van de samenstelling van het gezin van de persoon die 
hulp heeft gekregen en, te dezen, naargelang die persoon woont met minderjarige dan wel meerderjarige 
kinderen of met een levenspartner. Het Arbeidshof beslist derhalve de hiervoor weergegeven prejudiciële vraag 
te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Standpunt van de geïntimeerde partijen voor de verwijzende rechter 
 
 A.1.1.  De geïntimeerde partijen voeren aan dat het leefloon een persoonlijk recht is dat wordt toegekend 
volgens de persoonlijke situatie van de geholpen persoon. De in het geding zijnde bepaling is in dat verband 
duidelijk wanneer daarin wordt gezegd dat het leefloon op de betrokkene wordt verhaald. 
 
 De partijen zijn in de eerste plaats van mening dat de vraag slecht geformuleerd is, aangezien de aan de 
kinderen verleende hulp maatschappelijke hulp en geen leefloon was, met als gevolg dat artikel 99 van de 
organieke wet betreffende de OCMW’s van toepassing is. Artikel 22 van de wet van 26 mei 2002 voorziet in de 
mogelijkheid voor het OCMW om een beslissing te herzien, met name in geval van gewijzigde omstandigheden 
die een invloed hebben op de rechten van de persoon. Was de aan de kinderen verleende hulp een leefloon, dan 
had het OCMW zijn oorspronkelijke beslissing bijgevolg kunnen herzien en de uitgekeerde bedragen kunnen 
terugvorderen. 
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 A.1.2.  De partijen besluiten dat de prejudiciële vraag ontkennend dient te worden beantwoord, vermits het 
mechanisme van artikel 22 het OCMW toelaat het gestorte leefloon terug te vorderen wanneer, na de toekenning 
van achterstallige tegemoetkomingen voor personen met een handicap, blijkt dat het gezin tijdens de bedoelde 
periode over voldoende inkomsten beschikte. Te dezen heeft de organieke wet, wat de maatschappelijke hulp 
betreft, niet hetzelfde mechanisme ingevoerd en maakt zij het dus niet mogelijk de aan de kinderen verleende 
hulp terug te vorderen. 
 
 
 Standpunt van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Brussel 
 
 A.2.1.  Het OCMW van Brussel merkt op dat het de achterstand van een andere socialezekerheidsinstelling 
heeft opgevangen en ertoe is gebracht financieel op te treden door een leefloon en financiële maatschappelijke 
hulp ten behoeve van het gezin van J.R. toe te kennen. Het zou geen financiële hulp hebben moeten bieden 
indien J.R. meteen inkomensvervangende tegemoetkomingen en integratietegemoetkomingen als persoon met 
een handicap had genoten. Wanneer de kinderen en samenwonenden niet zouden worden geholpen door een 
OCMW indien de persoon met een handicap van het gezin meteen kan beschikken over de tegemoetkomingen 
waarop hij aanspraak kan maken, dan is gebleken dat de in het geding zijnde bepaling twee fundamenteel 
verschillende situaties op identieke wijze behandelt : die waarin het OCMW voorschotten op tegemoetkomingen 
uitkeert aan een begunstigde met alleen minderjarige kinderen, zodat de achterstallige bedragen die via de 
wettelijke subrogatie kunnen worden teruggevorderd, al zijn uitgaven zullen dekken, en die waarin het 
tegemoetkomingen uitkeert aan een begunstigde die een of meer meerderjarige kinderen heeft of met een 
levenspartner samenwoont, zodat hij slechts een tarief « samenwonende » geniet dat het OCMW zou beletten het 
voordeel van de wettelijke subrogatie voor alle bedragen die het persoonlijk heeft uitgekeerd, ten volle te 
genieten. 
 
 A.2.2.  Het OCMW besluit dat het algemene rechtsbeginsel dient te worden toegepast dat met name is 
erkend voor de verrijking zonder oorzaak en dat moet worden beschouwd dat, indien een wettelijke belemmering 
zou bestaan voor de terugvordering, door het OCMW van Brussel, van al zijn uitgaven, de in het geding zijnde 
bepaling in strijd zou zijn met de grondwettelijke gelijkheidsbeginselen, vermits identieke situaties, zonder de 
minste objectieve verantwoording, verschillend worden behandeld, hetgeen aanzienlijke kosten met zich 
meebrengt ten laste van alleen het OCMW. 
 
 
 Standpunt van de Ministerraad 
 
 A.3.1.  De Ministerraad is in hoofdorde van mening dat het uitgangspunt van de prejudiciële vraag verkeerd 
is. De Ministerraad herinnert eraan dat de inzet van het geschil bestaat in de wil van het OCMW van Brussel om 
de bedragen terug te vorderen die als maatschappelijke hulp zijn toegekend aan de kinderen van J.R. of, op zijn 
minst, het bedrag dat niet aan hen zou zijn toegekend indien J.R. gedurende de betwiste periode de 
tegemoetkoming aan personen met een handicap had genoten. Hoewel artikel 24 van de wet van 26 mei 2002 op 
zich niet kan dienen als wettelijke grondslag voor een dergelijke terugvordering, kan het echter niet los worden 
gelezen van de andere relevante artikelen van de sociale wetgeving. Wegens het karakter van openbare orde van 
die wetgeving verplicht de wetgever de socialezekerheidsinstellingen immers ertoe te waken over de wettigheid 
van de beslissingen tot toekenning van een sociale uitkering. Hij verplicht bijgevolg de beslissingen te herzien 
die niet of niet meer conform de wetgeving zijn en regelt eveneens de gevallen waarvoor een terugvordering van 
de sociale uitkeringen door het OCMW mogelijk is. Naast de artikelen 22 en 24, § 1, van de wet van 26 mei 
2002 dient inzake maatschappelijke hulp in strikte zin rekening te worden gehouden met artikel 99 van de 
organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s en met artikel 17 van de wet van 11 april 1995 tot 
invoering van het « handvest » van de sociaal verzekerde. In tegenstelling tot wat geldt inzake maatschappelijke 
integratie, somt de wet van 8 juli 1976, inzake maatschappelijke hulp, weliswaar niet uitdrukkelijk de gevallen 
van herziening op; letterlijk geïnterpreteerd overweegt artikel 17 van de wet van 11 april 1995 geen herziening 
ten gevolge van een nieuw element dat het recht op de maatschappelijke hulp wijzigt, naar het voorbeeld van 
artikel 22, § 1, 1°, van de wet van 26 mei 2002. Niettemin wordt aangenomen dat dat artikel de herziening van 
een beslissing grondt wanneer zich een nieuwe element voordoet, bijvoorbeeld omdat de staat van behoefte van 
de begunstigde van de hulp is gewijzigd. Uit de memorie van toelichting van de wet van 26 mei 2002 blijkt 
immers dat de wetgever, met de invoering van artikel 22, zich wilde inspireren op artikel 17 van het handvest 
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van de sociaal verzekerde, waarnaar hij uitdrukkelijk verwijst. Hieruit kan dus worden afgeleid dat, zelfs indien 
artikel 22 van de wet van 26 mei 2002 exhaustiever is dan artikel 17 van het handvest, de wetgever dezelfde 
draagwijdte eraan geeft. Hieruit vloeit voort dat het OCMW van Brussel het recht zou hebben het bedrag van de 
maatschappelijke hulp die aan de kinderen van J.R. is uitgekeerd, terug te vorderen op grond van artikel 17 van 
het handvest van de sociaal verzekerde door middel van de herziening van de beslissing tot toekenning van de 
maatschappelijke hulp die hun is verleend. Er kan immers niet worden betwist dat de beslissing tot toekenning, 
door de FOD Sociale Zekerheid, « Directie-generaal Personen met een handicap », van een sociale uitkering ten 
behoeve van J.R., een nieuw element vormt dat de beoordeling beïnvloedt die het centrum vermocht te maken 
van de staat van behoefte van zijn kinderen. De Ministerraad besluit dat de vraag geen antwoord behoeft, vermits 
het uitgangspunt ervan onjuist is en zij niet nuttig is om het geschil op te lossen. 
 
 A.3.2.  In ondergeschikte orde is de Ministerraad van mening dat de prejudiciële vraag zonder voorwerp is. 
Indien het Hof zou oordelen dat voor het OCMW ten aanzien van zijn mogelijkheden tot terugvordering een 
verschil in behandeling bestaat, dient te worden vastgesteld dat dat verschil in behandeling zijn oorsprong niet 
vindt in de in het geding zijnde bepaling, die in elk geval niet discriminerend is. Het OCMW dat de 
maatschappelijke hulp wil terugvorderen die bij wijze van voorschot is toegekend aan een gerechtigde op het 
leefloon tegen het tarief « gezin ten laste », kan dat immers doen door louter het terugvorderingsmechanisme toe 
te passen waarin artikel 24, § 1, 2°, van de wet van 26 mei 2002 voorziet, terwijl het twee onderscheiden 
procedures moet toepassen om de maatschappelijke hulp terug te vorderen die bij wijze van voorschot is 
toegekend aan een gerechtigde op het leefloon tegen het tarief « samenwonende », alsook de maatschappelijke 
hulp die is toegekend aan zijn meerderjarige kinderen of aan zijn levenspartner. Dat verschil in behandeling 
berust op verantwoorde motieven. 
 
 Het vindt zijn oorsprong overigens niet in de in het geding zijnde bepaling, maar, meer algemeen, in het 
onderscheid dat de wetgever heeft gemaakt tussen de verschillende categorieën van begunstigden. Omdat de 
wetgever de personen met een gezin ten laste en de personen die samenwonen niet gelijk behandelt, moet het 
OCMW een beroep doen op onderscheiden terugvorderingsprocedures. Het Hof heeft herhaaldelijk de 
grondwettigheid aanvaard van door de wetgever ingevoerde categorieën van begunstigden. In verschillende 
arresten wordt gepreciseerd dat de keuze van de wetgever om verschillende categorieën van begunstigden in te 
voeren waarop verschillende tarieven van toepassing zijn die rekening houden met het specifieke karakter van de 
situatie van die categorieën van personen, op zich niet discriminerend is. Integendeel, de gelijke behandeling van 
categorieën van personen wier situatie wezenlijk verschillend is, zou dat wel zijn. Te dezen ontvangt J.R. slechts 
een leefloon tegen het tarief « samenwonende » omdat hij met zijn meerderjarige kinderen samenwoont. Die 
laatsten ontvangen persoonlijke maatschappelijke hulp omdat de wetgever van mening is dat zij, wegens hun 
leeftijd, niet langer ten laste van hun vader zijn. Hun recht is een eigen recht en dat is de reden waarom uit die 
twee juridisch onderscheiden situaties de toepassing ontstaat van een onderscheiden regeling voor de 
terugvordering van de toegekende maatschappelijke hulp. De Ministerraad besluit dat de prejudiciële vraag 
zonder voorwerp moet worden verklaard, in zoverre het aangevoerde verschil in behandeling zijn oorsprong niet 
vindt in artikel 24 van de wet van 26 mei 2002. 
 
 
 Antwoord van het OCMW van Brussel 
 
 A.4.  Het OCMW van Brussel is van mening dat de Ministerraad zich vergist ten aanzien van de 
draagwijdte van artikel 17 van het handvest van de sociaal verzekerde door te beweren dat die bepaling het recht 
zou doen ontstaan om het bedrag terug te vorderen van de maatschappelijke hulp die aan de twee kinderen van 
J.R. is toegekend bij ontstentenis, in de onderhavige zaak, van een rechtsdwaling of een materiële vergissing die 
ten grondslag ligt aan de betalingen van het OCMW van Brussel. Het preciseert voorts dat de bedragen die het 
OCMW toekent bij wijze van financiële maatschappelijke hulp ten behoeve van personen die niet voldoen aan 
de voorwaarden voor de toekenning van een leefloon, stelselmatig worden overgenomen van de uitkeringen voor 
het leefloon. De schaal van de overheidssubsidies aan het OCMW houdt overigens, voor de financiële 
maatschappelijke hulp, rekening met bedragen die strikt identiek zijn aan die van het leefloon. Het OCMW 
besluit dat het feit dat de kinderen van J.R. financiële maatschappelijke hulp hebben ontvangen, geen invloed 
heeft op de door het centrum aangeklaagde situatie van onverantwoorde discriminatie. 
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- B - 

 

 B.1.  Artikel 24 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke 

integratie bepaalt : 

 

 « § 1.  Het leefloon uitgekeerd met toepassing van deze wet wordt op de betrokkene 
verhaald : 
 
 1°  in geval van een herziening met terugwerkende kracht, bedoeld in artikel 22, § 1. 
 
 In geval van een vergissing vanwege het centrum kan het centrum ofwel het 
onverschuldigde terugvorderen, ofwel op eigen initiatief, of op aanvraag van de betrokkene 
geheel of gedeeltelijk afzien van de terugvordering; 
 
 2°  indien hij de beschikking krijgt over inkomsten krachtens rechten die hij bezat tijdens 
de periode waarvoor hem een leefloon werd uitbetaald. In dit geval is de terugvordering 
beperkt tot beloop van het bedrag waarvoor die inkomsten bij de berekening van het leefloon 
in aanmerking hadden moeten worden genomen indien hij er te dien tijde reeds de 
beschikking over zou hebben gehad. In afwijking van artikel 1410 van het Gerechtelijk 
Wetboek treedt het centrum van rechtswege en tot beloop van dat bedrag in de rechten die de 
begunstigde op de hierboven bedoelde inkomsten kan doen gelden. 
 
 § 2.  Buiten de gevallen bedoeld in § 1 is geen terugvordering van het leefloon bij de 
betrokkene mogelijk. Elke hiermee tegenstrijdige overeenkomst is nietig. 
 
 § 3.  De in § 1 vermelde beslissing moet conform zijn aan de bepalingen van artikel 21, 
§§ 2, 3 en 4. 
 
 § 4.  De onverschuldigd betaalde bedragen brengen van rechtswege intrest op vanaf de 
betaling, indien de onverschuldigde betaling het gevolg is van arglist, bedrog of bedrieglijke 
handelingen van de belanghebbende persoon ». 
 

 B.2.  De verwijzende rechter vraagt aan het Hof of die bepaling bestaanbaar is met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre zij wezenlijk verschillende situaties op gelijke 

wijze behandelt : die waarbij een OCMW voorschotten op uitkeringen uitbetaalt aan een 

begunstigde met alleen minderjarige kinderen, zodat de achterstallige bedragen die via de 

subrogatie kunnen worden teruggevorderd, alle uitgaven ervan zullen dekken, en die waarbij 

dat OCMW voorschotten op uitkeringen uitbetaalt aan een begunstigde met een of meer 

meerderjarige kinderen of die met een levenspartner samenwoont, zodat hij slechts een tarief 

« samenwonende » geniet, hetgeen het OCMW derhalve zou beletten te worden gesubrogeerd 

voor het integrale bedrag van de uitgekeerde sommen. 
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 Uit de motieven van de verwijzingsbeslissing en de feiten waarop die beslissing steunt, 

blijkt dat de appellant, naast het aan de betrokkene toegekende leefloon, de maatschappelijke 

dienstverlening wil terugvorderen die aan zijn meerderjarige kinderen is toegekend op grond 

van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn, omdat de betrokkene later tegemoetkomingen als persoon met een handicap heeft 

ontvangen. 

 

 B.3.  Zoals de geïntimeerde partijen voor de verwijzende rechter en de Ministerraad 

opmerken, heeft de prejudiciële vraag betrekking op de terugvordering van het leefloon en 

niet op de terugvordering van maatschappelijke dienstverlening. Die terugvordering is 

geregeld bij artikel 99 van de wet van 8 juli 1976, dat bepaalt : 

 

 « § 1.  Wanneer een persoon de beschikking krijgt over inkomsten krachtens rechten die 
hij bezat tijdens de periode waarvoor hem hulp werd verleend door het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn, vordert dit laatste de kosten van de hulpverlening van hem 
terug tot beloop van het bedrag van de bovenbedoelde inkomsten, rekening houdende met de 
vrijgestelde minima. 
 
 § 2.  Met afwijking van artikel 1410 van het Gerechtelijk Wetboek, treedt het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn, dat een voorschot toekent op een pensioen of op enige 
andere sociale uitkering, van rechtswege en tot het bedrag van dat voorschot, in de rechten op 
de achterstallen die de gerechtigde kan doen gelden ». 
 

 B.4.  Daar het verschil in behandeling zijn oorsprong niet vindt in de in het geding zijnde 

bepaling, behoeft de prejudiciële vraag geen antwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 31 juli 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5473 

 

 

Arrest nr. 110/2013 

van 31 juli 2013 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 3 en 51 van het decreet van het 

Waalse Gewest van 9 februari 2012 tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode, ingesteld 

door de stad Andenne. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, 

P. Nihoul, F. Daoût en T. Giet, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 

 

 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 31 augustus 2012 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 3 september 2012, heeft de stad Andenne 

beroep tot vernietiging ingesteld van de artikelen 3 en 51 van het decreet van het Waalse 

Gewest van 9 februari 2012 tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode (bekendgemaakt in 

het Belgisch Staatsblad van 9 maart 2012, tweede editie). 

 

 

 De Waalse Regering heeft een memorie ingediend, de verzoekende partij heeft een 

memorie van antwoord ingediend en de Waalse Regering heeft ook een memorie van 

wederantwoord ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 27 juni 2013 : 

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. G. Werquin loco Mr. J. Bourtembourg en Mr. N. Fortemps, advocaten bij de balie 

te Brussel, voor de verzoekende partij; 

 

 .  Mr. F. De Preter loco Mr. F. Judo, advocaten bij de balie te Brussel, voor de Waalse 

Regering; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers P. Nihoul en E. De Groot verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  In rechte 

 

- A - 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 

 

 A.1.1.  De stad Andenne, verzoekende partij, zet uiteen dat zij door de toepassing van de in het geding 

zijnde bepalingen kan worden geraakt. Zij doet gelden, enerzijds, dat zij in haar hoedanigheid van grondeigenaar 

mogelijkerwijs de in artikel 79 van de Waalse Huisvestingscode bedoelde tegemoetkomingen geniet en, 

anderzijds, dat het al dan niet toekennen van de tegemoetkomingen waarin in die bepaling ten gunste van 

woonkernen is voorzien, noodzakelijkerwijs een weerslag zal hebben op de ontwikkeling van woningen op het 

gemeentelijk grondgebied, hetgeen de belangen van de gemeente in termen van sociaal-economische 

ontwikkeling zal aantasten. 

 

 A.1.2.  De Waalse Regering gedraagt zich, wat de ontvankelijkheid betreft, naar de wijsheid van het Hof. 
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 Ten gronde 

 

 A.2.1.  De verzoekende partij leidt een eerste middel af uit de schending van artikel 23 van de Grondwet. 

Zij zet uiteen dat de bepalingen die zij bestrijdt, het mogelijk maken tegemoetkomingen toe te kennen of aan te 

passen ten gunste van « woonkernen » die niet door de decreetgever worden gedefinieerd. Zij doet gelden dat 

artikel 23 van de Grondwet met zich meebrengt dat de decreetgever zelf het begrip « woonkern » dient vast te 

stellen en dat hij aan de Regering enkel een delegatie kan verlenen voor zover die betrekking heeft op het 

aannemen van maatregelen waarvan het onderwerp door hem is aangegeven. 

 

 A.2.2.  De verzoekende partij leidt een tweede middel af uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 19 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 

instellingen. Zij is van mening dat de bepalingen die zij bestrijdt, een niet te verantwoorden verschil in 

behandeling teweegbrengen tussen de gemeenten op wier grondgebied zich woonkernen zouden bevinden die 

worden gedefinieerd als grondgebieden betrokken bij de ontwikkeling van de woning en waarvan de omtrek 

door de Waalse Regering zou worden bepaald, en de gemeenten op wier grondgebied zich de andere in artikel 79 

van de Waalse Huisvestingscode bedoelde gebieden zouden bevinden waarvan de criteria door de decreetgever 

worden vastgesteld. Zij doet gelden dat artikel 19 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 erin voorziet dat 

het het decreet is dat de aangelegenheden dient te regelen die aan het Gewest zijn toegewezen, waarbij de 

Regering enkel de verordeningen en besluiten kan aannemen die voor de uitvoering van het decreet nodig zijn. 

Zij voegt daaraan toe dat niets verantwoordt dat de decreetgever niet zelf minstens de criteria heeft gedefinieerd 

op grond waarvan de Regering de woonkernen kon afbakenen. 

 

 A.3.1.  De Waalse Regering is van mening dat de twee door de verzoekende partij aangevoerde middelen 

onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, zodat daarop met één enkele argumentatie moet worden geantwoord. 

 

 Zij wijst erop dat de in beide middelen bekritiseerde delegatie aan de Regering past in het kader van een 

algemeen beleid van de Waalse Regering dat ertoe strekt openbare woonprojecten in woonkernen te lokaliseren 

teneinde voorrang te geven aan een zuinig gebruik van de ruimte en de toegang van de huurders tot de 

dienstencentra te vergemakkelijken. 

 

 A.3.2.  De Waalse Regering is van mening dat de verleende delegatie niet buitensporig is aangezien zij past 

in het kader van de doelstellingen, de richtpunten en de geest van het bestreden decreet en aangezien bij de 

inwerkingstelling ervan rekening moet worden gehouden met een specifieke methodologie. Zij doet gelden dat 

de decreetgever de dynamische evolutie van het begrip « woonkern » wil verzekeren, zodat de Regering 

rekening kan houden met de evolutie van de problematiek op het gebied van bevolking en leefmilieu en een 

gedifferentieerde aanpak van het beleid inzake tegemoetkomingen of van het actiebeleid kan handhaven naar 

gelang van de aard van het grondgebied. Zij voegt daaraan toe dat de Regering in het kader van de vroegere 

definitie van het begrip « woonkern » enkel rekening kon houden met de woning- of bewoningsdichtheid om de 

status van « woonkern » aan een gebied toe te kennen, en dat de noodzaak om die definitie bij te werken, zich 

deed voelen teneinde rekening te kunnen houden met de evolutie van de problematiek op het gebied van 

huisvesting, bevolking en leefmilieu. 

 

 Zij zet eveneens uiteen dat, teneinde het optreden van de Regering te omlijnen wanneer zij de 

woonomtrekken zal afbakenen, een specifieke oriëntatienota door de Regering is aangenomen om de 

methodologie vast te stellen die moet worden gevolgd om de woonkernen te bepalen. Zij wijst erop dat in die 

specifieke nota een mechanisme van overleg met de gemeenten wordt ingevoerd, zodat die worden betrokken bij 

de totstandkoming van de criteria voor het bepalen van de woonkernen en bij de concrete afbakening ervan. Zij 

preciseert dat in die nota de criteria worden vastgesteld die door de gemeenten in aanmerking moeten worden 

genomen wanneer zij hun plaatsen van centraliteit identificeren, alsook de methode om die criteria te 

combineren. 

 

 A.3.3.  De Waalse Regering doet gelden dat de decreetgever, door de bekritiseerde delegatie toe te kennen, 

de Waalse Regering niet vermocht ertoe te machtigen bepalingen aan te nemen die een schending van het 

grondwettelijk recht op een behoorlijke huisvesting met zich mee zouden brengen. Zij beklemtoont dat artikel 79 

van de Waalse Huisvestingscode het de Regering enkel mogelijk maakt specifieke tegemoetkomingen toe te 

kennen of tegemoetkomingen van de Code aan te passen ten gunste van woonkernen en bepaalde specifieke 

gebieden en dat het dus geen betrekking heeft op de voorwaarden voor toegang tot een behoorlijke huisvesting, 

maar wel op de aan de gemeenten toegekende tegemoetkomingen. Zij voegt bovendien daaraan toe dat het enkel 

om extra of aanvullende tegemoetkomingen gaat die wegens het specifieke karakter van bepaalde delen van het 

grondgebied worden toegekend. 
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 A.3.4.  De Waalse Regering is ten slotte van mening dat de verleende delegatie niet discriminerend is. Zij 

brengt in herinnering dat elke delegatie door een wetgever aan een regering grondwetsconform moet worden 

geïnterpreteerd en dat moet worden aangenomen dat de delegerende wetgever de gedelegeerde ertoe wenst te 

machtigen zijn bevoegdheid conform de artikelen 10 en 11 van de Grondwet aan te wenden. 

 

 Zij voegt daaraan toe dat de categorieën van gemeenten die in het tweede middel met elkaar worden 

vergeleken, zich niet in een identieke situatie bevinden aangezien zij inzake huisvesting verschillende 

kenmerken vertonen die bijzondere maatregelen vergen. 

 

 A.4.1.  De verzoekende partij antwoordt dat de loutere lezing van artikel 3 van het bestreden decreet van 

9 februari 2012 tot de conclusie leidt dat de gewestwetgever de essentiële aspecten van het begrip « woonkern » 

niet heeft geregeld en dat de aan de Waalse Regering verleende machtiging een gewone inwerkingstelling van 

beginselen die de decreetgever zelf zou hebben aangenomen, overstijgt. Zij is van mening dat de bekommernis 

om te waken over een zuinig gebruik van de ruimte en om het Waalse grondgebied op duurzame wijze in te 

richten, noch het feit dat de decreetgever niet zelf de contouren heeft vastgesteld van de machtiging aan de 

Regering om de delen van het grondgebied te bepalen die woonkernen kunnen uitmaken, noch de algehele 

vaagheid van de in het geding zijnde bepaling kan verantwoorden. Zij beklemtoont daarenboven dat het 

ontoelaatbaar is te oordelen dat de decreetgever criteria zou hebben vastgelegd voor de inwerkingstelling, door 

de Regering, van de machtiging die haar zou zijn verleend aangezien die Regering zelf een nota zou hebben 

opgesteld met betrekking tot de methodologie die moet worden gevolgd om de machtiging in werking te stellen. 

Zij voegt bovendien daaraan toe dat het Waals Parlement in elk geval niet op de hoogte was van die nota en ze, a 

fortiori, niet heeft onderzocht. 

 

 A.4.2.  De verzoekende partij antwoordt eveneens dat de Waalse Regering, hoewel zij beweert dat de in het 

tweede middel vergeleken gemeenten zich niet in een soortgelijke situatie bevinden, niet concreet verantwoordt 

welke de specifieke kenmerken van die verschillende categorieën van gemeenten zouden zijn die een 

gedifferentieerde behandeling zouden verantwoorden. Zij voegt daaraan toe dat al die categorieën van 

gemeenten soortgelijk zijn aangezien het gaat om gemeenten waarvoor specifieke tegemoetkomingen moeten 

worden toegekend. Zij is van mening dat het verschil in behandeling wel degelijk onevenredige gevolgen met 

zich meebrengt aangezien de toekenning van tegemoetkomingen ertoe strekt invulling te geven aan het bij 

artikel 23 van de Grondwet gewaarborgde recht op een behoorlijke huisvesting en aangezien de gemeenten op 

wier grondgebied zich woonkernen zouden kunnen bevinden, aldus het risico lopen dat sommige 

tegemoetkomingen hun worden ontzegd, in tegenstelling tot de gemeenten op wier grondgebied zich de in 

artikel 79 van de Code bedoelde gebieden en omtrekken bevinden. 

 

 A.5.1.  Als wederantwoord verwijst de Waalse Regering naar de regionale beleidsverklaring waarin het 

Waals Parlement het beleid inzake toegang tot behoorlijke huisvesting heeft afgebakend en waarbij de Regering 

zich heeft verbonden tot het afbakenen van de woonkernen op grond van objectieve en kwalitatieve criteria. Zij 

zet uiteen dat die criteria moeten worden vastgesteld en geïnterpreteerd in het licht van de doelstellingen van de 

regionale beleidsverklaring en van de concepten van het gewestelijk ruimtelijk ontwikkelingsplan. Zij preciseert 

dat de nota over de methodologie om de woonkernen te bepalen door de Regering is goedgekeurd vóór het 

aannemen van het decreet van 9 februari 2012 en dat de methodologie die is vastgelegd om de woonkernen te 

bepalen, dus bekend was toen het ontwerp van decreet ter bespreking aan het Parlement is voorgelegd. 

 

 A.5.2.  De Waalse Regering is ten slotte van mening dat alle kritiek van de verzoekende partij in 

werkelijkheid betrekking heeft op de wijze waarop de Regering de delegatie die haar is toegekend, in werking 

zal stellen, hetgeen de bevoegdheid van het Hof overschrijdt. 
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- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepalingen 

 

 B.1.1.  Het beroep tot vernietiging heeft betrekking op de artikelen 3 en 51 van het 

decreet van 9 februari 2012 tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode. 

 

 Daarenboven wijzigt artikel 1 van het decreet van 9 februari 2012 het opschrift van de 

Waalse Huisvestingscode, dat sedert de inwerkingtreding van die bepaling als volgt wordt 

gelezen : « [Waals] Wetboek van de Huisvesting en het Duurzame Wonen ». 

 

 B.1.2.  Het bestreden artikel 3 wijzigt artikel 1 van de Waalse Huisvestingscode waarin 

diverse in de Code gehanteerde begrippen worden gedefinieerd. Uit de bewoordingen van het 

verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partijen de vernietiging van die bepaling vorderen in 

zoverre zij het 2° van artikel 1 van de Waalse Huisvestingscode, waarin het begrip 

« woonkern » wordt gedefinieerd, wijzigt. 

 

 Vóór de wijziging ervan bij de bestreden bepaling, definieerde artikel 1, 2°, van de Code 

het begrip « woonkern » als : 

 

 « groep van gebouwen die overeenkomstig een gewestplan of een gemeentelijk plan van 

aanleg in een woongebied gelegen zijn en aan door de Regering gestelde dichtheidsnormen 

inzake woningen en bewoners voldoen ». 

 

 Sedert de wijziging bij de bestreden bepaling dient het in artikel 1, 2°, van de Code 

gedefinieerde begrip « woonkern » te worden begrepen als : 

 

 « grondgebieden betrokken bij de ontwikkeling van de woning waarvan de omtrek door 

de Waalse Regering wordt bepaald ». 

 

 B.1.3.  Het bestreden artikel 51 van het decreet van 9 februari 2012 vervangt artikel 79 

van de Code door de volgende bepaling : 

 

 « § 1.  De in deze Code bedoelde specifieke tegemoetkomingen worden door de Regering 

toegekend of aangepast ten gunste van : 
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 1°  woonkernen zoals bepaald in artikel 1, 2°; 

 

 2°  omtrekken bedoeld in het algemeen reglement op gebouwen dat van toepassing is in 

de beschermingsgebieden van sommige gemeenten inzake stedenbouw; 

 

 3°  door haar afgebakende gebieden, te onderscheiden in twee soorten : 

 

 a.  gebieden met hoge vastgoeddruk, namelijk de gemeenten waar de gemiddelde prijs 

van de gewone woonhuizen hoger is, naar rato van een door de Regering te bepalen 

percentage, dan de gemiddelde prijs van dezelfde huizen berekend op het gewestelijk 

grondgebied; 

 

 b.  te revitaliseren woongebieden, namelijk de gewestelijke grondgebieden die voldoen 

aan de criteria van de vrije stadsgebieden bepaald bij littera a) of littera b) van artikel 38, § 3, 

van het programmadecreet van 23 februari 2006 betreffende de prioritaire acties voor de 

toekomst van Wallonië of aan de criteria bepaald door de Regering inzake dichtheid en 

woonkwaliteit ». 

 

 Uit de bewoordingen van het verzoekschrift blijkt dat het beroep enkel betrekking heeft 

op het 1° van die bepaling waarin naar het begrip « woonkern » wordt verwezen. 

 

 B.2.1.  Artikel 2, § 1, van het Waalse Wetboek van de Huisvesting en het Duurzame 

Wonen, dat in hoofdstuk II, met als opschrift « Doelstellingen », van titel I van het Wetboek 

is opgenomen, bepaalt : 

 

 « Het Gewest en de andere overheidsorganen passen, elk binnen zijn eigen 

bevoegdheden, het recht op menswaardig wonen toe, waarbij de woning een omgeving is 

waarin personen en gezinnen wonen, zelfstandig leven en tot ontplooiing komen. 

 

 Het Gewest en de overheidsorganen nemen alle nuttige maatregelen met het oog op de 

ontwikkeling van het duurzame wonen door een gezonde woning na te streven, die 

toegankelijk is voor allen en die weinig energie gebruikt. 

 

 Hun beleidsdaden streven naar meer samenhang in de samenleving en sociale 

gemengdheid door het aanmoedigen van de renovatie van het patrimonium en door een 

diversifiëring en een uitbreiding van het woningaanbod in de woonkernen ». 

 

 B.2.2.  In hoofdstuk II van titel II van het Wetboek worden tegemoetkomingen in het 

leven geroepen die door het Gewest worden toegekend aan natuurlijke personen die, onder 

bepaalde voorwaarden, onroerende goederen onder meer aankopen, bouwen, saneren of 

herstructureren om ze voor huisvesting te bestemmen. Hoofdstuk III van dezelfde titel 

voorziet in gewestelijke tegemoetkomingen voor een aantal andere rechtspersonen dan de 

openbare huisvestingsmaatschappijen. Hoofdstuk IV heeft betrekking op de 
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tegemoetkomingen aan openbare huisvestingsmaatschappijen. Hoofdstuk IVbis voorziet in 

tegemoetkomingen in geval van een samenwerkingsverband tussen publiekrechtelijke 

rechtspersonen en privaatrechtelijke rechtspersonen. Ten slotte heeft hoofdstuk V, dat 

artikel 79 van het Waalse Wetboek van de Huisvesting en het Duurzame Wonen bevat zoals 

het bij het bestreden artikel 51 van het decreet van 9 februari 2012 is gewijzigd, als opschrift 

« Specifieke bepalingen betreffende woonkernen en sommige specifieke gebieden ». 

 

 B.2.3.  Het Waalse Wetboek van de Huisvesting en het Duurzame Wonen strekt onder 

meer ertoe uitvoering te geven aan artikel 23 van de Grondwet waarin, onder de bij de wet, 

het decreet of de Brusselse ordonnantie gewaarborgde economische, sociale en culturele 

rechten, « het recht op een behoorlijke huisvesting » wordt aangehaald (Parl. St., Waals 

Parlement, 1997-1998, nr. 371/1, p. 3). 

 

 Het oorspronkelijke artikel 79 van de Waalse Huisvestingscode verleende een decretale 

basis aan het begrip « bevoorrechte initiatiefgebieden ». In de memorie van toelichting bij de 

Code wordt in dat verband vermeld : 

 

 « De filosofie van de bevoorrechte initiatiefgebieden bestaat in feite erin op strikt 

objectieve gronden geografische gebieden te identificeren waarbinnen : 

 

 -  ofwel algemeen beleid moet worden beklemtoond; 

 

 -  ofwel specifiek beleid moet worden gevoerd, maar enkel binnen de door de Regering 

vastgestelde grenzen. Men kan zich immers niet voorstellen dat een beleid dat specifieke 

tegemoetkomingen aanmoedigt, wordt toegepast ten nadele van het beleid inzake de 

tegemoetkomingen die krachtens de hoofdstukken II, III en IV worden toegekend. 

 

 De aanpassing van de tegemoetkomingen betreft zowel de verhoging als de cumulatie 

ervan » (ibid., pp. 18-19). 

 

 B.2.4.  Tijdens de parlementaire voorbereiding van het ontwerp dat aanleiding heeft 

gegeven tot het bestreden decreet, werd eveneens gepreciseerd dat de in artikel 79 van het 

Waalse Wetboek van de Huisvesting en het Duurzame Wonen bedoelde specifieke 

tegemoetkomingen een mechanisme van « positieve discriminatie » uitmaken (Parl. St., 

Waals Parlement, 2011-2012, nr. 517/12, p. 81). 
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 B.2.5.  Het bestreden decreet past in het kader van het gewestelijk huisvestingsbeleid, dat 

ertoe strekt de toegang tot een behoorlijke, betaalbare en duurzame huisvesting te 

waarborgen. Het bevat tal van bepalingen die beogen dat doel te verwezenlijken. Met 

betrekking tot het begrip « woonkern » dat in het beroep wordt betwist, wordt in de « Waalse 

regionale beleidsverklaring » van 16 juli 2009 aangegeven dat « het huisvestingsbeleid 

voorrang moet geven aan het zuinige gebruik van de ruimte en aan de wil om de bestaande 

stedelijke en landelijke woonkernen te concentreren » en dat « de Regering de noodzakelijke 

reglementaire maatregelen zal nemen om, in samenspraak met het beleid inzake ruimtelijke 

ordening, de woonkernen te definiëren en stelselmatig verhoogde tegemoetkomingen van de 

overheid daarop te richten ». Daartoe heeft de Regering zich ertoe verbonden « de 

woonkernen af te bakenen op grond van objectieve en kwalitatieve criteria door zich te 

inspireren op de concepten van het [Gewestelijk ruimtelijk ontwikkelingsplan], door te waken 

over de samenhang met de bestaande instrumenten in de gebiedsgebonden beleidsvormen en 

over het versterken van het beleid inzake stadsvernieuwing en -herwaardering » (Waalse 

regionale beleidsverklaring, Parl. St., Waals Parlement, B.Z. 2009, nr. 8/1, p. 59). 

 

 

 Ten aanzien van de middelen 

 

 B.3.  Het begrip « woonkern » draagt bij tot de invulling, in het Waalse Gewest, van het 

bij artikel 23 van de Grondwet gewaarborgde recht op een behoorlijke huisvesting aangezien 

een deel van de tegemoetkomingen die door het Gewest worden toegekend teneinde dat recht 

te waarborgen, krachtens artikel 79 van het Waalse Wetboek van de Huisvesting en het 

Duurzame Wonen wordt toegewezen aan de woningen of woonprojecten die zijn gelegen in 

de geografische gebieden die overeenstemmen met de definitie van dat begrip. 

 

 Daaruit vloeit voort dat de decreetgever, wanneer hij het begrip « woonkern » in het 

leven roept, artikel 23 van de Grondwet in acht dient te nemen. 

 

 B.4.  Artikel 23, derde lid, 3°, van de Grondwet legt de bevoegde wetgevers de 

verplichting op om het recht op een behoorlijke huisvesting te waarborgen en stelt hen in staat 

de voorwaarden te bepalen voor de uitoefening van dat recht. Dat artikel verbiedt niet dat aan 

een regering machtigingen worden verleend, voor zover die machtigingen betrekking hebben 
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op de tenuitvoerlegging van maatregelen waarvan het « onderwerp » door de bevoegde 

wetgever is aangegeven. 

 

 B.5.  Te dezen heeft de decreetgever de Waalse Regering gemachtigd het begrip 

« woonkern » nader in te vullen. Bijgevolg heeft hij het « onderwerp » van de machtiging 

aangegeven. 

 

 B.6.  Het eerste middel is niet gegrond. 

 

 B.7.  Het tweede middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 19 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 

tot hervorming der instellingen. De verzoekende partij lijkt van oordeel te zijn dat die 

bepaling een algemeen wettigheidsbeginsel zou bevatten dat aan de gewestwetgevers de 

verplichting zou opleggen om zelf de aangelegenheden te regelen die aan de gewesten worden 

toegewezen en dat hun zou verbieden om die aangelegenheden te delegeren aan de daarmee 

overeenstemmende uitvoerende machten. 

 

 B.8.  Artikel 19 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 bepaalt : 

 

 « § 1.  Behoudens toepassing van artikel 10, regelt het decreet de aangelegenheden 

bedoeld in de artikelen 4 tot 9, onverminderd de bevoegdheden die na de inwerkingtreding 

van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen door de Grondwet 

aan de wet zijn voorbehouden. 

 

 […] ». 

 

 B.9.  In tegenstelling tot wat de verzoekende partij lijkt aan te voeren, heeft die bepaling 

noch tot doel, noch tot gevolg de decreetgever op algemene wijze te verbieden de uitvoerende 

macht ertoe te machtigen bepalingen aan te nemen in de aangelegenheden die hij bepaalt. 

 

 Daaruit vloeit voort dat de bestreden bepalingen niet in strijd zijn met artikel 19 van de 

bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. 

 

 B.10.  Het tweede middel is niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 31 juli 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5474 

 
 

Arrest nr. 111/2013 
van 31 juli 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 255 van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest, gesteld door de 

Rechtbank van eerste aanleg te Gent. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

A. Alen, J.-P. Snappe, T. Merckx-Van Goey en F. Daoût, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 4 juni 2012 in zake het « Sociaal Verhuurkantoor Brugge » tegen het 
Vlaamse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 5 september 
2012, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Gent de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt het artikel 255 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet, in zoverre krachtens dit artikel de onroerende voorheffing 1,6 % 
bedraagt voor eigendommen die als sociale woningen worden verhuurd en aan openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn of gemeenten toebehoren, terwijl voor de eigendommen 
die als sociale woningen worden verhuurd maar toebehoren aan een vereniging, opgericht 
door een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en net zoals het bedoelde centrum 
eveneens onderworpen aan de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn, de onroerende voorheffing 2,5 % bedraagt ? ». 
 
 
 Het « Sociaal Verhuurkantoor Brugge », met zetel te 8000 Brugge, Ruddershove 4, heeft 
een memorie ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 27 juni 2013 :  
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers A. Alen en F. Daoût verslag uitgebracht; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Het « Sociaal Verhuurkantoor Brugge » is opgericht door het openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn van Brugge om als instelling zonder winstoogmerk panden tegen verlaagde huurprijzen te verhuren. De 
vereniging is eigenaar van een deel van die panden en heeft het beheer van een aantal andere panden 
overgenomen.  
 
 Op 8 februari 2010 ontvangt de vereniging, voor de panden waarvan ze eigenaar is, een aanslagbiljet in de 
onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2009. Op 20 april 2010 dient ze een bezwaarschrift in tegen die 
aanslag. Bij beslissingen van 27 mei en 24 juni 2010 wordt dat bezwaar afgewezen.  
 
 Op 26 augustus 2010 dient de vereniging een verzoekschrift in bij de Rechtbank van eerste aanleg te Gent. 
Het is in het kader van die procedure dat dat rechtscollege de voormelde prejudiciële vraag stelt. 
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  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  Het « Sociaal Verhuurkantoor Brugge » voert aan dat de in het geding zijnde bepaling voorziet in een 
bijzonder aanslagtarief voor bepaalde categorieën van belastingplichtigen, rekening houdend met het feit dat zij 
voor de aan hen toebehorende panden in plaats van huurprijzen die overeenstemmen met de normale 
marktvoorwaarden, sociale huurprijzen verkrijgen, die worden verlaagd naar gelang van de behoeftige huurder. 
Volgens die partij moest een speciaal belastingstelsel in het leven worden geroepen voor de verhuur tegen lage 
huurprijzen van panden die in het bezit zijn van openbare centra voor maatschappelijk welzijn, vermits de 
onroerende voorheffing een belasting is op de geraamde verhuuropbrengst. Zij is van mening dat er een 
discriminatie zou ontstaan wanneer eenzelfde onroerende voorheffing zou worden geheven op panden die 
worden verhuurd als sociale woningen en op panden die worden verhuurd tegen gangbare huurprijzen.  
 
 A.2.  De eisende partij voor het verwijzende rechtscollege zet uiteen dat luidens de in het geding zijnde 
bepaling, in de interpretatie van het verwijzende rechtscollege, de eigendommen dienen toe te behoren aan het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn om het verlaagd tarief van 1,6 pct. te genieten. Zij geeft toe dat 
zij geen openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn is in de strikte zin van het woord, maar voert aan dat zij 
een OCMW-instelling is die exact dezelfde activiteiten verwezenlijkt als het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn en die, ingevolge haar statuten, onderworpen is aan de bepalingen van het Vlaamse 
decreet van 19 december 2008 « betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn ». Zij wijst erop dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Brugge het « Sociaal 
Verhuurkantoor Brugge » heeft opgericht met toepassing van artikel 219 van het decreet van 19 december 2008 
om, in haar plaats, het recht op wonen van woonbehoeftigen te waarborgen.  
 
 A.3.  Volgens die partij worden instellingen zoals het « Sociaal Verhuurkantoor Brugge », die worden 
opgericht om een welbepaalde taak van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn over te nemen, 
gelijkgesteld met een OCMW-instelling en beschikken zij over dezelfde rechten. Zij verwijst dienaangaande 
naar artikel 222 van het decreet van 19 december 2008. Zij leidt hieruit af dat men onmogelijk kan beslissen om 
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wel, maar een sociaal verhuurkantoor niet het gunsttarief te 
laten genieten. Volgens haar is er geen enkele objectieve reden voorhanden die een dergelijk verschil in 
behandeling kan verantwoorden.  
 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 255, eerste en tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 

1992 (hierna : WIB 1992), zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest, en zoals gewijzigd 

bij artikel 39 van de wet van 6 juli 1994 houdende fiscale bepalingen en bij de artikelen 33 tot 

35 van het Vlaamse decreet van 19 december 2003 houdende bepalingen tot begeleiding van 

de begroting 2004, bepaalt :  

 

 « De onroerende voorheffing bedraagt 2,5 % van het kadastraal inkomen, zoals dit is 
vastgesteld op 1 januari van het aanslagjaar. 
 
 Zij bedraagt 1,6 % voor woningen toebehorend aan bouwmaatschappijen die door de 
Nationale Maatschappij voor de Huisvesting of door de Algemene Spaar- en Lijfrentekas zijn 
erkend, voor eigendommen die als sociale woningen worden verhuurd en aan openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn of aan gemeenten toebehoren, zomede voor eigendommen die 
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aan de Nationale Landmaatschappij of aan door haar erkende maatschappijen toebehoren en 
als sociale woningen worden verhuurd. Voor de huurwoningen behorende tot de Vlaamse 
Huisvestingsmaatschappij zelf of behorende tot de door haar erkende maatschappijen 
enerzijds en voor de woningen die door het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen in 
het kader van zijn operaties van huurhulp worden verhuurd, anderzijds, wordt de onroerende 
voorheffing eveneens vastgesteld op 1,6 % ». 
 

 B.2.  Het Hof wordt gevraagd of die bepaling bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet in zoverre de onroerende voorheffing 1,6 pct. van het kadastraal inkomen 

bedraagt voor eigendommen die als sociale woningen worden verhuurd en aan openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn of aan gemeenten toebehoren, terwijl ze 2,5 pct. van het 

kadastraal inkomen bedraagt voor eigendommen die als sociale woningen worden verhuurd 

en toebehoren aan een vereniging die door een openbaar centrum voor maatschappelijk 

welzijn wordt opgericht en die is onderworpen aan de organieke wet van 8 juli 1976 

betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

 

 B.3.1.  Het verlaagd belastingtarief voor eigendommen die als sociale woningen worden 

verhuurd en aan openbare centra voor maatschappelijk welzijn toebehoren, gaat terug op de 

bij de wet van 30 december 1932 « houdende uitvaardiging van verschillende maatregelen ter 

verzekering van het begrootingsevenwicht en van de werking van den dienst van ontvangsten 

en uitgaven » en het koninklijk besluit van 13 januari 1933 ingevoerde nationale 

crisisbijdrage. Artikel 7 van dat koninklijk besluit bepaalde : 

 

 « De nationale crisisbijdrage verschuldigd naar rato van de inkomsten uit onroerende 
eigendommen wordt gevestigd ter zelfder tijd en volgens dezelfde modaliteiten als de 
grondbelasting van dienstjaar 1933 op het bedrag der kadastrale opbrengsten dienend tot 
grondslag van laatstbedoelde belasting.  
 
 Zij wordt geheven volgens de in artikel 6 aangeduide percentages en mag 
niet - niettegenstaande alle andersluidende overeenkomst - ten laste van de huurders worden 
gelegd ». 
 

 Artikel 6 van het koninklijk besluit van 13 januari 1933, waar die bepaling naar verwijst, 

bepaalde :  

 

 « De nationale crisisbijdrage verschuldigd naar rato van de inkomsten uit belegde 
kapitalen die normaal dienen toegekend of betaalbaar gesteld met ingang van 1 Februari 1933, 
wordt gevestigd terzelfder tijd en volgens de zelfde modaliteiten als de mobiliënbelasting 
verbonden aan deze inkomsten en geïnd volgens onderstaande aanslagpercentages : 
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 1 t.h. wanneer de grondslag lager is dan 25.000 frank;  
 
 2 t.h. wanneer de grondslag gaat van 25.000 frank tot beneden 50.000 frank;  
 
 3 t.h. wanneer de grondslag gaat van 50.000 frank tot beneden 100.000 frank;  
 
 4 t.h. wanneer de grondslag 100.000 frank en meer bereikt. 
 
 […] ». 
 

 Bij het bepalen van de belastingvoet werd derhalve geen rekening gehouden met de 

hoedanigheid van de eigenaar of het gebruik van het belaste onroerend goed.  

 

 B.3.2.  Artikel 10 van het koninklijk besluit van 27 september 1935 « houdende wijziging 

van de wettelijke bepalingen op het stuk van rechtstreeksche en daarmede gelijkgestelde 

belastingen » heeft hierin verandering gebracht. Dat artikel bepaalde :  

 

 « Het tweede lid van artikel 7 van het koninklijk besluit van 13 Januari 1933 wordt 
aangevuld als volgt : 
  
 Nochtans, wordt het belastingpercentage eenvormig op 1½ t.h. gesteld voor de woningen 
welke toebehoren aan de bouwmaatschappijen, erkend door de Nationale Maatschappij voor 
goedkoope woningen en woonvertrekken of door de Algemeene Spaar- en Lijfrentekas ». 
 

 In het verslag aan de Koning werd die bepaling als volgt verantwoord :  

 

 « De erkende maatschappijen die zich, zonder winstoogmerken, met het bouwen van 
goedkoope woningen en woonvertrekken inlaten, hebben gewoonlijk haar onroerende 
goederen in een zelfde gemeente of sectie van gemeente. Door haar aantal vertegenwoordigen 
deze, alhoewel bescheiden woningen, te zamen een hooge kadastrale opbrengst welke leidt tot 
de toepassing van de nationale crisisbelasting volgens de hoogste percentages 3,5 en 4,5. 
 
 En daar deze belasting den huurders niet kan ten laste worden gelegd, heeft zij een te 
zwaren weerslag op den soms moeilijken financieelen toestand van de betrokken 
vennootschappen. Uit aanmerking van het doel van algemeen nut nagestreefd door de voor 
het bouwen van goedkoope woningen en woonvertrekken erkende vennootschappen, wordt in 
artikel 10 beslist dat, met ingang van 1935, de nationale crisisbelasting te haren laste 
gelijkmatig naar den laagsten voet, zegge 1½ t.h., zal worden gevestigd ». 
 

 B.3.3.  Artikel 3, § 2, van de wet van 31 december 1936 houdende wijziging van de 

wetgeving inzake nationale crisisbelasting heeft, enerzijds, het belastingpercentage voor de 

woningen die toebehoren aan de door de Nationale Maatschappij voor goedkope woningen en 

woonvertrekken of door de Algemene Spaar- en Lijfrentekas erkende bouwmaatschappijen 
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teruggebracht tot 1 percent en, anderzijds, het toepassingsgebied van dat belastingpercentage 

uitgebreid tot « de eigendommen van de Commissies van openbaren onderstand verhuurd als 

goedkoope woningen ». 

 

 B.3.4.  De nationale crisisbelasting werd afgeschaft door de wet van 19 juni 1937 

« houdende afschaffing van de nationale crisisbelasting van het midden van het jaar 1937 af », 

maar werd heringevoerd door de wet van 17 juni 1938 « tot wederinvoering van de nationale 

crisisbelasting ». Artikel 4, § 2, tweede lid, van die wet nam het belastingpercentage van 

1 pct. over voor, onder meer, « de eigendommen van de commissies van openbaren 

onderstand, verhuurd als goedkoope woningen ». 

 

 Een amendement om dat percentage uit te breiden tot « de eigendommen der steden en 

gemeenten » (Parl. St., Kamer, 1937-1938, nr. 200, p. 13) werd ingetrokken nadat de minister 

van Financiën het volgende had verklaard :  

 

 « Ik denk dat de [auteur van] dit amendement [het] heeft voorgesteld vanuit de 
overweging dat er inderdaad een vrij groot aantal gemeenten en bepaalde provincies zijn die 
zich in een moeilijke financiële situatie bevinden. 
 
 Maar er zijn er ook die zich niet in een situatie bevinden die bijzondere maatregelen 
vereist. Aangezien het doel van de Regering erin bestaat, overeenkomstig de 
regeringsverklaring, bepaalde elementen van coördinatie in te voeren in de verhoudingen 
tussen de fiscaliteit van de gemeenten en van de provincies, verzoek ik de Kamer de […] 
voorgestelde bepaling niet aan te nemen » (eigen vertaling) (Hand., Kamer, 27 mei 1938, 
p. 1700). 
 

 B.3.5.1.  De wet van 28 februari 1962 « tot wijziging van de samengeordende wetten 

betreffende de inkomstenbelastingen en de nationale crisisbelasting, wat de inkomsten van 

onroerende goederen betreft » heeft de aan de grondbelasting verbonden nationale 

crisisbelasting afgeschaft en in de grondbelasting opgenomen (Parl. St., Kamer, B.Z. 1961, 

nr. 157/1, p. 1).  

 

 B.3.5.2.  Artikel 3 van de wet van 28 februari 1962 bepaalde :  

 

 « Artikel 33 van [de op 15 januari 1948] samengeordende wetten [betreffende de 
inkomstenbelastingen], gewijzigd bij artikel 9 van de wet van 14 juli 1955, wordt gewijzigd 
als volgt :  
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 1°  § 1, eerste lid, wordt door volgende bepaling vervangen :  
 
 ‘ De aanslagvoet van de grondbelasting wordt op 3 t.h. van het kadastraal inkomen 
bepaald. 
 
 Deze belastingvoet wordt echter tot 2 t.h. verminderd voor de woningen die toebehoren 
aan de bouwmaatschappijen erkend door de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting of 
door de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, voor de als volkswoningen verhuurde 
eigendommen der commissies van openbare onderstand en der gemeenten alsmede voor de 
eigendommen behorende aan de Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigendom of 
aan de maatschappijen erkend door deze laatste, welke als volkswoningen worden verhuurd. ’ 
 
 […] ». 
 

 Die bepaling was het resultaat van een amendement (Parl. St., Kamer, B.Z. 1961, 

nr. 157/2) dat « ertoe [strekte] het gunstregime in de oude wetgeving voorzien voor de 

Erkende Maatschappijen van Goedkope Woningen (1 % N.C.B.) te compenseren door een 

verminderde aanslagvoet (2 %) in te stellen » (Parl. St., Kamer, B.Z. 1961, nr. 157/7, pp. 20-

21).  

 

 B.3.5.3.  Tijdens de bespreking van dat amendement in de Commissie voor de Financiën 

van de Kamer van volksvertegenwoordigers werd het volgende opgemerkt :  

 

 « Volgens een lid heeft de opsteller van het amendement ten gunste van de Erkende 
Maatschappijen van Goedkope Woningen, de woningen toebehorende aan gemeenten over het 
hoofd gezien » (Parl. St., Kamer, B.Z. 1961, nr. 157/7, p. 22). 
 

 In antwoord hierop stelde de auteur van het amendement voor na de woorden « van 

openbare onderstand » de woorden « en van de gemeenten » toe te voegen (ibid., p. 24). 

 

 B.3.5.4.  Daarnaast rezen in de voormelde Commissie verschillende bezwaren tegen het 

amendement :  

 

 « De Minister bewijst aan de hand van enkele voorbeelden dat de verhoging van de 
grondbelastingen voor de in het amendement bedoelde woningen ongeveer 5 % zal bedragen. 
Deze vermeerdering kan niet overdreven worden genoemd. Het ware volgens hem alles 
behalve billijk, de eigenaars van complexen toe te laten aan deze verhoging te ontsnappen, 
wanneer dit niet mogelijk is voor de kleine eigenaars. Hij vraagt het amendement te 
verwerpen temeer daar het invoeren van een afzonderlijke belastingsaanslagvoet van 2 % een 
bijkomende moeilijkheid zou betekenen. De Adjunct-Minister voor Financiën legt aan de 
hand van cijfers uit dat het amendement een minderontvangst van belastingen voor de 
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gemeenten zal met zich brengen, terwijl het voorgesteld percentage slechts een geringe 
verhoging zal met zich brengen. Hij vraagt eveneens het amendement te verwerpen.  
 
 Een lid kan evenmin het amendement steunen. Volgens hem beoogt het niet zozeer het 
behoud van een bestaand regime maar veeleer de uitbreiding van een voorrecht. Hij verklaart 
bovendien dat de stijging van de grondbelasting terzake zeer gering zal zijn en oordeelt dat 
deze lichte verhoging de thans zeer gespannen toestand in de bouwnijverheid gunstig zou 
kunnen beïnvloeden.  
 
 Een ander lid laat opmerken dat uit de redactie van het amendement zou kunnen worden 
afgeleid, dat de aanslagvoet ook tot 2 % wordt terug gebracht voor de gebouwen die 
eigendom zijn van voormelde maatschappijen en die voor hun administratie worden 
aangewend of andere eigendommen die uit de beleggingen voor de verzekeringskas 
resulteren » (Parl. St., Kamer, B.Z. 1961, nr. 157/7, p. 24). 
 

 Een van de auteurs van het amendement reageerde als volgt :  

 

 « De indiener van het amendement meent er de commissie te mogen op wijzen dat zijn 
amendement geenszins het resultaat zal hebben het bestaande voorrecht uit te breiden. Indien 
hij dat wel op het oog had, dan had hij de aanslagvoet beneden de 1,7 % moeten vaststellen. 
De vergelijking van die maatschappijen met privé eigenaars gaat niet op; de argumentatie 
volgens welke een bijkomende moeilijkheid wordt geschapen evenmin » (Parl. St., Kamer, 
B.Z. 1961, nr. 157/7, p. 24). 
 

 Daar hij alleen de woningen op het oog had en niet de investeringseigendommen, stelde 

hij evenwel een gewijzigde tekst voor (ibid., pp. 24-25). Het aldus gewijzigde amendement 

werd door de Commissie aangenomen.  

 

 B.3.6.  De wet van 20 november 1962 « houdende hervorming van de 

inkomstenbelastingen » heeft de grondbelasting afgeschaft en de onroerende voorheffing 

ingevoerd. Artikel 41, § 3, van die wet bepaalde :  

 

 « De onroerende voorheffing wordt vastgesteld op 3 % van het kadastraal inkomen 
bedoeld bij artikel 4, § 1, 1°, a, van deze wet. 
 
 Zij wordt nochtans gebracht op 2 % voor de woningen toebehorend aan de 
bouwmaatschappijen die door de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting of door de 
Algemene Spaar- en Lijfrentekas zijn erkend, voor de eigendommen die als sociale woningen 
worden verhuurd en aan de commissies van openbare onderstand of aan de gemeenten 
toebehoren, zomede voor de eigendommen die aan de Nationale Maatschappij voor de Kleine 
Landeigendom of aan door haar erkende maatschappijen toebehoren en als sociale woningen 
worden verhuurd. 
 
 […] ». 
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  In verband met die bepaling werd in de Senaat het volgende verklaard :  

 

 « In verband met de aanslagvoet van 2 % die, in plaats van de normale aanslagvoet van 
3 %, wordt toegepast op woningen toebehorende aan de bouwmaatschappijen die door de 
Nationale Maatschappij voor de Huisvesting of door de Algemene Spaar- en Lijfrentekas zijn 
erkend, alsmede op de sociale woningen verhuurd door diverse in de tekst genoemde 
instellingen, wijst de Minister er op dat deze verlaging van aanslagvoet overgenomen is uit de 
wet van 28 februari 1962, waarbij een nodig geachte compensatie werd verleend voor de 
afschaffing van de voordelen die deze categorie van onroerende goederen voorheen genoot op 
het gebied van de nationale crisisbelasting » (Parl. St., Senaat, 1961-1962, nr. 366, p. 243).  
 

 B.4.1.  Zo werd dus voorzien in een verlaagd tarief voor eigendommen die als sociale 

woningen werden verhuurd en aan de commissies van openbare onderstand toebehoorden 

(voormeld artikel 41 van de wet van 20 november 1962; artikel 159 van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen, zoals gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 26 februari 1964 tot 

coördinatie van de wetsbepalingen betreffende de inkomstenbelastingen).  

 

 B.4.2.  De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn heeft, ter vervanging van de commissies van openbare onderstand, 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn opgericht (artikel 1, tweede lid, van de 

organieke wet van 8 juli 1976). Twee of meer aaneengrenzende gemeenten konden, onder 

bepaalde voorwaarden, worden bediend door een intercommunaal openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn (artikel 3 van de organieke wet van 8 juli 1976).  

 

 B.4.3.  Het koninklijk besluit van 7 november 1977 tot wijziging van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen heeft het Wetboek van de inkomstenbelastingen aangepast aan de 

organieke wet van 8 juli 1976. Hiertoe werden in artikel 159, tweede lid, van dat Wetboek de 

woorden « aan de commissies van openbare onderstand » vervangen door de woorden « aan 

de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, aan de intercommunale openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn » (artikel 1, 4°, van het koninklijk besluit van 7 november 

1977). 

 

 B.4.4.  Nadat de wet van 5 augustus 1992 houdende bepalingen betreffende de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn de mogelijkheid om intercommunale openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn op te richten, had afgeschaft, heeft artikel 39 van de voormelde 
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wet van 6 juli 1994 in artikel 255 van het WIB 1992 de woorden « , aan de intercommunale 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn » geschrapt, en dit teneinde die bepaling 

opnieuw in overeenstemming te brengen met de organieke wet van 8 juli 1976 (Parl. St., 

Kamer, 1993-1994, nr. 1421/1, p. 11). 

 

 B.5.  De bij de artikelen 33 tot 35 van het Vlaamse decreet van 19 december 2003 

ingevoerde wijzigingen beogen artikel 255 van het WIB 1992 aan te passen aan artikel 60 van 

het Vlaamse decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen 

alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991 (Parl. St., Vlaams Parlement, 

2003-2004, nr. 1948/1, p. 7). Het voormelde artikel 60 bepaalde :  

 

 « In afwijking van artikel 159 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, gewijzigd 
bij het koninklijk besluit van 7 november 1977 en de wet van 19 juli 1979, gelden voor het 
Vlaamse Gewest de volgende bepalingen : 
 
 1.  de onroerende voorheffing is vastgesteld op 2,5 procent van het kadastraal inkomen; 
 
 2.  voor de in artikel 159, 2e lid, bedoelde woningen wordt de onroerende voorheffing 
vastgesteld op 1,6 procent van het kadastraal inkomen; 
 
 3.  voor de huurwoningen behorende tot de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij zelf of 
behorende tot de door haar erkende maatschappijen enerzijds en voor de woningen die door 
het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen in het kader van zijn operaties van huurhulp 
worden verhuurd anderzijds, wordt de onroerende voorheffing vastgesteld op 1,6 procent ». 
 

 Die bepaling werd als volgt verantwoord :  

 

 « Overeenkomstig artikel 4 § 2 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de 
financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten zijn de Gewesten bevoegd om de 
aanslagvoet van de onroerende voorheffing te wijzigen.  
 
 Het Wetboek van de inkomstenbelastingen voorziet een onroerende voorheffing van 
1,25 procent op het kadastraal inkomen, zoals dit is vastgesteld op 1 januari van het 
aanslagjaar. Voor huurwoningen in de erkende sociale woningbouw is dit percentage 
verminderd tot 0,8 procent. 
 
 Met dit voorstel wordt een verdubbeling van de aanslagvoet beoogd. Dit betekent dat de 
aanslagvoeten met ingang van het aanslagjaar 1991 respectievelijk 2,5 procent en 1,6 procent 
zullen bedragen.  
 
 Gelet op de inwerkingtreding van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij wordt een 
aanvullende bepaling voorzien die de vermindering voor de betrokken huurwoningen regelt. 
Eveneens wordt de vermindering voorzien voor de huurwoningen die door het Vlaams 
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Woningfonds in het kader van zijn operaties van huurhulp worden verhuurd en welke tot 
dusver nog niet van deze verminderingsregel genoten » (Parl. St., Vlaams Parlement, 1990-
1991, nr. 424/1, pp. 6-7). 
 

 B.6.  Luidens de in het geding zijnde bepaling bedraagt de onroerende voorheffing 

1,6 pct. voor, onder meer, eigendommen die als sociale woningen worden verhuurd en aan 

een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn toebehoren. In de interpretatie van het 

verwijzende rechtscollege geldt dat tarief niet voor eigendommen die als sociale woningen 

worden verhuurd en toebehoren aan een op grond van artikel 219 van het Vlaamse decreet 

van 19 december 2008 « betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn » door een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 

opgerichte vereniging.  

 

 B.7.1.  Het voormelde artikel 219 van het decreet van 19 december 2008 bepaalt :  

 

 « Een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kan, om een van de opdrachten uit 
te voeren die aan de centra voor maatschappelijk welzijn zijn toevertrouwd en voor 
leidinggevende, staf-, expert- en managementfuncties, een vereniging oprichten ofwel met als 
enig lid het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zelf, ofwel met een of meer 
andere openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met andere openbare besturen en/of 
met rechtspersonen andere dan die welke winstoogmerk hebben. In de gevallen waarin het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn geheel of gedeeltelijk een erkenning, 
vergunning of subsidiëring kan verkrijgen, worden de verenigingen, vermeld in dit hoofdstuk, 
voor het verkrijgen van die erkenning, vergunning of subsidiëring gelijkgesteld met een 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. 
 
 Als een vereniging wordt opgericht met het oog op het exploiteren van een ziekenhuis of 
van een gedeelte van een ziekenhuis, draagt die, in afwijking van artikel 223, naast de 
benaming de vermelding ‘ autonome verzorgingsinstelling ’ of de initialen ‘ A.V. ’ ». 
 

 B.7.2.  De aldus opgerichte vereniging bezit rechtspersoonlijkheid (artikel 222 van het 

decreet van 19 december 2008). « Met behoud van de toepassing van andersluidende 

bijzondere statutaire voorschriften », wordt ze beheerd volgens dezelfde regelen als de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn en is ze onderworpen aan dezelfde controle en 

hetzelfde administratief toezicht (artikel 228, § 1, van hetzelfde decreet). 
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 B.7.3.  Het voormelde artikel 219 van het decreet van 19 december 2008 « stemt overeen 

met artikel 118 van de organieke wet [van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn] » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2007-2008, nr. 1701/1, p. 110). Die 

bepaling luidt :  

 

 « Een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kan, om een van de opdrachten uit 
te voeren die door deze wet aan de centra zijn toevertrouwd, een vereniging tot stand brengen 
met een of meer andere openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met andere openbare 
besturen en/of met rechtspersonen andere dan die welke winstoogmerken hebben ». 
 

 In de memorie van toelichting bij het wetsontwerp dat tot de organieke wet van 8 juli 

1976 heeft geleid, werd die bepaling als volgt verantwoord :  

 

 « Het moet de centra mogelijk zijn zich te verenigen om objekten van een bepaald sociaal 
belang te verwezenlijken.  
 
 Het gebeurt maar al te vaak dat bepaalde doeleinden slechts kunnen bereikt worden met 
vereende krachten. Hierbij kan gedacht worden aan de oprichting van rustoorden voor 
bejaarden, verplegingsinstellingen, gezondheidscentra, enz. 
 
 Het is wenselijk dat zowel de Staat, de provincies en de gemeenten, als de andere 
natuurlijke of rechtspersonen deel kunnen uitmaken van deze verenigingen » (Parl. St., 
Senaat, 1974-1975, nr. 581/1, p. 32). 
 

 B.8.1.  Uit de in B.3.6 aangehaalde parlementaire voorbereiding vloeit voort dat de 

verlaagde onroerende voorheffing voor eigendommen die als sociale woningen worden 

verhuurd en aan, onder meer, openbare centra voor maatschappelijk welzijn toebehoren, werd 

ingevoerd als compensatie voor de afschaffing van het verlaagd tarief dat voor die categorie 

van onroerende goederen voorheen gold onder de regeling van de nationale crisisbelasting en 

van de grondbelasting. Vermits de door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 

opgerichte verenigingen dat verlaagd tarief niet genoten, was er geen reden om voor hen in 

een soortgelijke compensatie te voorzien.  

 

 B.8.2.  Uit de hiervoor aangehaalde parlementaire voorbereiding blijkt tevens dat, in 

tegenstelling tot wat de eisende partij voor het verwijzende rechtscollege beweert, het 

verlaagd belastingpercentage geen tegemoetkoming was voor het feit dat de eigenaars van 

sociale woningen sociale huurprijzen, in plaats van huurprijzen die overeenstemmen met de 

normale marktvoorwaarden, verkrijgen. Dat percentage beoogde veeleer te vermijden dat 



 13 

door het grote aantal onroerende goederen waarvan, onder meer, de commissies van openbare 

onderstand eigenaar waren, het hoogste belastingpercentage van toepassing zou zijn. Voor de 

berekening van het toepasselijke belastingpercentage diende immers het kadastraal inkomen 

van die eigendommen te worden bijeengeteld.  

 

 B.9.1.  Zoals uit B.4.3 blijkt, heeft het koninklijk besluit van 7 november 1977 het 

toenmalige Wetboek van de inkomstenbelastingen aangepast aan de organieke wet van 8 juli 

1976 door in artikel 159, tweede lid, van dat Wetboek te bepalen dat eigendommen die 

toebehoren aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en aan de intercommunale 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn de verlaagde onroerende voorheffing kunnen 

genieten. 

 

 B.9.2.  Ofschoon de organieke wet van 8 juli 1976 in de mogelijkheid voorziet dat een 

openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn een vereniging tot stand brengt om één van 

diens opdrachten uit te voeren, naast de - inmiddels afgeschafte - mogelijkheid om 

intercommunale openbare centra voor maatschappelijk welzijn op te richten, gold de 

verlaagde onroerende voorheffing enkel voor de intercommunale openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn en niet voor een door een openbaar centrum voor maatschappelijk 

welzijn opgerichte vereniging.  

 

 B.9.3.  Een dergelijke vereniging onderscheidt zich van een intercommunaal openbaar 

centrum voor maatschappelijk welzijn door het feit dat niet alleen openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn er deel van kunnen uitmaken, maar eveneens andere openbare 

besturen en/of rechtspersonen die geen winstoogmerk hebben. 

 

 B.10.1.  Omdat de wetgever beoogde te vermijden dat het toepassingsgebied van de 

verlaagde onroerende voorheffing zou worden uitgebreid en dat privé-eigenaars het voordeel 

ervan zouden kunnen genieten (zie, in verband met de grondbelasting, B.3.5.4), is het redelijk 

verantwoord dat die verlaagde onroerende voorheffing niet van toepassing is op 

eigendommen die toebehoren aan een vereniging die door een openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn is opgericht, wanneer andere openbare besturen dan openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn en/of rechtspersonen zonder winstoogmerk lid zijn van die 

vereniging. Er anders over oordelen zou er immers toe leiden dat het toepassingsgebied van 

de verlaagde onroerende voorheffing via de vereniging zou worden uitgebreid en dat private 
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rechtspersonen, zij het rechtspersonen zonder winstoogmerk, onrechtstreeks het voordeel 

ervan zouden kunnen genieten. 

 

 B.10.2.  In die mate is de in het geding zijnde bepaling bestaanbaar met de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet. 

 

 B.11.1.  Luidens het voormelde artikel 219 van het Vlaamse decreet van 19 december 

2008 kan een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn eveneens een vereniging 

oprichten « ofwel met als enig lid het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zelf, 

ofwel met een of meer andere openbare centra voor maatschappelijk welzijn ». In dat geval is 

het niet redelijk verantwoord dat de verlaagde onroerende voorheffing niet van toepassing is 

op eigendommen die als sociale woningen worden verhuurd en die toebehoren aan die 

vereniging. In dat geval wordt het toepassingsgebied van de verlaagde onroerende 

voorheffing immers niet uitgebreid en is ze niet van toepassing op privé-eigenaars. Bovendien 

wordt de vereniging die als lid of leden enkel één of meer openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn telt, beheerd volgens dezelfde regelen als de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn en is ze onderworpen aan dezelfde controle en hetzelfde 

administratief toezicht. Er bestaat geen fundamenteel verschil tussen een openbaar centrum 

voor maatschappelijk welzijn dat zijn eigendommen als sociale woningen verhuurt en een 

openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat zulks doet middels een vereniging 

waaraan het die eigendommen overdraagt. 

 

 B.11.2.  In die mate is de in het geding zijnde bepaling niet bestaanbaar met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht :  

 

 In zoverre het de eigendommen die als sociale woningen worden verhuurd maar die 

toebehoren aan een vereniging die is opgericht door een openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn en waarvan slechts één of meer openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn deel uitmaken, aan een onroerende voorheffing van 2,5 pct. 

onderwerpt, schendt artikel 255 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals 

van toepassing in het Vlaamse Gewest, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 31 juli 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5480 

 
 

Arrest nr. 112/2013 
van 31 juli 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 21, tweede lid, van de wetten op de 

Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, gesteld door de Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, 

P. Nihoul, F. Daoût en T. Giet, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest nr. 220.558 van 11 september 2012 in zake de vennootschap naar Spaans 
recht « Swiftair » tegen het Brussels Instituut voor Milieubeheer, waarvan de expeditie ter 
griffie van het Hof is ingekomen op 14 september 2012, heeft de Raad van State de volgende 
prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 21, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 
12 januari 1973, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het, zelfs voor beroepen 
tot nietigverklaring van een veroordeling tot administratieve geldboeten van strafrechtelijke 
aard, voorziet in strikte termijnen voor de verschillende stappen van de rechtspleging en 
daaraan, als gevolg, een onweerlegbaar vermoeden van verlies van belang bij de rechtspleging 
en een verwerping van het beroep koppelt, terwijl een veroordeelde rechtszoekende steeds 
belang erbij heeft dat zijn veroordeling nietig wordt verklaard, zodat die regel in die 
specifieke materie niet redelijk verantwoord is (gelijke behandeling van verschillende 
situaties) en de gerechtelijke strafprocedure geen dergelijke termijnen met dergelijke 
gevolgen kent, vermits met name de rechter daarbij steeds de gegrondheid van de 
vervolgingen moet nagaan en de niet-verschijnende beklaagde beschikt over een recht van 
verzet (verschillende behandeling van vergelijkbare situaties) ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  de vennootschap naar Spaans recht « Swiftair », met maatschappelijke zetel te 
E-28022 Madrid (Spanje), Calle Ingeniero Torres Quevedo 14; 
 
 -  het Brussels Instituut voor Milieubeheer, met zetel te 1200 Brussel, Gulledelle 100; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 27 juni 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. P. Malherbe en Mr. T. Leidgens, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
vennootschap naar Spaans recht « Swiftair »; 
 
 .  Mr. F. Standaert loco Mr. J. Sambon, advocaten bij de balie te Brussel, voor het 
Brussels Instituut voor Milieubeheer; 
 
 .  Mr. G. Pijcke, advocaat bij de balie te Brussel, tevens loco Mr. M. Mahieu, advocaat bij 
het Hof van Cassatie, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben voorzitter J. Spreutels en rechter L. Lavrysen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
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 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Op 23 februari 2001 maakt het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) een proces-verbaal op met 
betrekking tot inbreuken op artikel 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 1999 
« betreffende de bestrijding van geluidshinder voortgebracht door het luchtverkeer », gepleegd op 12 en 
24 november 2000 door de naamloze vennootschap naar Spaans recht « Swiftair ». 
 
 Op 2 maart 2001 verstuurt het BIM dat proces-verbaal naar de procureur des Konings te Brussel, alsook 
een afschrift van dat document aan « Swiftair ». Op 21 september 2001 overweegt het BIM, na te hebben 
vastgesteld dat de procureur ten aanzien van het instellen van een strafrechtelijke vervolging geen enkele 
beslissing heeft genomen binnen de termijn die is opgelegd bij artikel 37 van de ordonnantie van het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest van 25 maart 1999 « betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de 
bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu », een administratieve geldboete op te leggen. Daartoe verzoekt het 
« Swiftair » haar middelen van verweer aan het Instituut mee te delen. Op 19 oktober 2001 richt die 
vennootschap aan het BIM een memorie met acht argumenten van verweer. 
 
 Op 7 november 2001 beslist de leidend ambtenaar van het BIM aan « Swiftair » een administratieve 
geldboete van 67 000 frank op te leggen voor de twee in november 2000 gepleegde inbreuken. 
 
 Op 31 mei 2002 stelt « Swiftair » bij de Raad van State een beroep tot nietigverklaring tegen die beslissing 
in. Op 26 februari 2003 bezorgt de griffie van de Raad van State een afschrift van de memorie van antwoord van 
het BIM aan « Swiftair », waarbij zij die laatste eraan herinnert dat zij, luidens artikel 7 van het besluit van de 
Regent van 23 augustus 1948 « tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State », beschikt over een eenmalige en niet-verlengbare termijn van zestig dagen om aan de griffie 
een memorie van wederantwoord toe te sturen. In haar brief van 26 februari 2003 herinnert de griffie « Swiftair » 
ook aan de gevolgen van de niet-naleving van die termijn. Op 29 april 2003, daags na het verstrijken van die 
termijn, verstuurt « Swiftair » een memorie van wederantwoord aan de Raad van State. 
 
 Op 8 mei 2012 licht de griffie van de Raad van State, met toepassing van artikel 14bis van het besluit van 
de Regent van 23 augustus 1948, « Swiftair » erover in dat de bevoegde kamer, gelet op die overschrijding van 
de termijn, het ontbreken van het vereiste belang van de verzoekende vennootschap zal vaststellen, met 
toepassing van artikel 21, tweede lid, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State. Op 
11 mei 2012 verzoekt « Swiftair » om te worden gehoord. Tijdens de terechtzitting die de Raad van State op 
28 juni 2012 houdt, voert die vennootschap aan dat het niet denkbaar is dat, in het kader van een strafprocedure, 
haar louter om administratieve motieven de toegang wordt ontzegd tot een onpartijdige rechtbank waarvoor 
tijdig een zaak aanhangig is gemaakt. Zij voegt eraan toe dat, in zoverre de toepassing van de op 12 januari 1973 
gecoördineerde wetten op de Raad van State en van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948, ertoe zou 
leiden dat zij haar belang verliest, die bepalingen in strijd zouden zijn met zowel de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet als artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
 
 Alvorens uitspraak te doen, beslist de Raad van State, op verzoek van « Swiftair », de hiervoor 
weergegeven prejudiciële vraag aan het Hof te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  De naamloze vennootschap naar Spaans recht « Swiftair » leidt uit het arrest van het Hof nr. 44/2011 
van 30 maart 2011 af dat het Hof te dezen, door middel van de gestelde prejudiciële vraag, wordt verzocht 
uitspraak te doen over de bestaanbaarheid van artikel 21, tweede lid, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde 
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wetten op de Raad van State, met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6.1 
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (in zoverre het voorziet in het recht op een rechter die 
een controle met volle rechtsmacht uitoefent) en met artikel 6.3, b), van hetzelfde Verdrag (in zoverre het 
voorziet in het recht van eenieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd om te beschikken over voldoende 
tijd en faciliteiten welke nodig zijn voor de voorbereiding van zijn verdediging). 
 
 De vennootschap « Swiftair » verwijst in dat verband naar twee arresten van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens waarbij de schending is vastgesteld van het recht op de toegang tot een rechtbank in zaken 
met betrekking tot burgerlijke rechten en verplichtingen, wegens de toepassing van procedurele regels (EHRM, 
24 februari 2009, L’Erablière t. België; EHRM, 16 juli 2009, Christodoulou t. Griekenland). Zij merkt op dat dat 
recht van toegang tot de rechter nog wordt versterkt wanneer het, zoals te dezen, gaat om een beschuldiging in 
strafzaken. 
 
 A.2.  De Ministerraad is van mening dat het Hof, om de prejudiciële vraag te beantwoorden, de 
verenigbaarheid van de in het geding zijnde bepaling met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van 
de mens niet zou kunnen onderzoeken. 
 
 Hij merkt op dat, zoals in het arrest nr. 44/2011 eraan wordt herinnerd, een partij voor het Hof de 
draagwijdte van een prejudiciële vraag niet kan wijzigen of laten wijzigen. Hij wijst ook erop dat de te dezen 
gestelde vraag de waarborgen die voortvloeien uit artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens niet rechtstreeks in het geding brengt. 
 
 
 Ten aanzien van de « gelijke behandeling van verschillende situaties » 
 
 A.3.1.  De vennootschap « Swiftair » is van mening dat de regel van het onweerlegbaar vermoeden van 
verlies van belang wanneer een memorie van wederantwoord niet tijdig aan de Raad van State wordt verstuurd, 
leidt tot de identieke, maar niettemin discriminerende behandeling van twee categorieën van personen die bij de 
Raad van State een beroep tot nietigverklaring hebben ingesteld en zich ten aanzien van de betwiste regel in 
wezenlijk verschillende situaties zouden bevinden : enerzijds, de personen wier beroep tot nietigverklaring 
betrekking heeft op een veroordeling tot betaling van een administratieve geldboete die een strafvervolging in de 
zin van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens vormt en, anderzijds, alle andere 
personen die bij de Raad van State een beroep tot nietigverklaring instellen. 
 
 De verzoekster voor de Raad van State is van mening dat een persoon die tot de eerste categorie behoort, 
klaarblijkelijk altijd belang erbij heeft zo snel mogelijk de nietigverklaring van zijn veroordeling te verkrijgen, in 
tegenstelling tot de personen die indirect door een administratieve handeling kunnen worden geraakt. De 
vennootschap « Swiftair » preciseert dat, zelfs wanneer de persoon die wordt veroordeeld tot een administratieve 
geldboete, om louter economische redenen (aan een faillissement voorafgaande insolvabiliteit, wanverhouding 
tussen de procedurekosten en het bedrag van de geldboete) beslist om de procedure tot nietigverklaring van zijn 
veroordeling niet voort te zetten, zij ervan afziet een belang te verdedigen dat zij niettemin behoudt. Zij voegt 
eraan toe dat, wanneer de beslissing waarbij een administratieve geldboete wordt opgelegd, wordt ingetrokken, 
de veroordeling niet langer bestaat. 
 
 De vennootschap « Swiftair » onderstreept ook dat het wezenlijke verschil tussen de twee voormelde 
categorieën van personen voortvloeit uit het feit dat alleen die van de eerste categorie alle in artikel 6 van het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens erkende rechten genieten. 
 
 A.3.2.  De vennootschap « Swiftair » merkt op dat de wetgever, wanneer hij de in het geding zijnde 
bepaling heeft aangenomen, die discriminatie niet heeft overwogen, zodat hij die identieke behandeling niet 
heeft verantwoord. 
 
 Zij is van mening dat, ook al zou het Hof die ontstentenis van verantwoording kunnen opvangen, het alleen 
het ontbreken van een redelijke verantwoording voor die identieke behandeling in het licht van het nagestreefde 
doel zou kunnen vaststellen. Zij stelt dat het bekritiseerde vermoeden op onevenredige wijze afbreuk doet aan de 
rechten van de verdediging, aangezien de niet-tijdige neerlegging van een document met middelen die tot de 
sluiting van de debatten zouden moeten kunnen worden geformuleerd, de veroordeelde het recht ontneemt om 
zich te verdedigen. De vennootschap « Swiftair » voegt eraan toe dat de niet-toepassing van die regel van 
vermoeden op de verzoeker die het voorwerp uitmaakt van een strafvervolging, niet zou verhinderen dat het 
nagestreefde doel, namelijk de inkorting van de duur van de procedures voor de Raad van State, wordt bereikt. 
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Zij merkt in dat verband op dat, in de zaak die aan de oorsprong van de verwijzingsbeslissing ligt, de traagheid 
van de procedure wordt verklaard door het feit dat het auditoraat van de Raad van State pas tien jaar na 
ontvangst van de memorie van wederantwoord heeft aangevoerd dat die memorie één dag te laat is neergelegd. 
De vennootschap « Swiftair » merkt ook op dat de kennisgeving van de memorie van antwoord van de 
tegenpartij door de griffie van de Raad van State de laatste nuttige dag voor het versturen van de memorie van 
wederantwoord niet vermeldt, laatste dag die dus moet worden bepaald op basis van onduidelijke indicaties van 
de postdiensten. 
 
 Ten slotte verwijst zij naar een veroordeling die het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft 
uitgesproken in verband met de onverenigbaarheid van een procedureregel van onweerlegbaar vermoeden met 
het recht op toegang tot een rechtbank (EHRM, 16 juli 2009, Christodoulou t. Griekenland). 
 
 A.4.1.  De Ministerraad is van mening dat de prejudiciële vraag, wat het eerste deel betreft, ontkennend 
dient te worden beantwoord. 
 
 A.4.2.  In hoofdorde voert hij aan dat de twee categorieën van rechtzoekenden die in de prejudiciële vraag 
worden beoogd, zich ten aanzien van de bekritiseerde maatregel niet in wezenlijk verschillende situaties 
bevinden. 
 
 In de eerste plaats merkt hij op dat het overdreven is te beschouwen dat de persoon aan wie een 
administratieve geldboete wordt opgelegd, steeds zijn belang behoudt om voor de Raad van State de 
nietigverklaring van de betrokken administratieve beslissing te vorderen. Hij is van mening dat dat belang 
verdwijnt wanneer die beslissing wordt ingetrokken of bevestigd door een andere administratieve handeling, of 
wanneer de persoon om eender welk motief afziet van de voor de Raad van State ingestelde procedure. 
 
 De Ministerraad merkt vervolgens op dat het belang om voor de Raad van State de nietigverklaring van een 
administratieve geldboete te vorderen, niet wezenlijk verschilt van het belang bij het vorderen van de 
nietigverklaring van een andere administratieve handeling. Hij is van mening dat tal van andere administratieve 
beslissingen bestaan waarbij de adressaat ervan in de regel belang erbij heeft de vernietiging ervan te vorderen 
(weigering van een stedenbouwkundige vergunning, tuchtsanctie, overplaatsing, bevordering van een 
medekandidaat, gunning van een overheidsopdracht aan een concurrent, enz.). Hij is van mening dat specifieke 
omstandigheden bestaan die het belang kunnen doen verdwijnen, zowel in die gevallen als in het geval van de 
administratieve geldboete. 
 
 A.4.3.  In ondergeschikte orde voert de Ministerraad aan dat de identieke behandeling waarin de in het 
geding zijnde bepaling voor de twee in de prejudiciële vraag beoogde categorieën van rechtzoekenden voorziet, 
redelijk verantwoord is. 
 
 Hij herinnert eraan dat het door de wetgever nagestreefde doel erin bestond de behandeling van de 
beroepen tot nietigverklaring voor de Raad van State te versnellen en voert aan dat die doelstelling geldt voor 
zowel de beroepen gericht tegen een administratieve geldboete als die tegen elke andere administratieve 
beslissing. 
 
 De Ministerraad is bovendien van mening dat het gevaarlijk en niet redelijk verantwoord zou zijn om de 
toepassing van artikel 21, tweede lid, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten alleen voor te behouden 
aan de beroepen tot nietigverklaring die niet zijn gericht tegen een administratieve geldboete. Hij vraagt zich af 
waarom het belang van de persoon aan wie een administratieve vergunning wordt geweigerd of het belang van 
de persoon aan wie een administratieve sanctie wordt opgelegd die geen geldboete is, niet even lang zouden 
kunnen bestaan als het belang van de persoon aan wie een administratieve geldboete wordt opgelegd. 
 
 A.4.4.  In nog meer ondergeschikte orde voert de Ministerraad aan dat de in het geding zijnde bepaling niet 
verenigbaar is met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
 
 Hij onderstreept dat, wanneer artikel 21, tweede lid, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten 
wordt toegepast, de auteur van het beroep tot nietigverklaring dat voor de Raad van State is ingesteld, kan 
verzoeken om te worden gehoord, zodat hij het niet-tijdig versturen van zijn memorie van wederantwoord of van 
zijn aanvullende memorie kan verantwoorden door toeval, overmacht of een motief in verband met de werking 
van de diensten van de Raad van State. De Ministerraad voegt eraan toe dat de in het geding zijnde bepaling 
uitsluitend wordt verantwoord door de zorg om een goede rechtsbedeling te waarborgen en niet door die om het 
beheer van de administratieve diensten te vergemakkelijken. 
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 De Ministerraad is ook van mening dat de niet-toepassing van de regel vervat in artikel 21, tweede lid, van 
de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de beroepen tot nietigverklaring met betrekking tot een 
strafvervolging in de zin van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens talrijke 
moeilijkheden en controverses met zich zou meebrengen die niet te verzoenen zijn met de zorg van de wetgever 
om de procedure te versnellen. De Ministerraad verwijst in dat verband naar de moeilijkheden die voortvloeien 
uit de samenhang van het begrip « administratieve sancties » en het begrip « strafvervolging », en naar het 
onzekere lot dat daarbij zou moeten worden voorbehouden aan de beroepen tot nietigverklaring die als een 
betwisting kunnen worden gekwalificeerd en betrekking hebben op « burgerlijke rechten en verplichtingen » in 
de zin van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
 
 A.5.1.  Het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) is eveneens van mening dat het eerste deel van de 
prejudiciële vraag ontkennend dient te worden beantwoord. 
 
 A.5.2.  Het BIM merkt op dat de vraag niet duidelijk twee categorieën van burgers identificeert en dat 
alleen wanneer die vraag welwillend wordt gelezen, de « veroordeelde rechtzoekende » die nog steeds belang 
heeft bij de nietigverklaring van zijn veroordeling kan worden geplaatst tegenover ieder andere rechtzoekende 
die een beroep tot nietigverklaring voor de Raad van State instelt. 
 
 A.5.3.  In hoofdorde voert het BIM aan dat die twee categorieën van rechtzoekenden zich niet in wezenlijk 
verschillende situaties bevinden ten aanzien van de regel vervat in artikel 21, tweede lid, van de op 12 januari 
1973 gecoördineerde wetten. 
 
 Het Instituut is van mening dat de persoon aan wie een administratieve geldboete wordt opgelegd, zich 
bevindt in een situatie die vergelijkbaar is met die van de persoon ten aanzien van wie een administratieve 
beslissing wordt genomen met betrekking tot een tuchtsanctie, een weigering of intrekking van een 
beroepsvergunning, een weigering of intrekking van een erkenning, een weigering van een milieuvergunning of 
de sluiting van een vestiging. Het merkt op dat het nadeel dat voortvloeit uit een afzetting om tuchtredenen of 
een intrekking van een beroepsvergunning veel groter kan zijn dan hetwelk voortvloeit uit een administratieve 
geldboete. 
 
 A.5.4.  In ondergeschikte orde herinnert het BIM eraan dat het Hof reeds herhaaldelijk heeft geoordeeld dat 
het met artikel 21, tweede lid, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten nagestreefde doel gewettigd 
was, dat het middel dat wordt aangewend om dat doel te bereiken, evenredig met dat doel was en dat die 
bepaling niet kon worden beschouwd als een belemmering van de bij artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor 
de rechten van de mens beschermde toegang tot de rechter. 
 
 Het Instituut merkt ook op dat de procedurele sanctie die de vennootschap « Swiftair » te dezen treft, alleen 
voortvloeit uit haar eigen nalatigheid. 
 
 Ten slotte is het van mening dat het voorbehouden van de toepassing van artikel 21, tweede lid, van de op 
12 januari 1973 gecoördineerde wetten aan de beroepen tot nietigverklaring die betrekking hebben op bepaalde 
soorten van administratieve handelingen, een onverantwoord verschil in behandeling onder verzoekers zou 
invoeren. 
 
 
 Ten aanzien van de « verschillende behandeling van soortgelijke situaties » 
 
 A.6.1.  De Ministerraad is van mening dat het tweede deel van de prejudiciële vraag ontkennend dient te 
worden beantwoord. 
 
 A.6.2.  In hoofdorde voert de Ministerraad aan dat het betwiste verschil in behandeling niet voortvloeit uit 
de in het geding zijnde bepaling, maar uit de artikelen 33, 7°, b), en 35, eerste en tweede lid, van de ordonnantie 
van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 25 maart 1999 « betreffende de opsporing, de vaststelling, de 
vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu », in samenhang gelezen met artikel 14, § 1, 1°, 
van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten. 
 
 Hij is van mening dat uit die wetsbepalingen voortvloeit dat de aan de vennootschap « Swiftair » opgelegde 
geldboete uitgaat van een administratieve overheid waarvan de beslissing kan worden betwist voor de Raad van 
State en niet door een strafprocedure. 
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 A.6.3.  In ondergeschikte orde voert de Ministerraad aan dat het betwiste verschil in behandeling redelijk 
verantwoord is. 
 
 Hij voert aan dat de in het geding zijnde bepaling, door een snelle afhandeling van het onderzoek van een 
zaak toe te laten, het mogelijk maakt het nagestreefde doel, namelijk de duur van de procedure voor de afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State inkorten, te bereiken. 
 
 De Ministerraad verwijst met name naar verschillende eerdere arresten van het Hof in verband met de in het 
geding zijnde bepaling en voegt eraan toe dat die bepaling de rechten van de persoon aan wie het BIM een 
administratieve geldboete heeft opgelegd, niet op onredelijke wijze beperkt. Hij merkt op dat de auteur van een 
beroep tot nietigverklaring gericht tegen een dergelijke beslissing vooraf door de griffier van de Raad van State 
wordt ingelicht over de procedurele sanctie die hij oploopt wanneer hij zijn memorie van wederantwoord niet 
binnen de opgelegde termijn neerlegt. De Ministerraad merkt ook op dat de memorie van wederantwoord kan 
bestaan in een stuk dat zich ertoe beperkt om de voortzetting van de procedure te verzoeken. Daarnaast wijst hij 
erop dat de niet-tijdige verzending van die memorie in voorkomend geval nog kan worden verantwoord door 
toeval, overmacht of een omstandigheid die toe te schrijven is aan de diensten van de Raad van State. 
Vervolgens leidt hij uit het arrest van het Hof nr. 44/2011 van 30 maart 2011 af dat de omstandigheid dat 
eenzelfde misdrijf strafrechtelijk of administratief kan worden bestraft, niet discriminerend is. 
 
 De Ministerraad onderstreept ten slotte dat de persoon die strafrechtelijk wordt vervolgd wegens een van de 
in de artikelen 32 en 33 van de ordonnantie van 25 maart 1999 opgesomde misdrijven, niet volledig vrijgesteld is 
van de naleving van bepaalde formaliteiten en termijnen. Hij verwijst in dat verband naar de onontvankelijkheid 
van een verzet tegen een verstekvonnis dat aan de andere partijen is betekend na het verstrijken van een termijn 
van vijftien dagen. 
 
 A.7.1.  De vennootschap « Swiftair » is van mening dat de regel van het onweerlegbaar vermoeden van 
verlies van belang wanneer een memorie van wederantwoord niet tijdig aan de Raad van State is meegedeeld, 
leidt tot een discriminerend verschil in behandeling tussen twee categorieën van personen die een in de 
artikelen 32 en 33 van de ordonnantie van 25 maart 1999 omschreven misdrijf hebben gepleegd : enerzijds, 
diegenen die zijn veroordeeld tot de betaling van een administratieve geldboete en, anderzijds, diegenen die het 
voorwerp uitmaken van een strafrechtelijke vervolging. 
 
 De betwisting van de eerstgenoemden, door het instellen van een beroep voor de Raad van State, wordt 
onontvankelijk wanneer hun memorie van wederantwoord niet tijdig is neergelegd, terwijl nooit wordt vermoed 
dat de laatstgenoemden hun belang hebben verloren om het strafrechtelijk vonnis waarbij zij schuldig zijn 
verklaard, te betwisten. De vennootschap « Swiftair » preciseert, in verband met die laatste categorie, dat, zowel 
in eerste aanleg als in hoger beroep, de rechter steeds de gegrondheid van de strafrechtelijke vervolgingen moet 
nagaan, terwijl de beklaagde het recht heeft elk nieuw middel aan te voeren tot de sluiting van de debatten, 
alsook het recht heeft verzet aan te tekenen wanneer hij niet verschijnt, en er bovendien nooit wordt vermoed dat 
hij zijn belang om zich te verdedigen, heeft verloren. 
 
 A.7.2.  De vennootschap « Swiftair » verklaart dat het bekritiseerde verschil in behandeling zijn oorsprong 
niet vindt in de ordonnantie van 25 maart 1999, maar in de in het geding zijnde bepaling, in voorkomend geval 
in samenhang gelezen met artikel 14 van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten. 
 
 A.7.3.  De vennootschap « Swiftair » herinnert eraan dat de wetgever, wanneer hij de in het geding zijnde 
bepaling heeft aangenomen, de aangevoerde discriminatie niet heeft overwogen, zodat hij het bekritiseerde 
verschil in behandeling niet heeft verantwoord. Zij is van mening dat, zelfs indien het Hof die ontstentenis van 
verantwoording zou kunnen verhelpen, het alleen het ontbreken van een redelijke verantwoording voor dat 
verschil in behandeling in het licht van het nagestreefde doel zou kunnen vaststellen. 
 
 In dat verband is zij van mening dat het bekritiseerde vermoeden op onevenredige wijze afbreuk doet aan 
de rechten van de verdediging van de personen die het voorwerp uitmaken van een « strafvervolging » in de zin 
van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en die het recht om hun veroordeling te 
betwisten, worden ontnomen. Zij verwijst opnieuw naar het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens van 16 juli 2009. 
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 A.7.4.  De vennootschap « Swiftair » voegt eraan toe dat de toewijzing, aan de hoven en rechtbanken, van 
de bevoegdheid om kennis te nemen van elk geschil met betrekking tot de administratieve geldboeten van 
strafrechtelijke aard, het ook mogelijk zou hebben gemaakt de duur van de voor de Raad van State hangende 
procedures in te korten. 
 
 Bovendien is zij van mening dat de niet-tijdige indiening van een memorie van wederantwoord niet 
noodzakelijkerwijs voortvloeit uit het niet kennen van de sanctie die daaraan is verbonden, maar kan 
voortvloeien uit een vergetelheid, een misverstand of het feit dat de verzoekende partij op een dwaalspoor is 
gebracht. 
 
 De vennootschap « Swiftair » voert daarnaast aan dat de memorie van wederantwoord van een persoon die 
een beslissing betwist waarmee hem een administratieve geldboete is opgelegd die kan worden gekwalificeerd 
als een straf in de zin van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, geen loutere 
formaliteit is. Zij preciseert dat die memorie het mogelijk maakt te reageren op de memorie van antwoord van de 
tegenpartij en de laatste gelegenheid vormt om nieuwe verweermiddelen aan te voeren. Zij merkt voorts op dat 
het belang van een persoon die een dergelijke administratieve geldboete betwist, klaarblijkelijk blijft bestaan. 
 
 De vennootschap « Swiftair » onderstreept ten slotte dat het vermoeden van verlies van belang waarin de in 
het geding zijnde bepaling voorziet, onweerlegbaar is, zodat zelfs de vertraging met een enkele dag bij het 
versturen van een memorie van wederantwoord de onontvankelijkheid met zich meebrengt van het beroep tot 
nietigverklaring dat is ingesteld door een persoon wiens belang bij de nietigverklaring van een administratieve 
geldboete nochtans evident blijft. Zij is van mening dat slechts op zeer restrictieve en op volkomen discretionaire 
wijze door de Raad van State in sommige gevallen wordt aanvaard om de in het geding zijnde bepaling wegens 
overmacht buiten toepassing te laten. 
 
 A.8.1.  Het BIM is van mening dat het tweede deel van de prejudiciële vraag ontkennend dient te worden 
beantwoord. 
 
 Het BIM stelt dat het Hof wordt verzocht na te gaan of een persoon die tegen een administratieve geldboete 
een beroep tot nietigverklaring voor de Raad van State instelt, anders mag worden behandeld dan een persoon 
die strafrechtelijk wordt vervolgd voor de hoven en rechtbanken van de rechterlijke macht. 
 
 A.8.2.  Het BIM is in hoofdorde van mening dat die categorieën van personen niet voldoende vergelijkbaar 
zijn omdat elke procedure specifieke kenmerken vertoont. 
 
 A.8.3.  Het stelt in ondergeschikte orde dat een eventuele discriminatie geenszins het resultaat is van de 
toepassing van de in het geding zijnde bepaling, waarvan de grondwettigheid reeds meermaals is onderzocht 
door het Hof, en voortvloeit uit de keuze die de gewestwetgever heeft gemaakt voor een strafrechtelijke of 
administratieve bestraffing, keuze die het arrest van het Hof nr. 44/2011 niet in het geding heeft gebracht. Het 
voegt eraan toe dat elke procedure termijnen en voorwaarden met betrekking tot de beroepen kent. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 21, eerste lid, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad 

van State, vervangen bij artikel 1 van de wet van 17 oktober 1990 « tot wijziging van de 

wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973, en van de wet van 5 april 

1955 inzake de wedden van de ambtsdragers bij de Raad van State » en gewijzigd bij 

artikel 227, eerste lid, van de wet van 15 september 2006 « tot hervorming van de Raad van 

State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen », bepaalt : 
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 « De termijnen waarbinnen de partijen hun memories, het administratief dossier of de 
door de afdeling bestuursrechtspraak gevraagde stukken of inlichtingen moeten toesturen, 
worden bij in Ministerraad overlegd koninklijk besluit vastgesteld ». 
 

 Het tweede lid van hetzelfde artikel, zoals vervangen bij artikel 5 van de wet van 25 mei 

1999 « tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, 

van de wet van 5 april 1955 inzake de wedden van de ambtsdragers bij de Raad van State, 

alsook van het Gerechtelijk Wetboek », bepaalt : 

 

 « Wanneer de verzoekende partij de termijnen voor het toesturen van de memorie van 
wederantwoord of van de aanvullende memorie niet eerbiedigt, doet de afdeling, nadat de 
partijen die daarom verzocht hebben gehoord zijn, zonder verwijl uitspraak, waarbij het 
ontbreken van het vereiste belang wordt vastgesteld ». 
 

 B.2.  Uit de motivering van de verwijzingsbeslissing en de procedurestukken die door de 

Raad van State zijn overgezonden, blijkt dat het Hof wordt verzocht zich uit te spreken over 

de bestaanbaarheid van artikel 21, tweede lid, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde 

wetten met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6.1 van 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in zoverre de bestreden bepaling, 

wanneer ze van toepassing is op een persoon die een beroep tot nietigverklaring heeft 

ingesteld tegen een beslissing van een leidend ambtenaar van het Brussels Instituut voor 

Milieubeheer (BIM) waarbij hem een administratieve geldboete wordt opgelegd met 

toepassing van de artikelen 35 tot 38 van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke 

Gewest van 25 maart 1999 « betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de 

bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu » (zoals die van toepassing waren op 7 november 

2001), en die aan de griffie van de Raad van State een memorie van wederantwoord heeft 

doen toekomen na het verstrijken van de opgelegde termijn, die verzoeker de toegang zou 

ontzeggen tot een rechtbank die bevoegd is om uitspraak te doen over een beschuldiging in 

strafzaken. 

 

 B.3.  De artikelen 35 tot 39 van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 

van 25 maart 1999 maken deel uit van hoofdstuk V van die ordonnantie (« Administratieve 

geldboetes »). 

 

 De artikelen 32 en 33 van die ordonnantie sommen de misdrijven op die met een 

administratieve geldboete kunnen worden bestraft. 
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 Artikel 35 van dezelfde ordonnantie bepaalt : 

 

 « De misdrijven opgesomd in de artikelen 32 en 33 kunnen strafrechtelijk worden 
vervolgd of met administratieve geldboetes worden bestraft. 
 
 De administratieve geldboete wordt opgelegd door de leidend ambtenaar van het 
Instituut, van het GAN of van het bevoegde bestuur van het Ministerie, of, in geval van diens 
afwezigheid, verlof of verhindering, door de adjunct-leidend ambtenaar. 
 
 De geldboete wordt gestort in het Fonds voor de bescherming van het leefmilieu zoals 
bedoeld bij artikel 2, 9° van de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van 
de begrotingsfondsen ». 
 

 Het in die bepaling beoogde Instituut is het Brussels Instituut voor Milieubeheer 

(artikel 3, 2°, van de ordonnantie van 25 maart 1999). 

 

 Artikel 36 van dezelfde ordonnantie bepaalt : 

 

 « Een exemplaar van elk proces-verbaal van een in artikel 32 of 33 bedoeld misdrijf 
wordt binnen tien dagen na de vaststelling van het misdrijf bezorgd aan de leidend ambtenaar 
van het Instituut, van het GAN of van het bevoegde bestuur van het Ministerie, naargelang 
van het geval, en aan de Procureur des Konings ». 
 

 Artikel 37 van dezelfde ordonnantie bepaalt : 

 

 « Binnen zes maanden na de verzendingsdatum van het proces-verbaal brengt de 
Procureur des Konings de leidend ambtenaar van het Instituut, van het GAN of van het 
bevoegde bestuur van het Ministerie, naargelang van het geval, op de hoogte van zijn 
beslissing om de vermoedelijke dader van een in de artikelen 32 of 33 bedoeld misdrijf al dan 
niet te vervolgen. 
 
 Als de Procureur des Konings beslist de dader te vervolgen, kan geen administratieve 
geldboete worden opgelegd. 
 
 Als de Procureur des Konings beslist de dader niet te vervolgen, of als een beslissing 
uitblijft binnen de krachtens het eerste lid gestelde termijn, kan een administratieve geldboete 
worden opgelegd ». 
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 Artikel 38 van dezelfde ordonnantie bepaalde, vóór de wijziging ervan bij artikel 12 van 

de ordonnantie van 28 juni 2001 « tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de 

opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake 

leefmilieu » : 

 

 « Nadat de persoon die met een administratieve geldboete strafbaar is, zich heeft kunnen 
verdedigen, beslist de leidend ambtenaar van het Instituut, van het GAN of van het bevoegde 
bestuur van het Ministerie, of voor het misdrijf een administratieve geldboete dient te worden 
opgelegd. 
 
 In de beslissing wordt het bedrag van de administratieve geldboete vastgelegd en wordt 
de dader aangemaand om de geldboete binnen dertig dagen na de betekening van de 
beslissing te storten op het rekeningnummer van het Instituut dat vermeld staat op het 
formulier dat bij de beslissing gevoegd is. 
 
 De beslissing om een administratieve geldboete op te leggen of, in voorkomend geval, de 
beslissing om geen administratieve geldboete op te leggen, wordt binnen tien dagen bij een ter 
post aangetekende brief betekend aan : 
 
 1°  de persoon die met een administratieve geldboete strafbaar is; 
 
 2°  de procureur des Konings ». 
 

 Artikel 39 van dezelfde ordonnantie bepaalt : 

 

 « De strafvordering vervalt met de betaling van de administratieve geldboete ». 
 

 B.4.  De administratieve geldboete beoogd in de artikelen 35, 38 en 39 van dezelfde 

ordonnantie is een straf in de zin van artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens. 

 

 B.5.1.  Artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « Bij […] het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging 
heeft eenieder recht op een […] behandeling van zijn zaak […] door een […] rechterlijke 
instantie […] ». 
 

 B.5.2.  Het « recht op een rechterlijke instantie », waarvan het « recht op toegang » een 

bijzonder aspect vormt, is niet absoluut. Dat recht leent zich tot beperkingen die impliciet 

worden toegestaan, omdat het, vanwege zijn aard, een reglementering vereist door de Staat, 

die in dat opzicht een zekere beoordelingsruimte geniet (EHRM, 24 februari 2009, 
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L’Erablière t. België, § 35; 10 maart 2009, Anakomba Yula t. België, § 31; 16 juli 2009, 

Christodoulou t. Griekenland, § 22; 29 maart 2011, R.T.B.F. t. België, § 69). 

 

 Die beperkingen, die de toegang van een rechtzoekende inperken, mogen geen afbreuk 

doen aan de essentie zelf van dat « recht op een rechterlijke instantie ». Zij moeten ook een 

gewettigd doel nastreven en redelijk evenredig zijn met dat doel (EHRM, 24 februari 2009, 

L’Erablière t. België, § 35; 10 maart 2009, Anakomba Yula t. België, § 31; 16 juli 2009, 

Christodoulou t. Griekenland, § 22; 29 maart 2011, R.T.B.F. t. België, § 69). 

 

 De verenigbaarheid van die beperkingen met het recht op toegang tot een rechterlijke 

instantie hangt af van de bijzonderheden van de in het geding zijnde procedure en wordt 

beoordeeld in het licht van het proces in zijn geheel (EHRM, 24 februari 2009, L’Erablière 

t. België, § 36; 29 maart 2011, R.T.B.F. t. België, § 69). 

 

 B.6.1.  Artikel 39bis van dezelfde ordonnantie, ingevoegd bij artikel 13 van de 

ordonnantie van 28 juni 2001, bepaalt : 

 

 « Iedereen die veroordeeld is tot de betaling van een administratieve geldboete kan een 
beroep instellen bij het Milieucollege. Het beroep wordt, op straffe van verval, ingesteld bij 
wege van verzoekschrift binnen twee maanden na de kennisgeving van de beslissing. 
 
 Het Milieucollege hoort de eiser of zijn raadsman op hun verzoek en het personeelslid dat 
de maatregel heeft genomen. 
 
 Het Milieucollege geeft binnen twee maanden na de datum van verzending van het 
verzoekschrift kennis van zijn beslissing. Deze termijn wordt met een maand verlengd 
wanneer de partijen vragen om te worden gehoord. 
 
 Bij gebreke van een beslissing binnen de in het vorige lid gestelde termijn wordt de 
beslissing waartegen een beroep is ingesteld, geacht bevestigd te zijn ». 
 

 Die bepaling is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 13 november 2001. Bij 

ontstentenis van een bijzondere toelichting in dat verband, is zij in werking getreden op 

23 november 2001. 

 

 B.6.2.  Vóór die laatste datum was de Raad van State bevoegd om kennis te nemen van 

een beroep tot nietigverklaring gericht tegen een beslissing waarbij een in de artikelen 35, 38 

en 39 van de ordonnantie van 25 maart 1999 beoogde administratieve geldboete werd 
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opgelegd. Hij blijft overigens bevoegd om kennis te nemen van de beroepen tot 

nietigverklaring die zijn gericht tegen een dergelijke beslissing die vóór 23 november 2001 is 

genomen. 

 

 De persoon die tot de betaling van een dergelijke geldboete is veroordeeld, heeft 

bijgevolg het recht om een beroep tot nietigverklaring in te stellen tegen de beslissing van de 

leidend ambtenaar van het BIM waarbij hem die geldboete is opgelegd vóór die datum. 

 

 De ontvankelijkheid van dat beroep hangt af van het doen blijken van een benadeling of 

van een belang (artikel 19, eerste lid, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten). 

 

 B.7.  De griffier van de Raad van State zendt aan de persoon die een dergelijk beroep tot 

nietigverklaring instelt - de « verzoekende partij » - een afschrift over van de memorie van 

antwoord die de « verwerende partij » aan de griffie heeft overgezonden. De « verzoekende 

partij » beschikt aldus over zestig dagen om aan de griffie een memorie van wederantwoord te 

doen toekomen (artikel 7 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 « tot regeling 

van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State », gewijzigd 

bij artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 januari 1991). 

 

 B.8.  Wanneer de auteur van het beroep tot nietigverklaring bedoeld in B.6.2 aan de 

griffie van de Raad van State geen memorie van wederantwoord binnen de opgelegde termijn 

heeft doen toekomen, verplicht de in het geding zijnde bepaling dat rechtscollege onverwijld 

uitspraak te doen, waarbij wordt vastgesteld dat de auteur van het beroep niet doet blijken van 

het bij artikel 19, eerste lid, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten vereiste belang, 

onder voorbehoud van het recht van iedere partij om te verzoeken te worden gehoord. 

 

 Een dergelijke vaststelling brengt de onontvankelijkheid van het beroep tot 

nietigverklaring met zich mee. 

 

 B.9.1.  De regel volgens welke het niet bezorgen van een memorie van wederantwoord 

binnen de opgelegde termijn de Raad van State ertoe verplicht in beginsel vast te stellen dat 

het vereiste belang ontbreekt, is in de gecoördineerde wetten ingevoegd bij artikel 1 van de 

wet van 17 oktober 1990. 
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 Die regel, die « stringente gevolgen aan het niet respecteren van de termijnen » verbindt, 

maakt deel uit van een aantal maatregelen die ertoe strekken de duur van de procedure voor 

de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in te korten, teneinde de achterstand 

van dat rechtscollege weg te werken (Parl. St., Senaat, 1989-1990, nr. 984-1, pp. 1-3; ibid., 

nr. 984-2, p. 2). 

 

 B.9.2.  Wanneer de griffie van de Raad van State van de memorie van antwoord van de 

« verwerende partij » kennisgeeft aan de « verzoekende partij », vermeldt zij de tekst van 

artikel 21, tweede lid, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten (artikel 14bis § 2, van 

het besluit van de Regent van 23 augustus 1948, vervangen bij artikel 1 van een koninklijk 

besluit van 26 juni 2000), zodat de auteur van het beroep tot nietigverklaring opnieuw wordt 

ingelicht over de gevolgen van de niet-naleving van de termijn van zestig dagen waarin hij 

zijn memorie van wederantwoord kan overzenden. 

 

 De inhoud van die memorie kan zich beperken tot de mededeling, door de « verzoekende 

partij », dat haar belang blijft bestaan. 

 

 Wanneer de voormelde termijn van zestig dagen niet wordt nageleefd, licht de griffie van 

de Raad van State de auteur van het beroep tot nietigverklaring en de andere partijen erover in 

dat de afdeling bestuursrechtspraak het ontbreken van het vereiste belang van de auteur van 

het beroep tot nietigverklaring zal vaststellen, tenzij een van die partijen verzoekt om te 

worden gehoord (artikel 14bis, § 1, eerste lid, van het besluit van de Regent van 23 augustus 

1948, vervangen bij artikel 1 van een koninklijk besluit van 26 juni 2000). Wanneer een 

dergelijk verzoek wordt geformuleerd, worden alle partijen opgeroepen om op korte termijn te 

verschijnen en te worden gehoord (artikel 14bis, § 1, derde lid, van hetzelfde besluit van de 

Regent, vervangen bij artikel 1 van hetzelfde koninklijk besluit). De « verzoekende partij » 

kan dan vrij de redenen aanvoeren waarom zij haar memorie van wederantwoord na het 

verstrijken van de opgelegde termijn heeft overgezonden (Parl. St., Senaat, 1989-1990, 

nr. 984-1, p. 3). Zij kan dan ontsnappen aan de zware sanctie bestaande in de 

onontvankelijkheid van het beroep die in beginsel voortvloeit uit de niet-naleving van de 

voormelde termijn, door het bestaan van overmacht aan te tonen (RvSt, 24 oktober 2001, 

nr. 100.155, Willicquet; 2 maart 2007, nr. 168.444, Koninklijke Federatie van Belgische 

Transporteurs en anderen; 29 juni 2012, nr. 220.116, Robe; 11 september 2012, nr. 220.559, 

TNT Airways). 
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 B.9.3.  De beperking van het recht van toegang tot de rechtbank ingevolge de in het 

geding zijnde bepaling, is dus redelijk evenredig met het nagestreefde gewettigde doel. 

 

 B.10.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 

 

 B.11.  Het antwoord op die vraag vloeit uitsluitend voort uit het onderzoek van de 

grondwettigheid van artikel 21, tweede lid, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten. 

 

 Het Hof moet zich echter niet uitspreken over de wijze waarop die bepaling is toegepast 

in de zaak die hangende is voor het verwijzend rechtscollege. Het moet zich evenmin 

uitspreken over de conclusies die dat rechtscollege zou kunnen trekken uit een eventuele 

vaststelling dat de in artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 

beoogde redelijke termijn is overschreden. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 21, tweede lid, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van 

State schendt niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met 

artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 31 juli 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5481 

 
 

Arrest nr. 113/2013 
van 31 juli 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 11 april 2012 tot wijziging van de wet 

van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening 

wat de toegelaten afwijkingen betreft, ingesteld door de bvba « Arpit » en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey en F. Daoût, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 13 september 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 14 september 2012, is beroep tot 
vernietiging ingesteld van de wet van 11 april 2012 tot wijziging van de wet van 10 november 
2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening wat de toegelaten 
afwijkingen betreft (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 27 april 2012, tweede 
editie), door de bvba « Arpit », met zetel te 3520 Zonhoven, Dorpsstraat 54, de eenmanszaak 
« Night Walker », met zetel te 3600 Genk, Europalaan 63, en de bvba « Neelam », met zetel te 
3530 Houthalen, Grotebaan 62A. 
 
 
 Memories en memories van wederantwoord zijn ingediend door : 
 
 -  de bvba « Kisado », met zetel te 3720 Kortessem, Hasseltsesteenweg 25, de 
bvba « Jetta », met zetel te 3971 Leopoldsburg, Leopoldsburgsesteenweg 67, de 
bvba « Chiandro », met zetel te 3520 Zonhoven, Nieuwen Dijk 10, en de 
bvba « FRM Mobility Center Restoshop », met zetel te 3740 Bilzen, Kruisbosstraat 2, bus 1; 
 
 -  de Ministerraad; 
 
 -  de Waalse Regering. 
 
 De verzoekende partijen hebben een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 27 juni 2013 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. F. Van Swygenhoven en Mr. H. Lamon, advocaten bij de balie te Hasselt, voor de 
verzoekende partijen; 
 
 .  Mr. H. Van Gompel, advocaat bij de balie te Hasselt, voor de bvba « Kisado », de 
bvba « Jetta », de bvba « Chiandro » en de bvba « FRM Mobility Center Restoshop »; 
 
 .  Mr. J.-F. De Bock, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 .  Mr. E. Kiehl en Mr. D. Smessaert loco Mr. E. Lemmens, advocaten bij de balie te Luik, 
voor de Waalse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en J.-P. Moerman verslag 
uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  In rechte  

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 
 
 Wat het belang van de verzoekende partijen betreft 
 
 A.1.1  De verzoekende partijen, die zich beroepen op hun hoedanigheid van uitbaters van nachtwinkels, 
vorderen de gehele vernietiging van de wet van 11 april 2012 tot wijziging van de wet van 10 november 2006 
betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening wat de toegelaten afwijkingen betreft (hierna : de 
wet van 11 april 2012). 
 
 Zij klagen aan dat die wet ingrijpt in hun concurrentiepositie tijdens de nachtelijke openingsuren. 
 
 Zij stellen dat zij aldus doen blijken van een voldoende belang bij hun beroep. 
 
 A.1.2.  De Waalse Regering voert aan dat de verzoekende partijen niet doen blijken van het rechtens vereiste 
belang bij hun beroep, nu zij niet aantonen dat zij uitbaters zijn van nachtwinkels. 
 
 A.1.3.  De verzoekende partijen antwoorden dat in de parlementaire voorbereiding van de bestreden wet van 
11 april 2012 sprake is van tegenstrijdige rechterlijke beslissingen. De eerste verzoekende partij legt een vonnis voor 
van de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt van 13 april 2001 in een zaak waarin zij partij was en 
waarvan sprake is in de parlementaire voorbereiding (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1385/002, p. 2). 
 
 De verzoekende partijen stellen dat zij een rechtmatig belang hebben bij hun beroep tegen een wet die beoogt 
bepaalde voor hen gunstige rechterlijke beslissingen te neutraliseren. 
 
 De verzoekende partijen voegen daaraan toe dat zij door de vernietiging van de bestreden wet van 11 april 2012 
een kans zullen krijgen dat de situatie opnieuw wordt geregeld op een voor hen gunstige wijze. 
 
 Thans zijn zij als uitbaters van nachtwinkels verplicht wekelijks op zondag een rustdag te respecteren en is de 
toegang tot hun winkel verboden vóór 18 uur en na 7 uur, behalve wanneer een gemeentelijk reglement andere 
sluitingsuren bepaalt. 
 
 A.1.4.  De Waalse Regering blijft erbij dat de verzoekende partijen niet aantonen dat zij uitbaters zijn van 
nachtwinkels en dat zij evenmin aantonen dat de bestreden wet van 11 april 2012 werd aangenomen rekening 
houdend met rechtspraak die hen aanbelangt. 
 
 
 Wat de tussenkomst betreft 
 
 A.2.  De bvba « Kisado », de bvba « Jetta », de bvba « Chiandro » en de bvba « FRM Mobility Center 
Restoshop » verklaren dat zij als uitbaters van tankstations met een winkel belang hebben om tussen te komen ter 
verdediging van het door de bestreden wet van 11 april 2012 gewijzigde artikel 16, § 2, van de wet van 10 november 
2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (hierna : de wet van 10 november 2006), 
dat hun faciliteiten biedt op het stuk van de openingstijden van hun uitbating. 
 
 
 Wat de ontvankelijkheid ratione temporis van het beroep betreft 
 
 A.3.1.  De Ministerraad, de Waalse Regering en de tussenkomende partijen betwisten de ontvankelijkheid 
ratione temporis van het beroep. 
 
 Zij voeren aan dat de grieven van de verzoekende partijen in werkelijkheid zijn gericht tegen de wet van 
10 november 2006 en dat het beroep derhalve niet is ingesteld binnen de zes maanden na de bekendmaking van die 
wet in het Belgisch Staatsblad. 
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 Volgens hen vloeit het door de verzoekende partijen aangeklaagde verschil in behandeling tussen nachtwinkels 
en tankstations niet voort uit de wet van 11 april 2012, maar uit de wet van 10 november 2006. De thans bestreden 
wet wijzigt slechts enkele woorden van artikel 16, § 2, van de wet van 10 november 2006 en beoogt enkel meer 
duidelijkheid te verschaffen. 
 
 A.3.2.  De verzoekende partijen antwoorden dat, krachtens het oorspronkelijke artikel 16, § 2, van de wet van 
10 november 2006, de verkopers van brandstoffen en olie voor motorvoertuigen die naast die hoofdactiviteit ook 
activiteiten ontplooien waartoe ook nachtwinkels gemachtigd zijn, zulks enkel konden voor zover hun hoofdactiviteit 
minstens 50 pct. van hun omzet omvatte en enkel voor hun hoofdactiviteit reclame werd gemaakt. Bovendien was de 
keuze voor andere producten in de winkels van tankstations beperkt. 
 
 Als gevolg van de bestreden wet van 11 april 2012 geldt voor die tankstations enkel nog de beperking dat hun 
hoofdactiviteit voor minstens 50 pct. moet bestaan in de verkoop van brandstoffen en olie. In tegenstelling tot de 
vroegere regeling kunnen zij hun nevenactiviteiten aan de buitenzijde van hun vestiging bekendmaken en er reclame 
voor maken en is het aanbod aan producten niet langer beperkt. 
 
 Door de bestreden wet van 11 april 2012 kan een tankstation dat aan de voorwaarden van artikel 16, § 2, van de 
wet van 10 november 2006 voldoet, zonder enige beperking ook tijdens de openingsuren van nachtwinkels producten 
verkopen, met de enige restrictie dat dit niet meer dan 50 pct. van de jaarlijkse omzet beloopt. 
 
 A.3.3.1.  De bvba « Kisado », de bvba « Jetta », de bvba « Chiandro » en de bvba « FRM Mobility Center 
Restoshop » repliceren dat de bestreden wet van 11 april 2012 enkel de voorwaarden voor de toepassing van 
artikel 16, § 2, van de wet van 10 november 2006 verduidelijkt en meer bepaald de vraag wanneer er sprake is van 
een « hoofdactiviteit ». Het bestaan van divergenties in de rechtspraak over dat begrip en de onzekerheid daarover 
kan niet worden ontkend. 
 
 A.3.3.2.  De Waalse Regering repliceert dat het aangeklaagde verschil in behandeling niet voortvloeit uit de 
bestreden wet, maar uit die van 10 november 2006 en dat het beroep derhalve laattijdig is. 
 
 A.3.3.3.  In zijn memorie van wederantwoord blijft Ministerraad erbij dat de bestreden wet van 11 april 2012 
niets wijzigt aan het onderscheid tussen nachtwinkels en vestigingseenheden waarvan de hoofdactiviteit de verkoop 
van brandstof en olie voor autovoertuigen is. De door de verzoekende partijen aangevoegde discriminatie kan in geen 
geval voortvloeien uit de thans bestreden wet. 
 
 
 Ten gronde 
 
 A.4.  De verzoekende partijen voeren in een enig middel de schending aan van de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet en van « de fundamentele vrijheden, in het bijzonder uitgedrukt in de artikelen 7 en 14 van het EVRM en 
de artikelen 9, 15 en 26 van het BUPO-verdrag ». 
 
 Zij klagen aan dat de bestreden wet van 11 april 2012 ertoe strekt bepaalde ondernemingsvormen ertoe in staat 
te stellen gebruik te maken van uitzonderingen op de regels inzake de openingsuren in handel, ambacht en 
dienstverlening. Daarbij wordt een onverantwoord verschil in behandeling ingevoerd tussen private personen 
onderling, terwijl het gelijkheidsbeginsel vereist dat eenieder die in een zelfde situatie wordt geplaatst, op een 
zelfde manier moet worden behandeld. 
 
 De verzoekende partijen betogen dat een tankstation dat niet is gelegen aan een autosnelweg, zich thans kan 
beroepen op de gewijzigde uitzonderingsbepaling om een winkel uit te baten, zonder enige beperking inzake 
aanbod, oppervlakte of openingsuren. 
 
 In het verleden werd ter verantwoording van de beperkingen voor nachtwinkels steevast verwezen naar de 
eventuele overlast die zij zouden veroorzaken. Thans legt de wetgever geen soortgelijke beperkingen op voor 
winkels verbonden aan een tankstation, hoewel het risico op overlast hetzelfde is. 
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 Bovendien wordt volgens de verzoekende partijen het gelijkheidsbeginsel in samenhang met het 
wettigheidsbeginsel in strafzaken geschonden, aangezien de uitbaters van een nachtwinkel strafbaar zijn voor 
handelingen die niet strafbaar zijn indien zij worden gesteld door de exploitant van een winkel verbonden aan 
een tankstation dat niet aan een autosnelweg is gelegen. 
 
 De verzoekende partijen zijn van mening dat een dergelijk verschil in behandeling, in strijd met de in het 
middel vermelde verdragsbepalingen, door de wetgever op geen enkele wijze wordt verantwoord en dat de bestreden 
wet derhalve moet worden vernietigd. 
 
 A.5.  De bvba « Kisado », de bvba « Jetta », de bvba « Chiandro » en de bvba « FRM Mobility Center 
Restoshop » voeren aan dat al in het oorspronkelijke artikel 16, § 2, van de wet van 10 november 2006 was voorzien 
in vijf categorieën van uitzonderingen, waaronder de tankstations bedoeld in artikel 16, § 2, c), van die wet. 
 
 De bestreden wet bevestigt die uitzonderingen en maakt een einde aan enkele discussies over de interpretatie 
van de wettekst. Die wet veroorzaakt niet het aangeklaagde verschil in behandeling. Zij beoogt enkele 
verduidelijkingen te geven, meer bepaald hoe de 50 pct. omzetdrempel moet worden bepaald om van een 
hoofdactiviteit te kunnen spreken, maar daartegen hebben de verzoekende partijen geen grieven geformuleerd. 
 
 Voor de tussenkomende partijen kunnen de verzoekende partijen geen aanspraak maken op een gelijke 
behandeling. De activiteiten van nachtwinkels en tankstations verschillen in ieder geval. 
 
 De bewering dat de overlast van nachtwinkels en die van tankstations gelijk zou zijn, wordt volgens de 
tussenkomende partijen niet hard gemaakt. In de parlementaire voorbereiding van de wet van 10 november 2006 was 
integendeel enkel sprake van overlast door nachtwinkels en daarom werd voorzien in de mogelijkheid voor 
gemeenten om nadere regels uit te vaardigen wat de openingsuren voor nachtwinkels betreft. 
 
 De tussenkomende partijen zijn van mening dat er geen sprake is van gelijke situaties en dat een onderzoek naar 
een objectieve en redelijke verantwoording van het verschil in behandeling in beginsel niet nodig is. In artikel 16, 
§ 2, van de wet van 10 november 2006 gaat het in ieder geval om specifieke productgroepen waarvan de wetgever 
discretionair kon oordelen dat daarvoor uitzonderingen nodig waren wat de sluitingsuren en de zondagsrust betreft. 
De wetgever streefde hoe dan ook een legitiem doel na. 
 
 Wat de aangevoerde schending van het wettigheidsbeginsel in strafzaken betreft, antwoorden de 
tussenkomende partijen dat dit bezwaar betrekking heeft op de strafbepalingen van de artikelen 19 en volgende van 
de wet van 10 november 2006 en niet op de wet van 11 april 2012. In ieder geval wordt iedereen die zich in de 
situatie van de verzoekende partijen bevindt, op dezelfde wijze onderworpen aan de artikelen 19 en volgende van de 
wet van 10 november 2006. 
 
 Voor de tussenkomende partijen is de wet van 10 november 2006 zeer duidelijk en is er geen schending van het 
wettigheidsbeginsel. 
 
 A.6.  De Waalse Regering stelt dat de wet van 11 april 2012 enkel tot doel heeft de rechtsonzekerheid te 
verhelpen die was ontstaan door divergente rechtspraak over de wijze waarop de 50 pct. van de jaarlijkse omzet voor 
de in artikel 16, § 2, van de wet van 10 november 2006 bedoelde bedrijfscategorieën moet worden berekend. De 
Waalse Regering merkt op dat de verzoekende partijen geen grieven uiten tegen de wijze van berekening van die 
omzet. 
 
 Volgens de Waalse Regering is op de kritiek van de verzoekende partijen al geantwoord tijdens de 
parlementaire voorbereiding van de wet van 10 november 2006. Overigens zou hun kritiek blijven bestaan na een 
vernietiging van de thans bestreden wet van 11 april 2012. 
 
 In ondergeschikte orde betoogt de Waalse Regering dat nachtwinkels niet vergelijkbaar zijn met een van de in 
artikel 16, § 2, van de wet van 10 november 2006 bedoelde categorieën van bedrijven, die specifieke producten 
verkopen. 
 
 De Waalse Regering is voorts van mening dat de bestreden wet van 11 april 2012 een legitiem doel nastreeft 
dat erin bestaat de rechtsonzekerheid te verhelpen en dat de wetgever vermocht rekening te houden met de overlast 
die nachtwinkels soms teweegbrengen. De verzoekende partijen stellen ten onrechte dat de wetgever in 2012 enkel 
rekening heeft gehouden met de overlast in de nabijheid van nachtwinkels. 
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 Volgens de Waalse Regering heeft de wetgever daarentegen rekening willen houden met de divergentie in de 
rechtspraak en met de noden en de socio-economische evolutie van de samenleving. 
 
 A.7.  De Ministerraad herhaalt dat het door de verzoekende partijen bekritiseerde verschil in behandeling niet 
voortvloeit uit de bestreden wet, maar uit de wet van 10 november 2006. 
 
 De Ministerraad voert ook aan dat een nachtwinkel en een winkel verbonden aan een tankstation zich 
vanwege het aanbod van producten en de ligging niet in vergelijkbare situaties bevinden wat de sluitingsuren en 
de wekelijkse rustdag betreft. 
 
 In ondergeschikte orde betoogt de Ministerraad dat het verschil in behandeling berust op een objectief 
criterium en dat het legitiem is een evenwicht te willen nastreven tussen de belangen van verbruikers en het 
welzijn van de werknemers in de betrokken sector. 
 
 Volgens de Ministerraad is het verschil in behandeling dat voortvloeit uit de wet van 10 november 2006 
pertinent en evenredig ten aanzien van het beoogde doel. De Ministerraad verwijst daarbij naar het arrest 
nr. 35/92 van 7 mei 1992 en maakt daaruit op dat het Hof al heeft geoordeeld dat het criterium van de lokalisatie 
van een verkooppunt op of buiten het domein van de autosnelwegen verantwoord is. 
 
 Wat de aangevoerde schending van het wettigheidsbeginsel in strafzaken betreft, merkt de Ministerraad in 
eerste instantie op dat dit beginsel vervat ligt in de artikelen 12 en 14 van de Grondwet, zodat het gelijkheidsbeginsel 
niet betrokken dient te worden bij de toetsing door het Hof. Artikel 7 van het Europees Verdrag voor de rechten van 
de mens en artikel 15 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten kunnen in samenhang 
worden gelezen met de voormelde grondwetsbepalingen. 
 
 De Ministerraad benadrukt ook dat dit bezwaar betrekking heeft op de artikelen 19 en volgende van de wet van 
10 november 2006 en dus geen verband houdt met de bestreden wet. 
 
 Voor het overige is de Ministerraad van mening dat de verzoekende partijen het wettigheidsbeginsel foutief 
lijken te interpreteren en dat de wet zeer duidelijk is. 
 
 A.8.  De verzoekende partijen antwoorden dat, in tegenstelling tot wat de Ministerraad stelt, te dezen niet het 
verschil in behandeling ten aanzien van tankstations op autosnelwegen aan de orde is. 
 
 De verzoekende partijen merken op dat een aantal voorwaarden die in de wet van 10 november 2006 nog als 
pertinent konden worden beschouwd, door de bestreden wet van 11 april 2012 zijn opgeheven, zodat er nu een 
onverantwoord verschil in behandeling is. 
 
 Er is geen reden om nachtwinkels aan strengere voorwaarden te onderwerpen dan winkels die dag en nacht 
open zijn enkel en alleen omdat ze zijn verbonden aan een tankstation dat niet aan een autosnelweg is gelegen. 
 
 Het is juist dat een uitbater van een nachtwinkel kan kiezen wanneer de wekelijkse rustdag wordt genomen, 
maar dat verantwoordt niet dat de uitbater van een winkel die is verbonden aan een tankstation dat niet aan een 
autosnelweg is gelegen, geen rustdag in acht moet nemen. 
 
 A.9.  De tussenkomende partijen zetten in eerste instantie uiteen dat de bestreden wet van 11 april 2012 geen 
ongelijke behandeling invoert. De kritiek van de verzoekende partijen is gericht tegen de wet van 10 november 2006, 
waarvan artikel 16, § 2, voor eenieder op gelijke wijze bepaalt hoe kan worden afgeweken van de basisregels inzake 
de sluitingstijden en de wekelijkse rustdag. 
 
 De tussenkomende partijen zijn voorts van mening dat de nachtwinkels zich niet in een situatie bevinden die 
soortgelijk is aan die van de vijf categorieën van handelszaken bedoeld in artikel 16, § 2, van de wet van 
10 november 2006, met volgende categorieën van producten : 
 
 « a)  kranten, tijdschriften, tabak en rookwaren, telefoonkaarten en producten van de Nationale Loterij; 
 
 b)  dragers van audiovisuele werken en videospelen, alsook de verhuur ervan; 
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 c)  brandstof en olie voor autovoertuigen; 
 
 d)  consumptie-ijs in individuele porties; 
 
 e)  voedingswaren die in de vestigingseenheid worden bereid en er niet worden verbruikt ». 
 
 De tussenkomende partijen merken op dat de wet van 11 april 2012 niets verandert aan de regeling voor de 
nachtwinkels in artikel 6 van de wet van 10 november 2006. 
 
 Voor tankstations die de afwijking willen genieten, moet de verkoop van brandstof en olie voor 
autovoertuigen de hoofdactiviteit zijn. In die zin is de situatie van de winkel verbonden aan een tankstation 
wezenlijk verschillend van die van een nachtwinkel, waarvan de enige activiteit bestaat in de verkoop van 
algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen. 
 
 Hoewel een onderzoek naar een verantwoording voor het verschil in behandeling in beginsel niet nodig is 
aangezien er geen sprake is van gelijke situaties, stellen de tussenkomende partijen dat die verantwoording al 
blijkt uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 10 november 2006. Die verantwoording blijft mutatis 
mutandis gelden in zoverre de wet van 11 april 2012 enkel een verduidelijking behelst van het bestaande artikel 16, 
§ 2, van de eerstgenoemde wet. 
 
 De tussenkomende partijen betogen nog dat de wetgever een legitieme doelstelling nastreefde door een einde te 
willen maken aan de tegenstrijdige rechtspraak en rechtszekerheid te brengen. Het was geenszins de bedoeling om de 
nachtwinkels negatief te beïnvloeden. 
 
 Wat de aangevoerde schending van het wettigheidsbeginsel in strafzaken betreft, antwoorden de 
tussenkomende partij dat die grief is gericht tegen de artikelen 19 en volgende van de wet van 10 november 2006, 
waaraan door de thans bestreden bepalingen niets is veranderd. Iedereen wordt hoe dan ook op dezelfde wijze 
behandeld ten aanzien van de toepassing van de artikelen 19 en volgende. 
 
 Ten slotte zijn de tussenkomende partijen van mening dat het wettigheidsbeginsel in strafzaken niet is 
geschonden, nu de wetgever precies tot doel had de draagwijdte van artikel 16, § 2, van de wet van 10 november 
2006 te verduidelijken. 
 
 A.10.  De Waalse Regering voert aan dat de bestreden wet van 11 april 2012 enkel tot doel heeft te preciseren 
hoe de grens van 50 pct. van de jaarlijkse omzet moet worden bepaald en, aanvullend, enkele andere voorwaarden op 
te heffen (onder meer wat de reclame en de beperking wat de keuze van producten betreft).  
 
 In zoverre de verzoekende partijen aanvoeren dat de tankstations met aanpalende winkel voordeel hebben bij 
die opheffing en thans reclame mogen maken voor andere activiteiten en producten en niet meer zo beperkt zijn in de 
soorten producten die zij aanbieden, voeren zij volgens de Waalse Regering grieven aan die niet in het verzoekschrift 
voorkomen. 
 
 In wezen kritiseren de verzoekende partijen een louter feitelijke situatie, meer bepaald de mogelijkheid om al 
dan niet de grens van 50 pct. van de jaarlijkse omzet te bereiken.  
 
 Voor de Waalse Regering hebben de grieven van de verzoekende partijen derhalve betrekking ofwel op die 
grens, die voor iedereen geldt, ofwel op een verschil in behandeling dat al voortvloeit uit de wet van 10 november 
2006. 
 
 A.11.  In zijn memorie van wederantwoord stelt de Ministerraad vast dat de verzoekende partijen beweren dat 
niet alleen in de buurt van nachtwinkels overlast voorkomt, maar dat zij niet aantonen dat er ook overlast is bij 
vestigingseenheden waarvan de hoofdactiviteit bestaat in de verkoop van brandstof en olie voor autovoertuigen. 
 
 Voor de Ministerraad volgt uit de bewering van de verzoekende partijen dat zulke vestigingseenheden in de 
nabijheid van nachtwinkels kunnen zijn gelokaliseerd, nog niet dat beide ondernemingen zich in een vergelijkbare 
situatie zouden bevinden. 
 
 Ook de stelling dat beide ondernemingen dezelfde activiteit uitoefenen, is volgens de Ministerraad onjuist. De 
hoofdactiviteit van de eerste soort onderneming is de verkoop van brandstof en olie voor autovoertuigen. 
Nachtwinkels verkopen geen brandstof en olie voor autovoertuigen. 
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 De Ministerraad besluit dat de betrokken categorieën van ondernemingen zich niet in vergelijkbare situaties 
bevinden. 
 
 In ondergeschikte orde betoogt de Ministerraad dat het aangeklaagde verschil in behandeling al voortvloeit uit 
de wet van 10 november 2006 en is gebaseerd op een objectief criterium van onderscheid. Die wet beoogt een 
legitiem doel dat erin bestaat een evenwicht tot stand te brengen tussen de belangen van de verbruikers en het welzijn 
van de werknemers in de handelssector. De specifieke regeling voor de nachtwinkels is ingegeven door het risico van 
overlast dat die winkels soms veroorzaken en beantwoordt aan de behoeften van de consument en de nood aan 
maatschappelijke rust in de gemeenten. 
 
 Ook de bestreden wet van 11 april 2012 streeft een legitiem doel na, daar zij een verduidelijking van de wet van 
10 november 2006 beoogt. De bestreden wet verduidelijkt het begrip hoofdactiviteit door te bepalen dat de 
hoofdactiviteit bestaat in de verkoop van een productgroep die minstens 50 pct. van de jaarlijkse omzet 
vertegenwoordigt. Uit die verduidelijking kan volgens de Ministerraad kan in geen enkel opzicht worden afgeleid dat 
men daarmee beperkingen zou willen opheffen. 
 
 Voor het overige is de maatregel naar de mening van de Ministerraad proportioneel met het beoogde doel. De 
uitbater van een nachtwinkel kan kiezen wanneer hij zijn wekelijkse rustdag neemt en bovendien kan door het 
college van burgemeester en schepenen (artikel 15) of door de Koning (artikel 16, § 3) een afwijking worden 
toegestaan op de verplichte sluitingsuren of op de wekelijkse rustdag. 
 
 De Ministerraad benadrukt dat de wetgever in het raam van zijn discretionaire bevoegdheid heeft geoordeeld 
dat onder meer voor vestigingseenheden waarvan de hoofdactiviteit bestaat in de verkoop van brandstof en olie voor 
autovoertuigen, de wekelijkse rustdag en de verplichte sluitingsuren niet van toepassing zijn, daar het algemeen nut 
en de economische noodwendigheden alsook de belangen van de consument dat vereisen. Het feit dat die 
uitzondering niet van toepassing is op nachtwinkels, is niet onevenredig, onder meer omdat voor hen een specifieke 
regeling is getroffen. 
 
 Wat de aangevoerde schending van het wettigheidsbeginsel in strafzaken betreft, refereert de Ministerraad ten 
slotte aan zijn eerdere argumentatie. 
 
 
 Wat het verzoek tot opschorting van de rechtspleging betreft 
 
 A.12.  In hun memorie van antwoord doen de verzoekende partijen opmerken dat het Hof bij zijn arrest 
nr. 119/2012 van 18 oktober 2012 in de zaak nr. 5232 een prejudiciële vraag heeft gesteld aan het Hof van Justitie 
van de Europese Unie met betrekking tot de artikelen 8, 9, 16 en 17 van de wet van 10 november 2006. 
 
 Zij vragen dat de huidige rechtspleging met het oog op de rechtszekerheid en om redenen van proceseconomie 
zou worden opgeschort, tot het Hof een einduitspraak zal hebben gedaan in de zaak nr. 5232. 
 
 A.13.  De tussenkomende partijen verklaren zich wat dat betreft naar de wijsheid van het Hof te gedragen. 
 
 A.14.  De Waalse Regering is van mening dat er geen reden is om de huidige zaak op te schorten, in zoverre er 
geen gevaar is voor tegenstrijdige beslissingen. 
 
 De voormelde prejudiciële vraag heeft betrekking op de wet van 10 november 2006, terwijl het huidige beroep 
de wet van 11 april 2012 betreft. De Waalse Regering herhaalt dat de laatstgenoemde wet enkel beoogt de 
rechtsonzekerheid te verhelpen die is ontstaan door tegenstrijdige rechterlijke beslissingen en zulks door te preciseren 
hoe de hoofdactiviteit van een vestigingseenheid moet worden bepaald om de afwijking waarin artikel 16, § 2, van de 
wet van 10 november 2006 voorziet te kunnen genieten. 
 
 Volgens de Waalse Regering kan het Hof daarover zonder verwijl uitspraak doen. 
 
 A.15.  Ook de Ministerraad is van mening dat er geen aanleiding is om de rechtspleging op te schorten. 
 
 Allereerst voorziet de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof niet in een dergelijke 
mogelijkheid. Voorts hebben de verzoekende partijen geen samenvoeging van beide zaken gevraagd. Dat zou 
overigens niet mogelijk zijn omdat de zaken geen betrekking hebben op een zelfde norm. 
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 Volgens de Ministerraad heeft een schorsing van de huidige rechtspleging geen nut, aangezien de prejudiciële 
vraag aan het Hof van Justitie geen betrekking heeft op de thans bestreden wet van 11 april 2012, noch op artikel 16, 
§ 2, c), van de wet van 10 november 2006. Zelfs bij vaststelling van een schending van die laatstgenoemde bepaling 
in de zaak met rolnummer 5232, zou een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep tegen die bepaling geen 
betrekking hebben op het onderwerp van het huidige beroep. 
 
 De Ministerraad verzoekt het Hof dan ook geen rekening te houden met de vraag tot opschorting van de huidige 
rechtspleging. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 

 

 Wat het belang van de verzoekende partijen betreft  

 

 B.1.  De Waalse Regering voert als exceptie aan dat verzoekende partijen hun 

hoedanigheid van uitbaters van nachtwinkels niet aantonen en dat zij derhalve niet doen 

blijken van het rechtens vereiste belang bij hun beroep tot vernietiging van de wet van 

11 april 2012 tot wijziging van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in 

handel, ambacht en dienstverlening wat de toegelaten afwijkingen betreft (hierna : de wet van 

11 april 2012). 

 

 B.2.  Uit het bij de memorie van antwoord van de verzoekende partijen gevoegde arrest 

van het Hof van Beroep te Antwerpen van 19 januari 2012 blijkt dat de bvba « Arpit » « op 

reglementaire wijze een nachtwinkel in Zonhoven uitbaat ». 

 

 Nu blijkt dat ten minste één van de verzoekende partijen doet blijken van haar 

hoedanigheid van uitbater van een nachtwinkel, dient die exceptie te worden verworpen. 

 

 

 Wat de ontvankelijkheid ratione temporis betreft 

 

 B.3.  De Ministerraad, de Waalse Regering en de tussenkomende partijen, die van mening 

zijn dat het door de verzoekende partijen aangeklaagde verschil in behandeling tussen 

nachtwinkels en tankstations met een winkelinrichting niet uit de wet van 11 april 2012 

voortvloeit, maar uit de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, 



 10 

ambacht en dienstverlening (hierna : de wet van 10 november 2006), voeren aan dat het beroep 

derhalve niet is ingesteld binnen zes maanden na de bekendmaking van die wet in het 

Belgisch Staatsblad. 

 

 B.4.  Het onderzoek van die exceptie, dat afhangt van de nadere omschrijving van de 

grieven en van de draagwijdte van de bestreden bepalingen, wordt samen met de grond van de 

zaak behandeld. 

 

 

 Ten gronde 

 

 B.5.  De verzoekende partijen vorderen de vernietiging van de wet van 11 april 2012, die 

wijzigingen aanbrengt in artikel 16, § 2, van de wet van 10 november 2006. 

 

 Met de wet van 10 november 2006 beoogde de wetgever een evenwicht te vinden tussen 

de belangen van de consumenten en de arbeidsomstandigheden van personen die in de 

kleinhandelssector werkzaam zijn. 

 

 Met dat doel voor ogen heeft de wetgever voor de kleinhandel, enerzijds, bepaalde 

sluitingsuren (artikel 6) en een wekelijkse rustdag (artikel 8) voorgeschreven, en, anderzijds, 

voorzien in een aantal specifieke regelingen. 

 

 Krachtens artikel 6, c), van de wet van 10 november 2006, moeten de nachtwinkels 

gesloten zijn vóór 18 uur en na 7 uur, behalve als een gemeentelijk reglement andere 

sluitingsuren bepaalt. 

 

 De artikelen 15 tot 17 van de wet van 10 november 2006 voorzien in een aantal 

afwijkingen op de verbodsbepalingen inzake openingsuren. 

 

 Krachtens artikel 16, § 1, van de wet van 10 november 2006 zijn de verboden van de 

artikelen 6 en 8 niet van toepassing op een reeks specifieke verkoopomstandigheden, zoals 

bijvoorbeeld de verkopen en dienstverstrekkingen in de luchthavens en havenzones die 

openstaan voor het internationale reizigersverkeer (artikel 16, § 1, d), en de verkopen in 

tankstations of vestigingseenheden gelegen op het domein van autosnelwegen, van een 
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assortiment algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen, uitgezonderd gedistilleerde 

alcoholhoudende dranken en gisthoudende dranken, met een alcoholvolume van meer dan 

6 %, op voorwaarde dat de nettoverkoopoppervlakte niet groter is dan 250 m2 (artikel 16, § 1, 

f). 

 

 Artikel 16, § 2, van de wet van 10 november 2006 bepaalde vóór de wijziging ervan bij 

de bestreden wet van 11 april 2012 : 

 
 « Het verbod is evenmin van toepassing op de vestigingseenheden waarvan de 
hoofdactiviteit de verkoop van de volgende producten uitmaakt : 
 
 a)  kranten, tijdschriften, tabak en rookwaren, telefoonkaarten en producten van de 
Nationale Loterij; 
 
 b)  dragers van audiovisuele werken en videospelen, alsook de verhuur ervan; 
 
 c)  brandstof en olie voor autovoertuigen; 
 
 d)  consumptie-ijs in individuele porties; 
 
 e)  voedingswaren die in de vestigingseenheid worden bereid en er niet worden verbruikt. 
 
 Er is sprake van een hoofdactiviteit indien aan de buitenzijde van de vestigingseenheid 
enkel naar deze activiteit verwezen wordt, er enkel reclame voor deze activiteit wordt 
gemaakt, de keuze aan andere producten beperkt is en de verkoop van het product dat of de 
producten die de hoofdactiviteit uitmaken, minstens 50 % van het jaarlijkse zakencijfer 
vertegenwoordigt ». 
 

 Krachtens artikel 16, § 3, ten slotte, kan de Koning, op voorstel van de minister, de lijst 

met de sectoren van de handel en de ambacht in paragraaf 1 en de lijst met hoofdactiviteiten 

in paragraaf 2 aanvullen. 

 

 De verzoekende partijen vorderen de gehele vernietiging van de wet van 11 april 2012, maar 

richten enkel grieven tegen artikel 2 ervan, dat bepaalt: 

 

 « In artikel 16, § 2, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in 
handel, ambacht en dienstverlening worden de volgende wijzigingen aangebracht : 
 
 1°  in het eerste lid worden in de inleidende zin de woorden ‘ van de volgende producten ’ 
vervangen door de woorden ‘ van één van de volgende productgroepen ’; 
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 2°  in het tweede lid worden de woorden ‘ aan de buitenzijde van de vestigingseenheid enkel 
naar deze activiteit wordt verwezen, er enkel reclame wordt gemaakt voor deze activiteit, de 
keuze aan andere producten beperkt is en ’ geschrapt; 
 
 3°  in het tweede lid worden de woorden ‘ het product dat of de producten die de 
hoofdactiviteit uitmaken ’ vervangen door de woorden ‘ de productgroep die de hoofdactiviteit 
uitmaakt ’ ». 
 

 B.6.1.  De verzoekende partijen klagen aan dat zij, wat de sluitingsuren en de wekelijkse 

rustdag betreft, als uitbaters van nachtwinkels, worden gediscrimineerd ten opzichte van de in 

artikel 16, § 2, c), van de wet van 10 november 2006 bedoelde vestigingseenheden met de 

verkoop van brandstof en olie voor autovoertuigen als hoofdactiviteit. 

 

 De uitbaters van hun nachtwinkels dienen de bij artikel 6, c), van de wet van 

10 november 2006 bepaalde sluitingsuren en een wekelijkse rustdag in acht te nemen, terwijl 

de voormelde vestigingseenheden met de verkoop van brandstof en olie voor autovoertuigen 

als hoofdactiviteit, in hun bijbehorende winkels ook andere waren kunnen aanbieden, zonder 

sluitingsuren en zonder een wekelijkse rustdag in acht te moeten nemen. 

 

 De verzoekende partijen klagen geen verschil in behandeling aan in zoverre de wet van 

11 april 2012 de woorden « van de volgende producten » in artikel 16, § 2, van de wet van 

10 november 2006 vervangt door de woorden « van één van de volgende productgroepen », noch 

in zoverre die de woorden « het product dat of de producten die de hoofdactiviteit uitmaken » 

vervangt door de woorden « de productgroep die de hoofdactiviteit uitmaakt ». 

 

 B.6.2.  De Ministerraad, de Waalse Regering en de tussenkomende partijen voeren aan 

dat het beroep laattijdig is omdat het aangeklaagde verschil in behandeling tussen 

nachtwinkels en tankstations niet uit de wet van 11 april 2012 voortvloeit, maar reeds is 

vervat in de wet van 10 november 2006, waartegen de verzoekende partijen niet binnen de 

termijn van zes maanden een beroep tot vernietiging hebben ingesteld. 

 

 B.6.3.  Het verschil in behandeling dat de verzoekende partijen aanklagen wat de 

openingsuren en de wekelijkse rustdag betreft, vindt reeds in wezen zijn grondslag in de 

respectieve artikelen 6, c) en 16, § 2, c), van de wet van 10 november 2006. 
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 Ook het door de verzoekende partijen, wat de verkoopoppervlakte betreft, aangeklaagde 

verschil tussen nachtwinkels, waarvan de nettoverkoopoppervlakte krachtens de definitie in 

artikel 2, 9°, van die wet niet groter dan 150 m² mag zijn en die geen andere activiteiten 

mogen uitoefenen dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen 

en die op duidelijke en permanente manier de vermelding « Nachtwinkel » moeten dragen, en 

de tankstations met een winkelinrichting waarvoor geen oppervlaktebeperking bestaat, 

behalve voor de verkopen in tankstations of vestigingseenheden gelegen op het domein van 

autosnelwegen (artikel 16, § 1, f)), spruit reeds voort uit de wet van 10 november 2006 en is 

op dat punt niet gewijzigd bij de wet van 11 april 2012. 

 

 In zoverre de verzoekende partijen ook een schending van het wettigheidsbeginsel in 

strafzaken aanklagen – evenwel zonder de artikelen 12 en 14 van de Grondwet in hun middel 

te betrekken en zonder uiteen te zetten welke bewoordingen van de wet onduidelijk zouden 

zijn of tot onvoorzienbare strafrechtelijke situaties zouden kunnen leiden – zou hun grief op 

dat punt enkel kunnen zijn gericht, hetzij tegen het tekstdeel van artikel 16, § 2, van de 

oorspronkelijke wet van 10 november 2006 dat door de bestreden wet van 11 april 2012 is 

geschrapt, hetzij tegen de strafbepalingen van de artikelen 19 en volgende van de wet van 

10 november 2006, die niet zijn gewijzigd bij de bestreden wet van 11 april 2012. 

 

 Daarentegen is de grief van de verzoekende partijen dat zij worden gediscrimineerd ten 

opzichte van de tankstations met een winkelinrichting wel degelijk gericht tegen de bestreden 

wet van 11 april 2012, in zoverre, vanwege de schrapping door artikel 2, 2°, van die wet, 

dergelijke tankstations voortaan, voor de verkoop van andere producten als nevenactiviteit, 

zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde van de vestigingseenheid naar die activiteit 

mogen verwijzen en er reclame voor mogen maken, en de keuze van die andere producten niet 

langer beperkt is, terwijl voor dergelijke winkels geen beperkingen gelden wat de openingsuren 

betreft. 

 

 B.6.4.  In die mate is het middel van de verzoekende partijen gericht tegen de bestreden 

wet van 11 april 2012 en, derhalve, niet laattijdig. 

 

 B.7.  Uit de parlementaire voorbereiding van de bestreden wet van 11 april 2012 blijkt dat 

die wet een compromis is, na overleg met de kleinhandelssector. 
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 De wet beoogt de rechtsonzekerheid tegen te gaan die was ontstaan door een 

verscheidenheid van interpretaties van artikel 16, § 2, van de wet van 10 november 2006 in de 

rechtspraak. Meer bepaald was er onduidelijkheid of men, voor het bepalen van de 

« hoofdactiviteit », de verkoop van de diverse categorieën van producten (thans 

productgroepen genaamd) opgesomd in de litterae a) tot e) van die paragraaf, mocht 

cumuleren. Bovendien was er, voor de verkoop van andere producten als nevenactiviteit, geen 

eenduidigheid van wat werd bedoeld met het vereiste dat « de keuze aan andere producten 

beperkt is ». 

 

 Voortaan moet de hoofdactiviteit van de in artikel 16, § 2, van de wet van 10 november 

2006 bedoelde vestigingseenheden de verkoop zijn van « een van de […] productgroepen » die 

in de litterae a) tot e) van die paragraaf zijn opgesomd en is het die hoofdactiviteit die minstens 

50 pct. van de jaarlijkse omzet moet vertegenwoordigen. 

 

 Vanwege de schrapping van de bewoordingen « aan de buitenzijde van de 

vestigingseenheid enkel naar deze activiteit wordt verwezen, er enkel reclame wordt gemaakt 

voor deze activiteit, de keuze aan andere producten beperkt is en », is er evenwel geen 

beperking meer wat de publiciteit met betrekking tot de nevenactiviteiten en het assortiment 

betreft, hetgeen de verzoekende partijen aanklagen. 

 

 B.8.1.  De verzoekende partijen, die opmerken dat het Hof bij zijn arrest nr. 119/2012 van 

18 oktober 2012 in de zaak nr. 5232 een prejudiciële vraag heeft gesteld aan het Hof van 

Justitie van de Europese Unie met betrekking tot de artikelen 8, 9, 16 en 17 van de wet van 

10 november 2006, vragen dat de huidige rechtspleging met het oog op de rechtszekerheid en 

om redenen van proceseconomie zou worden opgeschort tot het Hof een einduitspraak zal 

hebben gedaan in de zaak nr. 5232. 

 

 B.8.2.  Bij zijn arrest nr. 119/2012 van 18 oktober 2012 heeft het Hof de volgende 

prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie : 

 
 « Dient het gelijkheidsbeginsel, neergelegd in artikel 6, derde lid, van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie en in de artikelen 20 en 21 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, in samenhang gelezen met de artikelen 15 en 16 van het 
voormelde Handvest en met de artikelen 34 tot 36, 56 en 57 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, aldus te worden geïnterpreteerd dat het zich verzet tegen een 
regeling zoals neergelegd in de artikelen 8, 9, 16 en 17 van de wet van 10 november 2006 
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betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, doordat de daarin 
opgenomen verplichting tot het voeren van een wekelijkse sluitingsdag : 
 
 (i)  niet van toepassing is op handelaren die gevestigd zijn in treinstations of in 
vestigingseenheden van maatschappijen voor openbaar vervoer, evenmin voor verkopen in 
luchthavens en havenzones die openstaan voor het internationaal reizigersverkeer en ook niet 
voor verkopen in tankstations of vestigingseenheden gelegen op het domein van 
autosnelwegen, doch wel op handelaren die op andere locaties zijn gevestigd, 
 
 (ii)  niet van toepassing is op handelaren die actief zijn in de verkoop van producten zoals 
kranten, tijdschriften, tabak en rookwaren, telefoonkaarten en producten van de Nationale 
Loterij, de verkoop van dragers van audiovisuele werken en videospelen, de verkoop van 
consumptie-ijs, doch wel op de handelaren die andere producten aanbieden, 
 
 (iii)  enkel van toepassing is op de kleinhandel, te weten de ondernemingen die zich 
richten op verkopen aan de consument, terwijl ze niet van toepassing is op andere handelaren,  
 
 (iv)  minstens een aanzienlijk grotere beperking met zich meebrengt voor de handelaren 
die hun activiteit voeren door middel van een fysiek verkooppunt, met rechtstreeks contact 
met de consument, dan voor de handelaren die hun activiteit voeren via een internetwinkel of 
mogelijk via andere manieren van verkoop op afstand ? ». 
 

 B.8.3.  Weliswaar was in de prejudiciële vraag die door de verwijzende rechter in de zaak 

nr. 5232 aan het Hof is gesteld, niet specifiek de vergelijking aan de orde tussen de 

nachtwinkels en de in artikel 16, § 2, c), van de wet van 10 november 2006 bedoelde 

vestigingseenheden met de verkoop van brandstof en olie voor autovoertuigen als 

hoofdactiviteit, maar het Hof heeft bij zijn arrest nr. 119/2012 (B.4.1) geoordeeld dat « het 

grondwettigheidsonderzoek [dient] te worden uitgebreid tot alle uitzonderingen op de 

verplichte wekelijkse sluitingsdag ». 

 

 Het Hof oordeelde overigens dat de prejudiciële vraag in zaak nr. 5232 (B.4.2) « enkel 

betrekking [heeft] op de problematiek van de verplichte wekelijke rustdag en niet op die van 

de verplichte sluitingsuren, zodat het onderzoek in die mate kan worden beperkt en derhalve 

betrekking heeft op de in het geding zijnde artikelen ». 

 

 Zoals de Ministerraad en de Waalse Regering opmerken, is het juist dat de zaak nr. 5232 

betrekking heeft op de artikelen 8, 9, 16 en 17 van de wet van 10 november 2006, terwijl de 

huidige zaak enkel betrekking heeft op de beperkte wijzigingen die met de wet van 11 april 

2012 in artikel 16 § 2, van de eerstgenoemde wet zijn aangebracht. Niettemin kan het 

antwoord van het Hof van Justitie in zaak C-483/12 ten aanzien van artikel 16, § 2, van de wet 

van 10 november 2006, medebepalend zijn voor de toetsing die het Grondwettelijk Hof, in het 
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licht van dat antwoord, zal dienen uit te oefenen aan de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 

in het bijzonder wat betreft het door artikel 2, 2°, van de bestreden wet van 11 april 2012 

geschrapte tekstdeel van artikel 16, § 2, tweede lid, van de wet van 10 november 2006. 

 

 B.8.4.  Het is derhalve, om redenen van proceseconomie, aangewezen het onderzoek van de 

huidige zaak op te schorten totdat het Hof zal hebben geantwoord op de prejudiciële vraag in de 

zaak nr. 5232. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 beslist het onderzoek van onderhavige zaak op te schorten totdat het Hof zal hebben 

geantwoord op de prejudiciële vraag in de zaak nr. 5232. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 31 juli 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 5530 en 5531 

 
 

Arrest nr. 114/2013 
van 31 juli 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de beroepen tot vernietiging van artikel 7.4.1/2 van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening, zoals ingevoegd bij artikel 35 van het decreet van het Vlaamse Gewest 

van 11 mei 2012, ingesteld door de nv « Recover Energy » en door de gemeente Lebbeke. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, 

P. Nihoul, F. Daoût en T. Giet, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de beroepen en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 6 december 2012 ter post 
aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 7 december 2012, zijn beroepen tot 
vernietiging ingesteld van artikel 7.4.1/2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals 
ingevoegd bij artikel 35 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 11 mei 2012 houdende 
wijziging van diverse bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en wijziging 
van de regelgeving wat de opheffing van het agentschap Ruimtelijke Ordening betreft 
(bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 6 juni 2012), respectievelijk door de 
nv « Recover Energy », met zetel te 1910 Kampenhout, Leuvensesteenweg 51, en door de 
gemeente Lebbeke. 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5530 en 5531 van de rol van het Hof, werden 
samengevoegd. 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de Regie der Gebouwen, met zetel te 1060 Brussel, Gulden Vlieslaan 87; 
 
 -  de stad Dendermonde; 
 
 -  de provincie Oost-Vlaanderen; 
 
 -  de nv « Uplace », de nv « Ushop », de nv « Uwork » en de nv « Ustay », allen met zetel 
te 1853 Strombeek-Bever, Kasteel van Bever, Boechoutlaan 221; 
 
 -  de Vlaamse Regering. 
 
 De verzoekende partijen hebben memories van antwoord ingediend. 
 
 Memories van wederantwoord zijn ingediend door : 
 
 -  de Regie der Gebouwen; 
 
 -  de nv « Uplace », de nv « Ushop », de nv « Uwork » en de nv « Ustay »; 
 
 -  de Vlaamse Regering. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 27 juni 2013 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. G. Verhelst, tevens loco Mr. P. Flamey, advocaten bij de balie te Antwerpen, voor 
de verzoekende partijen; 
 
 .  Mr. J. Bouckaert, tevens loco Mr. D. D’Hooghe, advocaten bij de balie te Brussel, voor 
de Regie der Gebouwen; 
 



3 
 

 .  Mr. K. De Roo, tevens loco Mr. P. De Smedt, advocaten bij de balie te Gent, voor de 
stad Dendermonde; 
 
 .  K. Van Keymeulen, voor de provincie Oost-Vlaanderen; 
 
 .  Mr. J. Bouckaert, tevens loco Mr. G. Schaiko en Mr. P. Vandenheede, advocaten bij de 
balie te Brussel, voor de nv « Uplace », de nv « Ushop », de nv « Uwork » en de nv « Ustay »; 
 
 .  Mr. B. Martel loco Mr. P. Van Orshoven, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Vlaamse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en T. Giet verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde partijen gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van het belang 
 
 A.1.  De nv « Recover Energy », verzoekende partij in de zaak nr. 5530, is eigenaar van een bedrijfsterrein 
te Kampenhout-Sas. Zij heeft een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor een afvalenergiecentrale 
ingediend, maar wordt geconfronteerd met de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan dat in de 
stedenbouwkundige voorschriften voor de zones voor lokale en regionale bedrijvigheid afvalverwerkende 
activiteiten uitsluit. Het milieueffectrapport werd echter opgemaakt op basis van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk 
uitvoeringsplan (hierna : Integratiespoorbesluit), dat door de Raad van State ongrondwettig werd bevonden 
omdat het op discriminerende wijze de inspraakmogelijkheden van de belanghebbenden beperkt. De bestreden 
bepaling valideert die schending van het gelijkheidsbeginsel in de lopende en reeds afgeronde 
planningsprocessen. 
 
 De gemeente Lebbeke, verzoekende partij in de zaak nr. 5531, wordt eveneens geconfronteerd met een 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, meer bepaald voor de aanleg van een weg die de leefbaarheid van de 
gemeente dreigt te hypothekeren. De bestreden bepaling verhindert de vaststelling van onwettigheid van dat 
plan, vaststelling waardoor de goede ruimtelijke ordening op het grondgebied van de gemeente kan worden 
gevrijwaard. Bovendien hebben de inwoners van de gemeente geen kans gekregen om hun opmerkingen mee te 
delen over de inhoudsafbakening van het milieueffectenonderzoek voorafgaand aan de vaststelling van het plan. 
 
 A.2.  Volgens de Vlaamse Regering is de bestreden bepaling niet grievend voor de verzoekende partijen 
voor zover zij betrekking heeft op gewestelijke en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en zouden de 
beroepen tot vernietiging bijgevolg slechts ontvankelijk zijn in zoverre de bestreden bepaling betrekking heeft op 
provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen. Aangezien het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan waardoor de 
verzoekende partijen zich gegriefd voelen nog niet door de Raad van State werd vernietigd, zouden de beroepen 
tot vernietiging bovendien slechts ontvankelijk zijn in zoverre zij betrekking hebben op paragraaf 1 van de 
bestreden bepaling. De Vlaamse Regering verwijst wat dat laatste punt betreft naar het arrest nr. 9/2012. 
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 Wat de zaak nr. 5531 betreft, ziet de Vlaamse Regering niet in welk nadeel de verzoekende partij, de 
gemeente Lebbeke, zou kunnen lijden door de geldigverklaring waarin de bestreden bepaling voorziet, aangezien 
die betrekking heeft op een ongelijke behandeling die haar inspraakmogelijkheid niet raakt. De kennisgeving van 
de relevante documenten aan de betrokken gemeenten is immers in elk geval gewaarborgd. Bovendien zou de 
gemeente zich niet op het belang van haar inwoners kunnen beroepen, aangezien dat afbreuk zou doen aan het 
vereiste persoonlijk en rechtstreeks karakter van het belang. De gemeente had het nadeel dat haar inwoners 
zouden hebben geleden overigens zelf kunnen vermijden, meer bepaald door een melding dat de relevante 
documenten ter inzage werden gelegd. Ook de andere tussenkomende partijen - de provincie Oost-Vlaanderen, 
de stad Dendermonde, de Regie der Gebouwen en de nv « Uplace » e.a. - zijn van mening dat de gemeente 
Lebbeke niet persoonlijk en rechtstreeks getroffen wordt door de gevalideerde inspraakregeling. Het loutere feit 
dat zij een op onwettige wijze tot stand gekomen provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan bij de Raad van State 
heeft aangevochten, zou niet volstaan aangezien de Raad van State het belang bij het middel onderzoekt en de 
gemeente geen belang heeft bij het middel dat op de gebrekkige inspraakregeling is gebaseerd. 
 
 Wat de zaak nr. 5530 betreft, voeren de Regie der Gebouwen en de nv « Uplace » e.a. aan dat het door de 
verzoekende partij gewraakte ruimtelijk uitvoeringsplan nog niet definitief werd vastgesteld en derhalve nog niet 
in werking is getreden, zodat de bestreden bepaling niet erop van toepassing is en het belang van de verzoekende 
partij niet verschilt van het belang dat eenieder heeft bij de handhaving van de wettigheid van de bestreden 
bepaling. Ook de provincie Oost-Vlaanderen betwist het belang van de verzoekende partij bij de gevalideerde 
inspraakregeling : de verzoekende partij zou veeleer problemen hebben met de resultaten en de inhoud van het 
onderzoek dan met de omvang ervan. 
 
 A.3.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5530 meent dat zij reeds tijdens de opmaak van het provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan « Bijzonder Economisch Knooppunt Kampenhout-Sas » over het vereiste belang 
beschikte om de bestreden bepaling aan te vechten. Bovendien werd het plan inmiddels goedgekeurd en bij 
uittreksel in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Zij voert aan dat zij daartegen een beroep tot nietigverklaring 
zal indienen bij de Raad van State. In geval van vernietiging van de bestreden bepaling, zal de onwettigheid van 
het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan moeten worden vastgesteld en kan de verzoekende partij de gevraagde 
vergunning verkrijgen. 
 
 De verzoekende partij in de zaak nr. 5531 preciseert dat zij zich als gemeente geconfronteerd ziet met de 
opmaak van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan « Secundaire verbindingsweg tussen Aalst en Lebbeke », 
vastgesteld op 20 juni 2012 en goedgekeurd door de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening op 16 oktober 
2012. Zij betwist dat het in haar macht lag om zelf in de bijkomende openbaarmakingsverplichtingen te 
voorzien. 
 
 A.4.  Onder voorbehoud dat de verzoekende partij in de zaak nr. 5530 aantoont dat zij tijdig een beroep tot 
nietigverklaring van het desbetreffend provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan heeft ingediend bij de Raad van 
State, meent de Vlaamse Regering dat het beroep tot vernietiging onontvankelijk moet worden verklaard bij 
gebrek aan belang. De Regie der Gebouwen en de nv « Uplace » e.a. zijn dezelfde mening toegedaan. 
 
 
 Ten aanzien van het middel 
 
 A.5.  Het enige middel in beide zaken is afgeleid uit de schending van het beginsel van gelijkheid en niet-
discriminatie, gewaarborgd door de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, afzonderlijk en in samenhang gelezen 
met het rechtszekerheidsbeginsel, het onpartijdigheidsbeginsel en het fair play-beginsel als beginselen van 
behoorlijke wetgeving, met het recht op een eerlijk proces, gewaarborgd door artikel 6 van het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens, met het grondwettelijk beginsel van de scheiding der machten en het verbod op 
inmenging in de rechterlijke functie, gewaarborgd door titel III van de Grondwet en in het bijzonder door 
artikel 40 van de Grondwet, en met artikel 16 van de Grondwet en artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol 
bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
 
 De verzoekende partijen voeren aan dat de bestreden bepaling ruimtelijke uitvoeringsplannen valideert die 
door een schending van het gelijkheidsbeginsel zijn aangetast, doordat zij zijn tot stand gekomen met toepassing 
van het Integratiespoorbesluit. De Raad van State heeft immers met gezag van gewijsde vastgesteld dat de daarin 
vervatte regeling een discriminatoir onderscheid doet ontstaan tussen twee categorieën van personen die bij de 
publieke consultatie over een zogenaamd plan-MER wensen te worden betrokken (Raad van State, 12 augustus 
2011, nr. 214.791, Peleman e.a.). Dat onderscheid zou door de bestreden bepaling in het decreet worden 
overgenomen, wat niet alleen een schending van het gelijkheidsbeginsel tot gevolg heeft, maar ook aanleiding 
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geeft tot onzorgvuldige besluitvorming. De regeling van het openbaar onderzoek beoogt immers niet alleen de 
bestuurde in de besluitvorming te betrekken, maar ook een zorgvuldige besluitvorming te waarborgen. Het gaat 
om plannen die aan de (Europese) plan-MER-plicht onderworpen zijn en waarvan mag worden verondersteld dat 
zij aanzienlijke effecten kunnen hebben op mens en milieu. De validatie heeft dus niet louter betrekking op een 
vormgebrek, zoals het ontbreken van het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State, maar op een 
inhoudelijke aantasting van het inspraakrecht. 
 
 De bestreden bepaling zou verder afbreuk doen aan de rechtszekerheid van de verzoekende partijen, 
doordat het hen verhindert zich voor de rechter te beroepen op artikel 159 van de Grondwet ten aanzien van de 
plannen die middels de bestreden bepaling worden gevalideerd. Zij beïnvloedt tevens hangende rechtsgedingen 
en lopende planningsprocessen. Elke rechtsbescherming zou op die manier onmogelijk worden gemaakt, hetgeen 
eveneens een schending uitmaakt van het gelijkheidsbeginsel. Het gebrek aan inspraak, de onzorgvuldige 
besluitvorming en de aantasting van de rechtsbescherming zouden niet door « dwingende redenen van algemeen 
belang » worden verantwoord. De verzoekende partijen verwijzen in dat verband naar de rechtspraak van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens en van het Grondwettelijk Hof. Zij betwisten ten slotte de stelling 
dat het onbegonnen werk zou zijn om de onwettige ruimtelijke uitvoeringsplannen aan een normale 
opmaakprocedure te onderwerpen en ook het budgettaire argument biedt naar hun oordeel geen voldoende 
verantwoording voor de aantasting van het recht op gelijke behandeling, inspraak, zorgvuldige besluitvorming en 
rechtszekerheid. 
 
 A.6.  De Vlaamse Regering werpt allereerst op dat nergens in het verzoekschrift wordt uiteengezet in welk 
opzicht de bestreden bepaling onverenigbaar zou zijn met artikel 16 van de Grondwet en artikel 1 van het Eerste 
Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, zodat het middel niet ontvankelijk 
zou zijn in zoverre de schending van die bepalingen wordt aangevoerd. 
 
 Van een schending van het gelijkheidsbeginsel, al dan niet in samenhang gelezen met het 
rechtszekerheidsbeginsel, is er volgens de Vlaamse Regering geen sprake, omdat de beïnvloeding van 
rechtsgedingen door (de retroactieve werking van) de bestreden bepaling redelijk verantwoord is. Die 
verantwoording vloeit enerzijds voort uit de draagwijdte van de bestreden bepaling - het ongewijzigd geldig 
verklaren van een administratieve rechtshandeling die door een louter externe onwettigheid is aangetast - en 
anderzijds uit de doelstelling van die geldigverklaring alsook de omstandigheden waarin en de motieven op 
grond waarvan daartoe door de decreetgever werd beslist. De bestreden bepaling zou voorzien in de validatie van 
ruimtelijke uitvoeringsplannen die niet als zodanig onwettig zijn, laat staan onwettig werden bevonden, maar 
alleen maar door de Raad van State vernietigd hadden kunnen worden vanwege een onwettigheid die in een 
andere rechtsnorm is gesitueerd, meer bepaald het Integratiespoorbesluit. Niet dat besluit wordt geldig verklaard, 
maar de met toepassing van dat besluit in tempore non suspecto opgemaakte ruimtelijke uitvoeringsplannen. Ook 
wordt de door de Raad van State vastgestelde discriminatie niet « grondwettig verklaard » door de bestreden 
bepaling. Zij verleent enkel een rechtsgrond aan de ruimtelijke uitvoeringsplannen die, minstens gedeeltelijk, 
met toepassing van het ongrondwettig geachte besluit tot stand zijn gekomen. De Vlaamse Regering voert verder 
aan dat de rechtsonderhorigen nog steeds een beroep kunnen doen op artikel 159 van de Grondwet, niet alleen 
om zijdelings de onwettigheid aan te tonen van andere besluiten waarin de door hen bestreden beslissingen 
rechtsgrond vinden, maar ook om zijdelings de onwettigheid aan te tonen van het Integratiespoorbesluit, zij het 
op andere gronden. 
 
 De Vlaamse Regering wijst vervolgens op de ruime beoordelingsvrijheid waarover de decreetgever op het 
stuk van de ruimtelijke planning en ordening beschikt en op de uitvoerige toelichting van de uitzonderlijke 
omstandigheden en dwingende motieven van algemeen belang in de parlementaire voorbereiding van de 
bestreden bepaling. Daaruit blijkt dat de wettelijke validatie zich opdrong vanuit het oogpunt van het 
noodzakelijk en spoedig herstel van de rechtszekerheid, enerzijds, en het vrijwaren van de continuïteit en de 
werkbaarheid van de planningsinstrumenten in de ruimtelijke ordening, anderzijds. Voorts heeft de decreetgever 
met de bestreden geldigverklaring ook de afdwingbare kracht en de rechtszekerheid hersteld of gevrijwaard van 
al de reeds verleende of nog te verlenen stedenbouwkundige en milieuvergunningen die hun rechtsgrond vinden 
in de ruimtelijke uitvoeringsplannen die met toepassing van het onwettig bevonden besluit tot stand zijn 
gekomen of, in bepaalde mate, nog tot stand zullen komen. In het licht van de doelstelling van de decreetgever 
om de rechtszekerheid zo spoedig mogelijk te herstellen, enerzijds, en gelet op zijn uitdrukkelijke afweging van 
het algemeen belang van de ruimtelijke ordening en de private belangen die gebaat zijn bij een gelijke 
rechtsbescherming, anderzijds, moet de wettelijke validatie volgens de Vlaamse Regering redelijk worden 
geacht. De verschillen in behandeling die daaruit voortvloeien, zouden door de grondwettige keuze voor de 
techniek van de wetgevende validatie worden verantwoord. Tot slot wordt nog gewezen op een aantal 
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precedenten waaruit zou blijken dat het procedé waarvan te dezen de grondwettigheid wordt betwist reeds 
herhaaldelijk door het Hof op zijn grondwettigheid werd getoetst en telkens grondwettig werd bevonden. 
 
 A.7.  Volgens de provincie Oost-Vlaanderen moet de decreetgever zich verantwoorden voor het verschil in 
behandeling tussen personen die zich met toepassing van artikel 159 van de Grondwet op een schending van het 
gelijkheidsbeginsel door het Integratiespoorbesluit kunnen beroepen, enerzijds, en de personen die dat als gevolg 
van de bestreden bepaling niet meer kunnen, anderzijds. Het verschil in behandeling tussen personen die bij een 
publieke consultatie volgens het integratiespoor willen worden betrokken, enerzijds, en personen die bij een 
publieke consultatie volgens de algemene regeling willen worden betrokken, anderzijds, zou niet rechtstreeks 
aan de orde zijn. Dat laatste verschil wordt door de decreetgever precies erkend en ligt aan de basis van de 
bestreden validatiebepaling. Het bestaat erin dat volgens de regeling van het integratiespoor geen bericht in de 
krant of het gemeentelijk infoblad over de inzagemogelijkheden verschijnt en dat geen aanplakking op de 
gemeentelijke aanplakplaatsen dient te gebeuren. Ook als dat wel het geval is (algemene regeling) worden de 
belanghebbenden niet persoonlijk aangeschreven. Bovendien zou de groep belanghebbenden die met de 
bekendmaking van een publieke consultatie wordt beoogd, relatief beperkt zijn. Een publicatie op het internet 
zou een veel groter publiek kunnen bereiken en vergt ook minder moeite van de belanghebbenden dan het gaan 
bekijken van de gemeentelijke aanplakborden. Er zou bijgevolg geen sprake zijn van het ontbreken van 
volwaardige inspraakmogelijkheden wanneer het integratiespoor wordt gevolgd. In concreto blijken de gevolgen 
van het verschil in bekendmaking zeer beperkt of zelfs onbestaande. Voor het overige herhaalt de 
tussenkomende partij een aantal argumenten uit de parlementaire voorbereiding ter ondersteuning van de 
bestreden bepaling. 
 
 A.8.  De stad Dendermonde is van oordeel dat de bestreden bepaling, gelet op de doelstelling van 
rechtszekerheid, een redelijk verantwoorde maatregel is die er overigens niet aan in de weg staat dat een 
ruimtelijk uitvoeringsplan om reden van een andere onwettigheid kan worden aangevochten. De mogelijke 
onwettigheid van het Integratiespoorbesluit, die naar aanleiding van een vordering tot schorsing en een beroep 
tot nietigverklaring bij de Raad van State aan het licht is gekomen, zou niet tot gevolg kunnen hebben dat het 
Vlaams Parlement zich in de onmogelijkheid bevindt om de rechtsonzekerheid te verhelpen die uit die 
onwettigheid is ontstaan. Voor de dwingende motieven van algemeen belang verwijst de tussenkomende partij 
naar de parlementaire voorbereiding van de bestreden bepaling. Daaruit blijkt met name dat de validatie 
betrekking zal hebben op meer dan vijftig gemeentelijke, provinciale en gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen. Het is niet vereist dat per individueel uitvoeringsplan de uitzonderlijke omstandigheden of 
dwingende motieven van algemeen belang worden uiteengezet. Het algemeen belang dat inherent is aan het 
ruimtelijk beleid zou volstaan als motivering. Ten slotte wordt opgemerkt dat de vermeende schending van het 
gelijkheidsbeginsel de fase vóór de opmaak van het milieueffectrapport en niet het reeds opgestelde plan-MER 
betreft. De keuze van de decreetgever om het overdoen van logge administratieve procedures te vermijden door 
middel van een validatie, zou een verantwoorde keuze zijn. 
 
 A.9.  De Regie der Gebouwen en de nv « Uplace » e.a. betwisten allereerst de ontvankelijkheid van het 
middel in zoverre het Grondwettelijk Hof niet bevoegd is om rechtstreeks te toetsen aan sommige van de 
aangevoerde bepalingen en beginselen en in zoverre de verzoekende partijen niet uiteenzetten in welk opzicht 
aan sommige van de aangevoerde bepalingen en beginselen afbreuk zou zijn gedaan. Bovendien acht het Hof 
zich niet bevoegd om de formele onregelmatigheden te onderzoeken waardoor de administratieve 
rechtshandeling zou zijn aangetast vóór de bekrachtiging ervan, zelfs indien zij als schendingen van de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet worden voorgesteld. 
 
 In ondergeschikte orde zijn de tussenkomende partijen van oordeel dat het middel niet gegrond is. Zij 
wijzen erop dat het discriminerend karakter van het Integratiespoorbesluit pas in het arrest van de Raad van State 
van 10 september 2012 is komen vast te staan, zodat die onwettigheid op het moment van de goedkeuring van de 
bestreden bepaling niet bestond en dus niet kon worden bekrachtigd. De bestreden bepaling spreekt zich ook op 
geen enkele wijze uit over dat besluit. Niet de vermeende ongrondwettigheid van dat besluit is derhalve in het 
geding, maar de grondwettigheid van de bestreden bepaling. Die bepaling valideert de betrokken ruimtelijke 
uitvoeringsplannen op slechts één enkel rechtspunt, namelijk dat het werd opgemaakt met toepassing van het 
prima facie onwettig bevonden Integratiespoorbesluit. Het betreft een onwettigheid die losstaat van de interne 
geldigheid van de voormelde plannen. Het niet voldoen aan een meldingsplicht zou een externe onwettigheid 
zijn, die door de decreetgever werd gevalideerd. 
 
 De tussenkomende partijen betogen dat er geen vergelijkbare categorieën worden aangevoerd (de 
grondslag, het toepassingsgebied, het verloop van de procedure en de finaliteit van het integratiespoor zouden 
verschillen van de algemene regeling), dat de bepaling een dwingend motief van algemeen belang nastreeft 
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(meer bepaald de rechtszekerheid, zoals uiteengezet in de parlementaire voorbereiding) en dat de maatregel 
evenredig is ten opzichte van die doelstelling (de validatie is beperkt in tijd en omvang). Om hun standpunt te 
ondersteunen, verwijzen zij naar de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens. Het zou ten slotte de verzoekende partijen noch het Hof toekomen hun beoordeling van de 
opportuniteit van de maatregel in de plaats te stellen van het oordeel van een democratisch verkozen 
decreetgever. Inzake ruimtelijke ordening beschikt de overheid immers over een ruime beoordelingsmarge en er 
zou niet zijn aangetoond dat de bestreden maatregel op een kennelijk verkeerde beoordeling berust of dat de 
decreetgever buiten de haar toegekende beoordelingsmarge is getreden. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De bestreden bepaling van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals 

ingevoegd bij artikel 35 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 11 mei 2012 houdende 

wijziging van diverse bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en wijziging 

van de regelgeving wat de opheffing van het agentschap Ruimtelijke Ordening betreft, luidt 

als volgt : 

 

 « Art. 7.4.1/2. § 1.  De gewestelijke, provinciale en gemeentelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen worden geldig verklaard met ingang van de datum van inwerkingtreding 
ervan. De geldigverklaring is beperkt tot de schending van het gelijkheidsbeginsel, doordat 
het definitief vastgestelde plan tot stand gekomen is met toepassing van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de 
milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan. Dat besluit zou een 
onverantwoorde ongelijke behandeling inhouden van personen die wensen betrokken te 
worden bij de publieke consultatie over de inhoudsafbakening van een plan-MER voor een 
ruimtelijk uitvoeringsplan dat wordt opgemaakt volgens de regels die gelden wanneer het 
integratiespoor wordt gevolgd, en de personen die wensen betrokken te worden bij de 
publieke consultatie over een plan-MER volgens de algemene regeling. 
 
 De geldigverklaring geldt voor gewestelijke, provinciale en gemeentelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen waarvoor de beslissing van de dienst Mer over de volledigheid van de 
nota voor publieke consultatie genomen werd vóór de inwerkingtreding van dit artikel. 
 
 De geldigverklaring geldt tot het tijdstip van de inwerkingtreding van een ruimtelijk 
uitvoeringsplan dat, voor het gebied waarop het betrekking heeft, het geldig verklaarde 
ruimtelijke uitvoeringsplan vervangt. 
 
 § 2.  De Vlaamse Regering is ertoe gemachtigd de besluiten houdende definitieve 
vaststelling van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen die volgens een 
vernietigingsarrest van de Raad van State aangetast zijn door een schending, vermeld in § 1, 
voor de toekomst ongewijzigd vast te stellen voor de percelen waarop het arrest betrekking 
heeft. 
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 De provincieraad is ertoe gemachtigd de besluiten houdende definitieve vaststelling van 
provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen die volgens een vernietigingsarrest van de Raad 
van State aangetast zijn door een schending, vermeld in § 1, voor de toekomst ongewijzigd 
vast te stellen voor de percelen waarop het arrest betrekking heeft. De Vlaamse Regering is er 
tevens toe gemachtigd deze besluiten opnieuw goed te keuren. 
 
 De gemeenteraad is ertoe gemachtigd de besluiten houdende definitieve vaststelling van 
gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen die volgens een vernietigingsarrest van de Raad 
van State aangetast zijn door een schending, vermeld in § 1, voor de toekomst ongewijzigd 
vast te stellen voor de percelen waarop het arrest betrekking heeft. De deputatie is er tevens 
toe gemachtigd deze besluiten opnieuw goed te keuren ». 
 

 Die bepaling vormt ook het onderwerp van een door de Raad van State aan het Hof 

voorgelegde prejudiciële vraag (zaak nr. 5479). 

 

 B.2.  De bestreden bepaling beoogt de gewestelijke, provinciale en gemeentelijke 

ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) onvatbaar te maken voor de onwettigheid waardoor zij 

zijn aangetast, hetzij door die plannen geldig te verklaren (§ 1), hetzij door te machtigen die 

plannen ongewijzigd opnieuw vast te stellen wanneer zij reeds door de Raad van State zijn 

vernietigd (§ 2). 

 

 De onwettigheid waardoor de plannen zijn aangetast, betreft de gebrekkige mogelijkheid 

tot inspraak van de belanghebbenden bij de totstandkoming van de plannen, meer bepaald 

wanneer die inspraak plaatsvond met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 

18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een 

ruimtelijk uitvoeringsplan (hierna : Integratiespoorbesluit). Dat besluit voert een afzonderlijke 

regeling in die afwijkt van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 

betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma’s (het zogenaamde 

« plan-MER »). 

 

 B.3.  Bij zijn arrest van 12 augustus 2011 (nr. 214.791, Peleman e.a.) heeft de Raad van 

State het Integratiespoorbesluit onwettig bevonden en met toepassing van artikel 159 van de 

Grondwet buiten toepassing gelaten. 

 

 De Raad van State stelde allereerst vast dat het decreet van 5 april 1995 houdende 

algemene bepalingen inzake milieubeleid (hierna : DABM) voor de opmaak van een 

plan-MER 



9 
 

 

 « zowel volgens de algemene regeling als volgens een regeling vastgesteld voor het 
volgen van het integratiespoor aan de administratie eenzelfde verplichting oplegt, met name 
enerzijds ‘ de volledig verklaarde kennisgeving ’, d.i. de door de initiatiefnemer van het MER 
aan de administratie betekende nota met betrekking tot de reikwijdte, het detailleringsniveau 
en de aanpak van het plan-MER, respectievelijk ‘ de volledig verklaarde nota voor publieke 
consultatie ’, die eenzelfde inhoud heeft, ter beschikking te stellen van het publiek en 
anderzijds bij de bekendmaking ervan duidelijk aan te geven dat het publiek en de instanties 
over een termijn van dertig dagen beschikken om eventuele opmerkingen aan de administratie 
te bezorgen ». 
 

 Vervolgens merkte de Raad van State op dat de onderscheiden besluiten van de Vlaamse 

Regering evenwel een verschillende regeling van bekendmaking aan het publiek bevatten : 

 

 « In de algemene regeling wordt aan de bevoegde administratie de verplichting opgelegd 
via een bericht in ten minste één krant of in het gemeentelijk infoblad dat in de betrokken 
gemeente of gemeenten verspreid wordt, én door aanplakking op de aanplakplaatsen van de 
betrokken gemeente of gemeenten, te ‘ melden ’ dat de volledig verklaarde kennisgeving kan 
worden geraadpleegd op de aangegeven plaatsen, terwijl deze meldingsplicht niet wordt 
opgelegd in de voor het integratiespoor geldende regeling, en er in laatstgenoemde regeling 
wat betreft de kennisgeving aan het publiek mee wordt volstaan de betrokken nota voor 
publieke consultatie ter inzage te leggen op de aangegeven plaatsen ». 
 

 De Raad van State leidt daaruit af dat 

 

 « de mogelijkheid voor het publiek om kennis te nemen van enerzijds de bedoelde 
‘ volledig verklaarde kennisgeving ’ in de algemene regeling en anderzijds van ‘ de volledig 
verklaarde nota voor publieke consultatie ’ in de regeling bepaald voor het integratiespoor op 
ongelijke wijze wordt geregeld, derwijze dat het publiek in de laatstgenoemde regeling op een 
ernstige wijze wordt beknot in zijn mogelijkheden om met betrekking tot deze nota binnen de 
voorziene termijn zijn opmerkingen en bezwaren te kunnen laten gelden. In tegenstelling 
overigens tot de overheden en instanties die met een aangetekende brief of via de 
elektronische post met ontvangstmelding ‘ op de hoogte worden gebracht van de publicaties 
op de websites ’, wordt het publiek in laatstgenoemd geval immers op geen enkele wijze op 
de hoogte gebracht van deze ‘ publicaties ’ ». 
 

 De Raad van State komt tot het besluit dat 

 

 « de rechtzoekenden die wensen betrokken te worden bij de publieke consultatie over de 
inhoudsafbakening van een plan-MER voor een RUP dat wordt opgemaakt volgens de regels 
die gelden wanneer het integratiespoor wordt gevolgd, en de rechtzoekenden die wensen 
betrokken te worden bij de publieke consultatie over een plan-MER volgens de algemene 
regeling, ongelijk worden behandeld, dat deze ongelijke behandeling volgt uit het verschil in 
de regelgeving vervat in de uitvoeringsbesluiten die zijn genomen op grond van dezelfde in 
het DABM opgelegde verplichtingen, en dat die ongelijke behandeling op het eerste gezicht 
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haar verantwoording niet vindt in de specificiteit van het integratiespoor zoals deze in het 
DABM is bepaald ». 
 

 Die vaststelling noopt de Raad van State ertoe 

 

 « het besluit van de Vlaamse regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor 
voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan, te dezen met toepassing 
van artikel 159 van de Grondwet in zoverre wegens niet overeenstemming met de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet buiten toepassing te laten ». 
 

 In een later arrest - tevens het verwijzingsarrest in de zaak nr. 5479 - bevestigt de Raad 

van State het voormelde standpunt en voegt eraan toe : 

 

 « Argumenten zoals efficiëntie, snelheid, duurzaamheid en grotere bereikbaarheid voor 
het grote publiek van een publicatie op internet nemen niet weg dat de raadpleging door 
belanghebbenden van de website van de bevoegde overheid, van de dienst MER of op het 
gemeentehuis van de betrokken gemeenten in hoofde van die belanghebbenden de wetenschap 
veronderstellen dat de volledig verklaarde kennisgeving/nota voor publieke consultatie ter 
inzage is gelegd. De algemene regeling draagt bij tot die wetenschap doordat via een bericht 
in ten minste één krant of in het gemeentelijk infoblad dat in de betrokken gemeente of 
gemeenten verspreid wordt, én door aanplakking op de aanplakplaatsen van de betrokken 
gemeente of gemeenten, wordt gemeld dat de volledig verklaarde kennisgeving tegelijkertijd 
via de aangegeven kanalen kan worden geraadpleegd. De regeling vervat in het besluit van 
18 april 2008 voorziet niet in een dergelijke melding dat de volledig verklaarde nota voor 
publieke consultatie ter inzage wordt gelegd door publicatie op de website van de bevoegde 
overheid, op de website van de dienst Mer en op het gemeentehuis » (RvSt, 10 september 
2012, nr. 220.536, Peleman e.a.). 
 

 

 Ten aanzien van het belang van de verzoekende partijen 

 

 B.4.1.  De Vlaamse Regering en de andere tussenkomende partijen betwisten het belang 

van de verzoekende partijen bij de vernietiging van de bestreden bepaling. 

 

 B.4.2.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5530 is eigenaar van een bedrijfsterrein. Zij 

kan rechtstreeks en ongunstig worden geraakt door een bepaling die, op algemene wijze, de 

gewestelijke, provinciale en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen beoogt onvatbaar te 

maken voor de onwettigheid waardoor zij zijn aangetast, meer bepaald doordat zij het buiten 

toepassing verklaren verhindert van een besluit dat strijdig is bevonden met de artikelen 10 en 
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11 van de Grondwet in zoverre het de mogelijkheid tot inspraak van de verzoekende partij bij 

de totstandkoming van de betrokken plannen op een ernstige wijze beknot. 

 

 B.4.3.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5531 is een gemeente. Zij wordt eveneens 

door de bestreden bepaling verhinderd om onwettige ruimtelijke uitvoeringsplannen aan te 

vechten op grond van de voormelde onwettigheid. De vraag of die onwettigheid de 

verzoekende partij een nadeel berokkent, betreft de relevantie van de krachtens artikel 159 

van de Grondwet opgeworpen exceptie van onwettigheid en dient in voorkomend geval door 

de bevoegde rechter te worden beantwoord. 

 

 B.4.4.  De verzoekende partijen doen derhalve blijken van het vereiste belang. 

 

 

 Ten aanzien van het middel 

 

 B.5.  Het enige middel in beide zaken is afgeleid uit de schending van het beginsel van 

gelijkheid en niet-discriminatie, gewaarborgd door de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met andere grondwetsbepalingen, met verdragsbepalingen en met 

algemene rechtsbeginselen. 

 

 De verzoekende partijen voeren in essentie aan dat de decreetgever de door de Raad van 

State vastgestelde schending, door het Integratiespoorbesluit, van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, heeft bestendigd en daardoor tevens de rechtsbescherming van een categorie van 

personen onmogelijk heeft gemaakt. 

 

 B.6.  Zoals het Hof reeds herhaaldelijk heeft geoordeeld, kan het bestaan van een beroep 

bij de Raad van State niet verhinderen dat de onregelmatigheid waardoor de bestreden 

handeling is aangetast, zou kunnen worden verholpen, zelfs vóór de uitspraak over dat beroep 

(zie o.a. arrest nr. 166/2008 van 27 november 2008, B.13) en doet de vernietiging door de 

Raad van State van een bestuurshandeling ten gunste van de verzoekende partijen geen 

onaantastbaar recht ontstaan om voor altijd te worden vrijgesteld van de toepassing van het 

geheel of een deel van de bepalingen ervan die in een nieuwe bestuurshandeling zijn vervat, 

waarvan de grondwettigheid onbetwistbaar zou zijn (zie o.a. arrest nr. 55/2010 van 12 mei 

2010, B.11). 
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 Inzonderheid inzake ruimtelijke ordening heeft het Hof geoordeeld dat de vernietiging 

door de Raad van State van een besluit van een gemeenteraad houdende definitieve 

vaststelling van een bijzonder plan van aanleg ten gunste van de verzoekende partijen voor de 

Raad van State geen onaantastbaar recht doet ontstaan om voor altijd te zijn vrijgesteld van 

iedere regeling, door een bijzonder plan van aanleg of door een ander planningsinstrument, 

van de bestemming van de percelen waarvan zij eigenaar zijn of die zij exploiteren. Het gezag 

van gewijsde verhindert niet dat de aangelegenheid die door een door de Raad van State 

vernietigde akte was geregeld, het voorwerp uitmaakt van een nieuwe regeling, zonder 

evenwel definitieve rechterlijke beslissingen in het gedrang te kunnen brengen. Zo kan de 

decreetgever de rechtsgrond leveren die ontbrak bij de akten die door de Raad van State zijn 

vernietigd (arrest nr. 9/2012 van 25 januari 2012, B.13.3). 

 

 B.7.  De voorliggende beroepen tot vernietiging bewijzen dat, hoewel het optreden van de 

decreetgever de verzoekende partijen verhindert om het door de Raad van State onwettig 

bevonden Integratiespoorbesluit buiten toepassing te doen laten in zoverre het de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet schendt, dat optreden hun evenwel niet het recht ontzegt de 

ongrondwettigheid van het decreet waarmee wordt beoogd de gewestelijke, provinciale en 

gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen onvatbaar te maken voor de onwettigheid 

waardoor zij zijn aangetast, hetzij door die plannen geldig te verklaren (§ 1), hetzij door te 

machtigen die plannen ongewijzigd opnieuw vast te stellen wanneer zij reeds door de Raad 

van State zijn vernietigd (§ 2), aan het Hof voor te leggen. Doordat het Hof een 

gelijkwaardige toetsing aan de artikelen 10 en 11 van de Grondwet uitoefent, doet de 

bestreden bepaling geen verschil in behandeling inzake jurisdictionele waarborgen ontstaan. 

 

 B.8.  Anders dan de Vlaamse Regering betoogt, betreft de bestreden bepaling geen 

validatie van een louter vormgebrek. De bestreden bepaling bestendigt het door de Raad van 

State vastgestelde verschil in behandeling, wat de mogelijkheid tot inspraak over de 

inhoudsafbakening van een plan-MER voor een ruimtelijk uitvoeringsplan betreft, naargelang 

de procedure van het Integratiespoorbesluit of de algemene procedure wordt gevolgd. De 

mogelijkheid tot inspraak betreffende ruimtelijke uitvoeringsplannen, waartoe de decreetgever 

zich met de goedkeuring van het Verdrag van Aarhus « betreffende toegang tot informatie, 

inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden » heeft 

verbonden, betreft geen louter vormvereiste. Zij biedt een waarborg voor de vrijwaring van 
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het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu en een goede ruimtelijke ordening 

(artikel 23, derde lid, 4°, van de Grondwet) en voor de duurzame ontwikkeling die de 

decreetgever dient na te streven (artikel 7bis van de Grondwet). De inspraakregeling dient de 

betrokkenen een effectieve mogelijkheid te bieden om hun opmerkingen en bezwaren kenbaar 

te maken zodat de bestuursorganen daarmee naar behoren rekening kunnen houden. 

 

 De bestendiging van het voormelde verschil in behandeling dient, zoals het verschil in 

behandeling zelf, bestaanbaar te zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 B.9.  In de parlementaire voorbereiding wordt de bestreden bepaling als volgt 

verantwoord : 

 

 « Zonder het belang te willen minimaliseren van de verplichting om elke ongelijke 
behandeling te weren bij de totstandkoming van regelgeving, moet worden gesteld dat de […] 
mogelijke nasleep van een door de Raad van State vastgestelde ongelijke behandeling niet in 
verhouding staat tot de door de Raad van State in het arrest van 12 augustus 2011 weerhouden 
ongelijke behandeling. Elk gemeentelijk, provinciaal of gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
en elke beslissing die steunt op een ruimtelijk uitvoeringsplan dat is tot stand gekomen na een 
procedure waarbij toepassing werd gemaakt van het besluit van de Vlaamse Regering van 
18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage, kan, door middel 
van een beroep op artikel 159 van de Grondwet, in het geding worden gebracht. 
 
 De ruimtelijke ordening zoals ze is uitgetekend in de gemeentelijke, provinciale en 
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen wordt door de beweerde onwettigheid van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de 
milieueffectrapportage ernstig gehypothekeerd. 
 
 Een mogelijke manier om de ontstane rechtsonzekerheid te verhelpen, zou erin bestaan 
geen stedenbouwkundige vergunningen of milieuvergunningen meer te verlenen voor 
bouwwerken of bedrijven die mogelijk gemaakt werden door gemeentelijke, provinciale of 
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, in afwachting dat die plannen kunnen worden 
bevestigd na een volledige herneming van de goedkeuringsprocedure, ditmaal met toepassing 
van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende 
milieueffectrapportage. De herneming van al die goedkeuringsprocedures waarin nochtans 
een milieueffectbeoordeling werd uitgevoerd, zou zeer tijdrovend zijn, zeer veel mankracht 
vergen en zeer hoge maatschappelijke kosten met zich meebrengen, terwijl de baten voor het 
leefmilieu onzeker zijn. 
 
 […] 
 
 De enige manier om de rechtsonzekerheid zonder aanzienlijke vertraging en zonder al te 
hoge kosten te verhelpen, is een ingrijpen van de decreetgever. Deze regeling is verantwoord 
omdat de gevalideerde ongelijke behandeling niet opweegt tegen de ernstige en langdurige 
impact die de effectieve of potentiële nietigverklaring van bovenvermelde plannen, door het 
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cascade-effect ervan op de geldigheid van andere plannen en vergunningen, heeft op het 
beleid inzake Ruimtelijke Ordening, de openbare rust en het economische klimaat, en dat 
zowel vanuit het oogpunt van een behoorlijke overheidswerking als op het vlak van de 
rechtszekerheid van de burgers. Tevens wordt erop gewezen dat de regeling niet het ongedaan 
maken of de beïnvloeding van een werkzame rechtsbescherming tot doel heeft, en dat de 
invloed die ze daarop niettemin heeft, gezien de afbakening van haar toepassingsgebied, 
beperkt blijft. 
 
 De regeling in de eerste paragraaf is preventief. Door de geldigverklaring van de 
goedgekeurde en vastgestelde ruimtelijke uitvoeringsplannen wordt verhinderd dat in de 
toekomst nog een middel tot nietigverklaring of een exceptie van onwettigheid, op basis van 
artikel 159 van de Grondwet en ontleend aan de schending van het gelijkheidsbeginsel 
voortvloeiend uit de toepassing van het besluit van 18 april 2008 betreffende het 
integratiespoor voor de milieueffectrapportage, gegrond wordt verklaard. De validatie wordt 
daartoe beperkt. De Raad van State en de burgerlijke rechter blijven met andere woorden 
bevoegd om zich uit te spreken over elke andere onregelmatigheid die tegen een gemeentelijk, 
provinciaal of gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt aangevoerd. Alleen de schending 
van het gelijkheidsbeginsel voortvloeiend uit de toepassing van het besluit van 18 april 2008 
wordt afgedekt. 
 
 De tweede paragraaf van dit artikel is remediërend. De Vlaamse Regering, de 
provincieraad en de gemeenteraad worden bevoegd verklaard om een ruimtelijk 
uitvoeringsplan dat volgens een vernietigingsarrest van de Raad van State door het bedoelde 
vormgebrek is aangetast, voor de toekomst opnieuw ongewijzigd vast te stellen voor de 
percelen waarop het arrest betrekking heeft » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, 
nr. 1494/1, pp. 19-20). 
 

 B.10.  Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de bestreden bepaling werd 

aangenomen om de rechtsonzekerheid die het gevolg zou zijn van een arrest van de Raad van 

State weg te nemen en om het tijdverlies en de hoge kosten die het opnieuw goedkeuren van 

de ruimtelijke uitvoeringsplannen met zich zou meebrengen, te vermijden. 

 

 Die dwingende motieven van algemeen belang kunnen te dezen niet verantwoorden dat 

op discriminerende wijze afbreuk wordt gedaan aan de rechten van de betrokken 

belanghebbenden. Weliswaar vermag de decreetgever ruimtelijke uitvoeringsplannen 

onvatbaar te maken voor de onwettigheid waardoor zij zijn aangetast, hetzij door die plannen 

geldig te verklaren, hetzij door te machtigen die plannen ongewijzigd opnieuw vast te stellen 

wanneer zij reeds door de Raad van State zijn vernietigd, maar een dergelijke validatie kan, 

wanneer zij niet louter een vormgebrek betreft, slechts als uiterste redmiddel worden 

aangewend. 
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 In het voorliggende geval wordt niet aangetoond dat het opnieuw goedkeuren, door de 

bevoegde overheden, van de ruimtelijke uitvoeringsplannen die op onwettige wijze tot stand 

zijn gekomen, nadat de betrokkenen een effectieve mogelijkheid werd geboden om hun 

opmerkingen en bezwaren kenbaar te maken over de inhoudsafbakening van een plan-MER 

voor een ruimtelijk uitvoeringsplan, of het voorzien in een afwijkende procedure, door de 

decreetgever, waarin dezelfde mogelijkheid voor de betrokken personen wordt gewaarborgd, 

onmogelijk of uiterst moeilijk zou zijn. 

 

 B.11.  Zoals de Raad van State, stelt het Hof vast dat het verschil in behandeling van de 

categorieën van personen die aan de ene of de andere procedure zijn onderworpen niet 

redelijk kan worden verantwoord aangezien daardoor op onevenredige wijze afbreuk wordt 

gedaan aan de mogelijkheid tot inspraak van bepaalde belanghebbenden bij de 

totstandkoming van de betrokken ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

 

 B.12.  De bestreden bepaling schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 vernietigt artikel 7.4.1/2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, ingevoegd bij 

artikel 35 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 11 mei 2012 houdende wijziging van 

diverse bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en wijziging van de 

regelgeving wat de opheffing van het agentschap Ruimtelijke Ordening betreft. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 31 juli 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5479 

 
 

Arrest nr. 115/2013 
van 31 juli 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 7.4.1/2 van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening, zoals ingevoegd bij artikel 35 van het decreet van het Vlaamse Gewest 

van 11 mei 2012, gesteld door de Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, 

P. Nihoul, F. Daoût en T. Giet, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest nr. 220.536 van 10 september 2012 in zake Marleen Peleman en anderen tegen 
de provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaamse Gewest, tussenkomende partijen : de stad 
Dendermonde en de Regie der Gebouwen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is 
ingekomen op 13 september 2012, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële vraag 
gesteld : 
 
 « Schendt artikel 7.4.1/2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals ingevoegd 
door het decreet van (11.05).2012, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet samen 
gelezen met het rechtszekerheidsbeginsel : 
 
 -  doordat het de in het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 ̒ betreffende 
het integratiespoor voor de milieu-effectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan ̓ 
vervatte regeling bekrachtigt, terwijl deze een discriminatoir onderscheid inhield tussen 
enerzijds personen die wensen betrokken te worden bij de publieke consultatie over de 
inhoudsafbakening van een plan-MER voor een RUP dat wordt opgemaakt volgens de regels 
die gelden wanneer het integratiespoor wordt gevolgd, en anderzijds de personen die wensen 
betrokken te worden bij de publieke consultatie over een plan-MER volgens de algemene 
regeling; 
 
 -  en doordat de bestreden bepaling een onverantwoord onderscheid maakt tussen 
personen die nadeel ondervinden van het discriminatoire besluit van 18 april 2008 enerzijds 
en anderzijds personen die geconfronteerd worden met een andere problematische regeling 
inzake openbare onderzoeken, waarbij enkel laatstgenoemde categorie van personen zich nog 
kan beroepen op artikel 159 Grondwet; 
 
 -  en doordat ten gevolge van de bestreden bepaling een discriminatoir onderscheid wordt 
gemaakt tussen enerzijds personen die betrokken zijn in een hangend rechtsgeschil waarin het 
besluit van 18 april 2008 in het geding is en anderzijds personen die betrokken zijn in een 
rechtsgeschil waarin deze bepaling niet in het geding is, vermits eerstgenoemden hangende 
het geschil de mogelijkheid wordt ontnomen zich op de onwettigheid van genoemd besluit te 
beroepen, waardoor hun recht op rechtszekerheid op discriminatoire wijze wordt beperkt ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Marleen Peleman, wonende te 9200 Dendermonde, Brugstraat 14, Ann Van Keer, 
wonende te 9200 Dendermonde, Brugstraat 8, Jo Verbrugghen, wonende te 
9200 Dendermonde, Gasthuisstraat 146, Hans Van Keer, wonende te 9200 Dendermonde, 
Oud Klooster 74, Peter Vanderveken, wonende te 9200 Dendermonde, Tragelweg 2, Willem 
Meskens, wonende te 9200 Dendermonde, Gentsesteenweg 150, Stany Verougstraete, 
wonende te 9200 Dendermonde, Gentsesteenweg 167a, Peter Beyer, wonende te 
9200 Dendermonde, Krijgem 15, en Leo Uyttersprot, wonende te 9200 Dendermonde, 
Krijgem 16; 
 
 -  de provincie Oost-Vlaanderen; 
 
 -  de stad Dendermonde; 
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 -  de Regie der Gebouwen, met zetel te 1060 Brussel, Gulden Vlieslaan 87; 
 
 -  de Vlaamse Regering. 
 
 Memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  Marleen Peleman, Ann Van Keer, Jo Verbrugghen, Hans Van Keer, Peter 
Vanderveken, Willem Meskens, Stany Verougstraete, Peter Beyer en Leo Uyttersprot; 
 
 -  de stad Dendermonde; 
 
 -  de Regie der Gebouwen; 
 
 -  de Vlaamse Regering. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 27 juni 2013 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. F. De Preter loco Mr. D. Lindemans en Mr. F. Judo, advocaten bij de balie te 
Brussel, voor Marleen Peleman, Ann Van Keer, Jo Verbrugghen, Hans Van Keer, Peter 
Vanderveken, Willem Meskens, Stany Verougstraete, Peter Beyer en Leo Uyttersprot; 
 
 .  K. Van Keymeulen, voor de provincie Oost-Vlaanderen; 
 
 .  Mr. K. De Roo, tevens loco Mr. P. De Smedt, advocaten bij de balie te Gent, voor de 
stad Dendermonde; 
 
 .  Mr. J. Bouckaert, tevens loco Mr. D. D’Hooghe, advocaten bij de balie te Brussel, voor 
de Regie der Gebouwen; 
 
 .  Mr. B. Martel loco Mr. P. Van Orshoven, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Vlaamse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers A. Alen en F. Daoût verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde partijen gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De provincieraad van de provincie Oost-Vlaanderen stelt op 15 december 2010 het provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan « Afbakening kleinstedelijk gebied Dendermonde » definitief vast. In dat plan wordt de 
vestiging van een nieuw penitentiair complex geregeld. Bij besluit van 25 januari 2011 keurt de Vlaamse 
minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport het voormelde ruimtelijk 
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uitvoeringsplan, bestaande uit een bestemmingsplan met bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften, een 
weergave van de bestaande en juridische toestand, een toelichtingsnota en de goedgekeurde milieueffectenstudie, 
goed. 
 
 Op 11 april 2011 stellen Marleen Peleman, Ann Van Keer, Jo Verbrugghen, Hans Van Keer, Peter 
Vanderveken, Willen Meskens, Stany Verougstraete, Peter Beyer en Leo Uyttersprot bij de afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State een beroep tot nietigverklaring en een vordering tot schorsing in van 
het besluit van de provincieraad van de provincie Oost-Vlaanderen van 15 december 2010 en van het besluit van 
de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport van 25 januari 2011. Zij 
voeren onder meer de schending aan van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van artikel 4.2.8, § 3, van het 
decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van artikel 7 van het besluit van 
de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma’s 
doordat het voormelde artikel 7 bepaalt dat via een bericht in ten minste één krant of in het gemeentelijk 
informatieblad, én door aanplakking, wordt gemeld dat de volledig verklaarde kennisgeving kan worden 
geraadpleegd, terwijl artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het 
integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan niet erin voorziet dat een 
volledig verklaarde nota voor publieke consultatie ter inzage ligt.  
 
 Bij arrest van 12 augustus 2011 willigt de Raad van State de vordering tot schorsing in. De Raad van State 
overweegt onder meer dat het besluit van 18 april 2008 buiten toepassing dient te worden gelaten. Volgens de 
Raad van State is de opmaak van een milieueffectenrapport voorafgaand aan de vaststelling van het ruimtelijk 
uitvoeringsplan, die met toepassing van dat besluit is geschied, onregelmatig, zodat ook de vaststelling van het 
ruimtelijk uitvoeringsplan onwettig is.  
 
 Hangende de procedure ten gronde heeft de decreetgever artikel 35 van het decreet van 11 mei 2012 
« houdende wijziging van diverse bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en wijziging van de 
regelgeving wat de opheffing van het agentschap Ruimtelijke Ordening betreft » aangenomen, dat de 
gewestelijke, provinciale en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen geldig verklaart met ingang van de 
datum van inwerkingtreding ervan. Daarop stelt het verwijzende rechtscollege de voormelde prejudiciële vraag.  
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 
 
 A.1.  De Vlaamse Regering voert aan dat de prejudiciële vraag gedeeltelijk niet-ontvankelijk is omdat de in 
het geding zijnde bepaling kennelijk niet toepasselijk is op het bodemgeschil. Zij wijst erop dat de prejudiciële 
vraag betrekking heeft op het ganse artikel 7.4.1/2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna : 
VCRO), terwijl het bodemgeschil enkel betrekking heeft op een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan dat door 
de provincieraad is vastgesteld en dat door de Vlaamse Regering is goedgekeurd. Zij besluit dat de prejudiciële 
vraag enkel ontvankelijk is in zoverre ze betrekking heeft op provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen.  
 
 A.2.1.  Nog volgens de Vlaamse Regering maakt de in het geding zijnde bepaling een onderscheid tussen 
de uitvoeringsplannen die de Raad van State nog niet heeft vernietigd, die geldig worden verklaard met ingang 
van de datum van inwerkingtreding ervan (artikel 7.4.1/2, § 1, van de VCRO) en de uitvoeringsplannen die de 
Raad van State heeft vernietigd, die de provincieraad voor de toekomst ongewijzigd opnieuw kan vaststellen en 
die de Vlaamse Regering opnieuw kan goedkeuren (artikel 7.4.1/2, § 2, van de VCRO). Vermits, te dezen, de 
Raad van State het ruimtelijk uitvoeringsplan nog niet heeft vernietigd, kan, volgens haar, het plan enkel met 
toepassing van artikel 7.4.1/2, § 1, van de VCRO geldig worden verklaard, zodat de vraag slechts ontvankelijk is 
in zoverre ze betrekking heeft op die bepaling.  
 
 A.2.2.  Ook de Regie der Gebouwen is van oordeel dat de hypothese van artikel 7.4.1/2, § 2, van de VCRO 
klaarblijkelijk niet van toepassing is op het bodemgeschil.  
 



 5 

 A.2.3.  De verzoekende partijen voor het verwijzende rechtscollege antwoorden dat beide paragrafen van 
de in het geding zijnde bepaling twee zijden van éénzelfde regeling vormen en dat die bepalingen niet los van 
elkaar kunnen worden bekeken. 
 
 A.3.1.  Volgens de Vlaamse Regering is de prejudiciële vraag niet ontvankelijk omdat ze een klaarblijkelijk 
onjuiste lezing van de in het geding zijnde bepaling bevat. Zij voert aan dat de Raad van State ten onrechte ervan 
uitgaat dat de in het geding zijnde bepaling beoogt het besluit van 18 april 2008 of de daaruit voortvloeiende 
discriminatie te bekrachtigen, terwijl in werkelijkheid enkel de ruimtelijke uitvoeringsplannen worden 
bekrachtigd. Nog volgens die partij gaat de Raad van State ten onrechte ervan uit dat de verzoekende partijen 
voor dat rechtscollege artikel 159 van de Grondwet niet langer kunnen aanvoeren, of dat hun de mogelijkheid 
wordt ontnomen zich op de onwettigheid van het voormelde besluit te beroepen. De in het geding zijnde 
bepaling verhindert, volgens die partij, enkel dat de uitvoeringsplannen worden vernietigd op grond van één 
welbepaalde onwettigheid, namelijk de schending van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie doordat 
het plan tot stand is gekomen met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008. De 
Vlaamse Regering is van oordeel dat de verzoekende partijen voor het verwijzende rechtscollege in het kader 
van hun beroep tot nietigverklaring nog steeds met toepassing van artikel 159 van de Grondwet de 
ongrondwettigheid kunnen aanvoeren van dat besluit of van andere besluiten.  
 
 A.3.2.1.  Ook de Regie der Gebouwen is van oordeel dat de prejudiciële vraag gedeeltelijk onontvankelijk 
is vermits ze berust op een verkeerd uitgangspunt. Volgens die partij veronderstelt het eerste onderdeel van de 
vraag dat het voormelde besluit van 18 april 2008 discriminerend was op het ogenblik dat het decreet van 11 mei 
2012 is aangenomen en dat de in het geding zijnde bepaling die discriminatie bekrachtigt. Zij betwist dat 
uitgangspunt. Zij wijst erop dat het decreet werd aangenomen op 11 mei 2012 en in werking trad op 16 juni 
2012, terwijl de Raad van State pas op 10 september 2012 het discriminerend karakter van het besluit van 
18 april 2008 heeft vastgesteld. Volgens haar gaat het verwijzende rechtscollege ook verkeerdelijk ervan uit dat 
de in het geding zijnde bepaling het besluit van 18 april 2008 zonder meer bekrachtigt, ook voor de toekomst; de 
decretale goedkeuring heeft, nog volgens die partij, enkel betrekking op ruimtelijke uitvoeringsplannen die in het 
verleden volgens de procedure van dat besluit zijn aangenomen.  
 
 A.3.2.2.  De Regie der Gebouwen voert tevens aan dat de grieven van de verzoekende partijen voor het 
verwijzende rechtscollege slechts betrekking hebben op een gebrek in de totstandkoming van het bekrachtigde 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan en niet op de grondwettigheid van de in het geding zijnde bepaling. 
Volgens die partij ontsnappen gebreken in de procedure die aan de totstandkoming van een bekrachtigd besluit 
zijn voorafgegaan, aan de bevoegdheid van het Hof.  
 
 A.3.2.3.  Ten slotte gaat het tweede onderdeel van de prejudiciële vraag, volgens die partij, ten onrechte 
ervan uit dat personen die nadeel ondervinden van het discriminerend karakter van het besluit van 18 april 2008, 
niet meer op grond van artikel 159 van de Grondwet de onwettigheid ervan kunnen aanvoeren. Zij wijst erop dat 
het besluit van 18 april 2008 niet wordt bekrachtigd, zodat het nog steeds mogelijk is om artikel 159 van de 
Grondwet tegen dat besluit aan te voeren.  
 
 A.3.3.  De verzoekende partijen voor het verwijzende rechtscollege antwoorden dat de in het geding zijnde 
bepaling ruimtelijke uitvoeringsplannen geldig verklaart. Volgens hen komt een dergelijke geldigverklaring erop 
neer dat de decreetgever de onwettigheid van het besluit van 18 april 2008 bekrachtigt. De geldigverklaring van 
de ruimtelijke uitvoeringsplannen, beperkt tot een specifieke schending, komt, volgens hen, erop neer dat die 
schending een decretale waarde krijgt. Zij voeren aan dat de decretale geldigverklaring tot doel en gevolg heeft 
dat de burgers de onwettigheid van het besluit niet langer als exceptie van onwettigheid kunnen aanvoeren. 
 
 A.4.1.  De Vlaamse Regering betoogt dat de prejudiciële vraag gedeeltelijk niet-ontvankelijk is omdat niet 
op voldoende wijze wordt aangegeven welke categorieën van personen met elkaar worden vergeleken. Met name 
zou, volgens die partij, onduidelijk zijn wie bedoeld wordt met « personen die geconfronteerd worden met een 
andere problematische regeling inzake openbare onderzoeken » en met « personen die betrokken zijn in een 
rechtsgeschil waarin [het besluit van 18 april 2008] niet in het geding is ». 
 
 A.4.2.  Ook de Regie der Gebouwen voert aan dat er op geen enkele wijze wordt verwezen naar gelijke 
gevallen die anders worden behandeld en dat niet wordt verduidelijkt welke categorieën moeten worden 
vergeleken.  
 
 A.4.3.  De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen voert aan dat niet duidelijk is op welke andere 
problematische regelingen inzake openbare onderzoeken er wordt gealludeerd en dat het bijgevolg moeilijk is 
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om vast te stellen of er wel sprake is van een categorie van personen die hiermee wordt geconfronteerd. In 
zoverre in de toekomst nog andere anomalieën aan de oppervlakte zouden komen, is het, volgens die partij, niet 
uitgesloten dat de decreetgever ook die gebreken valideert.  
 
 A.4.4.  De verzoekende partijen voor het verwijzende rechtscollege antwoorden dat duidelijk is welke de in 
het geding zijnde categorieën zijn : enerzijds, personen die wensen betrokken te worden bij de publieke 
consultatie over de inhoudsafbakening van een plan-MER voor een ruimtelijk uitvoeringsplan dat wordt 
opgemaakt volgens de regels die gelden wanneer het integratiespoor wordt gevolgd en, anderzijds, personen die 
wensen betrokken te worden bij de publieke consultatie over een plan-MER volgens de algemene regeling. 
 
 
 Ten aanzien van de herformulering van de prejudiciële vraag 
 
 A.5.  De Regie der Gebouwen vraagt om het tweede en het derde onderdeel van de prejudiciële vraag te 
herformuleren omdat zij ervan uit zouden gaan dat er een discriminerend onderscheid bestaat tussen personen die 
nadeel ondervinden van het voormelde besluit van 18 april 2008 en personen die geconfronteerd worden met een 
andere problematische regeling inzake openbare onderzoeken, en tussen personen die betrokken zijn in een 
hangend rechtsgeding waarin dat besluit in het geding is en personen die betrokken zijn in een rechtsgeding 
waarin dat besluit niet in het geding is. De vraag of het onderscheid tussen die categorieën van personen 
discriminerend is, maakt, volgens die partij, het voorwerp uit van de prejudiciële vraag, zodat in de vraagstelling 
daarop niet kan worden geanticipeerd.  
 
 
 Ten gronde 
 
 A.6.1.1.  Wat het eerste onderdeel van de prejudiciële vraag betreft, benadrukken de verzoekende partijen 
voor het verwijzende rechtscollege dat het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 het beginsel van 
gelijkheid en niet-discriminatie schendt, wat de Raad van State met zoveel woorden heeft vastgesteld. Zij wijzen 
erop dat het decreet van 11 mei 2012 geen enkele bepaling bevat die met terugwerkende kracht de gelijkheid zou 
herstellen : er is niet alsnog voorzien in de bekendmaking van de nota voor publieke consultatie en er is geen 
procedure die het mogelijk maakt om eventueel de richtlijnen, het plan-MER of het ruimtelijk uitvoeringsplan 
aan eventuele opmerkingen op die nota aan te passen. Volgens hen brengt dit met zich mee dat de 
belanghebbenden bij één van de ruimtelijke uitvoeringsplannen die geldig werden verklaard, anders worden 
behandeld dan de belanghebbenden bij een ander plan, die wel het voordeel kunnen aanvoeren van de ruimere 
bekendmaking van het kennisgevingsdossier of de nota voor publieke consultatie. Zij zijn van mening dat voor 
dat onderscheid geen enkele verantwoording bestaat en dat bijgevolg de in het geding zijnde bepaling niet 
bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.  
 
 A.6.1.2.1.  De Vlaamse Regering antwoordt dat de vaststelling dat de Raad van State met toepassing van 
artikel 159 van de Grondwet het voormelde besluit van 18 april 2008 discriminerend heeft geacht, irrelevant is. 
Die vaststelling houdt, volgens haar, niet in dat de prejudiciële vraag bevestigend dient te worden beantwoord. 
Zij wijst erop dat het discriminerend karakter van het besluit van 18 april 2008 nog niet vaststond op het 
ogenblik dat de in het geding zijnde bepaling tot stand is gekomen, vermits het arrest van de Raad van State 
dateert van 10 september 2012. Zij herhaalt dat de decreetgever niet het besluit van 18 april 2008 heeft 
bekrachtigd, maar wel de ruimtelijke uitvoeringsplannen die met toepassing van dat besluit tot stand zijn 
gekomen.  
 
 A.6.1.2.2.  De Vlaamse Regering erkent dat de geldig verklaarde ruimtelijke uitvoeringsplannen tot stand 
zijn gekomen volgens een andere procedure dan wanneer voor de opmaak daarvan de algemene regeling zou zijn 
toegepast, maar dat is, volgens die partij, het gevolg van het feit dat die plannen volgens het integratiespoor 
werden opgemaakt en dat daaraan, met de in het geding zijnde bepaling, ter wille van de rechtszekerheid, een 
rechtsgrond wordt verleend zonder dat het plan opnieuw wordt opgemaakt. Dat verschil in behandeling, dat het 
enige is dat het inherente gevolg is van de in het geding zijnde bepaling, wordt, volgens de Vlaamse Regering, 
verantwoord door uitzonderlijke omstandigheden of dwingende motieven van algemeen belang.  
 
 A.6.1.3.1.  Volgens de Regie der Gebouwen is de houding van de verzoekende partijen voor het 
verwijzende rechtscollege tegenstrijdig vermits zij zich vragen stellen bij het feit dat de validatie beperkt is tot de 
ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de beslissing over de volledigheid van de nota voor publieke consultatie 
werd genomen vóór de inwerkingtreding van de in het geding zijnde bepaling en zij vervolgens het feit 
bekritiseren dat niet het volledige besluit van 18 april 2008 wordt gevalideerd.  
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 A.6.1.3.2.  De Regie der Gebouwen is tevens van oordeel dat de verzoekende partijen voor het verwijzende 
rechtscollege de opportuniteit van de maatregel bekritiseren. Zij wijst erop dat het Hof de opportuniteit van de 
door de wetgever gekozen maatregel niet mag beoordelen.  
 
 A.6.1.3.3.  Die partij ziet ook niet in hoe het rechtszekerheidsbeginsel geschonden zou kunnen zijn vermits 
de validatie niets anders doet dan bepaalde ruimtelijke uitvoeringsplannen op één specifiek rechtspunt 
consolideren.  
 
 A.6.1.4.  De stad Dendermonde antwoordt dat de in het geding zijnde bepaling niet het besluit van 18 april 
2008 valideert, maar enkel de reeds opgemaakte ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvoor reeds een beslissing 
was genomen over de volledigheid van de nota voor publieke consultatie.  
 
 A.6.2.1.  Wat het tweede onderdeel van de prejudiciële vraag betreft, zetten de verzoekende partijen voor 
het verwijzende rechtscollege uiteen dat het de bekommernis van de decreetgever was om te vermijden dat 
ruimtelijke uitvoeringsplannen en vergunningen zouden kunnen worden aangevochten door een beroep te doen 
op een exceptie van onwettigheid jegens het besluit van 18 april 2008. Zij wijzen erop dat wie geconfronteerd 
wordt met dat besluit, zich niet langer kan beroepen op de schending van het beginsel van gelijkheid en niet-
discriminatie, terwijl wie geconfronteerd wordt met een ander onwettig besluit, dat wel kan. Het is, volgens hen, 
duidelijk dat wie geconfronteerd wordt met het besluit van 18 april 2008 op discriminerende wijze 
rechtsbescherming wordt ontzegd.  
 
 A.6.2.2.  De stad Dendermonde antwoordt dat de memorie van toelichting een expliciete verantwoording 
bevat voor dat onderscheid.  
 
 A.6.3.1.  Wat het derde onderdeel van de prejudiciële vraag betreft, grijpt de decreetgever, volgens de 
verzoekende partijen voor het verwijzende rechtscollege, in in een geding waarin het Vlaamse Gewest partij is 
door het besluit van 18 april 2008 te bekrachtigen op één van de punten waarop het door hen onwettig werd 
geacht. Zij zijn van oordeel dat dit een fundamenteel probleem van wapengelijkheid creëert en het beginsel van 
de scheiding der machten aantast.  
 
 A.6.3.2.  De Regie der Gebouwen antwoordt dat de decretale validatie van een administratieve 
rechtshandeling noodzakelijkerwijs het ingrijpen van de wetgevende macht in een rechtshandeling van de 
uitvoerende macht impliceert.  
 
 A.6.3.3.  De stad Dendermonde antwoordt dat uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de validatie 
betrekking heeft op meer dan vijftig ruimtelijke uitvoeringsplannen. Volgens die partij is niet vereist dat per plan 
de uitzonderlijke omstandigheden of de dwingende motieven van algemeen belang worden uiteengezet : het 
algemene belang dat inherent is aan het ruimtelijke beleid volstaat als motivering.  
 
 A.7.1.  Volgens de Vlaamse Regering blijkt uit de rechtspraak van het Hof dat een wettelijke validatie, voor 
zover zij retroactief is en invloed heeft op hangende rechtsgedingen, moet kunnen worden verantwoord door 
hetzij dwingende motieven van algemeen belang, hetzij uitzonderlijke omstandigheden. Zij voert aan dat de in 
het geding zijnde bepaling te dezen redelijk is verantwoord, gelet op haar draagwijdte, de doelstelling van de 
geldigverklaring alsook de omstandigheden waarin en de motieven op grond waarvan daartoe door de 
decreetgever werd beslist.  
 
 A.7.2.  Wat de draagwijdte van de geldigverklaring betreft, voert de Vlaamse Regering aan dat de in het 
geding zijnde bepaling geen nieuwe regeling invoert, maar een bestaande regeling geldig verklaart waarbij enkel 
wordt overgegaan tot de validatie van een door een louter externe onwettigheid aangetast besluit; de in het 
geding zijnde bepaling voorziet immers in de validatie van ruimtelijke uitvoeringsplannen die niet onwettig zijn, 
maar dreigen te worden vernietigd vanwege een onwettigheid die is gesitueerd in een andere rechtsnorm, 
namelijk het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008. De Vlaamse Regering beklemtoont dat de 
onwettigheid van dat besluit voortvloeit uit de omstandigheid dat voor de opmaak van een provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan volgens het integratiespoor, anders dan in de gemeenrechtelijke procedure, niet wordt voorzien 
in de melding dat de volledig verklaarde nota voor publieke consultatie ter inzage ligt daar waar een provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan in de gemeenrechtelijke procedure ter inzage wordt gelegd. Volgens die partij is de 
ontstentenis van die melding een louter formele, externe onwettigheid die slechts onrechtstreeks aan het 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan kleeft.  
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 A.7.3.  De Vlaamse Regering wijst erop dat de dwingende motieven van algemeen belang en uitzonderlijke 
omstandigheden uitvoerig worden toegelicht in de parlementaire voorbereiding van de in het geding zijnde 
bepaling, die ze in extenso in haar memorie overneemt. Die partij voegt daar nog aan toe dat de decreetgever 
hoofdzakelijk de rechtszekerheid beoogde te herstellen, wat noodzakelijk was aangezien de door de Raad van 
State vastgestelde onwettigheid is gesitueerd in het besluit van 18 april 2008, waarin de opmaak van ruimtelijke 
uitvoeringsplannen volgens het integratiespoor wordt geregeld, waardoor alle plannen die volgens dat spoor 
worden opgemaakt, en de vergunningen die hun rechtsgrond vinden in die plannen, onwettig zouden kunnen 
worden bevonden. Volgens haar strekt de in het geding zijnde bepaling er eveneens toe de ruimtelijke ordening 
wederom mogelijk te maken. De Vlaamse Regering voert aan dat de cascade van onwettigheden die de 
onwettigheid van het besluit van 18 april 2008 met zich brengt, als een uitzonderlijke omstandigheid dient te 
worden beschouwd, mede gelet op de weerslag op een veelheid aan administratieve rechtshandelingen. Volgens 
haar heeft de decreetgever een uitdrukkelijke afweging gemaakt tussen het algemeen belang, inzonderheid dat 
van een goede ruimtelijke ordening, en de private belangen die gebaat zijn bij een gedegen rechtsbescherming en 
gelijke behandeling. Zij besluit dat, in het licht van de doelstelling van de decreetgever om de rechtszekerheid te 
herstellen en gelet op die belangenafweging, de keuze voor de wettelijke validatie redelijk is.  
 
 A.7.4.  De Vlaamse Regering haalt precedenten aan van wetskrachtige bepalingen die strekken tot de 
validatie van administratieve rechtshandelingen en waarvan het Hof de grondwettigheid heeft aanvaard. Zij 
benadrukt nogmaals dat het te dezen gaat om een loutere validatie bij wetskrachtige norm van een inhoudelijk 
onbetwiste administratieve rechtshandeling, zonder dat daarbij wordt teruggekomen op in kracht van gewijsde 
gegane rechterlijke beslissingen.  
 
 A.7.5.  Voor zoveel als nodig doet de Vlaamse Regering gelden dat de in het geding zijnde bepaling geen 
onevenredige gevolgen heeft voor de rechtsonderhorigen. Volgens haar heeft elke rechtsonderhorige, met 
inbegrip van de verzoekende partijen voor het verwijzende rechtscollege, baat bij rechtszekere 
planningsinstrumenten. Voorts heeft de decreetgever er, nog volgens die partij, alles aan gedaan om zijn 
optreden te beperken tot de ingreep die nodig was om de wettigheid en de rechtszekerheid te herstellen, vermits 
de validatie beperkt blijft tot de door de Raad van State vastgestelde onwettigheid.  
 
 A.7.6.  Wat het eerste onderdeel van de prejudiciële vraag betreft, ontkent de Vlaamse Regering niet dat de 
in het geding zijnde bepaling tot gevolg heeft dat geldig verklaarde ruimtelijke uitvoeringsplannen tot stand zijn 
gekomen volgens een andere procedure. Die partij benadrukt dat, nog afgezien van het feit dat de decreetgever 
niet is gehouden door de regels die hij de uitvoerende macht heeft opgelegd voor de opmaak van ruimtelijke 
uitvoeringsplannen, met de in het geding zijnde bepaling geen ruimtelijke uitvoeringsplannen worden 
opgemaakt, maar enkel bestaande plannen worden gevalideerd. Volgens haar is elke vergelijking met de 
procedure die moet worden gevolgd om een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan vast te stellen, niet pertinent. 
Wanneer de decreetgever een ruimtelijk uitvoeringsplan geldig verklaart, is het, volgens haar, niet kennelijk 
onredelijk dat die procedure, wat betreft de melding dat het onderliggende dossier kan worden geraadpleegd, 
afwijkt van de procedure voor de opmaak van een ruimtelijke uitvoeringsplan, zoals bepaald in het besluit van de 
Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma’s. Zij 
is van mening dat, gelet op de doelstelling van de decreetgever om de rechtszekerheid zo snel mogelijk te 
herstellen, de geldigverklaring door de decreetgever zinledig zou zijn indien daarvoor de gemeenrechtelijke 
procedure zou dienen te worden gevolgd.  
 
 A.8.1.  Wat het eerste onderdeel van de prejudiciële vraag betreft, voert de Regie der Gebouwen aan dat 
indien twee categorieën van personen worden getroffen door verschillende bekendmakingsregelingen die 
voortvloeien uit een objectief verschillende regeling, de beide categorieën niet vergelijkbaar zijn. Die partij wijst 
erop dat het integratiespoor een afzonderlijke wettelijke grondslag heeft, dat het niet mag worden beschouwd als 
een nadere uitwerking van het generieke spoor en dat het besluit van 18 oktober 2008 een enger 
toepassingsgebied heeft dan het besluit van 12 oktober 2007. Zij voegt hieraan toe dat het verloop van beide 
procedures fundamenteel anders is en dat ook de finaliteit van beide procedures verschillend is. Zij besluit dat, 
vermits er geen sprake is van vergelijkbare categorieën, er ook geen schending van het beginsel van gelijkheid 
en niet-discriminatie kan voorliggen.  
 
 A.8.2.  In ieder geval wordt, volgens die partij, het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie niet 
geschonden omdat er een wettig doel voorhanden is en er een redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen 
de aangewende middelen en het beoogde doel. Zij haalt de parlementaire voorbereiding van de in het geding 
zijnde bepaling aan waarin onder meer werd verwezen naar de rechtsonzekerheid die is ontstaan ten gevolge van 
het schorsingsarrest van de Raad van State in het bodemgeschil. Dat arrest dreigde, volgens haar, de wettigheid 
van meer dan vijftig ruimtelijke uitvoeringsplannen te hypothekeren en maakte de daarop geënte vergunningen 



 9 

precair. Zij is van mening dat de in het geding zijnde bepaling aldus duidelijk een wettig doel nastreeft, geënt op 
uitzonderlijke omstandigheden en dwingende motieven van algemeen belang en geput uit de rechtszekerheid. 
Bovendien is de validatie, volgens haar, evenredig met het nagestreefde doel, vermits ze wordt beperkt tot de 
uitvoeringsplannen waarvoor de beslissing over de volledigheid van de nota voor publieke consultatie reeds was 
genomen vóór de inwerkingtreding van de in het geding zijnde bepaling.  
 
 A.8.3.1.  De Regie der Gebouwen voert aan dat het tweede onderdeel van de prejudiciële vraag twee 
categorieën van personen vergelijkt die niet vergelijkbaar zijn, namelijk de personen die nadeel ondervinden van 
het besluit van 18 april 2008, die zich niet kunnen beroepen op artikel 159 van de Grondwet, en de personen die 
geconfronteerd worden met een andere regeling inzake openbare onderzoeken, die zich wel op die 
grondwetsbepaling kunnen beroepen. Volgens die partij vloeit het onderscheid tussen die twee categorieën van 
personen niet voort uit de in het geding zijnde bepaling, maar uit de normenhiërarchie : door de decretale 
goedkeuring van de ruimtelijke uitvoeringsplannen krijgen die plannen een decretaal karakter zodat de 
onwettigheid van het besluit van 18 april 2008 jegens hen niet meer kan worden aangevoerd. De Regie der 
Gebouwen doet gelden dat het gegeven dat de rechtsonderhorige na de validatie een aantal inhoudelijke en 
procedurele waarborgen verliest doordat de gewone en administratieve rechter hun bevoegdheid verliezen ten 
voordele van het Hof, een uitvloeisel is van het feit dat de Grondwetgever een onderscheiden procedure heeft 
ingesteld voor het onderzoek naar de geldigheid van een administratieve akte of van een wet. Het gaat, volgens 
die partij, om een keuze van de Grondwetgever die het Hof niet in het geding mag brengen.   
 
 A.8.3.2.  De verzoekende partijen voor het verwijzende rechtscollege antwoorden dat de in het geding 
zijnde bepaling niet tot gevolg heeft dat de ruimtelijke uitvoeringsplannen of het besluit van 18 april 2008 kracht 
van wet krijgen : het blijven reglementaire bepalingen, waardoor alle rechtbanken, inclusief de administratieve 
rechtscolleges, die bepalingen kunnen toetsen op hun overeenstemming met de hogere rechtsnormen.  
 
 A.8.4.  De Regie der Gebouwen voert, wat het tweede onderdeel van de prejudiciële vraag betreft, verder 
aan dat de in het geding zijnde bepaling een wettig doel nastreeft en dat de maatregel evenredig is met dat doel. 
Zij verwijst naar wat ze hieromtrent heeft uiteengezet met betrekking tot het eerste onderdeel van de prejudiciële 
vraag. 
 
 A.8.5.  De Regie der Gebouwen is van oordeel dat ook het onderscheid dat in het derde onderdeel van de 
prejudiciële vraag wordt gemaakt tussen personen die partij zijn in een hangend rechtsgeding waarin het besluit 
van 18 april 2008 in het geding is, die zich niet kunnen beroepen op artikel 159 van de Grondwet, en personen 
die partij zijn in een hangend rechtsgeding waarin dat besluit niet in het geding is, die zich wel kunnen beroepen 
op die grondwetsbepaling, niet voortvloeit uit de in het geding zijnde bepaling, maar uit de normenhiërarchie. 
Voor het overige voert die partij aan dat het verschil in behandeling om de voormelde redenen een wettig doel 
nastreeft en dat de maatregel evenredig is met dat doel.  
 
 A.9.1.1.  De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen merkt, wat het eerste onderdeel van de 
prejudiciële vraag betreft, op dat de in het geding zijnde bepaling niet het besluit van 18 april 2008 bekrachtigt, 
maar wel de ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvoor in het verleden toepassing is gemaakt van dat besluit. 
Volgens die partij is de vraag dus of er geen onverantwoord verschil in behandeling is tussen personen die zich 
niet meer kunnen beroepen op de schending van beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, en anderen die dat 
wel nog kunnen. Dat onderdeel van de vraag valt, volgens haar, samen met het tweede onderdeel van de 
prejudiciële vraag.  
 
 A.9.1.2.  De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen stelt vervolgens de vraag of de Raad van State, in 
het verwijzingsarrest, nog kon vaststellen dat het besluit van 18 april 2008 niet langer toepasbaar was, aangezien 
op het ogenblik van zijn uitspraak de in het geding zijnde bepaling reeds van toepassing was. 
 
 A.9.1.3.  De verzoekende partijen voor het verwijzende rechtscollege antwoorden dat het het Hof niet 
toekomt om de uitspraak van het verwijzende rechtscollege te beoordelen. Het is, volgens hen, terecht dat de 
Raad van State eerst vaststelt dat het besluit van 18 april 2008 het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie 
schendt.  
 
 A.9.2.  De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen voert aan dat, aangenomen dat er sprake is van een 
ongelijke behandeling, die redelijk is verantwoord. Uit de memorie van toelichting van de in het geding zijnde 
bepaling blijkt, volgens haar, dat de decreetgever vaststelde dat de toepassing en de afdwingbaarheid van meer 
dan vijftig ruimtelijke uitvoeringsplannen op losse schroeven kwamen te staan en dat stedenbouwkundige 
vergunningen verleend op basis van die plannen vernietigd of buiten toepassing zouden kunnen worden 
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verklaard; de decreetgever stelde vast dat de ruimtelijke ordening hierdoor ernstig wordt gehypothekeerd en dat 
dit niet in verhouding staat met de door de Raad van State vastgestelde discriminatie; het overdoen van alle 
goedkeuringsplannen van die plannen zou zeer tijdrovend zijn, zeer veel mankracht vergen en zeer hoge 
maatschappelijke kosten met zich meebrengen, terwijl de baten voor het leefmilieu onzeker zijn. Die partij 
besluit dat de decreetgever in alle redelijkheid kon oordelen dat de enige manier om de rechtszekerheid zonder 
aanzienlijke vertraging en zonder al te hoge kosten te verhelpen, een decretaal ingrijpen vergde en dat de 
gevalideerde ongelijke behandeling niet opweegt tegen de ernstige en langdurige impact van de potentiële 
nietigverklaring van de bestreden plannen. De nadelige gevolgen die uit de in het geding zijnde bepaling 
voortvloeien, zijn, volgens haar, evenredig met het nagestreefde doel, vermits de maatregel wordt beperkt tot 
plannen waarvoor al een beslissing werd genomen over de nota voor publieke consultatie. 
 
 A.9.3.  Het derde onderdeel van de prejudiciële vraag loopt, volgens de deputatie van de provincie 
Oost-Vlaanderen, parallel met het tweede onderdeel van die vraag. De deputatie verwijst dan ook naar haar 
argumenten met betrekking tot het tweede onderdeel. 
 
 A.10.1.  De stad Dendermonde voert aan dat de in het geding zijnde bepaling een wettig doel nastreeft, 
namelijk het bewerkstelligen van de rechtszekerheid. Vermits de in het geding zijnde bepaling geen nieuwe 
rechtsregels uitvaardigt, maar slechts de rechtskracht van de bestaande ruimtelijke uitvoeringsplannen vrijwaart, 
komt de decreetgever, volgens die partij, tegemoet aan de doelstelling van rechtszekerheid. Wat de 
evenredigheid van de in het geding zijnde maatregel betreft, merkt de stad Dendermonde op dat het besluit van 
18 april 2008 verder gaat dan hetgeen noodzakelijk is op basis van artikel 6, lid 2, van de richtlijn 2001/42/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het 
milieu van bepaalde plannen en programma's, luidens welke bepaling het publiek slechts eenmaal dient te 
worden geraadpleegd, namelijk over het ontwerp van plan of programma en het bijbehorende plan-MER. Die 
partij beklemtoont dat artikel 4, § 3, van het besluit van 18 april 2008 de bekendmaking van de terinzagelegging 
van de nota voor publieke consultatie niet afschaft, maar ze koppelt aan de terinzagelegging van de nota via een 
publiek toegankelijke website van de bevoegde overheid en van de dienst MER of op het respectieve 
gemeentehuis. Zij voegt eraan toe dat rechtzoekenden bij de toepassing van het integratiespoor de mogelijkheid 
hebben zich uit te spreken over de inhoud van het plan-MER, dat ze naar aanleiding van het openbaar onderzoek 
over het plan zelf hun opmerkingen over de inhoud van de plan-MER kunnen meedelen en dat ze een ruimtelijk 
uitvoeringsplan op grond van een andere onwettigheid kunnen aanvechten.  
 
 A.10.2.  Wat het derde onderdeel van de prejudiciële vraag betreft, zet de stad Dendermonde uiteen dat 
wanneer, zoals te dezen, het retroactieve optreden van de wetgever ingrijpt in hangende rechtsgedingen, 
nagegaan dient te worden of dat optreden is verantwoord door uitzonderlijke omstandigheden of dwingende 
motieven van algemeen belang. Zij voert aan dat, aangezien de geldigheid van de ruimtelijke uitvoeringsplannen 
in het geding kan worden gebracht wanneer die tot stand zijn gebracht met toepassing van het besluit van 
18 april 2008, en bijgevolg ook de vergunningen verleend op basis van die plannen, een dwingende reden van 
algemeen belang, namelijk de rechtsonzekerheid te verhelpen, het optreden met terugwerkende kracht 
verantwoordt. Zij is van mening dat het louter bestaan van een beroep bij de Raad van State de decreetgever niet 
kan verhinderen om de onwettigheden te verhelpen die hij vaststelt nog vooraleer uitspraak wordt gedaan over 
het beroep. Volgens haar wordt in de parlementaire voorbereiding het bestaan van dwingende motieven van 
algemeen belang zeer grondig en duidelijk toegelicht. Zij voegt hieraan toe dat de ruimtelijke uitvoeringsplannen 
belangrijke instrumenten zijn voor de uitvoering van het beleid, zodat het behoud van een dergelijk plan omwille 
van de rechtszekerheid een optreden van de decreetgever verantwoordt. Een dergelijk optreden mag, volgens 
haar, een invloed hebben op een lopende procedure bij de Raad van State met als resultaat het herstel van een 
specifiek opgeworpen onwettigheid van een ruimtelijk uitvoeringsplan dat een voorwaarde is voor de bouw van 
een nieuwe gevangenis. Dat is, volgens haar, des te meer het geval daar de bouw van de gevangenis volgens het 
federale beleid noodzakelijk blijkt, van algemeen belang is en op zich een uitzonderlijke omstandigheid vormt 
die het optreden van de decreetgever verantwoordt.  
 
 A.11.1.  De verzoekende partijen voor het verwijzende rechtscollege voeren aan dat noch de Vlaamse 
Regering, noch de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, noch de Regie der Gebouwen, noch de stad 
Dendermonde aantonen dat het Vlaams Parlement het verschil in behandeling heeft verantwoord en dat ze niet 
aangeven hoe een decreet een besluit dat bezwaard is door een schending van het beginsel van gelijkheid en niet-
discriminatie geldig kan verklaren zonder zelf dat beginsel te schenden. Men kan er, volgens die partijen, niet 
aan voorbijgaan dat het decreet uitdrukkelijk een schending van het gelijkheidsbeginsel geldig verklaart.  
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 A.11.2.  Volgens de verzoekende partijen voor het verwijzende rechtscollege spreken de Vlaamse 
Regering, de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, de Regie der Gebouwen en de stad Dendermonde niet 
op ernstige wijze tegen dat de in het geding zijnde bepaling is opgesteld met het specifieke doel in te grijpen in 
een welbepaalde gerechtelijke procedure. Volgens hen zijn er geen uitzonderlijke omstandigheden of dwingende 
motieven van algemeen belang die dat kunnen verantwoorden. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vraag betreft artikel 7.4.1/2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening (hierna : VCRO), zoals ingevoegd bij artikel 35 van het decreet van het Vlaamse 

Gewest van 11 mei 2012 « houdende wijziging van diverse bepalingen van de Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening en wijziging van de regelgeving wat de opheffing van het 

agentschap Ruimtelijke Ordening betreft ». Die bepaling luidt :  

 

 « § 1.  De gewestelijke, provinciale en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen 
worden geldig verklaard met ingang van de datum van inwerkingtreding ervan. De 
geldigverklaring is beperkt tot de schending van het gelijkheidsbeginsel, doordat het definitief 
vastgestelde plan tot stand gekomen is met toepassing van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage 
over een ruimtelijk uitvoeringsplan. Dat besluit zou een onverantwoorde ongelijke 
behandeling inhouden van personen die wensen betrokken te worden bij de publieke 
consultatie over de inhoudsafbakening van een plan-MER voor een ruimtelijk uitvoeringsplan 
dat wordt opgemaakt volgens de regels die gelden wanneer het integratiespoor wordt gevolgd, 
en de personen die wensen betrokken te worden bij de publieke consultatie over een 
plan-MER volgens de algemene regeling. 
 
 De geldigverklaring geldt voor gewestelijke, provinciale en gemeentelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen waarvoor de beslissing van de dienst Mer over de volledigheid van de 
nota voor publieke consultatie genomen werd vóór de inwerkingtreding van dit artikel. 
 
 De geldigverklaring geldt tot het tijdstip van de inwerkingtreding van een ruimtelijk 
uitvoeringsplan dat, voor het gebied waarop het betrekking heeft, het geldig verklaarde 
ruimtelijke uitvoeringsplan vervangt. 
 
 § 2.  De Vlaamse Regering is ertoe gemachtigd de besluiten houdende definitieve 
vaststelling van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen die volgens een 
vernietigingsarrest van de Raad van State aangetast zijn door een schending, vermeld in § 1, 
voor de toekomst ongewijzigd vast te stellen voor de percelen waarop het arrest betrekking 
heeft. 
 
 De provincieraad is ertoe gemachtigd de besluiten houdende definitieve vaststelling van 
provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen die volgens een vernietigingsarrest van de Raad 
van State aangetast zijn door een schending, vermeld in § 1, voor de toekomst ongewijzigd 
vast te stellen voor de percelen waarop het arrest betrekking heeft. De Vlaamse Regering is er 
tevens toe gemachtigd deze besluiten opnieuw goed te keuren. 
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 De gemeenteraad is ertoe gemachtigd de besluiten houdende definitieve vaststelling van 
gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen die volgens een vernietigingsarrest van de Raad 
van State aangetast zijn door een schending, vermeld in § 1, voor de toekomst ongewijzigd 
vast te stellen voor de percelen waarop het arrest betrekking heeft. De deputatie is er tevens 
toe gemachtigd deze besluiten opnieuw goed te keuren ». 
 

 B.2.  De in het geding zijnde bepaling beoogt de gewestelijke, provinciale en 

gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) onvatbaar te maken voor de 

onwettigheid waardoor zij zijn aangetast, hetzij door die plannen geldig te verklaren (§ 1), 

hetzij door te machtigen die plannen ongewijzigd opnieuw vast te stellen wanneer zij reeds 

door de Raad van State zijn vernietigd (§ 2). 

 

 De onwettigheid waardoor de plannen zijn aangetast, betreft de gebrekkige mogelijkheid 

tot inspraak van de belanghebbenden bij de totstandkoming van de plannen, meer bepaald 

wanneer die inspraak plaatsvond met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 

18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een 

ruimtelijk uitvoeringsplan (hierna : Integratiespoorbesluit). Dat besluit voert een afzonderlijke 

regeling in die afwijkt van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 

betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma’s (het zogenaamde 

« plan-MER »). 

 

 B.3.  Bij zijn arrest van 12 augustus 2011 (nr. 214.791, Peleman e.a.) heeft de Raad van 

State het Integratiespoorbesluit onwettig bevonden en met toepassing van artikel 159 van de 

Grondwet buiten toepassing gelaten. 

 

 De Raad van State stelde allereerst vast dat het decreet van 5 april 1995 houdende 

algemene bepalingen inzake milieubeleid (hierna : DABM) voor de opmaak van een 

plan-MER 

 

 « zowel volgens de algemene regeling als volgens een regeling vastgesteld voor het 
volgen van het integratiespoor aan de administratie eenzelfde verplichting oplegt, met name 
enerzijds ‘ de volledig verklaarde kennisgeving ’, d.i. de door de initiatiefnemer van het MER 
aan de administratie betekende nota met betrekking tot de reikwijdte, het detailleringsniveau 
en de aanpak van het plan-MER, respectievelijk ‘ de volledig verklaarde nota voor publieke 
consultatie ’, die eenzelfde inhoud heeft, ter beschikking te stellen van het publiek en 
anderzijds bij de bekendmaking ervan duidelijk aan te geven dat het publiek en de instanties 
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over een termijn van dertig dagen beschikken om eventuele opmerkingen aan de administratie 
te bezorgen ». 
 

 Vervolgens merkte de Raad van State op dat de onderscheiden besluiten van de Vlaamse 

Regering evenwel een verschillende regeling van bekendmaking aan het publiek bevatten :  

 

 « In de algemene regeling wordt aan de bevoegde administratie de verplichting opgelegd 
via een bericht in ten minste één krant of in het gemeentelijk infoblad dat in de betrokken 
gemeente of gemeenten verspreid wordt, én door aanplakking op de aanplakplaatsen van de 
betrokken gemeente of gemeenten, te ‘ melden ’ dat de volledig verklaarde kennisgeving kan 
worden geraadpleegd op de aangegeven plaatsen, terwijl deze meldingsplicht niet wordt 
opgelegd in de voor het integratiespoor geldende regeling, en er in laatstgenoemde regeling 
wat betreft de kennisgeving aan het publiek mee wordt volstaan de betrokken nota voor 
publieke consultatie ter inzage te leggen op de aangegeven plaatsen ». 
 

 De Raad van State leidt daaruit af dat  

 

 « de mogelijkheid voor het publiek om kennis te nemen van enerzijds de bedoelde 
‘ volledig verklaarde kennisgeving ’ in de algemene regeling en anderzijds van ‘ de volledig 
verklaarde nota voor publieke consultatie ’ in de regeling bepaald voor het integratiespoor op 
ongelijke wijze wordt geregeld, derwijze dat het publiek in de laatstgenoemde regeling op een 
ernstige wijze wordt beknot in zijn mogelijkheden om met betrekking tot deze nota binnen de 
voorziene termijn zijn opmerkingen en bezwaren te kunnen laten gelden. In tegenstelling 
overigens tot de overheden en instanties die met een aangetekende brief of via de 
elektronische post met ontvangstmelding ‘ op de hoogte worden gebracht van de publicaties 
op de websites ’, wordt het publiek in laatstgenoemd geval immers op geen enkele wijze op 
de hoogte gebracht van deze ‘ publicaties ’ ». 
 

 De Raad van State komt tot het besluit dat  

 

 « de rechtzoekenden die wensen betrokken te worden bij de publieke consultatie over de 
inhoudsafbakening van een plan-MER voor een RUP dat wordt opgemaakt volgens de regels 
die gelden wanneer het integratiespoor wordt gevolgd, en de rechtzoekenden die wensen 
betrokken te worden bij de publieke consultatie over een plan-MER volgens de algemene 
regeling, ongelijk worden behandeld, dat deze ongelijke behandeling volgt uit het verschil in 
de regelgeving vervat in de uitvoeringsbesluiten die zijn genomen op grond van dezelfde in 
het DABM opgelegde verplichtingen, en dat die ongelijke behandeling op het eerste gezicht 
haar verantwoording niet vindt in de specificiteit van het integratiespoor zoals deze in het 
DABM is bepaald ». 
 

 Die vaststelling noopt de Raad van State ertoe 

 

 « het besluit van de Vlaamse regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor 
voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan, te dezen met toepassing 
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van artikel 159 van de Grondwet in zoverre wegens niet overeenstemming met de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet buiten toepassing te laten ». 
 

 In het verwijzingsarrest bevestigt de Raad van State het voormelde standpunt en voegt 

eraan toe : 

 

 « Argumenten zoals efficiëntie, snelheid, duurzaamheid en grotere bereikbaarheid voor 
het grote publiek van een publicatie op internet nemen niet weg dat de raadpleging door 
belanghebbenden van de website van de bevoegde overheid, van de dienst MER of op het 
gemeentehuis van de betrokken gemeenten in hoofde van die belanghebbenden de wetenschap 
veronderstellen dat de volledig verklaarde kennisgeving/nota voor publieke consultatie ter 
inzage is gelegd. De algemene regeling draagt bij tot die wetenschap doordat via een bericht 
in ten minste één krant of in het gemeentelijk infoblad dat in de betrokken gemeente of 
gemeenten verspreid wordt, én door aanplakking op de aanplakplaatsen van de betrokken 
gemeente of gemeenten, wordt gemeld dat de volledig verklaarde kennisgeving tegelijkertijd 
via de aangegeven kanalen kan worden geraadpleegd. De regeling vervat in het besluit van 
18 april 2008 voorziet niet in een dergelijke melding dat de volledig verklaarde nota voor 
publieke consultatie ter inzage wordt gelegd door publicatie op de website van de bevoegde 
overheid, op de website van de dienst Mer en op het gemeentehuis ». 
 

 B.4.  Het verwijzende rechtscollege vraagt of artikel 7.4.1/2 VCRO, zoals ingevoegd bij 

artikel 35 van het decreet van 11 mei 2012, bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met het rechtszekerheidsbeginsel. 

 

 B.5.  Bij zijn arrest nr. 114/2013 van 31 juli 2013 heeft het Hof artikel 35 van het decreet 

van 11 mei 2012 evenwel vernietigd. 

 

 B.6.  Zonder dat het nodig is de door de Vlaamse Regering, de Regie der Gebouwen en 

de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen opgeworpen excepties van onontvankelijkheid 

te onderzoeken, stelt het Hof vast dat vanwege die vernietiging de prejudiciële vraag zonder 

voorwerp is geworden. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 stelt vast dat de prejudiciële vraag zonder voorwerp is. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 

31 juli 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 5498 en 5522 

 
 

Arrest nr. 116/2013 
van 31 juli 2013 

 
 
 
 

A R R E S T 
___________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 29bis, § 1, tweede lid, van de wet van 

21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 

motorrijtuigen, zoals dat artikel werd gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 19 januari 2001 

tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de regeling inzake automatische vergoeding 

van de schade, geleden door zwakke weggebruikers en passagiers van motorrijtuigen, gesteld 

door de Politierechtbank te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 a.  Bij vonnis van 28 september 2012 in zake de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten 
tegen de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB), waarvan de 
expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 10 oktober 2012, heeft de Politierechtbank 
te Brussel de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 29bis, § 1, tweede lid, van de wet van 21 november 1989 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, gewijzigd bij de wet van 
19 januari 2001, in die zin geïnterpreteerd dat het de verkeersongevallen die zich voordoen in 
een spoorvoertuig dat is gebonden aan een spoorweg die volledig afgezonderd is van het 
verkeer op de in artikel 2, § 1, van dezelfde wet beoogde plaatsen, niet uitsluit van de regeling 
van de automatische vergoeding, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet ? ». 
 
 b.  Bij vonnis van 23 november 2012 in zake de nv « Axa Belgium » tegen de Nationale 
Maatschappij der Belgische Spoorwegen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is 
ingekomen op 27 november 2012, heeft de Politierechtbank te Brussel de volgende 
prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 29bis, § 1, tweede lid, van de wet van 21 november 1989 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, gewijzigd bij de wet van 
19 januari 2001, in die zin geïnterpreteerd dat het de passagiers die het slachtoffer zijn van 
verkeersongevallen die zich voordoen tussen spoorvoertuigen die rijden op een spoorweg die 
volledig afgezonderd is van het verkeer op de in artikel 2, § 1, van dezelfde wet beoogde 
plaatsen, niet uitsluit van de regeling van de automatische vergoeding, de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet ? ». 
 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5498 en 5522 van de rol van het Hof, werden 
samengevoegd. 
 
 
 a)  In de zaak nr. 5498 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, waarvan de kantoren zijn gevestigd te 
1031 Brussel, Haachtsesteenweg 579/40; 
 
 -  de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB), met 
maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Koningsstraat 76; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) en de 
Ministerraad hebben memories van antwoord ingediend. 
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 b)  In de zaak nr. 5522 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de nv « Axa Belgium », met maatschappelijke zetel te 1170 Brussel, Vorstlaan 25; 
 
 -  de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, met maatschappelijke zetel te 
1060 Brussel, Hallepoortlaan 40; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en de Ministerraad hebben 
memories van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 27 juni 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. M. Timmery loco Mr. T. Hallet, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Landsbond der Christelijke Mutualiteiten; 
 
 .  Mr. P. Galand en Mr. V. Godfrind, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB); 
 
 .  Mr. G. Kuyper, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Nationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen; 
 
 .  Mr. L. Schuermans, advocaat bij de balie te Turnhout, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers P. Nihoul en E. De Groot verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in de bodemgeschillen 
 
 De Politierechtbank te Brussel stelt in twee gedingen een vraag aan het Hof. Beide zaken hebben 
betrekking op ongevallen in een spoorvoertuig, namelijk, in de zaak nr. 5498, in de metro en, in de zaak 
nr. 5522, in een trein. De slachtoffers van de ongevallen zijn passagiers die gewond zijn geraakt terwijl zij zich 
tussen twee stations in de betrokken voertuigen bevonden. In de zaak nr. 5498 is het slachtoffer gevallen nadat 
het voertuig bruusk had geremd. In de zaak nr. 5522 is het slachtoffer, dat zich in een trein bevond, ernstig 
gewond geraakt toen de trein met een andere trein is gebotst. In beide zaken hebben de instellingen die de 
slachtoffers hebben vergoed, bij de Politierechtbank vorderingen ingesteld op grond van artikel 29bis van de wet 
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van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, teneinde 
de vennootschappen die eigenaar zijn van de betrokken voertuigen, de Maatschappij voor het Intercommunaal 
Vervoer te Brussel en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, ertoe te horen veroordelen hun de 
uitgaven terug te betalen die zij als gevolg van de ongevallen hebben gemaakt. 
 
 Na te hebben bevestigd dat zij bevoegd is om kennis te nemen van de vorderingen, haalt de 
Politierechtbank het arrest nr. 35/2012 van 8 maart 2012 van het Hof aan en gaat zij de draagwijdte van die 
rechtspraak na voor de ongevallen die hebben geleid tot de voor haar hangende vorderingen. Zij is van mening 
dat de binnenkant van een metrostel of van een trein niet kan worden beschouwd als een plaats die volledig 
afgezonderd is van het verkeer, dat het ofwel gaat om een openbare ruimte waar iedereen zich kan begeven, 
ofwel om een niet-openbare ruimte die evenwel openstaat voor een bepaald aantal personen die het recht hebben 
om er te komen. Zij geeft evenwel aan dat zij, volgens het voormelde arrest van het Hof, artikel 29bis van de wet 
onmogelijk kan toepassen, omdat de ongevallen zich hebben voorgedaan terwijl het voertuig in eigen bedding 
reed, hetgeen onder passagiers die binnenin een aan een spoorweg gebonden voertuig gewond geraken een 
discriminatie met zich zou kunnen meebrengen naar gelang van de plaats waar het voertuig zich bevindt wanneer 
het ongeval zich voordoet. Het stelt bijgevolg de voormelde vragen aan het Hof. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  De Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, eisende partij voor de Politierechtbank te Brussel in de 
zaak nr. 5498, verzoekt het Hof de prejudiciële vragen ontkennend te beantwoorden. Hij voert aan dat, in het 
geval van aan een spoorweg gebonden voertuigen, het feit dat die voertuigen steeds in eigen bedding rijden 
redelijk verantwoordt dat het toepassingsgebied van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 op de 
ongevallen die zich op privéterreinen voordoen, niet is beperkt. Hij is van mening dat het niet onredelijk is te 
voorzien in een verschillend toepassingsgebied van de regeling van de automatische vergoeding naargelang bij 
het ongeval al dan niet een aan een spoorweg gebonden voertuig betrokken is. Hij beschouwt dat de oplossing 
waarvoor in het voormelde arrest nr. 35/2012 van het Hof is gekozen, niet kan worden toegepast op de situatie 
waarin de passagier van een aan een spoorweg gebonden voertuig zich bevindt, omdat het risico dat dat voertuig 
voor de passagier creëert, hetzelfde is, ongeacht of dat voertuig zich bevindt op een spoorweg die volledig 
afgezonderd is van het verkeer dan wel rijdt op de in artikel 2, § 1, van de wet van 21 november 1989 beoogde 
plaatsen. Hij voegt eraan toe dat een bevestigend antwoord op de onderhavige prejudiciële vragen ongetwijfeld 
zou leiden tot een ongrondwettig verschil in behandeling onder de passagiers van een spoorvoertuig die het 
slachtoffer van een verkeersongeval zijn, naar gelang van de plaats waarop het voertuig zich op het ogenblik van 
het ongeval bevindt. 
 
 A.2.  De nv « Axa Belgium », eisende partij voor de Politierechtbank te Brussel in de zaak nr. 5522, merkt 
op dat het voormelde arrest nr. 35/2012 geenszins het geval beoogt van de spoorwegongevallen waarvan de 
treinpassagiers het slachtoffer zijn. Zij voert aan dat de binnenkant van de trein, waar het ongeval zich te dezen 
heeft voorgedaan, een plaats is die wordt beoogd in artikel 2, § 1, van de wet van 21 november 1989, omdat het 
gaat om een voor het publiek toegankelijk terrein of op zijn minst om een niet-openbaar terrein dat evenwel 
toegankelijk is voor een bepaald aantal personen die het recht hebben om er te komen. Zij is van mening dat, 
aangezien het voormelde arrest nr. 35/2012 die situatie niet beoogt, het te dezen niet zou kunnen worden 
toegepast, zo niet zou een discriminatie worden ingevoerd onder de passagiers die het slachtoffer zijn van een 
ongeval waarbij een aan een spoorweg gebonden voertuig is betrokken. Zij besluit dat, indien, in navolging van 
de rechtspraak van het Hof, het begrip risico de basis vormt voor de toepassing van het in het geding zijnde 
artikel 29bis, de prejudiciële vragen noodzakelijkerwijs ontkennend dienen te worden beantwoord. 
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 A.3.1.  De Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB), verwerende partij in de zaak 
nr. 5498, voert aan dat het ongeval dat aanleiding heeft gegeven tot het geschil, zich heeft voorgedaan in een 
metrostel dat reed op een plaats die geenszins wordt beoogd in artikel 2, § 1, van de wet van 21 november 1989. 
Zij is van mening dat die situatie fundamenteel verschilt van die welke zou voortvloeien uit een verkeersongeval 
waarbij een spoorvoertuig is betrokken dat rijdt op een in artikel 2, § 1, van de voormelde wet beoogde plaats. 
Zij preciseert dat dat verschil in situatie te maken heeft met de aanwezigheid of afwezigheid, naar gelang van het 
geval, van een mogelijke interactie tussen het spoorvoertuig en andere weggebruikers. Zij besluit hieruit dat de 
metropassagiers niet zijn onderworpen aan een risico dat analoog is aan hetwelk de passagiers lopen van een 
spoorvoertuig dat rijdt op een plaats waar het voertuig ertoe wordt gebracht andere weggebruikers te kruisen, 
omdat, wanneer het spoorvoertuig rijdt op een plaats waar het met andere gebruikers kan worden geconfronteerd, 
voor de passagiers een risico bestaat dat zij worden betrokken bij een aanrijding of een bruusk remmanoeuvre als 
gevolg van het gedrag van een derde. 
 
 A.3.2.  De MIVB voegt eraan toe dat de wetgever de wet van 25 augustus 1891 houdende herziening van 
de titel van het Wetboek van Koophandel betreffende de vervoerovereenkomst, niet heeft opgeheven, wet 
waarvan de artikelen 3 tot 5 bepalen dat de vervoerder aansprakelijk is voor de beschadiging of het verlies van 
de goederen alsmede voor de ongevallen waardoor de reizigers worden getroffen, indien hij niet bewijst dat de 
beschadiging, het verlies of het ongeval het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden 
toegerekend. Zij preciseert dat de slachtoffers van een ongeval waarbij een spoorvoertuig is betrokken op 
plaatsen die niet in artikel 2, § 1, van de wet van 21 november 1989 worden beoogd, het recht behouden om een 
schadevergoeding te eisen, ofwel krachtens de regels die zijn vastgesteld bij de voormelde wet van 28 augustus 
1891, ofwel krachtens artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek. Zij besluit hieruit dat het in het geding zijnde 
verschil in behandeling niet onevenredig is. 
 
 A.3.3.  Ten slotte is de MIVB van mening dat de gelijke behandeling van alle slachtoffers van ongevallen 
in een aan een spoorweg gebonden voertuig, ongeacht de plaats waar die zich voordoen, erop zou neerkomen de 
gelijkheid te verbreken tussen de eigenaars van die voertuigen en de verzekeraars, aangezien de eigenaars ertoe 
zouden zijn gehouden alle schadegevallen te vergoeden, terwijl de verzekeraars alleen de slachtoffers moeten 
vergoeden van een ongeval dat zich heeft voorgedaan op een plaats die wordt beoogd bij artikel 2, § 1, van de 
wet van 21 november 1989. Zij voegt eraan toe dat een ander aspect van de verbreking van de gelijkheid zou 
voortvloeien uit het feit dat de eigenaars van spoorvoertuigen ertoe zouden zijn gehouden de slachtoffers te 
vergoeden van schadegevallen die zich hebben voorgedaan op plaatsen waar het verkeersrisico nihil is. 
 
 A.4.1.  De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS), verwerende partij in de zaak 
nr. 5522, is van mening dat het uitgangspunt van de vraag, namelijk dat de binnenkant van een treinstel een voor 
het publiek toegankelijk terrein zou zijn in de zin van artikel 2, § 1, van de wet van 21 november 1989, verkeerd 
is. Zij is van mening dat een treinstel klaarblijkelijk geen terrein is. 
 
 A.4.2.  De NMBS is van mening dat de prejudiciële vraag des te minder relevant is daar de passagier van 
een trein een bescherming geniet die een voetganger gewoonlijk niet kan opeisen en die eigen is aan het 
vervoersrecht, omdat ten aanzien van hem, in zijn hoedanigheid van passagier, een resultaatsverbintenis bestaat 
voor zijn vervoer tot aan zijn bestemming, zodat hij, bijvoorbeeld na een val, zal worden vergoed, tenzij de 
vervoerder van het spoorvoertuig aantoont dat het geleden nadeel te wijten is aan een externe oorzaak, 
overeenkomstig artikel 4 van de voormelde wet van 25 augustus 1891. 
 
 A.4.3.  De NMBS zet uiteen dat artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 een ambigue juridische 
aard heeft : het gaat om een bepaling van het verzekeringsrecht, maar zij vertoont tevens de kenmerken van een 
aansprakelijkheidsnorm. Zij is van mening dat de rechtspraak van het Hof toelaat te denken dat een correcte 
toepassing van die bepaling een evaluatie van het verkeersrisico veronderstelt. Zij voert aan dat, los van het feit 
dat een treinstel vanzelfsprekend geen « terrein » in de zin van artikel 2, § 1, van de wet van 21 november 1989 
vormt, het verkeersrisico op de vrije spoorweg in wezen en statistisch verschillend is van alle andere 
verkeersrisico’s en zulks, zonder afbreuk te doen aan het recht van de passagier om te worden vergoed, niet op 
grond van het voormelde artikel 29bis, maar wel met toepassing van de reglementering betreffende het vervoer 
per spoor. 
 
 A.4.4.  Ten slotte vestigt de NMBS de aandacht van het Hof erop dat de prejudiciële vraag, naar het 
voorbeeld van die welke heeft geleid tot het arrest van 8 maart 2012, is gesteld in een geschil tussen de NMBS 
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en een wetsverzekeraar. Zij voert aan dat de uitbreiding van het toepassingsgebied van artikel 29bis, gekoppeld 
aan het mechanisme van subrogatie, heeft geleid tot een forse toename van het aantal verzoeken van de 
verzekeraars om de terugbetaling, door de ondernemingen voor het vervoer per spoor, te verkrijgen van de 
uitgaven ter dekking waarvan zij soms aanzienlijke premies innen. Zij is van mening dat het gaat om een 
anomalie : aangezien, volgens een maximale interpretatie van het toepassingsgebied van artikel 29bis van de wet 
van 21 november 1989, de ongevallen op sporen verkeersongevallen zouden zijn, zal een arbeidsongeval op een 
spoorwerf ipso facto ertoe leiden dat de NMBS de herverzekeraar van de wetsverzekeraar wordt. 
 
 A.5.1.  De Ministerraad, die in beide samengevoegde zaken tussenkomt, herinnert aan de rechtspraak van 
het Grondwettelijk Hof en aan die van het Hof van Cassatie. Hij voert aan dat de rechtspraak van dat laatste, de 
rechtspraak van de rechtscolleges ten gronde en de meeste rechtsleer ervan uitgaan dat de vergoedingsregeling 
van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 van toepassing moet zijn op de spoorongevallen, ongeacht 
de plaats waar dat ongeval zich heeft voorgedaan. 
 
 A.5.2.  In verband met het ongeval dat aanleiding heeft gegeven tot het geschil in de zaak nr. 5498 merkt de 
Ministerraad op dat het zich heeft voorgedaan vóór de wijziging van artikel 29bis, § 1, van de wet van 
21 november 1989, namelijk toen de wet geen bepalingen bevatte betreffende de aan een spoorweg gebonden 
voertuigen. Hij vraagt zich bijgevolg af of het opportuun is aan de verwijzende rechter te vragen om na te gaan 
of de aldus gestelde vraag nog noodzakelijk is om het geschil op te lossen en, in voorkomend geval, of hij de 
bewoordingen ervan niet moet wijzigen. 
 
 A.5.3.  Ten gronde vraagt de Ministerraad aan het Hof om de prejudiciële vragen ontkennend te 
beantwoorden, omdat, volgens hem, het onderscheid dat het Hof in het arrest nr. 35/2012 maakt naar gelang van 
de plaats waar het voertuig zich bevindt op het ogenblik van het ongeval, niet mogelijk is wanneer de zwakke 
weggebruiker een passagier is van het aan een spoorweg gebonden voertuig. Hij is immers van mening dat, 
wanneer het gaat om een passagier van een aan een spoorweg gebonden voertuig, het risico dat dat voertuig met 
zich meebrengt, niet in die zin kan worden beschouwd dat het substantieel verschilt naargelang het voertuig, op 
het ogenblik van het ongeval, op een spoorweg rijdt die al dan niet van het verkeer is afgezonderd. 
 
 A.5.4.  De Ministerraad geeft aan dat artikel 4 van de wet van 25 augustus 1891 betreffende de 
vervoersovereenkomsten geen gelijkwaardige oplossing biedt voor de slachtoffers van ongevallen waarbij 
reizigers zijn betrokken, omdat de uitvoering van die bepaling veronderstelt dat de vervoerder aansprakelijk 
wordt verklaard voor het ongeval, omdat die bepaling alleen van toepassing is op de vervoersovereenkomsten 
onder bezwarende titel en omdat de vervoerder aan elke aansprakelijkheid kan ontsnappen door aan te tonen dat 
het ongeval het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. Bovendien is de 
verjaringstermijn korter. 
 
 A.5.5.  De Ministerraad voegt eraan toe dat het onderscheid dat het Hof in het arrest van 8 maart 2012 heeft 
gemaakt, leidt tot rechtsonzekerheid voor de slachtoffers, passagiers of voetgangers. Hij onderstreept dat de 
oplossing waarvoor in dat arrest is gekozen, de bescherming van de zwakke weggebruiker beperkt en een 
discriminatie invoert onder de slachtoffers naar gelang van de plaats waar het ongeval zich voordoet. 
 
 A.6.1.  De MIVB antwoordt dat de feiten die ten grondslag liggen aan het geschil waarop het arrest 
nr. 35/2012 betrekking heeft, niet fundamenteel verschillen van die welke aanleiding hebben gegeven tot het 
geschil waarop de onderhavige prejudiciële vraag betrekking heeft. Zij is van mening dat, in beide gevallen, het 
fundamentele element waarmee rekening moet worden gehouden, het feit is dat de plaats van het ongeval een 
plaats is waar de spoorvoertuigen ertoe worden gebracht op een andere manier te rijden ten opzichte van de 
plaatsen waar ze andere gebruikers kunnen tegenkomen, zodat het risico er beperkter is. 
 
 A.6.2.  De MIVB voegt nog eraan toe dat het feit dat de voormelde wet van 25 augustus 1891 geen 
gelijkwaardige oplossing biedt, geen discriminatie creëert, aangezien die wetgeving, ook al is de uitvoering 
ervan dwingender voor de slachtoffers, die laatsten niet het recht ontneemt om de vergoeding van hun schade te 
vorderen en te verkrijgen. 
 
 A.6.3.  De MIVB voert aan dat de ondernemingen voor openbaar vervoer ertoe verplichten om het even 
welk slachtoffer te vergoeden, ongeacht de plaats waar het ongeval zich voordoet, ook voor de vervoerders en 
hun subsidiërende overheden een financiële last zonder precedent met zich zou meebrengen ten opzichte van de 
verzekeraars van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen. Zij herinnert in dat verband eraan dat de 
BA-motorrijtuigverzekeraars de toestemming hebben gekregen om de verzekeringspremies voor de dekking van 
het door de zwakke weggebruikers gelopen risico te verhogen, zodat dat risico ten laste wordt genomen door de 
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automobilisten die het creëren. De automatische vergoeding van om het even welk slachtoffer van een ongeval 
waarbij een transportvoertuig is betrokken, ten laste leggen van de vervoersondernemingen, komt daarentegen in 
werkelijkheid erop neer een deel van de last van de schadeloosstelling ten laste te leggen van alle burgers, 
hetgeen, volgens de tussenkomende partij, discriminerend is ten opzichte van de vergoedingsregeling op het 
gebied van de BA-motorrijtuigen. 
 
 A.6.4.  Ten slotte haalt de MIVB de Franse en Europese wetgeving ter zake aan. 
 
 A.7.  In haar memorie van antwoord deelt de NMBS het Hof mee dat de Rechtbank van eerste aanleg te 
Bergen, zitting hebbend in beroep, de lering van het arrest nr. 35/2012 heeft toegepast in het kader van de 
gevolgen van het spoorongeval te Buizingen, dat is hetzelfde ongeval als hetwelk ten grondslag ligt aan de 
procedure waarop de prejudiciële vraag in de zaak nr. 5522 betrekking heeft. Zij preciseert dat de Rechtbank 
heeft geoordeeld dat de in het voormelde arrest gekozen oplossing eveneens van toepassing is op de ongevallen 
waarbij de passagiers zijn betrokken van een trein die in eigen bedding rijdt. 
 
 A.8.  De Ministerraad antwoordt dat, in tegenstelling tot wat de MIVB aanvoert, het risico voor de 
passagiers van een aan een spoorweg gebonden voertuig dat in een tunnel rijdt, zoals een metro, niet nihil is, 
vermits een botsing mogelijk is, bijvoorbeeld met een ander voertuig dat in dezelfde richting rijdt of met een 
voertuig dat is ontspoord of een wissel heeft gemist. Hij voegt eraan toe dat de metrobestuurders eveneens 
kunnen worden geconfronteerd met andere gebruikers, alsook met voetgangers op de sporen. Hij herinnert eraan 
dat het risico dat de wetgever heeft willen opvangen, het risico is dat het voertuig voor de zwakke weggebruiker 
veroorzaakt. Ten slotte haalt hij het arrest nr. 130/2002 aan en leidt hij hieruit af dat het feit dat sommige 
passagiers van een aan een spoorweg gebonden voertuig in sommige omstandigheden een vergoeding zouden 
kunnen verkrijgen op grond van artikel 4 van de wet van 25 augustus 1891 betreffende de 
vervoersovereenkomsten, geen onderscheid kan verantwoorden onder de passagiers naargelang het 
verkeersongeval binnenin het voertuig waarvan zij het slachtoffer zijn geworden, zich heeft voorgedaan op een 
plaats die al dan niet volledig afgezonderd is van het verkeer. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vragen hebben betrekking op artikel 29bis, § 1, van de wet van 

21 november 1989 « betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 

motorrijtuigen », zoals gewijzigd bij de wet van 19 januari 2001 « tot wijziging van diverse 

bepalingen betreffende de regeling inzake automatische vergoeding van de schade, geleden 

door zwakke weggebruikers en passagiers van motorrijtuigen », dat bepaalt : 

 

 « Bij een verkeersongeval waarbij een of meer motorrijtuigen betrokken zijn, op de 
plaatsen bedoeld in artikel 2, § 1, wordt, met uitzondering van de stoffelijke schade en de 
schade geleden door de bestuurder van elk van de betrokken motorrijtuigen, alle schade 
geleden door de slachtoffers en hun rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels 
of het overlijden, met inbegrip van de kledijschade, hoofdelijk vergoed door de verzekeraars 
die de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder of de houder van de motorrijtuigen 
overeenkomstig deze wet dekken. Deze bepaling is ook van toepassing indien de schade 
opzettelijk werd veroorzaakt door de bestuurder. 
 
 Bij een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig is betrokken dat aan spoorstaven is 
gebonden, rust de verplichting tot schadevergoeding die in het voorgaande lid is bepaald, op 
de eigenaar van het motorrijtuig. 
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 […] ». 
 

 De vragen hebben meer bepaald betrekking op het tweede lid van die bepaling. 

 

 B.2.1.  Zoals de Ministerraad opmerkt, heeft het ongeval dat aan de oorsprong ligt van het 

geschil dat heeft geleid tot de in de zaak nr. 5498 gestelde vraag, zich voorgedaan op 

12 september 2000, dus vóór de wijziging van de in het geding zijnde bepaling bij de wet van 

19 januari 2001. 

 

 B.2.2.  Vóór de inwerkingtreding van de wet van 19 januari 2001 sloot artikel 29bis van 

de wet van 21 november 1989 van het toepassingsgebied ervan de verkeersongevallen uit 

waarbij een aan een spoorweg gebonden voertuig betrokken is. Die uitsluiting heeft het Hof in 

zijn arrest nr. 92/98 van 15 juli 1998 strijdig geacht met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, waarna de wetgever het tweede lid in de eerste paragraaf van artikel 29bis van de 

wet van 21 november 1989 heeft ingevoegd. 

 

 B.2.3.  De verwijzende rechter preciseert in zijn verwijzingsbeslissing dat, indien hij op 

de gevolgen van het ongeval waarop de zaak nr. 5498 betrekking heeft, artikel 29bis moet 

toepassen in de versie ervan vóór de wijziging bij de wet van 19 januari 2001, hij evenwel, 

krachtens het voormelde arrest nr. 92/98, moet vaststellen dat die bepaling ongrondwettig is in 

zoverre zij van het toepassingsgebied ervan de motorvoertuigen uitsluit die aan een spoorweg 

zijn gebonden en die bepaling bijgevolg moet toepassen in een interpretatie die haar conform 

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet maakt. 

 

 B.2.4.  Uit hetgeen voorafgaat, vloeit voort dat de prejudiciële vraag in de zaak nr. 5498, 

in zoverre die artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 beoogt, zoals het is gewijzigd 

bij de wet van 19 januari 2001 teneinde het bestaanbaar te maken met de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet, en dit als gevolg van het voormelde arrest nr. 92/98, relevant is in het licht 

van het voor de verwijzende rechter hangende geschil. 

 

 B.3.  De prejudiciële vragen hebben betrekking op ongevallen die zich hebben 

voorgedaan binnen een aan een spoorweg gebonden voertuig. De slachtoffers van die 

ongevallen waren passagiers van die voertuigen. Het Hof beperkt zijn onderzoek tot die 

hypothese. 
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 B.4.  Het Hof wordt verzocht de bestaanbaarheid na te gaan, met de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet, van artikel 29bis, § 1, tweede lid, van de wet van 21 november 1989 in die 

interpretatie dat die bepaling de ongevallen die zich voordoen binnen een aan een spoorweg 

gebonden motorrijtuig, terwijl het voertuig zich bevindt op een plaats die volledig 

afgezonderd is van het verkeer, niet uitsluit van de daarin bepaalde regeling van automatische 

vergoeding. 

 

 B.5.1.  Bij zijn arrest nr. 35/2012 van 8 maart 2012 heeft het Hof voor recht gezegd dat 

de in het geding zijnde bepaling, in zoverre zij de verkeersongevallen waarbij een trein 

betrokken is die rijdt op een spoorweg die volledig is afgezonderd van het verkeer op de 

plaatsen bedoeld in artikel 2, § 1, van de wet van 21 november 1989, niet uitsluit van de 

regeling inzake automatische schadevergoeding, in strijd is met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet. 

 

 B.5.2.  De zaak die aanleiding heeft gegeven tot dat arrest, had betrekking op een ongeval 

met een voetganger die zich op of in de nabijheid van een spoorweg bevond en die door een 

trein is aangereden, terwijl die laatste reed op een plaats waar de spoorweg volledig 

afgezonderd was van de voor het verkeer opengestelde wegen. 

 

 De hypothese van het ongeval waarvan het slachtoffer een passagier van het voertuig is, 

verschilt fundamenteel van dat van het ongeval met een voetganger die zich bevindt op of in 

de nabijheid van de weg. Het antwoord van het Hof op de in het arrest nr. 35/2012 gestelde 

vraag kan in de onderhavige zaken dus niet worden gevolgd. 

 

 B.6.1.  Wat de spoorvoertuigen betreft, vermocht de wetgever rekening te houden met het 

risico dat zij voor de andere weggebruikers veroorzaken wanneer die spoorvoertuigen rijden 

op plaatsen die niet volledig zijn afgezonderd van de plaatsen bedoeld in artikel 2, § 1, van de 

in het geding zijnde wet, omdat dat risico vergelijkbaar is met het risico dat wordt veroorzaakt 

door andere voertuigen. Dat geldt zelfs wanneer het verkeer op de openbare weg tijdelijk 

verboden is door het neerlaten van veiligheidsbarrières of door verkeerslichten bestemd om 

treinen te laten doorrijden. 
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 B.6.2.  Bij zijn voormelde arrest nr. 35/2012 heeft het Hof evenwel geoordeeld dat, 

wanneer de trein op een spoorweg rijdt die volledig afgezonderd is van het verkeer op de 

plaatsen bedoeld in het voormelde artikel 2, § 1, het risico dat door dat voertuig wordt 

veroorzaakt voor de zwakke weggebruiker, diende te worden beschouwd als wezenlijk 

verschillend van het risico dat voor diezelfde weggebruiker wordt veroorzaakt door 

voertuigen die op de in het voormelde artikel 2, § 1, bedoelde plaatsen rijden. 

 

 Het heeft daaruit besloten dat, in zoverre zij de eigenaars van treinen ertoe verplicht de 

schade te vergoeden die voortvloeit uit een ongeval dat zich in die omstandigheden heeft 

voorgedaan, de in het geding zijnde bepaling niet redelijk is verantwoord. 

 

 B.6.3.  Het feit dat het aan een spoorweg gebonden voertuig zich bevindt op een plaats 

die volledig afgezonderd is van de rest van het verkeer heeft daarentegen geen enkel gevolg 

voor het risico dat dat voertuig inhoudt voor de passagiers die zich daarbinnen bevinden. Er is 

derhalve geen enkele redelijke verantwoording om de verkeersongevallen waarbij een 

voertuig is betrokken dat op een spoorweg rijdt die volledig afgezonderd is van het verkeer op 

de plaatsen bedoeld in artikel 2, § 1, van de wet van 21 november 1989, wanneer het 

slachtoffer van het ongeval een passagier van het betrokken voertuig is, uit te sluiten van de 

regeling van de automatische vergoeding die is ingevoerd bij artikel 29bis van dezelfde wet. 

 

 B.7.1.  Voor het overige, in tegenstelling tot wat de MIVB en de NMBS aanvoeren, 

voorziet artikel 4 van de wet van 25 augustus 1891 « houdende herziening van de titel van het 

Wetboek van Koophandel betreffende de vervoerovereenkomst » voor de passagiers van een 

voertuig die het slachtoffer van een ongeval zijn, niet in een vergoedingsregeling die 

gelijkwaardig is aan die van de in het geding zijnde bepaling, omdat, naast andere verschillen, 

de vervoerder zich in het eerste geval kan laten vrijstellen van zijn aansprakelijkheid door aan 

te tonen dat het ongeval het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden 

toegerekend. 

 

 B.7.2.  Aangezien, zoals aangegeven in B.6.3, het niet redelijk verantwoord zou zijn om 

de passagiers van een aan een spoorweg gebonden voertuig die het slachtoffer van een 

ongeval zijn, verschillend te behandelen naar gelang van de plaats waar dat ongeval zich 

voordoet, zou artikel 4 van de wet van 25 augustus 1891, dat niet voorziet in een 
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vergoedingsregeling die gelijkwaardig is aan die van de in het geding zijnde bepaling, het Hof 

niet ertoe kunnen brengen de prejudiciële vragen bevestigend te beantwoorden. 

 

 B.8.  De prejudiciële vragen dienen ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 In zoverre het de verkeersongevallen waarbij een voertuig is betrokken dat op een 

spoorweg rijdt die volledig is afgezonderd van het verkeer op de plaatsen bedoeld in artikel 2, 

§ 1, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, wanneer het slachtoffer van het ongeval 

een passagier van dat voertuig is, niet uitsluit van de regeling van de automatische 

vergoeding, schendt artikel 29bis, § 1, tweede lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 

19 januari 2001, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 31 juli 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5424 

 
 

Arrest nr. 117/2013 
van 7 augustus 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 8 januari 2012 « tot 

wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 

en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door 

middel van leidingen », ingesteld door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit 

en het Gas (CREG). 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, 

P. Nihoul en F. Daoût, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter R. Henneuse, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 15 juni 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 18 juni 2012, heeft de Commissie voor de 
Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG), met zetel te 1040 Brussel, 
Nijverheidsstraat 26-38, beroep tot gedeeltelijke vernietiging ingesteld van de wet van 
8 januari 2012 « tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige 
produkten en andere door middel van leidingen » (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad 
van 11 januari 2012). 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de nv « Marcinelle Energie », waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 
6030 Marchienne-au-Pont, rue de la Providence 150; 
 
 -  de opdrachthoudende vereniging « Intercommunale voor Energie » (IVEG), waarvan 
de zetel is gevestigd te 2660 Hoboken, Antwerpsesteenweg 260, en de opdrachthoudende 
vereniging « Infrax West », waarvan de zetel is gevestigd te 8820 Torhout, Noordlaan 9; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De verzoekende partij heeft een memorie van antwoord ingediend, en de nv « Marcinelle 
Energie », de opdrachthoudende vereniging « Intercommunale voor Energie » (IVEG), de 
opdrachthoudende vereniging « Infrax West » en de Ministerraad hebben ook memories van 
wederantwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 16 april 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. P. de Bandt, Mr. D. Verhoeven en Mr. D. Vaxelaire, loco Me. D. Lindemans, 
advocaten bij de balie te Brussel, voor de verzoekende partij; 
 
 .  Mr. L. Depré, advocaat bij de balie te Brussel, voor de nv « Marcinelle Energie »; 
 
 .  Mr. T. Chellingsworth en Mr. D. Vanherck, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
opdrachthoudende vereniging « Intercommunale voor Energie » (IVEG) en voor de 
opdrachthoudende vereniging « Infrax West »; 
 
 .  Mr. G. Block, Mr. L. Cozigou en Mr. L. Hage, advocaten bij de balie te Brussel, voor 
de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J. Spreutels en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 
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 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de bestreden bepalingen 
 
 A.1.1.  De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (hierna : CREG) en de 
Ministerraad wijzen erop dat de bestreden wet de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt (hierna : « Elektriciteitswet ») en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van 
gasachtige produkten en andere door middel van leidingen (hierna : « Gaswet ») wijzigt teneinde de volgende 
Europese richtlijnen en verordeningen om te zetten en uitvoering eraan te geven : 
 
 -  de richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG 
(hierna : « richtlijn 2009/72/EG »); 
 
 -  de richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG 
(hierna : « richtlijn 2009/73/EG »); 
 
 -  de richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van 
het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van 
Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG (hierna : « richtlijn 2009/28/EG »); 
 
 -  de verordening (EG) nr. 713/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot oprichting 
van een Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (hierna : « verordening (EG) 
nr. 713/2009 »); 
 
 -  de verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende 
de voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1228/2003 (hierna : « verordening (EG) nr. 714/2009 »); 
 
 -  de verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende 
de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten en tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1775/2005 (hierna : « verordening (EG) nr. 715/2009 »). 
 
 A.1.2.  De twee eerste richtlijnen en de verordeningen maken deel uit van wat doorgaans het « derde 
energiepakket » wordt genoemd, dat ertoe strekt de totstandbrenging van de interne markt mogelijk te maken. 
 
 De richtlijn 2009/72/EG strekt ertoe gemeenschappelijke regels in te voeren inzake productie, transmissie, 
distributie en levering van elektriciteit. Zij stelt eveneens de verplichtingen op het gebied van de universele 
dienstverlening en de rechten voor consumenten vast. Ten slotte verduidelijkt zij de verplichtingen op het gebied 
van mededinging, terwijl de richtlijn 2009/73/EG ertoe strekt gemeenschappelijke regels in te voeren inzake 
vervoer, distributie, levering en opslag van gas. 
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 A.1.3.  De Ministerraad voegt daaraan toe dat die maatregelen, die in 2003 waren voorafgegaan door 
richtlijnen met betrekking tot de liberalisering van de elektriciteits- en de gasmarkt, ertoe strekken de 
onafhankelijkheid van de nationale regulerende instanties te vergroten (de bestreden wet bekleedt de CREG 
aldus met de bevoegdheid om de tariefmethodologieën vast te stellen die - overeenkomstig het arrest 
nr. 97/2011 - niet langer bij koninklijk besluit zullen worden vastgesteld en voorziet erin dat zij enkel nog 
rekenschap zal moeten afleggen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers), de consumentenbescherming te 
versterken (de bestreden wet versterkt daartoe de bevoegdheden van de CREG) en de beheerders van 
elektriciteitstransmissienetten en van aardgasvervoersnetten te ontvlechten, namelijk de « unbundling » (hetgeen 
in België reeds was verwezenlijkt, zodat de bestreden wet zich in dat verband beperkt tot vormwijzigingen en tot 
het voorzien in certificeringsprocedures). 
 
 A.1.4.  De Ministerraad wijst eveneens erop dat de bestreden wet is ontstaan uit een proces van intens 
overleg tijdens hetwelk de CREG, onder het mom van een studie waartoe zij bij de Gaswet en de 
Elektriciteitswet is gemachtigd, wijzigingen heeft voorgesteld die in de wetgeving moesten worden aangebracht, 
terwijl die bevoegdheid enkel de wetgever toekomt. Sommige van die voorstellen werden aangenomen, andere 
niet, hetgeen wellicht het onderhavige beroep verklaart, terwijl de bestreden wet de in de Europese normen 
bedoelde maatregelen nochtans volledig in werking heeft gesteld. 
 
 A.1.5.  In haar memorie van antwoord wijst de CREG erop dat de desbetreffende studie enkel ertoe strekte 
via grondige analyses bij te dragen tot de kwaliteit van het wetgevend werk. Omzettingsfouten komen immers 
vaak voor en uit het aantal door de Ministerraad erkende « tikfouten » van de wetgever blijkt dat die analyses 
relevant waren. 
 
 A.1.6.  In zijn memorie van wederantwoord verwijst de Ministerraad naar de prejudiciële vragen die hij in 
zijn memorie heeft voorgesteld te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie en waarop het antwoord 
doorslaggevend zou zijn om zich uit te spreken over de geldigheid van de omzetting van de richtlijnen in 
Belgisch recht. Hij verwondert zich erover dat de nationale regulerende instantie, verzoekende partij, het voorstel 
om prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie niet steunt, omdat zij zulks niet 
zelf heeft voorgesteld, en verzoekt erom die prejudiciële vragen te stellen. 
 
 Hij wijst bovendien erop dat de materiële vergissingen in de tekst zullen worden gecorrigeerd. 
 
 
 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 
 
 Met betrekking tot het belang van de verzoekende partij om in rechte te treden 
 
 A.2.1.  De CREG zet uiteen dat zij als federale instelling voor de regulering van de aardgas- en de 
elektriciteitsmarkt, belast met raadgevende taken en taken van toezicht en controle en ertoe gemachtigd alle 
maatregelen te nemen teneinde de in artikel 23, § 1, van de Elektriciteitswet en de in artikel 15/14, § 1, van de 
Gaswet vastgestelde doelstellingen te bereiken, een belang heeft bij het vorderen van de vernietiging van 
bepalingen die een inbreuk plegen op de Europese normen waarvan zij de omzetting en de uitvoering beweren te 
verzekeren, die afbreuk doen aan de bevoegdheden die de wetgever wordt geacht haar bij die omzetting toe te 
wijzen en die richtlijnen die het haar mogelijk maken de correcte toepassing van het Europese reguleringskader 
te verzekeren, niet correct omzetten. Zij voegt daaraan toe dat zij, rekening houdend met de rechtspraak van het 
arrest « Fratelli Costanzo » van het Hof van Justitie van de Europese Unie (zaak C-103/88), zoals alle 
bestuursorganen ertoe is gehouden de nationaalrechtelijke bepalingen te weren die indruisen tegen voldoende 
onvoorwaardelijke en nauwkeurige bepalingen van de betrokken richtlijnen; de rechtsonzekerheid die daaruit 
voortvloeit, biedt haar de mogelijkheid te doen blijken van het belang bij het vorderen van de vernietiging van 
die bepalingen bij een arrest met een werking erga omnes en ex tunc. 
 
 
 Met betrekking tot het belang van de tussenkomende partijen om in rechte te treden 
 
 A.2.2.1.  De nv « Marcinelle Energie » rechtvaardigt haar belang bij de tussenkomst door de omstandigheid 
dat zij meent het mechanisme te kunnen genieten dat is ingevoerd bij artikel 4, 6°, van de bestreden wet waarvan 
de vernietiging door de verzoekende partij wordt gevorderd. 
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 Zij wijst erop dat zij een zogenaamde « STEG »-elektriciteitscentrale (stoom- en gasturbine) van 420 MW 
heeft gebouwd en exploiteert. Krachtens een contract voor aansluiting op het net dat met de 
elektriciteitstransmissienetbeheerder ELIA is gesloten, injecteert zij de elektriciteit die zij produceert, sedert 
2011 in het hoogspanningsnet (150 kV). Zij zet uiteen dat het bestreden artikel 4, 6°, ertoe strekt de komst van 
nieuwkomers op de Belgische markt van de elektriciteitsproductie te bevorderen door de risico’s van een boete 
vanwege de transmissienetbeheerder te verminderen waaraan zij zich blootstellen bij een verschil tussen het 
volume van de beoogde productie en dat van de daadwerkelijke productie, aangezien die beheerder hun de 
verplichting oplegt om a priori, kwartier per kwartier, het beoogde volume mee te delen. Een nieuwkomer wordt 
des te meer gestraft daar de productie, tijdens de testperiode, aan bepaalde toevalligheden onderhevig is en daar 
hij, wanneer hij, zoals te dezen, maar één productie-eenheid heeft, het gebrek aan de meegedeelde productie niet 
kan compenseren door een beroep te doen op een andere productie-eenheid. De tussenkomende partij vervult de 
voorwaarden waarin in de bestreden bepaling is voorzien om aanspraak te maken op het voordeel ervan, 
aangezien zij geen elektriciteit heeft geproduceerd in 2010 en een nieuwe productie-eenheid heeft opgestart in 
2011, met een eerste injectie op 7 mei 2011. Zij heeft de netbeheerder verzocht om het voordeel van de 
voormelde bepaling toegekend te krijgen. 
 
 A.2.2.2.  De dienstverlenende verenigingen IVEG en INFRAX WEST, tussenkomende partijen, wijzen 
erop dat zij distributienetbeheerders voor gas of elektriciteit zijn die aan een stelsel van gereguleerde 
distributietarieven zijn onderworpen, dat thans is geregeld bij artikel 12bis van de Elektriciteitswet en bij 
artikel 15/5ter van de Gaswet. 
 
 Zij menen dat zij doen blijken van het vereiste belang om net zoals de CREG de vernietiging te vorderen 
van bepalingen met betrekking tot de distributietarieven, aangezien die het grootste deel van hun inkomsten 
vertegenwoordigen, wanneer die bepalingen in strijd zijn met die welke door de CREG zijn aangevoerd. 
Tarifaire rechtszekerheid is immers essentieel en het is beter om nu reeds zelfs voor de tussenkomende partijen 
gunstige bepalingen te vernietigen dan ze na meerdere jaren van toepassing af te keuren. 
 
 Zij menen eveneens te doen blijken van een voldoende belang om sommige bepalingen te verdedigen die 
door de CREG worden bestreden en die de tariefprocedure regelen die zij dient te volgen, zowel om de methode 
vast te stellen die de distributienetbeheerders moeten toepassen om de tarieven te berekenen als om die tarieven 
vervolgens goed te keuren. Het optreden van de CREG kan afbreuk doen aan de waarborgen die bestaan in de 
inachtneming van die procedures. 
 
 
 Ten aanzien van de bevoegdheid van het Hof 
 
 A.3.1.  De CREG voert aan dat het Hof bevoegd is om kennis te nemen van het beroep omdat de schending 
van het Europese reguleringskader door de federale wetgever noodzakelijkerwijs de schending van de bij de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet gewaarborgde beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie met zich 
meebrengt, aangezien de nationale bepalingen de rechten en vrijheden die zonder discriminatie bij de Europese 
bepalingen zijn toegekend, niet waarborgen voor de personen op wie ze worden toegepast, terwijl op de andere 
rechtssubjecten in beginsel rechtsregels worden toegepast die in overeenstemming zijn met het Europese recht. 
 
 A.3.2.  De Ministerraad voert verschillende malen aan dat onderdelen of subonderdelen van de middelen 
onontvankelijk zijn of niet tot de bevoegdheid van het Hof behoren in zoverre zij niet ertoe strekken enige 
discriminatie aan te tonen, aangezien elke bewijsvoering in die zin over het hoofd wordt gezien, en zij niet nuttig 
in verband staan met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
 
 
 Ten gronde 
 
 Eerste middel (statuut en bevoegdheden van de CREG) 
 
 A.4.  Het eerste middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet 
in samenhang gelezen met de artikelen 35, leden 4 en 5, en 37, leden 1, 11 en 14, van de richtlijn 2009/72/EG, 
met de artikelen 39, leden 4 en 5, en 41, leden 1, 4, 11 en 14, van de richtlijn 2009/73/EG, en met artikel 16 van 
de Grondwet juncto artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van 
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de mens (eerste onderdeel) en met de artikelen 9, 10, 11, 15, lid 2, 35, leden 4 en 5, 36, onder g), en 37, leden 6 
en 9, van de richtlijn 2009/72/EG, met de artikelen 9, 10, 11, 36, 39, leden 4 en 5, 40, onder g), 41, leden 6 en 9, 
van de richtlijn 2009/73/EG, alsook met de artikelen 15, lid 2, 16, lid 6, tweede alinea, en 17, lid 4, van de 
verordening (EG) nr. 715/2009, met de artikelen 1, lid 10, 2, leden 6 en 13, 5, leden 2 en 4, 6, lid 1, en volgende 
van bijlage I bij die verordening, en met artikel 16, lid 2, van de richtlijn 2009/28/EG (tweede onderdeel). 
 
 
 Eerste onderdeel 
 
 A.5.  De CREG voert aan dat de wetgever, door de bepalingen van hoofdstuk VIII van de 
richtlijn 2009/73/EG niet correct om te zetten, discriminaties doet ontstaan tussen de CREG en de andere 
nationale regulerende instanties waarvan de onafhankelijkheid en de bevoegdheden overeenkomstig het 
Europese recht zijn vastgesteld, tussen actoren op de energiemarkt naargelang zij in België of in andere lidstaten 
zijn gevestigd en tussen actoren in de Belgische economie naargelang zij actief zijn in de gas- en 
elektriciteitssector of in andere sectoren, zoals die van de telecommunicatie, waarvoor de rechten en waarborgen 
die uit het Europese recht voortvloeien, wel correct zijn omgezet. 
 
 A.6.  De CREG wijst erop dat de onafhankelijkheid, ten aanzien van elke publieke of particuliere entiteit, 
van de nationale regulerende instantie, vervat in artikel 35, leden 4 en 5, van de richtlijn 2009/72/EG en in 
artikel 39, leden 4 en 5, van de richtlijn 2009/73/EG - waarvan de bepalingen niet exhaustief zijn -, een 
duidelijke keuze van de Europese wetgever is en zowel door het Grondwettelijk Hof (arrest nr. 130/2010) als 
door het Hof van Justitie van de Europese Unie (arrest van 9 maart 2010, C-518/07, punt 30, mutatis mutandis) 
is bevestigd. 
 
 
 Eerste subonderdeel 
 
 A.7.1.  Volgens de CREG schendt artikel 38, 1°, van de bestreden wet de in het middel vermelde 
bepalingen in zoverre het artikel 24, § 1, van de Elektriciteitswet wijzigt om een algemene raad op te richten 
binnen de CREG die deel ervan uitmaakt en die bestaat uit vertegenwoordigers van de federale Regering en van 
diverse representatieve organisaties, zoals werknemers-, werkgevers-, middenstands- en verbruikersorganisaties, 
die volgens de Raad van State niet dezelfde onafhankelijkheid hebben als die welke is vereist van de leden van 
het directiecomité van de CREG, terwijl de algemene raad krachtens artikel 24, § 3, tweede lid, 1°, van de 
Elektriciteitswet de richtsnoeren voor de uitvoering van de wet kan bepalen. Aldus wordt afbreuk gedaan aan de 
onafhankelijkheid van het directiecomité van de CREG. 
 
 A.7.2.  De Ministerraad is van mening dat de grief op een verkeerde lezing van artikel 38 van de bestreden 
wet berust, dat duidelijk een onderscheid maakt tussen de algemene raad en het directiecomité waarvan het 
bovendien, onder de substructuren van de CREG, de onafhankelijkheid waarborgt. Niets verbiedt het 
directiecomité om gebruik te maken van aanvullende externe adviezen en in de interpretatieve nota van de 
Europese Commissie wordt vermeld dat niets eraan in de weg staat dat de lidstaten binnen de regulator in 
verschillende substructuren met zelfs een beslissingsbevoegdheid voorzien, voor zover de onafhankelijkheid 
ervan wordt gewaarborgd. Zulks is het geval in verschillende lidstaten. De Belgische wetgever heeft de 
onafhankelijkheid van het directiecomité verzekerd, dat ertoe is gemachtigd de begroting vast te stellen van de 
algemene raad die geen instructies kan geven en wiens rol werd beperkt tot enkel een rol van niet-bindend 
advies; hij beschikt dus niet over een beslissingsbevoegdheid, zodat de onafhankelijkheid van zijn leden niet 
moest worden gewaarborgd. 
 
 De Ministerraad wijst eveneens erop dat wordt overwogen om de wet te wijzigen teneinde een volledig 
onderscheiden adviesorgaan op te richten. 
 
 A.7.3.  In haar memorie van antwoord voert de CREG aan dat de in de richtlijnen bedoelde criteria van 
onafhankelijkheid van de regulerende instantie in acht moeten worden genomen voor de substructuren ervan, 
ongeacht de bevoegdheden ervan; die instantie bestaat niet enkel uit het directiecomité en de geschillenkamer, 
zoals artikel 35, lid 4, onder b), van de richtlijn 2009/72/EG aangeeft. De door andere lidstaten opgerichte 
instanties die diverse bevoegdheden inzake regulering van de sector of van de mededinging verenigen, zijn noch 
instanties waarbinnen de wetgever een adviesorgaan zou hebben opgericht dat bestaat uit vertegenwoordigers 
van de sector noch instanties die niet onafhankelijk zouden zijn ten aanzien van de overheids- of privésector; in 
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elk geval verantwoordt de omstandigheid dat een lidstaat zich niet naar een richtlijn gedraagt, niet dat een andere 
Staat zich evenmin ernaar gedraagt. De begroting van de algemene raad maakt deel uit van de begroting van de 
CREG, hetgeen bevestigt dat er geen structurele onafhankelijkheid van de ene ten opzichte van de andere is. Ten 
slotte ontneemt een ontwerp van corrigerende wet het middel niet zijn grondslag. 
 
 A.7.4.  In zijn memorie van wederantwoord doet de Ministerraad gelden dat de algemene raad een plaats 
van dialoog en reflectie is die geen invloed kan hebben op de nationale regulerende instantie : ook al maakt hij 
deel ervan uit, toch vervult hij geen enkele regulerende taak en beschikt hij over geen enkele bindende 
beslissingsbevoegdheid. 
 
 
 Tweede subonderdeel 
 
 A.8.1.  Volgens de CREG schenden artikel 38, 1°, en artikel 43 van de bestreden wet de in het middel 
vermelde bepalingen in zoverre zij de artikelen 24 en 29 van de Elektriciteitswet wijzigen en een 
geschillenkamer oprichten bij de CREG die geen wezenlijk deel ervan uitmaakt en die niet dezelfde waarborgen 
inzake onafhankelijkheid en deskundigheid biedt als de leden van die laatste of van haar personeel. 
 
 A.8.2.  Zij wijst erop dat de geschillenkamer, die tegelijk als een orgaan van de CREG is opgericht, volgens 
artikel 29 van de Elektriciteitswet, zowel wat de samenstelling als wat de werking ervan betreft, wordt 
geconcipieerd als een orgaan zonder enige band met de nationale regulerende instantie en haar activiteiten : haar 
leden mogen geen deel uitmaken van de CREG (waarbij de voorzitter een magistraat van de rechterlijke orde is) 
en zij beschikt over autonome bevoegdheden die verschillen van die van het directiecomité, terwijl artikel 37, 
lid 11, van de richtlijn 2009/72/EG een bevoegdheid inzake geschillenbeslechting heeft willen verlenen aan de 
nationale regulerende instantie zelf en niet aan een aparte en onafhankelijke beroepsinstantie, zoals de Raad van 
State heeft opgemerkt. De in de parlementaire voorbereiding vermelde bekommernis om onpartijdigheid is niet 
gegrond aangezien de geschillen die onder de bevoegdheid van die kamer ressorteren, geen betrekking hebben 
op de beslissingen van de regulerende instantie maar op de geschillen tussen de netbeheerders en de 
netgebruikers, ten aanzien van wie de onpartijdigheid van de (personeels)leden van de CREG net wordt 
gewaarborgd. Artikel 29, § 1, eerste lid, voorziet bovendien in een uitzondering volgens welke de geschillen van 
contractuele aard geen deel uitmaken van de bevoegdheid van de geschillenkamer behoren, terwijl artikel 37, 
lid 11, van de richtlijn 2009/72/EG die uitzondering niet toestaat. Ten slotte legt de wet aan de leden van die 
kamer verplichtingen inzake onafhankelijkheid op die niet dezelfde zijn als die waarin voor het personeel van de 
regulerende instantie is voorzien. 
 
 A.8.3.  Dezelfde kritiek wordt geleverd op artikel 91 van de bestreden wet, dat artikel 15/18 van de Gaswet 
vervangt en dat, mutatis mutandis, dezelfde afbreuk doet aan de bij artikel 41, lid 11, juncto artikel 39, leden 4 en 
5, van de richtlijn 2009/73/EG gewaarborgde rechten. 
 
 A.8.4.  De Ministerraad verwijst naar zijn argumentering, weergegeven in A.7.2, om aan te voeren dat de 
geschillenkamer, zoals in andere lidstaten van de Europese Unie, een substructuur van de CREG kan vormen, 
voor zover de bij de richtlijn vastgestelde criteria van onafhankelijkheid in acht worden genomen. De bij de 
richtlijn opgelegde vereisten inzake onafhankelijkheid en onpartijdigheid worden in acht genomen door de 
bestreden wet die net vermijdt dat het directiecomité van de CREG zowel rechter als partij kan zijn bij het nemen 
van beslissingen ten aanzien van de sector : die geschillen, inzake tarieven of toegang, hebben betrekking op 
netbeheerders, en het directiecomité kon ertoe zijn gebracht eerder een advies uit te brengen dat het zou 
verhinderen te beantwoorden aan de criteria van onpartijdigheid indien het de genoemde geschillen zou moeten 
beslechten. Dat geldt des te meer daar de geschillenkamer administratieve geldboeten kan opleggen die door het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens met strafrechtelijke sancties worden gelijkgesteld. Die elementen 
lijken door de Raad van State niet te zijn opgemerkt. 
 
 Bovendien is het vaststellen van verschillende onafhankelijkheidscriteria voor het directiecomité en voor de 
geschillenkamer in overeenstemming met artikel 35, lid 4, van de richtlijn 2009/72/EG, dat de voorwaarden 
vastlegt inzake onafhankelijkheid van de regulator, waartoe de geschillenkamer behoort. 
 
 Ten slotte, indien de bestreden wet de geschillen met betrekking tot contractuele rechten uitsluit van de 
bevoegdheid van de geschillenkamer, is dat omdat dergelijke geschillen krachtens artikel 144 van de Grondwet 
bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken behoren. 
 
 Om dezelfde redenen zijn de soortgelijke verwijten tegen de bepalingen van de Gaswet niet gegrond. 
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 A.8.5.  In haar memorie van antwoord voert de CREG aan dat de geschillen in kwestie de geschillen zijn 
met betrekking tot de naleving van de verplichtingen die bij de richtlijnen en zelfs bij de wet en de reglementen 
aan de netbeheerders zijn opgelegd. Zelfs indien de CREG vroeger reeds op de hoogte is geweest van een 
problematiek, zal zij in alle gevallen de wetgeving moeten toepassen. Het is vervolgens uitgesloten dat de leden 
van het directiecomité zich in een positie van rechter en partij kunnen bevinden, aangezien artikel 37, lid 11, van 
de richtlijn 2009/72/EG alleen betrekking heeft op de geschillen tussen de netgebruikers en de netbeheerder en 
aangezien de CREG geen partij in het geschil is; artikel 37, lid 17, van die richtlijn voorziet bovendien in het 
bestaan van een instantie die onafhankelijk is van de betrokken partijen wanneer door de nationale regulerende 
instantie genomen beslissingen worden aangevochten. Het bestaan, in andere lidstaten, van bepalingen die 
soortgelijk zijn aan die welke worden bestreden, vormt geen verantwoording; de rechtspraak van het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens staat bovendien niet eraan in de weg dat een geschil vooraf wordt voorgelegd 
aan een orgaan dat niet aan alle vereisten van artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 
beantwoordt, wanneer dwingende vereisten van soepelheid en doeltreffendheid zulks verantwoorden. Ten slotte 
vormt artikel 144 van de Grondwet geen argument om aan de CREG een bevoegdheid inzake 
geschillenbeslechting, zelfs met betrekking tot contractuele rechten en verbintenissen, te ontzeggen aangezien 
die grondwetsbepaling de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken afbakent ten aanzien van die van de 
administratieve rechtscolleges; de CREG is evenwel een administratieve overheid en geen administratief 
rechtscollege. 
 
 A.8.6.  In zijn memorie van wederantwoord is de Ministerraad van mening dat de argumenten die door de 
verzoekende partij in haar memorie naar voren zijn gebracht, ertoe leiden te beslissen dat de geschillenkamer 
niet het voorwerp van een substructuur bij de CREG kon uitmaken. Het is nochtans de nationale regulerende 
instantie die kennis moet nemen van de geschillen waarbij de netgebruikers en de beheerders tegenover elkaar 
staan. De omstandigheid dat tegen de beslissingen van de CREG beroep kan worden ingesteld bij het Hof van 
Beroep te Brussel, is bovendien niet van dien aard dat zij de wetgever, die gebruik maakt van de 
beoordelingsbevoegdheid die de zijne is, verhindert om vanaf de eerste aanleg erin te voorzien dat de 
geschillenkamer, die ertoe is gemachtigd administratieve geldboeten uit te spreken, die een onafhankelijke 
administratieve overheid vormt, die een strafbevoegdheid uitoefent en die binnen de werkingssfeer van artikel 6 
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens valt, wordt opgericht op een wijze die in 
overeenstemming is met wat die bepaling vereist. 
 
 
 Derde subonderdeel 
 
 A.9.1.  Volgens de CREG schendt artikel 38, 5°, van de bestreden wet, dat artikel 24, § 2bis, van de 
Elektriciteitswet wijzigt, de in het middel vermelde bepalingen in zoverre het het mogelijk maakt 
tuchtvervolging in te stellen tegen de leden van het directiecomité van de CREG in geval van schending van elke 
wettelijke of reglementaire bepaling die krachtens de Elektriciteits- en de Gaswet op hen van toepassing zijn. 
Volgens artikel 35, lid 5, tweede alinea, van de richtlijn 2009/72/EG dient het, rekening houdend met de 
verschillende taalversies van die bepaling, evenwel om bijzonder zware inbreuken te gaan, zoals de Raad van 
State heeft opgemerkt. De te ruime definitie van de bestreden wet opent de weg voor het uitoefenen van druk op 
en het intimideren van de leden van het directiecomité en druist aldus in tegen hun onafhankelijkheid. 
 
 A.9.2.  De Ministerraad voert aan dat de richtlijn, door het mogelijk te maken dat de leden van het bestuur 
van hun ambt kunnen worden ontheven indien zij « volgens de nationale wetgeving schuldig zijn geweest aan 
wangedrag », aan de lidstaten de zorg overlaat te bepalen welk wangedrag in aanmerking moet worden 
genomen, met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel. Artikel 38, 5°, van de bestreden wet past in de 
strikte naleving van de regels van de burgerlijke aansprakelijkheid van de overheid in het Belgische recht, zoals 
zij blijken uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie, zodat het begrip « wangedrag » niet onbeperkt is. Het zou 
discriminerend zijn dat de CREG niet aan de regels van de burgerlijke aansprakelijkheid wordt onderworpen 
terwijl zij een onafhankelijke administratieve overheid vormt en terwijl andere staatsoverheden wel daaraan 
worden onderworpen. 
 
 A.9.3.  In haar memorie van antwoord voert de CREG aan dat de Ministerraad de regels met betrekking tot 
de burgerlijke aansprakelijkheid en die met betrekking tot de tuchtvordering met elkaar verwart. Toestaan dat 
tuchtvervolging kan worden ingesteld tegen een lid van het directiecomité van de CREG wanneer het een 
wetsbepaling overtreedt en wanneer de Staat door zijn wangedrag burgerrechtelijk aansprakelijk kan worden 
gesteld, zou de weg openen voor de mogelijkheid om druk op de betrokkenen uit te oefenen, hetgeen in strijd 
zou zijn met de richtlijn. Volgens die richtlijn is de beperking van de gevallen die tot het ontslag van de leden 
van het directiecomité kunnen leiden, echter essentieel om de onafhankelijkheid van het comité te verzekeren. 
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Bovendien kan niet worden aangenomen dat de tuchtraad burgerrechtelijke en strafrechtelijke sancties kan 
opleggen die veel verder zouden gaan dan wat in het bestuursrecht wordt toegestaan. 
 
 A.9.4.  In zijn memorie van wederantwoord repliceert de Ministerraad dat de regels met betrekking tot de 
burgerlijke aansprakelijkheid en die met betrekking tot de tuchtvordering in casu wel degelijk met elkaar 
verband houden, aangezien de nationale regulerende instantie aansprakelijk wordt gesteld door het wangedrag 
dat door een van haar organen is begaan en aangezien artikel 35, lid 5, van de richtlijn 2009/72/EG bepaalt dat 
de personen die erin worden beoogd, van hun ambt kunnen worden ontheven wanneer zij volgens de nationale 
wetgeving schuldig zijn geweest aan wangedrag. De hypothese van druk kan niet ernstig worden overwogen, 
aangezien de tuchtprocedure door een onafhankelijk en onpartijdig orgaan wordt uitgeoefend en inhoudt dat 
wangedrag of een tekortkoming, bedoeld in artikel 38, 5°, van de bestreden wet, wordt vastgesteld. 
 
 A.10.1.  Volgens de CREG schendt artikel 38, 5°, van de bestreden wet, dat artikel 24, § 2bis, vierde lid, 
van de Elektriciteitswet invoegt, de in het middel vermelde bepalingen in zoverre het de tuchtraad de 
mogelijkheid biedt te beslissen over het verval van de opzeggingsvergoedingen of andere ontslagvergoedingen 
die contractueel werden bedongen met de leden van het directiecomité. 
 
 Het betreft een inmenging in het bij artikel 16 van de Grondwet en bij artikel 1 van het Eerste Aanvullend 
Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens gewaarborgde eigendomsrecht, waarover het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens beslist dat de voordelen die analoog zijn aan die welke in het geding 
zijn, een eigendom in de zin van die bepaling uitmaken. De bestreden bepaling kan echter niet worden geacht 
een legitiem doel van algemeen belang na te streven en is onevenredig aangezien de sanctie kan worden 
opgelegd wegens schending van elke wettelijke of reglementaire bepaling die krachtens de « Gas- en de 
Elektriciteitswet » op de betrokkenen van toepassing is : een wezenlijk deel van hun contract kan hun bijgevolg 
worden ontzegd terwijl geen enkele beperking wordt gesteld aan de bevoegdheid van de tuchtraad om te 
besluiten tot ontslag met verval van de verworven rechten. 
 
 A.10.2.  De Ministerraad voert aan dat de tuchtprocedure aan de vereisten van de artikelen 6 en 7 van het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens moet beantwoorden en dat de ontstentenis van een tuchtraad 
binnen de CREG een discriminatie zou doen ontstaan tussen de leden van het directiecomité van de CREG en de 
leden van andere administratieve overheden. 
 
 Volgens hem vormen de verbrekingsvergoedingen van de leden van het directiecomité geen verworven 
recht en zou een dergelijk recht, gesteld dat zulks het geval zou zijn, de ontstentenis van elke inbreuk op de 
normen voor de uitoefening van het ambt inhouden, zoals voor elke andere hoge ambtenaar. Zo niet zou het 
erkennen van een dergelijk recht niet legitiem zijn. 
 
 A.10.3.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat de sanctie van het verval van de 
rechten een buitensporige maatregel is die nooit zal kunnen beantwoorden aan de vereiste van evenredigheid 
indien zij wordt opgelegd voor elke schending van de wettelijke en reglementaire bepalingen die op de leden van 
het directiecomité van toepassing zijn. 
 
 A.10.4.  In zijn memorie van wederantwoord is de Ministerraad van mening dat er geen sprake is van een 
buitensporige maatregel, aangezien hij wordt beoordeeld door de tuchtraad, die een onafhankelijk en onpartijdig 
orgaan is. 
 
 
 Vierde subonderdeel 
 
 A.11.1.  Volgens de CREG zou artikel 36, 16°, van de bestreden wet, dat artikel 23, § 2bis, in de 
Elektriciteitswet invoegt, in strijd zijn met de in het middel vermelde bepalingen in zoverre het de CREG ertoe 
verplicht haar beslissingen te motiveren en het ontwerp ervan aan de betrokken ondernemingen over te zenden 
opdat zij hun opmerkingen kunnen doen gelden. Dat bedreigt het beslissingsproces van de CREG en is, zoals de 
Raad van State heeft opgemerkt, in strijd met artikel 35, lid 4, onder b), van de richtlijn 2009/72/EG dat haar 
verbiedt instructies van de overheid of van particuliere entiteiten te vragen of te ontvangen. De Europese 
Commissie heeft zelf aangegeven dat die bepaling enkel voor de belangrijke beslissingen een raadpleging 
inhoudt. 
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 A.11.2.  Dezelfde kritiek wordt geleverd op artikel 87, 10°, van de bestreden wet, dat artikel 15/14, § 4, van 
de Gaswet wijzigt, rekening houdend met de artikelen 39, lid 4, en 41, lid 4, van de richtlijn 2009/73/EG. 
 
 A.11.3.  Volgens de Ministerraad vereisen de bestreden bepalingen niet dat de onderneming die wordt 
verzocht haar opmerkingen aan de CREG mee te delen, zulks doet na inzage van een ontwerpbeslissing : de 
raadpleging zou bijvoorbeeld op grond van een vragenlijst kunnen plaatsvinden. 
 
 Algemener past de verplichting tot raadpleging in een wil om het « bestuur » in de energiesector te 
verbeteren en dient zij in verband te worden gebracht met een soortgelijk initiatief op het niveau van de 
instellingen van de Europese Unie, dat in een interinstitutioneel akkoord is geformaliseerd. Zulks vormt geen 
onevenredige last, aangezien het nemen van passende beslissingen kan worden bevorderd en beroepen kan 
vermijden zoals die welke hangende zijn voor het Hof van Beroep te Brussel tegen de beslissingen van de CREG 
en die lijken te zijn ingegeven door de wil om een eerste discussie met haar te hebben. 
 
 De motiveringsplicht vloeit tegelijk voort uit de richtlijnen (zoals artikel 37, lid 16, van de 
richtlijn 2009/72/EG), uit het grondwettelijke beginsel volgens hetwelk ieder recht heeft op een billijk en eerlijk 
proces en uit de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, 
waaraan de CREG niet alleen in haar hoedanigheid van aan een jurisdictionele toetsing onderworpen 
administratieve overheid maar ook krachtens haar eigen huidige huishoudelijk reglement is onderworpen. De 
verplichting tot bekendmaking van de beslissingen van de CREG past in het kader van de in artikel 32 van de 
Grondwet en in artikel 37, lid 16, van de richtlijn 2009/72/EG uitgedrukte verplichting tot transparantie van de 
administratieve beslissingen. De voorbereidende akten van een beslissing maken het mogelijk te begrijpen 
waarom zij is genomen - de CREG heeft in haar huishoudelijk reglement zelf erin voorzien ze bekend te 
maken - en de gelijkheid van de bestuurden te verzekeren. 
 
 A.11.4.  In haar memorie van antwoord stelt de CREG dat zij de verplichtingen tot motivering en tot 
transparantie die haar worden opgelegd, geenszins betwist. Zij beperkt haar kritiek tot de verplichting tot 
voorafgaande raadpleging, waarbij zij tevens erop wijst dat zij in artikel 8 van haar huishoudelijk reglement zelf 
in een dergelijke raadpleging heeft voorzien door evenwel uitzonderingen te bepalen waarin de bestreden 
bepaling ten onrechte niet voorziet : de onderzoeksmaatregelen en de sancties zijn moeilijk te verenigen met een 
verplichting tot voorafgaande raadpleging en de Ministerraad toont niet aan dat die de doeltreffendheid van het 
optreden van de CREG en haar onafhankelijkheid niet bedreigt. 
 
 Eveneens in tegenstelling tot wat de Ministerraad aanvoert, is het wel degelijk de ontwerpbeslissing en 
geen vragenlijst die aan de ondernemingen moet worden bezorgd, aangezien de bestreden bepaling verwijst naar 
de « opmerkingen » die door die ondernemingen zouden worden geformuleerd. 
 
 De CREG is van mening dat de in de Europese regelgeving vervatte beginselen van voorafgaande 
raadpleging enkel betrekking hebben op het wetgevingsproces op Europees niveau en enkel op de Europese 
instellingen van toepassing zijn; de door de Ministerraad aangevoerde « beginselen van betere regelgeving » 
houden geen participatief proces in voor elke beslissing van de regulerende instantie en de in het « derde 
energiepakket » vastgelegde verplichting tot transparantie houdt enkel een verplichting tot voorafgaande 
raadpleging in voor de belangrijke beslissingen - namelijk enkel die met algemene draagwijdte - van de instantie. 
De bestreden bepaling is wel degelijk discriminerend aangezien de andere Belgische administratieve overheden 
niet aan een dergelijke verplichting tot voorafgaande en stelselmatige raadpleging worden onderworpen. 
 
 A.11.5.  In zijn memorie van wederantwoord voert de Ministerraad aan dat de aan de CREG opgelegde 
verplichting enkel betrekking heeft op de belangrijke beslissingen met betrekking tot diegenen die moeten 
worden geraadpleegd en dat niets de wetgever verhindert om een dergelijke maatregel te nemen. De 
omstandigheid dat de verplichting tot raadpleging met geen enkele uitzondering gepaard zou gaan, verantwoordt 
niet dat de maatregel wordt afgekeurd. De in artikel 8 van het huishoudelijk reglement van de CREG bedoelde 
gevallen zijn die met betrekking tot de administratieve sancties en de onderzoeksmaatregelen, die het voorwerp 
van specifieke bepalingen in de Gaswet en in de Elektriciteitswet uitmaken. 
 
 Voor het overige doet de bestreden bepaling noch aan de bevoegdheden, noch aan de onafhankelijkheid van 
de CREG afbreuk, aangezien die laatste niet is gebonden door de door de ondernemingen geformuleerde 
opmerkingen. 
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 Vijfde subonderdeel 
 
 A.12.1.  Volgens de CREG zou artikel 40 van de bestreden wet, dat artikel 26, § 1, van de Elektriciteitswet 
wijzigt, in strijd zijn met de in het middel vermelde bepalingen in zoverre het de CREG ertoe verplicht de 
verzoeken om informatie die zij tot de ondernemingen richt, te motiveren en haar bijgevolg verhindert om haar 
taak efficiënt en snel uit te voeren, terwijl artikel 37, lid 4, van de richtlijn 2009/72/EG inhoudt dat het enkel de 
CREG toekomt te oordelen of de informatie waarom zij verzoekt, noodzakelijk is voor de uitvoering van haar 
taak (zoals in de interpretatieve nota van de Europese Commissie wordt aangegeven) en terwijl de wet van 
29 juli 1991 reeds een verplichting bevat tot motivering van de definitieve beslissingen die rechtsgevolgen 
beogen te hebben. 
 
 A.12.2.  Artikel 40, 2°, van de bestreden wet, dat artikel 26, § 1, van de Elektriciteitswet aanvult, zou 
eveneens in strijd zijn met de in het middel vermelde bepalingen in zoverre het de aanwending, door de CREG, 
van de informatie die zij vergaart, enkel toestaat voor de verslagen, adviezen en aanbevelingen die in de 
artikelen 23bis en 23ter van die wet zijn bedoeld : zij is dus niet gemachtigd om ze aan te wenden wanneer zij de 
taken van toezicht uitvoert (die ertoe strekken de concurrentieverstorende gedragingen en de oneerlijke 
handelspraktijken te vermijden) waarmee artikel 37, lid 1, onder i) en j), van de richtlijn 2009/72/EG (omgezet in 
de artikelen 23, § 2, 3°, 3°bis, 5° en 21°, 23bis en 23ter van de Elektriciteitswet) haar bekleedt, noch wanneer zij 
ten aanzien van de elektriciteitsondernemingen de bindende beslissingen neemt die die taken van toezicht 
inhouden. Artikel 26, § 1bis, maakt het de Koning weliswaar mogelijk die bepaling uit te breiden tot de bindende 
beslissingen die in de artikelen 23bis en 23ter kunnen worden bedoeld, maar wat aldus maar een mogelijkheid is, 
is niet verenigbaar met het beginsel volgens hetwelk de instanties van de CREG van geen enkele overheid 
instructies mogen aanvaarden. 
 
 A.12.3.  Dezelfde kritiek wordt geleverd op artikel 89, 2°, van de bestreden wet, dat de artikelen 15/14bis 
en 15/14ter van de Gaswet wijzigt, rekening houdend met de artikelen 39, lid 4, onder b), punt ii), en 41, lid 1, 
onder i) en j), en lid 4, van de richtlijn 2009/73/EG. 
 
 A.12.4.  Volgens de Ministerraad strekt de verplichting tot motivering van de verzoeken om informatie 
ertoe de actoren van de sector te beschermen tegen onderzoeksmaatregelen met een verkennend karakter en 
houdt zij verband met de onderzoeksbevoegdheid van de regulator waarin in de bepalingen van de richtlijnen 
(zoals artikel 37, lid 4, van de richtlijn 2009/72/EG) is voorzien en die volgens de interpretatieve nota van de 
Europese Commissie de rechten van de verdediging van de betrokken maatschappijen in acht dient te nemen, 
teneinde te vermijden dat onderzoeksmaatregelen ertoe strekken bewijsmiddelen te verkrijgen die niet bestemd 
zouden zijn om in een ingestelde of overwogen gerechtelijke procedure te worden aangewend. Soortgelijke 
regels bestaan met betrekking tot de bewijsverkrijging in grensoverschrijdende gerechtelijke procedures 
(artikel 1 van de verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 « betreffende de samenwerking 
tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken ») en in 
het mededingingsrecht (artikel 18 van de verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 
betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag). 
 
 A.12.5.  Volgens de Ministerraad berust het verbod om informatie aan te wenden die is vergaard ingevolge 
een verzoek dat enkel het opstellen van adviezen, aanbevelingen of verslagen beoogt, op dezelfde bekommernis : 
zo niet zou het verzoek om informatie veel weg kunnen hebben van een ongepaste wijze van bewijsgaring die in 
strijd is met de rechten en vrijheden en discriminerend kunnen zijn. Het in de wet geformuleerde verbod gaat 
gepaard met de mogelijkheid voor de Koning om het mogelijke toepassingsgebied van de aanwending van de 
informatie en van de verplichting tot motivering van het verzoek om informatie uit te breiden. De bestreden 
bepalingen bedreigen geenszins de mogelijkheid voor de CREG om haar bevoegdheden uit te oefenen en 
bindende beslissingen te nemen, aangezien de volheid van bevoegdheid om informatie van de sector te 
verkrijgen haar wordt gewaarborgd bij de bepalingen die op haar van toepassing zijn, zoals artikel 23 van de wet 
van 29 april 1999 dat bij artikel 36 van de bestreden wet is gewijzigd. 
 
 A.12.6.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat de motiveringsplicht, die geen enkele 
grondslag in de richtlijn vindt, niet kan worden verantwoord op grond van de voormelde verordening (EG) 
nr. 1206/2001, aangezien die enkel aan de rechtscolleges bevoegdheden verleent, noch op grond van artikel 8 
van de voormelde verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 dat betrekking heeft op de 
door de Europese Commissie toegestuurde verzoeken om informatie met betrekking tot inbreuken op de 
mededinging, aangezien de bevoegdheden van de CREG geen betrekking hebben op dergelijke inbreuken maar 
op de goede toepassing van de regelgeving inzake energie. 
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 Zij betwist ook dat het informatiemechanisme het recht op eerbiediging van het privéleven en het recht op 
een eerlijk proces kan schenden aangezien het personeel van de CREG ertoe is gehouden de vertrouwelijkheid 
van de commercieel gevoelige informatie in acht te nemen en aangezien tegen elke beslissing van de CREG een 
beroep bij het Hof van Beroep te Brussel kan worden ingesteld. Zij betwist eveneens de toepassing van de 
voormelde wet van 29 juli 1991 op de informatieverzoeken van de CREG, aangezien die krachtens de Gas- en de 
Elektriciteitswet niet kunnen worden aangewend voor bindende beslissingen, terwijl de wet van 1999 enkel 
betrekking heeft op de handelingen die bestemd zijn om rechtsgevolgen te hebben met een eenzijdig karakter en 
een individuele draagwijdte. 
 
 A.12.7.  Zij voert bovendien aan dat, aangezien zij bindende beslissingen moet kunnen nemen ten aanzien 
van de elektriciteitsondernemingen in het kader van, enerzijds, het toezicht op de transparantie en de 
mededinging op de elektriciteitsmarkt (artikel 23bis van de Elektriciteitswet) en, anderzijds, de beoordeling van 
het objectief verantwoorde karakter van de verhouding tussen de prijzen en de kosten van de 
elektriciteitsondernemingen (artikel 23ter van de Elektriciteitswet), de wetgever zijn verplichting tot correcte 
omzetting van de richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG niet is nagekomen door de aanwending van de 
vergaarde informatie enkel tot adviezen, aanbevelingen en verslagen te beperken : die informatie strekt niet ertoe 
bewijzen te verkrijgen in het kader van het burgerrechtelijk contentieux, handelsgeschillen of geschillen inzake 
mededinging, en de CREG is ertoe gehouden de vertrouwelijkheid van alle commercieel gevoelige informatie te 
verzekeren. Bovendien wordt geen enkele motiveringsplicht opgelegd bij andere regelgevingen met betrekking 
tot het toezicht op de ondernemingen, zoals die met betrekking tot de Commissie voor het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen. 
 
 A.12.8.  In zijn memorie van wederantwoord is de Ministerraad van mening dat de inachtneming, door de 
leden van de CREG, van de vertrouwelijkheid van de commercieel gevoelige gegevens en de mogelijkheid om 
een beroep in te stellen bij het Hof van Beroep te Brussel niet volstaan om de ondernemingen te beschermen 
tegen de hiervoor vermelde verzoeken om informatie en hun rechten van verdediging te waarborgen. De door de 
CREG bekritiseerde motiveringsplicht vormt bijgevolg een noodzakelijke maatregel. 
 
 De beperking van de aanwending van de aldus vergaarde informatie is des te meer verantwoord daar die 
informatie aan de mededingingsautoriteiten wordt overgezonden (artikelen 23bis en 23ter van de 
Elektriciteitswet). Het voorbeeld van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen is in dat 
opzicht slecht gekozen omdat artikel 35 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële 
sector en de financiële diensten eveneens in een dergelijke beperking voorziet. 
 
 
 Zesde subonderdeel 
 
 A.13.1.  Volgens de CREG zou artikel 40, 3°, van de bestreden wet, dat artikel 26, § 2, van de 
Elektriciteitswet wijzigt, in strijd zijn met de in het middel vermelde bepalingen in zoverre het de 
beroepsgeheimhoudingsplicht, die aan de organen en aan het personeel van de CREG is opgelegd, uitbreidt tot 
de gegevens met een persoonlijk karakter. De verplichting van vertrouwelijkheid had tot dusver betrekking op de 
commercieel gevoelige gegevens waarvan de CREG kennis neemt en die worden bedoeld in de artikelen 10, 
lid 8, 30, lid 2, en 37, lid 16, van de richtlijn 2009/72/EG en 10, lid 8, 30, lid 2, en 41, lid 16, van de 
richtlijn 2009/73/EG. Het voormelde artikel 26, § 2, dat niet correct is omgezet, voorziet voortaan in 
strafsancties die de bekendmaking van niet alleen vertrouwelijke gegevens maar ook van gegevens met een 
persoonlijk karakter bestraffen, terwijl de richtlijnen betrekking hebben op de commercieel gevoelige 
vertrouwelijke gegevens en terwijl niet alle gegevens met een persoonlijk karakter noodzakelijkerwijs 
commercieel gevoelig zijn. Die uitbreiding, die des te minder verantwoord is daar andere wetsbepalingen de 
gegevens met een persoonlijk karakter beschermen, vormt een onjuiste omzetting van artikel 37, leden 4 en 14, 
van de richtlijn 2009/72/EG en van artikel 41, leden 4 en 17, van de richtlijn 2009/73/EG die respectievelijk de 
Staten ermee belasten ervoor te zorgen dat passende bestuursrechtelijke of strafrechtelijke maatregelen worden 
genomen wanneer die in de richtlijn bedoelde vertrouwelijkheidsregels niet in acht worden genomen en de 
instantie, namelijk de CREG, belasten met taken die de bestreden bepalingen haar zullen verhinderen efficiënt en 
snel uit te voeren. 
 
 A.13.2.  Volgens de Ministerraad past de door de verzoekende partij bekritiseerde verplichting in die welke 
bij de verordening (EG) nr. 45/2001 van 18 december 2000 aan het (Europese) Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregulators (hierna : ACER) is opgelegd en in het ruimere kader van zowel het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens (krachtens hetwelk het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens beslist dat er een beginsel van bescherming van het privéleven van de ondernemingen bestaat) als het recht 
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van de Europese Unie dat in het recht op bescherming van gegevens met een persoonlijk karakter voorziet. De 
richtlijn 2009/72/EG voorziet eveneens in een bescherming van de ondernemingen overeenkomstig het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens en het recht van de Europese Unie (overweging 68 van de 
richtlijn 2009/72/EG). Door niet in een dergelijke bescherming te voorzien, zou de Belgische wet in strijd zijn 
met de voormelde internationale normen, zoals het Hof in zijn arrest nr. 118/2007 heeft aangegeven. In het 
huishoudelijk reglement zelf van de CREG wordt de verplichting van vertrouwelijkheid vastgelegd. Uit alles wat 
voorafgaat, vloeit voort dat de definitie van het fundamentele recht op bescherming van het privéleven erg ruim 
is en zich noch tot de privésfeer van de persoon, noch tot een soort van bijzondere informatie beperkt, maar zich 
uitstrekt tot de zakengeheimen en de persoonlijke gegevens. De voormelde richtlijn heeft die draagwijdte 
aangezien zij past in het kader van de naleving van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. 
 
 A.13.3.  De Ministerraad voert aan dat het middel niet ontvankelijk is met betrekking tot de Gaswet, 
aangezien daarin niet wordt vermeld welke bepalingen van de bestreden wet in strijd zouden zijn met de 
bepalingen van de richtlijnen waaraan die wet uitvoering geeft. 
 
 Indien het Hof zou oordelen dat het middel toch ontvankelijk is, zou moeten worden vastgesteld dat het 
middel, met betrekking tot de artikelen 70, 71, 72, 73, 85, 87 en 96 van de bestreden wet, die de Gaswet 
wijzigen, niet gegrond is, om dezelfde redenen als die welke in A.13.2 zijn vermeld. 
 
 A.13.4.  In haar memorie van antwoord onderstreept de CREG dat haar huishoudelijk reglement in strikte 
verplichtingen van vertrouwelijkheid voorziet. De bestreden wet heeft evenwel betrekking op de gegevens met 
een persoonlijk karakter, zelfs wanneer het gaat om gegevens die niet vertrouwelijk zijn, terwijl het twee 
verschillende zaken betreft : de bescherming van de gegevens met een persoonlijk karakter beschermt alleen de 
natuurlijke personen. In de energiesector zal het echter bijna uitsluitend om informatie gaan die door 
rechtspersonen is overgezonden. Bovendien heeft het begrip « gegevens met een persoonlijk karakter », in 
tegenstelling tot het begrip « commercieel gevoelige informatie », eveneens, zo niet hoofdzakelijk betrekking op 
gegevens die niet vertrouwelijk zijn en onder de gegevens met een persoonlijk karakter zal er zeker commercieel 
gevoelige informatie zijn en omgekeerd. De erg ruime definitie van het begrip « gegevens met een persoonlijk 
karakter » waartoe de beroepsgeheimhoudingsplicht zich uitstrekt, kan een belemmering vormen voor de 
uitvoering van de taken van de CREG, terwijl de aanwending van elk gegeven met een persoonlijk karakter 
overigens niet noodzakelijkerwijs van dien aard is dat zij afbreuk doet aan het privéleven van de betrokkene. 
 
 In tegenstelling tot wat de Ministerraad aanvoert, is het ACER tot geen enkele verplichting van 
vertrouwelijkheid met betrekking tot gegevens met een persoonlijk karakter gehouden. Het ACER is 
onderworpen aan de verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 
2000 « betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens », die een bescherming biedt die vrijwel identiek is aan die welke wordt geboden door de Belgische 
wet van 8 december 1992 « tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens » waaraan de CREG is onderworpen, zodat de verplichtingen waartoe beide zijn gehouden, 
vrijwel identiek zijn. De ondernemingen uit de andere sectoren die het voorwerp van reguleringsnormen 
uitmaken, zijn enkel gehouden tot de naleving van het beroepsgeheim voor de commercieel gevoelige 
informatie. 
 
 A.13.5.  In tegenstelling tot de Ministerraad is de CREG van mening dat het middel eveneens ontvankelijk 
is met betrekking tot de bepalingen van de Gaswet : aangezien artikel 15/16, § 2, ervan verwijst naar artikel 26, 
§ 2, van de Elektriciteitswet, gewijzigd bij artikel 40, 3°, van de bestreden wet, dient de vernietiging van die 
bepaling te worden uitgebreid tot het voormelde artikel 15/16. Het gaat in elk geval om een bepaling die 
onlosmakelijk verbonden is met de bestreden bepaling, hetgeen de vernietiging ervan verantwoordt. 
 
 A.13.6.  In zijn memorie van wederantwoord is de Ministerraad van mening dat de verzoekende partij 
voorbijgaat aan de regels met betrekking tot het zakengeheim en aan het arrest nr. 118/2007. Er moet dus geen 
onderscheid worden gemaakt tussen de zogenaamde « commercieel gevoelige » informatie die in fine tot het 
privéleven van de ondernemingen behoort en alle andere gegevens met een persoonlijk karakter waarvan de 
verwerking bij de voormelde wet van 8 december 1992 wordt beschermd. De verzoekende partij gaat eveneens 
voorbij aan overweging 68 van de richtlijn 2009/72/EG waarin wordt aangegeven dat de richtlijnen van het 
« derde energiepakket » onder meer passen in het kader van de naleving van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie. De naleving van de bij het Europese recht opgelegde regels houdt niet de door de 
verzoekende partij aangeklaagde logheid in en de vrijstelling van de naleving van de verplichting die zij 
bekritiseert, zou discriminerend zijn ten aanzien van de ondernemingen uit diverse gereguleerde sectoren 
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waarvoor die informatie wordt beschermd, zoals de post- en telecommunicatiesector (artikel 23, § 1, van de wet 
van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en 
telecommunicatiesector). 
 
 
 Zevende subonderdeel 
 
 A.14.1.  Volgens de CREG schendt artikel 53, 2°, van de bestreden wet, dat artikel 31, eerste lid, van de 
Elektriciteitswet wijzigt, de in het middel vermelde bepalingen in zoverre het artikel 37, lid 4, onder d), van de 
richtlijn 2009/72/EG niet correct omzet. Dat artikel bepaalt dat de Staten ervoor zorgen dat aan de regulerende 
instantie de bevoegdheid wordt verleend om aan de exploitanten die daarin worden beoogd, sancties op te leggen 
tot maximaal 10 pct. van de jaaromzet wegens niet-naleving van hun verplichtingen. Door het maximumbedrag 
van de sanctie die de CREG kan opleggen, te beperken tot 3 pct. van die omzet, is de bestreden wet niet in 
overeenstemming met de richtlijn, zoals de Raad van State heeft aangegeven. 
 
 A.14.2.  Artikel 53, 1°, van de bestreden wet, dat artikel 31 van de Elektriciteitswet wijzigt, vormt eveneens 
een onjuiste omzetting van artikel 37, lid 4, onder d), van de richtlijn 2009/72/EG, in zoverre het de bevoegdheid 
van de CREG om sancties op te leggen wegens de schending van de wettelijke en reglementaire bepalingen 
waarvan zij de naleving verzekert, beperkt en in niets dergelijks voorziet voor de schending van de door de 
CREG genomen juridisch bindende besluiten, terwijl artikel 37, lid 4, onder d), erin voorziet dat zij over een 
dergelijke bevoegdheid moet beschikken. 
 
 A.14.3.  Dezelfde kritiek wordt geleverd op artikel 103, 1° en 2°, van de bestreden wet, dat artikel 20/2 van 
de Gaswet wijzigt, rekening houdend met artikel 41, lid 4, onder d), van de richtlijn 2009/73/EG. 
 
 A.14.4.  Met betrekking tot het maximumbedrag van de geldboete die de CREG kan opleggen, voert de 
Ministerraad in hoofdorde aan dat het middel niet ontvankelijk is, aangezien het plafond van 3 pct. dat daarin 
wordt bekritiseerd, reeds in de wet van 29 april 1999 in de oorspronkelijke redactie ervan was opgenomen, zodat 
het beroep te laat is ingediend. Het Hof is bovendien niet bevoegd om een tekortkoming vast te stellen zoals de 
Europese Commissie en het Hof van Justitie van de Europese Unie dat doen. 
 
 A.14.5.  In ondergeschikte orde voert de Ministerraad aan dat de Franse versie en de Nederlandse versie 
van de richtlijnen (zoals artikel 37, lid 4, van de richtlijn 2009/72/EG) niet volledig met elkaar overeenstemmen 
en stelt hij vast dat uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de wetgever daarvan niet dezelfde lezing als de 
verzoekende partijen heeft gemaakt. De vraag betreft de omvang van de subsidiariteitsbevoegdheid van de 
lidstaat : kan hij al dan niet voorzien in een maximale sanctiedrempel die lager ligt dan het bij de richtlijn 
vastgestelde maximum van 10 pct. of dient hij een maximumdrempel van 10 pct. vast te stellen ? In zoverre de 
eerste mogelijkheid in overeenstemming is met de richtlijn, faalt het middel naar recht. 
 
 Indien twijfel zou blijven bestaan, zou een prejudiciële vraag kunnen worden gesteld aan het Hof van 
Justitie van de Europese Unie. 
 
 A.14.6.  Met betrekking tot de mogelijkheid voor de verzoekende partij om geldboeten op te leggen in 
geval van niet-naleving van haar beslissingen of van die van het ACER, is de Ministerraad van mening dat de 
verzoekende partij een strikte lezing maakt van de memorie van toelichting en van artikel 53, 1°, van de 
bestreden wet : de controlebevoegdheid van de CREG werd bij die bepaling uitgebreid en houdt in dat het 
gevolg ervan - het recht te bestraffen - in dezelfde verhouding effectief wordt gemaakt, ook ten aanzien van de 
juridisch bindende besluiten van de CREG en van het ACER. 
 
 Voor het overige doet de verzoekende partij niet blijken van het bestaan van een discriminatie in de zin van 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
 
 A.14.7.  In haar memorie van antwoord voert de CREG met betrekking tot de ontvankelijkheid van de grief 
betreffende de maximumdrempel van de geldboete aan dat de limiet van 3 pct. van de omzet onlosmakelijk 
verbonden is met het eerste onderdeel van het alternatief, namelijk het maximum van 2 miljoen euro, dat bij de 
bestreden wet is gewijzigd, zodat de nieuwe bepaling in haar geheel moet worden beoordeeld. 
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 A.14.8.  Met betrekking tot de maximumdrempel zelf is de CREG van mening dat de verschillende 
taalversies van de Gas- en de Elektriciteitsrichtlijn bevestigen dat aan de regulerende instanties « ten minste » de 
bevoegdheid moet worden verleend om sancties op te leggen van maximaal 10 pct. van de omzet. Er is geen 
sprake van enige interpretatiemoeilijkheid die kan verantwoorden dat een prejudiciële vraag aan het Hof van 
Justitie van de Europese Unie wordt gesteld. 
 
 A.14.9.  De CREG neemt akte van het feit dat artikel 53, 1°, haar volgens de Ministerraad de mogelijkheid 
biedt om ook sancties op te leggen in geval van niet-naleving van haar juridisch bindende besluiten en van die 
van het ACER. Zij is evenwel van mening dat in de wet geenszins wordt verwezen naar dergelijke besluiten 
maar enkel naar de verplichtingen die uit de wet en uit de uitvoeringsbesluiten ervan voortvloeien, alsook uit de 
andere van toepassing zijnde bepalingen, hetgeen dus niet de beslissingen van de CREG en van het ACER 
omvat. Die beperking is problematisch in alle gevallen waarin de CREG over een beoordelingsbevoegdheid 
beschikt en waarin haar beslissing zich niet tot een loutere uitvoering van de van toepassing zijnde regelgeving 
beperkt. 
 
 A.14.10.  In zijn memorie van wederantwoord voert de Ministerraad met betrekking tot het 
maximumpercentage aan dat de doorgevoerde wijziging enkel het gevolg van de overgang naar de euro is en 
geen enkele wil inhoudt om de bevoegdheden van de CREG te beperken. 
 
 In ondergeschikte orde stelt hij voor om de volgende prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de 
Europese Unie te stellen : 
 
 « Maken artikel 37, lid 4, onder d), van de richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking 
van Richtlijn 2003/54/EG (Elektriciteitsrichtlijn) en artikel 41, lid 4, onder d), van de richtlijn 2009/73/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne 
markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG (Gasrichtlijn), in samenhang gelezen met 
artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie waarbij het subsidiariteitsbeginsel is vastgelegd, het een 
lidstaat mogelijk om, wanneer hij aan de nationale regulerende instantie de ‘ bevoegdheid [verleent] om aan de 
transmissiesysteembeheerder of het verticaal geïntegreerde bedrijf, naargelang het geval, sancties van maximaal 
10 % van de jaaromzet van de transmissiesysteembeheerder of het verticaal geïntegreerde bedrijf op te leggen of 
voor te stellen deze op te leggen, wegens niet-naleving van hun respectieve verplichtingen uit hoofde van [die] 
richtlijn ’, als sanctie een maximumpercentage van de omzet vast te stellen dat lager is dan het in de richtlijn 
bedoelde maximum van 10 pct. ? ». 
 
 De mogelijkheid voor de CREG om geldboeten op te leggen in geval van niet-naleving van haar 
beslissingen of van die van het ACER is niet beperkt tot het loutere geval van een uitvoeringsbesluit, aangezien 
de bewoordingen van artikel 32, § 2, tweede lid, 8°, van de Elektriciteitswet veel ruimer zijn. 
 
 
 Tweede onderdeel 
 
 A.15.  Het tweede onderdeel van het middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 9, 10, 11, 15, lid 2, 36, onder g), en 37, leden 6 en 
9, van de richtlijn 2009/72/EG, met de artikelen 9, 10, 11, 36, 40, onder g), en 41, leden 6 en 9, van de 
richtlijn 2009/73/EG, alsook met de artikelen 15, lid 2, 16, lid 6, tweede alinea, en 17, lid 4, van de verordening 
(EG) nr. 715/2009, met de artikelen 1, lid 10, 2, lid 6, 2, lid 13, 5, leden 2 en 4, en 6, lid 1 en volgende leden, van 
bijlage I bij die verordening, en met artikel 16 van de richtlijn 2009/28/EG. 
 
 
 Eerste subonderdeel 
 
 A.16.1.  Volgens de CREG schendt de bestreden wet de in het middel vermelde bepalingen in zoverre zij 
de artikelen 9, 10 en 11 van de richtlijn 2009/72/EG met betrekking tot de certificering van de 
transmissienetbeheerders (hierna : TNB’s), die onder de bevoegdheid van de CREG valt, niet correct omzet. 
Artikel 9 vereist een onafhankelijkheid van die beheerders ten aanzien van de activiteiten van productie en 
levering van elektriciteit of van aardgas maar heeft een ruimere draagwijdte dan die van de wet; die wet bepaalt 
echter niet dat de verplichtingen met betrekking tot de vertrouwelijkheid van de commercieel gevoelige 
informatie en met betrekking tot het personeel van de beheerder, waarin in de richtlijn is voorzien, eisen zijn 
waarvan de certificering van die beheerder afhankelijk wordt gesteld. De artikelen 10 en 11 van de richtlijn zijn 
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evenmin correct omgezet in zoverre de wet de verplichtingen tot kennisgeving inperkt en in een mechanisme van 
automatisch verval van de certificeringsprocedure voorziet zonder tussenkomst van de CREG in verband met de 
nieuwe evaluatie van de certificering en van de certificering van derde landen, en in zoverre zij voorziet in een 
beding waardoor een vóór de bekendmaking van de wet aangewezen beheerder kan worden geacht te zijn 
gecertificeerd. 
 
 A.16.2.  Soortgelijke kritiek wordt geleverd op de wet met betrekking tot de gasmarkt, rekening houdend 
met de artikelen 9, lid 1, onder c) en d), en 5, en met de artikelen 10 en 11 van de richtlijn 2009/73/EG : de eerste 
drie artikelen zijn te eng omgezet, terwijl de in de laatste twee artikelen bedoelde certificeringsprocedure niet 
van toepassing is op de beheerder die op grond van zijn aanwijzing van vóór de inwerkingtreding van de 
bestreden wet wordt geacht te zijn gecertificeerd. 
 
 A.16.3.  De Ministerraad wenst, om reden van de duidelijkheid, terzelfder tijd te antwoorden op het tweede 
onderdeel van het derde middel. 
 
 A.16.4.  Hij voert aan dat de verzoekende partij zich vergist in de inzake certificering van toepassing zijnde 
bepalingen. De wetgever heeft pro forma TNB’s gecertificeerd die vóór de inwerkingtreding van het « derde 
energiepakket » reeds definitief waren aangewezen met inachtneming van de voorwaarden inzake de 
ontvlechting van de eigendomsstructuren, waarbij aldus het evenwicht in acht is genomen tussen de 
bevoegdheden van de CREG (die zelfs tegen een reeds aangewezen TNB een certificeringsprocedure kan 
opstarten) en de « verworven rechten » van de TNB’s over hun concessie. 
 
 A.16.5.  Volgens de Ministerraad is het eerste subonderdeel van het tweede onderdeel van het eerste middel 
onontvankelijk of niet gegrond, in zoverre de verzoekende partij nalaat naar een bepaling van de bestreden wet te 
verwijzen. Zij doet zulks daarentegen in het tweede onderdeel van het derde middel, waarnaar wordt verwezen 
(in A.44.3, A.45.3, A.45.4 en A.46.4 wordt de door de Ministerraad verdedigde argumentatie met betrekking tot 
het eerste subonderdeel van het tweede onderdeel van het eerste middel voorgesteld). 
 
 A.16.6.  In haar memorie van antwoord betwist de CREG de door de Ministerraad aangeklaagde 
onontvankelijkheid van het middel door te doen gelden dat in het dispositief van het verzoekschrift, in verband 
met het eerste middel, de bepalingen worden vermeld die erin worden bestreden door te preciseren dat zij 
afbreuk doen aan de bevoegdheden van de CREG inzake certificering van de netbeheerder en dat in de 
uiteenzetting in het verzoekschrift uitdrukkelijk wordt verwezen naar de nummers ervan met betrekking tot de 
ontvlechting van de transmissienetten en van de transmissienetbeheerders en met betrekking tot de 
certificeringsprocedure. Bovendien heeft de Ministerraad zich niet vergist in de bestreden bepalingen aangezien 
hij in het kader van dit middel antwoordt op de argumenten die door de verzoekende partij worden aangevoerd in 
het kader van het tweede onderdeel van het derde middel. 
 
 
 Tweede subonderdeel 
 
 A.17.1.  Volgens de CREG schendt artikel 36, 8°, van de bestreden wet, dat artikel 23, § 2, tweede lid, 9°, 
van de Elektriciteitswet wijzigt, de in het middel vermelde bepalingen in zoverre het erin voorziet dat de CREG 
de toepassing van het technisch reglement controleert en de in dat reglement beoogde documenten goedkeurt. 
 
 Bij artikel 37, leden 6, onder c), en 9, van de richtlijn 2009/72/EG en bij artikel 41, leden 6, onder c), en 9, 
van de richtlijn 2009/73/EG worden aan de nationale regulerende instanties immers exclusieve bevoegdheden 
inzake grensoverschrijdende infrastructuur verleend, met name wat betreft de procedures voor congestiebeheer 
van de netten, en worden die instanties met het toezicht op dat beheer belast. Bij de verordening (EG) 
nr. 714/2009 worden hun belangrijke bevoegdheden in die aangelegenheid verleend. 
 
 Het in de bestreden bepaling en in artikel 11 van de Elektriciteitswet bedoelde technisch reglement wordt 
evenwel opgesteld door de Koning, na advies van de CREG en in overleg met de netbeheerder, en daarin worden 
onder meer de regels bepaald waaraan die beheerder is onderworpen teneinde met name het hoofd te bieden aan 
problemen van congestie. De lezing van artikel 11 in samenhang met het nieuwe artikel 23, § 2, tweede lid, 9°, 
van de Elektriciteitswet houdt in dat de CREG dient te waken over de toepassing van de voorwaarden die zijn 
vastgelegd bij het koninklijk besluit van 19 december 2002 dat ter uitvoering van artikel 11 is genomen; daaruit 
vloeit een tegenstrijdigheid voort met de bestreden wet die, tegelijkertijd, aan de CREG de exclusieve 
bevoegdheden verleent om de methoden goed te keuren voor toegang tot de grensoverschrijdende infrastructuur 
(artikel 23, § 2, tweede lid, 35° en 36°) en haar ermee belast in het technisch reglement beoogde documenten 
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goed te keuren volgens door de Koning vastgestelde voorwaarden met betrekking tot methoden met een 
soortgelijk doel. De bevoegdheid die de CREG uit de richtlijn afleidt inzake voorwaarden voor toegang tot de 
grensoverschrijdende infrastructuur wordt aldus afhankelijk gesteld van de voorwaarden die krachtens een 
koninklijk besluit zijn vastgesteld en die betrekking hebben op de congestie in ruime zin, met inbegrip van de 
methoden voor het evalueren van de capaciteit die nochtans tot de exclusieve bevoegdheid van de CREG 
behoren. De wetgever heeft de draagwijdte van het advies dat de Raad van State in die aangelegenheid had 
verstrekt, niet begrepen. 
 
 A.17.2.  Volgens de CREG schenden de artikelen 65, 4°, en 87, 9°, van de bestreden wet, die 
respectievelijk in artikel 15/4, § 2, tweede lid, van de Gaswet een punt 29° en een punt 30° en in artikel 15/1, § 3, 
van dezelfde wet een punt 7° invoegen, de in het middel vermelde bepalingen in zoverre zij aan de CREG een 
overleg met de Algemene Directie Energie opleggen. Bij artikel 15/4, § 2, tweede lid, wordt de CREG belast met 
het goedkeuren van de methoden die zijn gebruikt om de toegang tot de grensoverschrijdende infrastructuur 
mogelijk te maken, ook inzake congestiebeheer (29°), en met het toezicht op de invoering van de regels die erop 
betrekking hebben, in overleg met de Algemene Directie Energie (30°). Die regels worden voorgesteld door de 
transmissienetbeheerder. Krachtens artikel 41, lid 9, van de richtlijn 2009/73/EG kan echter geen enkel optreden 
van het bestuur worden aanvaard en dat waarin de bestreden wet voorziet, maakt het niet mogelijk om een risico 
van inbreuk op de bevoegdheid van de CREG uit te sluiten. 
 
 A.17.3.  Volgens de CREG schendt artikel 87, 9°, van de bestreden wet, dat een punt 15° in artikel 15/14, 
§ 2, tweede lid, van de Gaswet invoegt, de in het middel vermelde bepalingen in zoverre het aan de CREG de 
verplichting oplegt om de toepassing van de gedragscode te controleren. Die heeft het voorwerp uitgemaakt van 
een koninklijk besluit van 23 december 2010 dat op grond van artikel 15/5undecies van de Gaswet is genomen, 
en het is evident dat die code betrekking heeft op exclusieve bevoegdheden van de nationale regulerende 
instantie, zoals artikel 41, leden 6, onder c), en 9, van de richtlijn 2009/73/EG daarin voorziet, en dat door de 
wetgever dus niet correct is omgezet. Bovendien beperkt de bestreden bepaling de controle van de toepassing 
van de code ten onrechte tot de regels in verband met de veiligheid en de betrouwbaarheid van het 
aardgasvervoersnet, zonder de opslaginstallatie voor aardgas en de installatie voor vloeibaar aardgas (LNG) te 
beogen. 
 
 A.17.4.  Met betrekking tot het technisch reglement voert de Ministerraad artikel 37, leden 6 en 9, van de 
richtlijn 2009/72/EG aan om te doen gelden dat die niet vereist dat dat reglement door de regulator moet worden 
opgesteld. Hij voert bovendien aan dat de richtlijn, inzake congestiebeheer, past in het ruimere kader van de 
verordening (EG) nr. 714/2009 die onder meer strekt tot het invoeren van netcodes die van toepassing zijn op de 
gehele Europese Unie met het oog op de totstandbrenging van een concurrerende en efficiënte interne markt 
voor elektriciteit. Zulks houdt de uniformisering van de interne procedures van de lidstaten in. In afwachting dat 
zulks gebeurt (in 2013), kon de wetgever, om geen juridisch vacuüm te doen ontstaan, niet anders dan het 
bestaande federale technisch reglement te behouden, daar hij het niet kon vervangen door een andere code of een 
ander reglement dat onmiddellijk operationeel kon zijn. De bepalingen van het federale reglement die in strijd 
zijn met de nieuwe Europese normen, zullen de facto worden opgeheven en de andere zullen door het 
subsidiariteitsbeginsel worden geregeld; het zal uiteraard aan de CREG staan om, zoals de richtlijn daarin 
voorziet, de voorwaarden goed te keuren voor, enerzijds, de aansluiting op en de toegang tot het transmissienet, 
alsook de voorwaarden voor de « verantwoordelijkheid voor het evenwicht » van de regelzone en, anderzijds, de 
grensoverschrijdende aangelegenheden. 
 
 A.17.5.  Met betrekking tot het toezicht op de congestie en de verplichting tot overleg met de Algemene 
Directie Energie, voert de Ministerraad aan dat het in de Gaswet bedoelde overleg noch het delen van de 
beslissingsbevoegdheid, noch een aantasting van de onafhankelijkheid van de CREG inhoudt : het gaat veeleer 
om een verplichting om het bestuur in te lichten, dat moet weten hoe de congestie wordt beheerd, zoals 
artikel 23, § 2, tweede lid, 36°, van de Elektriciteitswet, op grond waarvan de bestreden bepalingen kunnen 
worden gelezen, trouwens aangeeft. 
 
 A.17.6.  Met betrekking tot de in de Gaswet bedoelde gedragscode inzake toegang tot het vervoersnet, de 
opslaginstallatie en de LNG-installatie, verwijst de Ministerraad naar wat hij reeds heeft vermeld (A.17.4) : het is 
omdat Europese netcodes worden voorbereid dat de wetgever artikel 15/5undecies, eerste lid, van de Gaswet, dat 
de Koning belast met het opstellen van de gedragscode (waarbij de CREG, zoals inzake elektriciteit, de in de 
richtlijn bedoelde goedkeuringsbevoegdheid dient uit te oefenen), ongewijzigd heeft gelaten. Om dezelfde 
redenen zou een juridisch vacuüm zijn ontstaan indien de CREG was bekleed met de bevoegdheid om zelf die 
code op te stellen. 
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 Ten slotte, in tegenstelling tot wat de CREG aanvoert, wordt haar controlebevoegdheid geenszins beperkt 
tot alleen het aardgasvervoersnet aangezien haar bij artikel 15/14, § 2, tweede lid, 15°, van de Gaswet, ingevoegd 
bij artikel 87, 9°, van de bestreden wet, twee onderscheiden taken worden toegekend : de controle van de 
toepassing van de gedragscode en de evaluatie van de ter uitvoering van die code geleverde prestaties in verband 
met de veiligheid en de betrouwbaarheid van het aardgasvervoersnet. 
 
 A.17.7.  In haar memorie van antwoord voert de CREG aan dat de opheffing van het in A.17.1 bedoelde 
technisch reglement niet tot een juridisch vacuüm zou leiden en dat zulks geen onjuiste omzetting van de 
bepalingen van de richtlijn verantwoordt. 
 
 Zij merkt op dat haar bevoegdheid geen betrekking heeft op het vaststellen van het technisch reglement in 
zijn geheel, maar enkel op de methoden en plannen met betrekking tot het congestiebeheer, ook al verantwoordt 
een bekommernis om coherentie dat zij voor het geheel bevoegd zou zijn. 
 
 Zij betwist ook dat de netcodes, waarvan de ontwikkelingstermijnen door de Ministerraad worden 
aangevoerd om de bestreden bepaling te verantwoorden, het technisch reglement achterhaald kunnen maken : de 
netcodes worden immers enkel ontwikkeld voor grensoverschrijdende aangelegenheden met betrekking tot het 
net en de marktintegratie (artikel 8, lid 7, van de verordening (EG) nr. 714/2009), en zulks zonder afbreuk te 
doen aan de bevoegdheid van de Staten om nationale netcodes vast te stellen. De omstandigheid dat de CREG 
over een goedkeuringsbevoegdheid zou beschikken - waarin de wet niet voorziet - kan het feit dat de wetgever 
het technisch reglement heeft behouden, niet verhullen. 
 
 A.17.8.  De CREG neemt akte van het feit dat de Ministerraad erkent dat de verplichting tot overleg met de 
Algemene Directie Energie niet verenigbaar is met de richtlijn 2009/73/EG aangezien hij die verplichting als een 
informatieplicht wenst te interpreteren. Een dergelijke interpretatie stemt evenwel niet overeen met de wettekst. 
 
 A.17.9.  Wat de gedragscode betreft, verwijst de CREG naar wat zij over het technisch reglement reeds 
heeft vermeld (A.17.7). De netcodes, waarvan het ontwikkelingsproces lang duurt, zullen enkel betrekking 
hebben op het vervoer van aardgas en niet op de opslag van gas en vloeibaar aardgas en verbieden de Staten niet 
om nationale codes aan te nemen. 
 
 Ten slotte neemt zij akte van de door de Ministerraad gegeven interpretatie aan artikel 15/14, § 2, tweede 
lid, 15°, vermeld in A.17.6, maar meent zij dat zij geen steun vindt in de tekst van de bestreden bepaling. 
 
 A.17.10.  In zijn memorie van wederantwoord is de Ministerraad van mening dat de verzoekende partij de 
wil van de wetgever met betrekking tot het technisch reglement en de gedragscode niet heeft begrepen, namelijk 
passen in het kader van de Europese actualiteit inzake uniformisering van de netcodes. De bestreden wet heeft de 
richtlijn correct omgezet. 
 
 Met betrekking tot de netcodes voegt hij daaraan toe dat artikel 8, lid 7, van de verordening (EG) 
nr. 714/2009 de bekommernis van de Europese wetgever om uniformisering bevestigt; door aan de CREG de 
bevoegdheid te verlenen om het technisch reglement op te stellen, zou verder zijn gegaan dan het voorschrift van 
de richtlijnen. Voor het overige worden de netcodes voorbereid tijdens voorafgaande besprekingen binnen het 
ACER, waaraan niet de Regering maar de CREG deelneemt, die dus om een wijziging van het technisch 
reglement kan verzoeken teneinde het met de toekomstige teksten in overeenstemming te brengen. 
 
 Wat het overleg met de Algemene Directie Energie betreft, is hij van mening dat het geen enkele 
verplichting met zich meebrengt om een gemeenschappelijk project uit te voeren. 
 
 Wat, ten slotte, de gedragscode betreft, voert de Ministerraad artikel 4, leden 6 en 9, van de 
richtlijn 2009/73/EG aan om te doen gelden dat dat artikel ter zake niet de uitgebreide en onbeperkte 
bevoegdheid toekent waarop de verzoekende partij aanspraak maakt. Bovendien toont de verzoekende partij niet 
aan waaruit de discriminatie die zij aanklaagt, zou bestaan. 
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 Derde subonderdeel 
 
 A.18.1.  Volgens de CREG schendt artikel 8, 1°, van de bestreden wet, dat artikel 8, § 1, derde lid, 5°, van 
de Elektriciteitswet wijzigt, de in het middel vermelde bepalingen in zoverre het aan de Koning de bevoegdheid 
delegeert om de criteria te preciseren die door een productie-installatie die hernieuwbare energie aanwendt, 
moeten worden nageleefd teneinde een voorrang te kunnen genieten en om de technische en financiële 
voorwaarden te bepalen die door de transmissienetbeheerder moeten worden toegepast in verband met de 
productie-installaties die hernieuwbare energiebronnen aanwenden. 
 
 Bij artikel 37, lid 6, van de richtlijn 2009/72/EG wordt aan de nationale regulerende instanties immers de 
exclusieve bevoegdheid verleend om de methoden vast te stellen of goed te keuren voor het berekenen of 
vastleggen van de voorwaarden inzake de verstrekking van balanceringsdiensten, bedoeld in artikel 15, lid 2, van 
dezelfde richtlijn, terwijl bij artikel 15, lid 3, ervan aan de lidstaten de verplichting wordt opgelegd om de 
transmissienetbeheerders ertoe te dwingen voorrang te geven aan de productie-installaties voor elektriciteit die 
hernieuwbare energiebronnen aanwenden. Door de Koning ertoe te machtigen de criteria en de voorwaarden te 
preciseren die moeten worden nageleefd door een productie-installatie die die bronnen aanwendt, na advies van 
de CREG, doet de bestreden wet afbreuk aan de bevoegdheden die bij de artikelen 15, lid 2, en 37, lid 6, van de 
richtlijn aan de CREG worden voorbehouden om de voorwaarden inzake balanceringsdiensten vast te stellen en 
de objectieve criteria te definiëren die ertoe strekken de coördinatie van de inschakeling van de productie-
installaties en het bepalen van het gebruik van de interconnecties te waarborgen. 
 
 A.18.2.  De Ministerraad voert in hoofdorde aan dat de richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 23 april 2009 « ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende 
wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG » (artikel 16, lid 2) aan de regulator 
alleen de bevoegdheid verleent om de criteria vast te stellen met betrekking tot de instandhouding van de 
betrouwbaarheid en de veiligheid van het net, en niet de bevoegdheid om de criteria te bepalen waaraan de 
productie-installaties die hernieuwbare energiebronnen aanwenden, moeten voldoen; de wetgever heeft de 
richtlijn dus correct omgezet door de CREG ermee te belasten de objectieve criteria goed te keuren op grond 
waarvan de productie-installaties worden ingeschakeld en het gebruik van de interconnecties wordt bepaald. 
 
 A.18.3.  In ondergeschikte orde suggereert de Ministerraad het Hof om aan het Hof van Justitie van de 
Europese Unie een prejudiciële vraag te stellen over de interpretatie van de in A.18.2 bedoelde richtlijn en van 
de richtlijn 2009/72/EG indien het van oordeel is dat de verzoenende interpretatie van die twee richtlijnen ten 
aanzien van het primaire recht, namelijk artikel 194 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie (dat zowel de werking van de markt als het stimuleren en het ontwikkelen van energie uit hernieuwbare 
energiebronnen beoogt), het niet mogelijk maakt te bepalen in welke mate de omzetting van de richtlijnen door 
de Belgische wetgever in overeenstemming is met het voorschrift ervan. Die vraag zou als volgt worden 
geformuleerd : 
 
 « Maken artikel 194 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, artikel 15, leden 2 en 
3, van de richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG 
(hierna : Elektriciteitsrichtlijn) en artikel 16, lid 2, van de richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende 
wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG het de lidstaten mogelijk erin te 
voorzien dat, enerzijds, de nationale regulerende instantie de objectieve criteria goedkeurt waarop de coördinatie 
van de inschakeling van de productie-installaties en het bepalen van het gebruik van de interconnecties berust en, 
anderzijds, de lidstaten na advies van de nationale regulerende instantie de criteria preciseren die moeten worden 
nageleefd door een productie-installatie die hernieuwbare energiebronnen aanwendt ? ». 
 
 A.18.4.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat de Ministerraad voorbijgaat aan de 
duidelijke tekst van de richtlijnen en dat de bij artikel 16 van de richtlijn 2009/28/EG aan de lidstaten toegekende 
bevoegdheden niet kunnen worden uitgeoefend ten nadele van die welke bij de richtlijn 2009/72/EG aan de 
nationale regulerende instanties zijn toegekend. Zij bevestigt het discriminerende karakter van de bestreden 
bepaling en acht het niet nuttig om een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese 
Unie aangezien de in aanmerking te nemen bepalingen geen interpretatiemoeilijkheden met zich meebrengen. 
 
 A.18.5.  In zijn memorie van wederantwoord is de Ministerraad van mening dat de verzoekende partij in 
geen geval over een exclusieve bevoegdheid beschikt om de criteria voor de inschakeling van de productie-
installaties en van het gebruik van de interconnecties, alsook de voorwaarden voor het verstrekken van 
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balanceringsdiensten, vast te stellen : de richtlijn maakt het de Staten mogelijk om aan de regulators ofwel de 
bevoegdheid toe te kennen om de ter zake van toepassing zijnde regels vast te stellen, ofwel de bevoegdheid om 
ze goed te keuren (artikel 15, lid 2, van de richtlijn 2009/72/EG). 
 
 
 Vierde subonderdeel 
 
 A.19.1.  Volgens de CREG schendt artikel 24, 3°, van de bestreden wet, dat artikel 18, § 1, 2°, van de 
Elektriciteitswet wijzigt, de in het middel vermelde bepalingen in zoverre het de Koning ertoe machtigt 
gedragsregels vast te stellen die van toepassing zijn op de tussenpersonen en leveranciers, meer bepaald inzake 
transactie en balancering. 
 
 Bij artikel 37, lid 6, onder b), van de richtlijn wordt aan de nationale regulerende instantie evenwel de 
bevoegdheid voorbehouden inzake voorwaarden voor de verstrekking van balanceringsdiensten in het algemeen, 
ook die met betrekking tot de regels en prijzen die van toepassing zijn op de door de netbeheerders verstrekte 
diensten voor het balanceren van het elektriciteitsnet. Aan die bevoegdheid van de CREG werd door de wetgever 
dus voorbijgegaan, zoals de Raad van State heeft opgemerkt. 
 
 A.19.2.  De Ministerraad voert aan dat de verzoekende partij een verkeerde lezing maakt van de bestreden 
bepaling : die bepaling heeft geen betrekking op het door de CREG bedoelde geval, maar wel op dat waarbij de 
wijze wordt vastgesteld waarop de leveranciers en tussenpersonen aan de marktvoorwaarden inzake transactie en 
balancering moeten voldoen, en vormt dus de omzetting van artikel 3, lid 4, van de richtlijn 2009/72/EG. Het 
gaat dus niet om de regels die door de TNB of de CREG inzake onbalans zijn aangenomen (artikelen 15, lid 7, 
en 37, lid 6, onder b), van de richtlijn 2009/72/EG). 
 
 A.19.3.  In haar memorie van antwoord verwerpt de CREG de interpretatie van de Ministerraad : zij doet 
gelden dat het voormelde artikel 3, lid 4, betrekking heeft op het recht van de afnemers om zich tot de 
leverancier van hun keuze te richten, ongeacht de Staat waarin hij is geregistreerd, op voorwaarde dat de regels 
inzake transactie en balancering in acht worden genomen; dat kan evenwel niet in die zin worden geïnterpreteerd 
dat aan de Koning de bevoegdheid wordt verleend om gedragsregels inzake balancering te bepalen, die enkel 
onder de bevoegdheid van de nationale regulerende instantie vallen. 
 
 A.19.4.  In zijn memorie van wederantwoord brengt de Ministerraad zijn argumentatie in herinnering en 
voegt hij daaraan toe dat artikel 37, lid 6, onder b), van de voormelde richtlijn aan de nationale regulerende 
instantie niet de exclusieve bevoegdheid toekent die de verzoekende partij daarin wenst te zien. 
 
 
 Vijfde subonderdeel 
 
 A.20.1.  Volgens de CREG schendt artikel 29 van de bestreden wet, dat een artikel 20bis in de 
Elektriciteitswet invoegt (dat vervolgens bij artikel 27 van de wet van 29 maart 2012 is gewijzigd), de in het 
middel vermelde bepalingen in zoverre het aan de CREG een tussenkomst oplegt van de Nationale Bank van 
België (hierna : NBB) in haar besluitvormingsproces, een onderhandeling tussen, enerzijds, de 
elektriciteitsleverancier en, anderzijds, de CREG en de NBB, voorafgegaan door een overleg tussen die twee 
partijen, en in zoverre het bepaalt dat de voorlopige vaststelling door de CREG met betrekking tot de toepassing 
van de indexeringsmechanismen kan worden betwist voor een door beide partijen aanvaard lid van het Belgisch 
Instituut van de Bedrijfsrevisoren. 
 
 Artikel 20bis voorziet in een nieuw mechanisme dat ertoe strekt de volatiliteit van de energieprijzen te 
beperken in de gevallen die erin worden beoogd en behoudt daartoe aan de CREG een bevoegdheid voor van 
controle op de toepassing van de indexeringsformule door de leveranciers, op advies van de NBB en met de 
mogelijkheid, voor de leverancier, om een beroep te richten tot een lid van het Belgisch Instituut van de 
Bedrijfsrevisoren tegen de vaststellingen door de CREG (artikel 20, §§ 3 en 4). De leveranciers dienen de in de 
wet bedoelde prijsstijgingen eveneens op gemotiveerde wijze aan te geven bij de CREG. Indien de stijging niet 
wordt verantwoord, worden de CREG, de NBB en de leverancier in onderhandelingen samengebracht; bij gebrek 
aan een akkoord kan de CREG, op advies van de NBB, de stijging verwerpen (artikel 20, § 5). 
 
 De bestreden bepaling zet geen enkele bepaling van de richtlijn 2009/72/EG om maar past de mogelijkheid 
toe die bij artikel 3, lid 3, ervan aan de lidstaten is geboden om in openbaredienstverplichtingen te voorzien. De 
CREG betwist die keuze van de wetgever niet maar meent dat hij zodoende afbreuk heeft gedaan aan haar 
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onafhankelijkheid. Die verhindert weliswaar geen samenwerking met andere overheden, maar het stelselmatige 
karakter van het optreden van de NBB kan niet worden verzoend met het beginsel van die onafhankelijkheid dat 
bij artikel 35, lid 4, onder b), punt ii), van de richtlijn 2009/72/EG is vastgelegd. De bij de wet opgelegde 
onderhandeling is door hetzelfde gebrek aangetast, zoals de Raad van State heeft doen opmerken, net zoals de 
mogelijkheid tot controle van de voorlopige beslissing van de CREG door een lid van het Belgisch Instituut van 
de Bedrijfsrevisoren, tegen wiens beslissingen geen beroep mogelijk is, terwijl de definitieve beslissing van de 
CREG voor het hof van beroep kan worden betwist. 
 
 A.20.2.  Volgens de CREG schendt artikel 29 van de bestreden wet, dat artikel 20bis, § 2, tweede lid, van 
de Elektriciteitswet invoegt, de in het middel vermelde bepalingen in zoverre de indexeringsformules enkel voor 
de huishoudelijke eindafnemers door de leveranciers moeten worden gepubliceerd, terwijl het mechanisme van 
prijscontrole ook op de kmo’s van toepassing is. Dat onbegrijpelijke verschil in behandeling is des te meer 
onverantwoord daar artikel 15/10bis van de Gaswet voor beide in die publicatie voorziet. 
 
 A.20.3.  Dezelfde kritiek als die vermeld in A.20.1 wordt door de CREG geleverd op artikel 82 van de 
bestreden wet dat artikel 15/10bis, § 4, eerste en derde lid, § 5, vierde tot achtste lid, en § 7, van de Gaswet 
wijzigt, rekening houdend met artikel 39, leden 4 en 5, van de richtlijn 2009/73/EG. 
 
 A.20.4.  Met betrekking tot de grief die uit de aantasting van de onafhankelijkheid van de CREG is 
afgeleid, voert de Ministerraad aan dat de richtlijn 2009/72/EG aan de lidstaten - tenzij zij anders daarover 
beslissen - de taak toekent om de huishoudelijke eindafnemers (en, indien zij zulks beslissen, de kmo’s) de 
universele dienstverlening te laten genieten tegen redelijke, vergelijkbare, doorzichtige en niet-discriminerende 
prijzen (het « vangnet » ten aanzien van de volatiliteit van de prijzen). De consumentenbescherming valt dus 
enkel onder de bevoegdheid van de lidstaten. De Belgische wetgever heeft in artikel 29 van de bestreden wet 
ervoor gekozen - zonder daartoe te zijn verplicht - aan de CREG, wegens haar kennis van de markt en haar 
ervaring, verschillende bevoegdheden te verlenen bij de inwerkingstelling van het vangnet. Daarin is niet 
voorzien bij de richtlijn 2009/72/EG en het valt niet onder de toegewezen of exclusieve bevoegdheden van de 
regulator, zodat de wetgever daarin zowel de Nationale Bank van België (waarvan de bevoegdheden bij de wet 
van 25 augustus 2012 houdende diverse bepalingen inzake energie werden herzien, zodat het middel niet langer 
ontvankelijk is wat de NBB betreft) als het Instituut van de Bedrijfsrevisoren kon laten tussenkomen, net zoals 
hij, overeenkomstig artikel 3 van de voormelde richtlijn, die aangelegenheid enkel aan zijn administratie zou 
hebben kunnen toevertrouwen. 
 
 A.20.5.  Met betrekking tot de samenhang tussen de Elektriciteitswet en de Gaswet doet de Ministerraad 
gelden dat het om een tikfout van de federale wetgever gaat, aangezien artikel 29 van de bestreden wet, zoals de 
memorie van toelichting aangeeft, in die zin moet worden geïnterpreteerd dat het ook op de kmo’s betrekking 
heeft. 
 
 A.20.6.  In haar memorie van antwoord merkt de CREG op dat de wet van 25 augustus 2012 houdende 
diverse bepalingen inzake energie in artikel 20bis van de Elektriciteitswet wijzigingen aanbrengt die de in dat 
vijfde subonderdeel uiteengezette grieven zonder voorwerp maken, onder voorbehoud evenwel van het feit dat 
1) artikel 20bis, § 5, zevende lid, in onderhandelingen van de CREG met de leverancier blijft voorzien wanneer 
zij meent dat de opwaartse aanpassing van de energiecomponent niet gerechtvaardigd is; 2) de parallelle taak van 
de Nationale Bank van België en van de CREG inzake monitoring en evaluatie van het vangnetmechanisme 
behouden blijft; 3) het recht van de leverancier om de voorafgaande vaststelling door de CREG voor een lid van 
het Belgisch Instituut van de Bedrijfsrevisoren te betwisten (artikel 20bis, § 4, derde lid), wordt behouden. 
 
 Zij verwerpt het standpunt van de Ministerraad volgens hetwelk het « derde energiepakket » inzake 
consumentenbescherming geen enkele bevoegdheid aan de nationale regulerende instantie zou voorbehouden, 
zodat de wetgever die bescherming zou kunnen regelen zonder rekening te houden met het beginsel van 
onafhankelijkheid van de regulerende instantie : zulks is immers in strijd met artikel 35, lid 4, van de 
richtlijn 2009/72/EG dat die onafhankelijkheid waarborgt voor alle activiteiten van de instantie. Het 
vangnetmechanisme is gebaseerd op artikel 3, lid 3, van die richtlijn en is dus wel degelijk een bij de richtlijn 
toegekende taak van regulering die de inachtneming van de onafhankelijkheid van de regulerende instantie 
inhoudt. 
 
 A.20.7.  De CREG is van mening dat de Ministerraad, door de verwijzing naar de huishoudelijke afnemers 
in artikel 29 van de bestreden wet als een tikfout aan te merken, geen einde maakt aan de discriminatie die zij 
aanklaagt en dat de interpretatie die hij voorstelt, indruist tegen de tekst van de bepaling. 
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 A.20.8.  In zijn memorie van wederantwoord voert de Ministerraad aan dat artikel 35, lid 4, van de 
richtlijn 2009/72/EG niet van toepassing is en dat het, zelfs indien het wel van toepassing zou zijn, de lidstaten 
niet zou verhinderen om tegelijkertijd aan de regulerende instantie en aan een andere instantie een taak van 
monitoring toe te vertrouwen; hij verwijst in dat verband naar artikel 37, lid 2, eerste alinea, van dezelfde 
richtlijn dat in een dergelijk geval van de andere instantie vereist dat zij aan de nationale regulerende instantie 
alle informatie bezorgt die aan de oorsprong van de conclusies van haar monitoring ligt. 
 
 Wat de Nationale Bank van België betreft, diende haar taak niet te worden opgeheven bij de wet van 
25 augustus 2012; die heeft zich ertoe beperkt die taak tot een jaarlijkse monitoring te beperken, rekening 
houdend met het feit dat de Bank niet over voldoende personeel beschikte om de taken te vervullen die de 
bestreden wet haar had toevertrouwd; die taken passen in het hiervoor vermelde kader en schenden artikel 35, 
lid 4, van de richtlijn 2009/72/EG dus niet. 
 
 
 Zesde subonderdeel 
 
 A.21.1.1.  Volgens de CREG schendt artikel 76, 2°, van de bestreden wet, dat artikel 15/5duodecies, § 1ter, 
van de Gaswet wijzigt, de in het middel vermelde bepalingen in zoverre het de Koning ertoe machtigt, op 
voorstel van de minister en na advies van de CREG, afwijkingen van bepaalde duur toe te kennen met betrekking 
tot onder meer de regels inzake ontvlechting van de vervoersnetten en van de vervoersnetbeheerders en de regels 
inzake toegang tot de netten. Artikel 36, lid 7, van de richtlijn 2009/73/EG, dat het de lidstaten weliswaar 
mogelijk maakt een andere instantie dan de regulerende instantie ertoe te machtigen die afwijkingen toe te 
kennen, bepaalt evenwel dat die haar advies aan die instantie moet voorleggen, en zulks enkel met het oog op 
een formeel besluit; dat advies is dus doorslaggevend en het staat enkel aan de bevoegde instantie om het in een 
definitieve beslissing te formaliseren. Aangezien de bestreden bepaling niet in die beperking voorziet, wordt 
artikel 36, lid 7, daarin niet correct omgezet. 
 
 A.21.1.2.  De Ministerraad brengt in herinnering dat de Gasrichtlijn ertoe strekt de bevoorradingszekerheid 
te waarborgen - hetgeen enkel tot de bevoegdheid van de lidstaten behoort - en het mogelijk maakt voor een 
beperkte periode af te wijken van de regeling van de ontvlechting van de eigendomsstructuren, en zulks in 
beginsel onder toezicht van de regulator. Die afwijking vormt slechts het middel om het doel van de richtlijn te 
bereiken, zodat de wetgever een belangrijke rol aan de minister van Energie heeft toegekend. 
 
 A.21.1.3.  Hij voert aan dat in de richtlijn geen enkele wil van de Europese wetgever tot uiting wordt 
gebracht om het advies van de regulator bindend te maken voor de instantie die inzake afwijkingen bevoegd is 
en die volgens artikel 36, lid 7, bedoeld in A.21.1.1, ertoe is gemachtigd het formele besluit na advies van de 
regulator te nemen. 
 
 A.21.1.4.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat het advies van de regulerende 
instantie bindend is omdat zulks blijkt uit de bewoordingen van artikel 36 en omdat dat advies afwijkingen 
betreft die betrekking hebben op de regels inzake toegang tot de netten en op de ontvlechting van de 
eigendomsstructuren van de vervoersnetten en van de beheerders ervan; die aangelegenheden behoren evenwel 
tot de exclusieve bevoegdheid van de nationale regulerende instantie (artikelen 10 en 41, lid 6, onder a), van de 
richtlijn 2009/73/EG). 
 
 A.21.1.5.  In zijn memorie van wederantwoord antwoordt de Ministerraad dat de door de CREG 
aangevoerde bepalingen haar niet de exclusieve bevoegdheid verlenen die zij daarin ziet. 
 
 A.21.2.1.  Volgens de CREG schendt artikel 76, 3°, van de bestreden wet, dat artikel 15/5duodecies, § 1bis, 
in de Gaswet invoegt, de in het middel vermelde bepalingen in zoverre het erin voorziet dat de in A.21.1 
bedoelde aanvraag tot afwijking moet worden ingediend bij de bevoegde minister, terwijl artikel 36, lid 8, van de 
richtlijn 2009/73/EG bepaalt dat zij moet worden ingediend bij de nationale regulerende instantie, die een 
afschrift daarvan toezendt aan de Europese Commissie. De bestreden bepaling verzekert evenmin een correcte 
omzetting van dat artikel 36, lid 4, van de richtlijn, in zoverre de bestreden bepaling, door erin te voorzien dat 
elke aanvraag tot afwijking zou moeten worden behandeld overeenkomstig artikel 15/5duodecies, § 1ter, van de 
Gaswet (dat de aanvragen beoogt met betrekking tot installaties die op het grondgebied van verschillende 
lidstaten zijn gelegen), de procedure buiten beschouwing laat die is beoogd in artikel 15/5duodecies, § 1, van de 
Gaswet, dat betrekking heeft op de installaties die op het Belgische grondgebied zijn gelegen. 
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 A.21.2.2.  De Ministerraad voert aan dat artikel 36, lid 8, van de richtlijn het niet mogelijk maakt af te 
leiden dat de nationale regulerende instantie de instantie is waarbij de aanvraag tot afwijking moet worden 
ingediend, zodat de verzoekende partij een verkeerde lezing van die bepaling maakt; niets belet de minister om 
de aanvraag te ontvangen en ze vervolgens mee te delen aan de CREG die ermee is belast een afschrift ervan 
naar de Europese Commissie te sturen. 
 
 Met betrekking tot de van toepassing zijnde procedure voert hij aan dat artikel 15/5duodecies, § 1, van de 
Gaswet in de mogelijkheid van een aanvraag tot afwijking voorziet en de voorwaarden vaststelt die de nieuwe 
infrastructuur dient na te leven, terwijl de paragrafen 1ter tot 4 het proces van behandeling van de aanvraag tot 
afwijking regelen, ongeacht of de installaties op het Belgische grondgebied of op dat van verschillende lidstaten 
zijn gelegen. Aangezien artikel 15/5duodecies, § 1bis, naar de behandelingsprocedure verwijst, mist de grief 
feitelijke grondslag. 
 
 A.21.2.3.  In haar memorie van antwoord verwijst de CREG naar de uiteenzettingen in haar verzoekschrift. 
 
 A.21.3.1.  Volgens de CREG schendt artikel 76, 3°, van de bestreden wet, dat artikel 15/5duodecies, § 1ter, 
van de Gaswet wijzigt, de in het middel vermelde bepalingen in zoverre het erin voorziet dat de beslissing van de 
minister met betrekking tot een nieuwe infrastructuur die op het grondgebied van verschillende lidstaten is 
gelegen, wordt voorafgegaan door een advies van het ACER en aldus volledig ontsnapt aan de rol van de CREG, 
terwijl artikel 36, lid 4, van de richtlijn 2009/73/EG erin voorziet dat dat advies aan de betrokken regulerende 
instanties moet worden voorgelegd, die het als basis voor hun beslissing kunnen gebruiken. 
 
 De bestreden bepaling zet artikel 36, lid 5, van de richtlijn evenmin correct om in zoverre zij in die zin kan 
worden geïnterpreteerd dat zij aan andere instanties dan de CREG de mogelijkheid biedt om een 
termijnverlenging te vragen en om te worden geraadpleegd, terwijl de richtlijn die prerogatieven enkel tot de 
nationale regulerende instantie beperkt. 
 
 A.21.3.2.  De Ministerraad is van oordeel dat artikel 76, 3°, in zoverre het aan de minister de hoedanigheid 
van betrokken instantie in het interne recht met betrekking tot de nieuwe grensoverschrijdende infrastructuur 
toekent, het resultaat van een tikfout van de wetgever is en moet worden geïnterpreteerd overeenkomstig 
artikel 36, lid 4, van de richtlijn 2009/73/EG, dat die hoedanigheid aan de regulator voorbehoudt, zodat het 
middel feitelijke grondslag mist. 
 
 A.21.3.3.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat de Ministerraad een interpretatie 
contra legem voorstelt die moet worden verworpen. 
 
 A.21.4.1.  Volgens de CREG schendt artikel 76, 7°, van de bestreden wet, dat artikel 15/5duodecies, § 3, 
van de Gaswet wijzigt, de in het middel vermelde bepalingen in zoverre het het de Koning mogelijk maakt, 
alvorens de in A.21.1.1 bedoelde afwijking toe te kennen, op voorstel van de minister en na advies van de CREG 
de regels en de mechanismen voor het beheer en de toewijzing van capaciteit vast te leggen. Bij artikel 41, 
leden 6 en 9, van de richtlijn 2009/73/EG worden aan de nationale regulerende instanties evenwel exclusieve 
bevoegdheden toevertrouwd inzake toegang tot grensoverschrijdende infrastructuur, met inbegrip van de 
procedures voor toewijzing van capaciteit en voor congestiebeheer, en artikel 36, leden 6 en 7, van dezelfde 
richtlijn bevestigt die exclusieve bevoegdheid en verbiedt om ze aan een andere bevoegde instantie toe te 
vertrouwen. 
 
 A.21.4.2.  Zoals in A.21.3.2 wordt gezegd, is de Ministerraad van mening dat het om een tikfout gaat en dat 
de bestreden bepaling, overeenkomstig de richtlijn, in die zin moet worden geïnterpreteerd dat zij aan de 
regulator de bevoegdheden verleent die daarin worden beoogd, zodat het middel feitelijke grondslag mist. 
 
 A.21.4.3.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat de Ministerraad een interpretatie 
contra legem voorstelt die moet worden verworpen. 
 
 A.21.5.1.  Volgens de CREG schendt artikel 76, 7°, van de bestreden wet, dat artikel 15/5duodecies, § 4, 
van de Gaswet wijzigt, de in het middel vermelde bepalingen in zoverre het de essentiële rol van de CREG 
omzeilt zoals die voortvloeit uit artikel 36, leden 8 en 9, van de richtlijn 2009/73/EG; die bepalingen voorzien 
erin dat de nationale regulerende instantie aan de Europese Commissie elke aanvraag en elke beslissing tot 
afwijking moet meedelen en moet voldoen aan het besluit van de Europese Commissie om die beslissing tot 
afwijking te wijzigen of in te trekken. Door die rol aan de minister voor te behouden, zet de bestreden bepaling 
de richtlijn niet correct om in Belgisch recht. 
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 A.21.5.2.  Zoals in A.21.3.2 wordt gezegd, is de Ministerraad van mening dat het om een tikfout gaat en dat 
de bestreden bepaling, overeenkomstig de richtlijn, in die zin moet worden geïnterpreteerd dat zij aan de 
regulator de bevoegdheden verleent die daarin worden beoogd, zodat het middel feitelijke grondslag mist. 
 
 A.21.5.3.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat de Ministerraad een interpretatie 
contra legem voorstelt die moet worden verworpen. 
 
 
 Zevende subonderdeel 
 
 A.22.1.  Volgens de CREG schendt artikel 36, 2°, van de bestreden wet, dat artikel 23, § 1, tweede lid, 7°, 
van de Elektriciteitswet invoegt, de in het middel vermelde bepalingen in zoverre het het algemene doel van de 
CREG dat erin bestaat het voordeel van een efficiënte werking van de nationale markt te verzekeren, tot de 
eindafnemers beperkt, terwijl artikel 36, onder g), van de richtlijn 2009/72/EG alle afnemers beoogt, ongeacht of 
het grootafnemers of eindafnemers betreft (artikel 2, lid 7). De omzetting van de richtlijn is dus niet correct, 
zoals de Raad van State heeft opgemerkt. 
 
 A.22.2.  Dezelfde kritiek als die vermeld in A.22.1 wordt door de CREG geleverd op artikel 87, 1°, van de 
bestreden wet, dat artikel 15/14, § 1, tweede lid, 7°, van de Gaswet wijzigt, rekening houdend met artikel 40, 
onder g), van de richtlijn 2009/73/EG. 
 
 A.22.3.  De Ministerraad is van mening dat het middel niet gegrond is omdat in de Nederlandse tekst van 
de bestreden bepalingen het woord « afnemers » wordt gebruikt dat niet de in de Franse tekst bestaande 
beperking bevat en dat het mogelijk maakt te oordelen dat de wet in overeenstemming is met de richtlijn. 
 
 A.22.4.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat de Ministerraad een interpretatie 
contra legem voorstelt die moet worden verworpen. Het is bovendien niet mogelijk om één taalversie te doen 
primeren boven de andere. 
 
 
 Tweede middel (tariefbevoegdheden van de CREG) 
 
 A.23.  Het middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in 
samenhang gelezen met de artikelen 35 en 37 van richtlijn 2009/72/EG, met de artikelen 39 en 41 van 
richtlijn 2009/73/EG en met artikel 14 van verordening (EG) nr. 714/2009 en artikel 13 van verordening (EG) 
nr. 715/2009. 
 
 
 Eerste onderdeel (totstandkomingsprocedure) 
 
 Eerste subonderdeel 
 
 A.24.1.  Volgens de CREG schenden de artikelen 15, 16, 71 en 72 van de bestreden wet, die respectievelijk 
de artikelen 12, § 2, en 12bis, § 2, van de Elektriciteitswet invoegen, de in het middel vermelde bepalingen, in 
zoverre zij de minimuminhoud vaststellen van de procedure voor de totstandkoming van de 
tariefmethodologieën wanneer daarover geen akkoord bestaat met alleen de netbeheerders, terwijl de CREG, als 
onafhankelijke regulerende instantie, zelf de procedurele regels voor het aannemen van haar besluiten moet 
kunnen vaststellen, overeenkomstig artikel 35, leden 4 en 5, artikel 37, leden 2, 4, onder a), 6 en 10, van de 
richtlijn 2009/72/EG, en de artikelen 39, leden 4 en 5, en 41, leden 2, 4, onder a), 6 en 10, van de 
richtlijn 2009/73/EG, alsook artikel 14 van de verordening (EG) nr. 714/2009 en artikel 13 van de verordening 
(EG) nr. 715/2009. 
 
 Zowel de Europese Commissie als de Raad van State hebben onderstreept dat de onafhankelijkheid van de 
regulerende instantie zich ertegen verzette dat dergelijke instructies aan haar worden gericht. 
 
 A.24.2.  De CREG is van mening dat de aannemingsprocedure waarin de bestreden bepalingen voorzien, 
een te grote rol aan uitsluitend de netbeheerders voorbehoudt. Zij beschikken in de eerste plaats over een 
redelijke termijn om de bij de wet bepaalde stappen uit te voeren, zodat zij de timing voor de aanneming van de 
methodologieën gedeeltelijk beheersen, terwijl het aan de CREG toekomt haar tariefbevoegdheid « doeltreffend 
en snel » uit te voeren. 
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 Vervolgens is een afwijking van de normen inzake de totstandkoming van de tariefmethodologieën 
ondergeschikt aan hun akkoord, waardoor de regulator afhankelijk wordt van de ondernemingen die hij wordt 
geacht te controleren en ten aanzien van wie hij onafhankelijk moet zijn. 
 
 Ten slotte moet de CREG voldoen aan zware procedurele verplichtingen, waarbij zij de argumenten van de 
netbeheerders moet overnemen in de verslagen van de vergaderingen en in een bijlage bij haar besluit. 
 
 A.24.3.  In de veronderstelling dat de wetgever de in het geding zijnde totstandkomingsprocedure kan 
vaststellen, zou hij dat niet op discriminerende wijze kunnen doen. De CREG is echter van mening dat de 
netbeheerders en de netgebruikers aan wie zij zijn verbonden, zonder verantwoording worden bevoordeeld ten 
opzichte van de andere bij de nettarieven betrokken spelers : zij genieten procedurele waarborgen inzake de 
aanneming van tariefmethodes en kunnen als enige een akkoord met de CREG sluiten teneinde de methodologie 
te bepalen, hetgeen de gebruikers niet kunnen. 
 
 A.24.4.  De CREG is ook van mening dat de artikelen 12, § 2, tweede lid, en 12bis, § 2, tweede lid, van de 
Elektriciteitswet en de overeenstemmende bepalingen van de Gaswet, in zoverre zij ertoe verplichten dat de 
tariefmethodologie « de kostencategorieën waarop, in voorkomend geval, de bevorderende regelgeving van 
toepassing is » nauwkeurig omschrijft, de fundamentele elementen van die methodologie rechtstreeks preciseren. 
Hiermee beschouwt de wetgever dat de netbeheerders door de regulator niet ertoe moeten worden aangemoedigd 
doeltreffend te zijn voor alle kostencategorieën, of zelfs dat het mogelijk zou zijn dat geen enkele 
kostencategorie wordt onderworpen aan een « bevorderende regelgeving ». De Raad van State had onderstreept 
dat artikel 37, lid 8, van de richtlijn 2009/72/EG en artikel 41, lid 8, van de richtlijn 2009/73/EG niet toelieten 
dat bepaalde kosten worden uitgesloten van de « bevorderende regelgeving » (begrip dat nergens wordt 
gedefinieerd). 
 
 De bestreden bepalingen zijn ook strijdig met de voormelde verordeningen, die bepalen dat de tarieven de 
werkelijke kosten weerspiegelen in de enige mate dat zij overeenstemmen met een doeltreffende netbeheerder. 
 
 A.24.5.  De Ministerraad voert aan dat de invoering bij de bestreden wet van de door de CREG 
bekritiseerde overlegprocedure in overeenstemming is met de beginselen van de Europese wetgever voor een 
betere regelgeving, en verwijst met name naar artikel 37, lid 2, van de richtlijn 2009/73/EG en artikel 41, lid 2, 
van de richtlijn 2009/73/EG. 
 
 Dat geldt aldus zowel voor de voorafgaande overlegprocedure met het oog op het sluiten van een akkoord 
tussen de partijen als voor de minimale overlegprocedure waarin de wet voorziet wanneer tussen de partijen geen 
akkoord wordt bereikt en die tot doel heeft een constructieve dialoog tussen de partijen te verzekeren en de 
moeilijkheden verbonden aan het gebruik van een voorlopige tarifering te voorkomen. Die procedure tast 
geenszins de bevoegdheden aan van de CREG, die, wanneer geen akkoord is bereikt, alle wijzigingen kan 
aanbrengen die zij nodig acht in de uitoefening van haar tariefbevoegdheid; zij moet evenwel, net als elke 
Belgische administratieve instantie, de beginselen van behoorlijk bestuur en van transparantie in acht nemen. 
 
 A.24.6.  Ten aanzien van de redelijke termijn waarover de netbeheerders beschikken, is de Ministerraad van 
mening dat die vereist is vanwege de investeringen waarmee die netbeheerders worden geconfronteerd bij de 
totstandkoming van de tariefmethodologie. 
 
 Ten aanzien van de ontstentenis van bepalingen die voorzien in een overleg met de netgebruikers, heeft de 
Ministerraad vragen bij het belang van de verzoekende partij bij dat subonderdeel van het middel en voert hij aan 
dat dat subonderdeel in dat opzicht bijgevolg niet ontvankelijk is. In ondergeschikte orde is de Ministerraad van 
mening dat de keuze van de spelers die deelnemen aan het voorafgaande overleg uitsluitend toekomt aan de 
lidstaten, zoals de interpretatieve nota van de Europese Commissie aangeeft. In die nota wordt ook aangegeven 
dat de netgebruikers eveneens in zekere mate worden betrokken bij een overleg dat de regulator omwille van de 
transparantie moet organiseren vooraleer belangrijke beslissingen worden genomen. Uit het feit dat de wetgever 
een overleg met de netbeheerders oplegt, kan niet worden afgeleid dat de regulator ervan zou zijn vrijgesteld de 
consumenten te raadplegen, zoals wordt bepaald in overweging 51 van de richtlijn 2009/72/EG en 
overweging 48 van de richtlijn 2009/73/EG. 
 
 A.24.7.  De Ministerraad betwist ook elke discriminatie onder netgebruikers naargelang zij al dan niet aan 
een beheerder zijn verbonden, en voert daarbij aan dat de verzoekende partij de door de Europese wetgever 
opgelegde regels inzake ontvlechting van de eigendomsstructuren tussen de transmissienetbeheerders en de 
distributienetbeheerders en de activiteiten inzake levering en productie over het hoofd lijkt te zien. 
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 A.24.8.  Ten aanzien van de invoering van het beginsel van de bevorderende regelgeving binnen de 
tariefmethodologie is de Ministerraad van mening dat die integraal deel uitmaakt van elke tariefmethodologie, 
daar zij tot doel heeft de technisch-economische doeltreffendheid van de activiteiten van de netbeheerders te 
bevorderen en een voor de gebruikers van dat net betaalbare prijs te waarborgen, zoals bepaald in artikel 37, 
lid 8, van de richtlijn 2009/72/EG en artikel 41, lid 8, van de richtlijn 2009/73/EG. 
 
 A.24.9.  In haar memorie van antwoord verdedigt de CREG haar belang bij het middel door te verwijzen 
naar de rechtspraak van het Hof en door erop te wijzen dat zij is betrokken bij de procedure inzake de 
totstandkoming van de tariefmethodologie die onder haar bevoegdheid valt. 
 
 A.24.10.  Zij voert aan dat de verwijzing naar het « beginsel van betere regelgeving » geen « voorschrift » 
is dat in de aangehaalde bepalingen is vastgesteld, noch een verplichting onderscheiden van die welke daarin zijn 
opgenomen. De tekst bepaalt dat « overeenkomstig de beginselen van betere regelgeving » een verplichting tot 
raadpleging bestaat. De verwijzing naar dat beginsel is dus louter contextueel. De Engelse tekst van de richtlijn, 
die nauwkeuriger is, laat toe te beschouwen dat het gaat om beginselen van « betere regulering ». Die bepalingen 
betreffen hoe dan ook alleen de wetgever en staan hem niet toe afbreuk te doen aan de onafhankelijkheid en aan 
de bevoegdheden van de regulator. Noch dat beginsel, noch overweging 36 van de richtlijnen 2009/72/EG en 
2009/73/EG kennen de wetgever de bevoegdheid toe om de tariefprocedure vast te stellen. De mogelijkheid voor 
de netbeheerders, die alleen of met het akkoord van de gebruikers handelen, om een tariefvoorstel uit te werken, 
doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de regulator, aangezien dat voorstel ter goedkeuring aan hem wordt 
voorgelegd. Een en ander wordt bevestigd in de interpretatieve nota van de Europese Commissie, die, hoewel zij 
weliswaar geen dwingend document is, evenwel de meest geloofwaardige bron voor de interpretatie van de 
richtlijnen is. 
 
 A.24.11.  De CREG verwerpt de argumenten die zijn afgeleid uit, enerzijds, de zorg om elke confrontatie 
tussen haar en de netbeheerders te voorkomen (zorg die geen motief vormt om afbreuk te doen aan haar 
bevoegdheden en haar onafhankelijkheid) en, anderzijds, de verplichtingen inzake transparantie en niet-
discriminatie van de netbeheerders : die verplichtingen gelden voor de netbeheerders wanneer zij hun eigen 
bevoegdheden uitoefenen en staan los van de procedures waaraan zij zijn onderworpen; zij houden niet in dat de 
wetgever ertoe gemachtigd zou zijn afbreuk te doen aan de onafhankelijkheid van de CREG. Bovendien bestaat 
een wezenlijk verschil tussen de verplichting om de betrokkenen te raadplegen en de verplichting van een 
overlegprocedure bij de aanneming van de beslissingen die men neemt overeenkomstig bepalingen van een wet 
die ongeacht de omstandigheden van de zaak van toepassing zijn. Dat proces is overigens overdreven zwaar in 
zoverre het de CREG ertoe verplicht tijdens eenzelfde procedure de inaanmerkingneming van de neergelegde 
opmerkingen twee keer te motiveren. 
 
 A.24.12.  De CREG is van mening dat, hoewel de bij de wet opgelegde redelijke termijnen de financiële 
belangen van de netbeheerders beogen te beschermen en aldus aan hun oordeel worden overgelaten, zij afbreuk 
doen aan haar bevoegdheid; zij merkt op dat de Ministerraad immers erkent dat de bestreden bepalingen tot 
gevolg hebben de uitoefening van die bevoegdheid te bevriezen. 
 
 A.24.13.  In verband met de discriminaties tussen de verschillende categorieën van spelers is de CREG van 
mening dat het argument dat is afgeleid uit het feit dat haar hoofddoel erin zou bestaan de belangen van de 
consumenten te waarborgen, weliswaar aansluit bij de logica waarop de bestreden bepalingen steunen, maar 
verkeerd is, omdat zij niet de beschermer van de netgebruikers is, maar ermee belast is het beste evenwicht 
tussen de verschillende aanwezige belangen te waarborgen, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van zekere en 
performante netten mogelijk te maken of door tarieven goed te keuren die de kosten weerspiegelen. De bestreden 
bepalingen bemoeilijken in elk geval de opdracht van de CREG die erin bestaat te waken over de belangen van 
de consumenten, en men ziet niet in waarom die laatsten anders zouden moeten worden behandeld dan de andere 
spelers. Het gegeven dat de enen en de anderen zijn vertegenwoordigd binnen de algemene raad van de CREG of 
dat die de verplichting zou hebben alle betrokken partijen te controleren, kan de aangeklaagde discriminatie niet 
doen verdwijnen. 
 
 A.24.14.  De CREG betwist voorts dat de regels inzake de ontvlechting van de eigendomsstructuren 
bepaald in artikel 9 van de richtlijnen het bestaan uitsluiten van een discriminatie onder netgebruikers die al dan 
niet aan de netbeheerders zijn verbonden. Die regels zijn immers op onvolledige wijze omgezet, zoals in het 
derde middel wordt aangevoerd; zij zijn alleen van toepassing op de transmissienetbeheerders en vormen vooral 
slechts een deel van de op hen toepasselijke voorschriften. 
 



27 

 A.24.15.  Ten aanzien van de bevorderende regelgevingen is de CREG van mening dat de Ministerraad 
erkent dat de wet wel degelijk fundamentele beperkingen vaststelt voor de uitoefening van de tariefbevoegdheid 
die, volgens het arrest nr. 97/2011, toekomt aan de CREG, terwijl artikel 37, lid 8, van de richtlijn 2009/72/EG 
en artikel 41, lid 8, van de richtlijn 2009/73/EG aan de regulator de zorg toevertrouwen gepaste bevorderende 
maatregelen vast te stellen. De Ministerraad spreekt zich bovendien niet uit over artikel 14 van de 
verordening (EG) nr. 714/2009 en artikel 13 van de verordening (EG) nr. 715/2009. 
 
 A.24.16.  In zijn memorie van wederantwoord voert de Ministerraad, die terugkomt op het beginsel van 
« betere regelgeving », aan dat het niet alleen is voorbehouden aan de regulatoren, maar dat het integendeel is 
opgenomen in een richtlijn die moet worden omgezet, zodat de lidstaten bevoegd zijn om de op de regulator toe 
te passen procedure vast te stellen. Het bij de bestreden wet bepaalde overleg is in overeenstemming met 
overweging 68 van de richtlijn 2009/72/EG en vormt een procedureregel die de lidstaten vermogen vast te 
stellen. 
 
 Hij merkt op dat de CREG niet betwist dat zij tariefvoorstellen kan krijgen vanwege de netbeheerders, 
hetgeen ruimschoots overeenstemt met het in de wet bepaalde beginsel van het voorafgaande overleg. De 
tussenkomende partijen wijzen ook erop dat de tariefmethodologie een exclusieve bevoegdheid van de CREG is, 
maar dat de procedure voor de totstandkoming van die methodologie ressorteert onder de federale wetgever. 
 
 De termijnen die bij de bestreden wet zijn vastgesteld in overeenstemming met het beginsel van de 
redelijke termijn, beperken het optreden van de regulator niet, maar laten hem toe te beschikken over een grotere 
bewegingsruimte en over flexibiliteit, zowel om de methoden voor de totstandkoming van de tarieven en de 
tarieven zelf te bepalen als die goed te keuren. 
 
 De Ministerraad blijft erbij dat de belangrijkste rol van de nationale regulerende instantie erin bestaat de 
bescherming van de netgebruikers te verzekeren. Het overleg tussen de netbeheerders en de netregulator strekt 
ertoe dat die laatste de belangen van de consumenten op geldige wijze kan vertegenwoordigen om te komen tot 
beslissingen die voor alle partijen bevredigend en evenwichtig zijn. 
 
 Ten aanzien van de bevorderende regelgevingen voert hij aan dat de wet de kostencategorieën waarop die 
betrekking hebben, niet vaststelt, maar zich ertoe beperkt de specifieke indicatoren te preciseren waarop de 
regulator in het bijzonder moet toezien. Het gaat dus niet om een aantasting van zijn onafhankelijkheid of de 
gevolgen ervan, maar een en ander past in het perspectief dat in de interpretatieve nota van de Europese 
Commissie wordt geschetst. 
 
 
 Tweede subonderdeel 
 
 A.25.1.  Volgens de CREG schenden de artikelen 15 en 16 van de bestreden wet, die een artikel 12, § 3, 
eerste lid, invoegen in de Elektriciteitswet (inzake de transmissie en de distributie van elektriciteit), en de 
artikelen 71 en 72 van de bestreden wet, die een artikel 15/5bis, § 3, eerste lid, invoegen in de Gaswet (inzake 
het vervoer en de distributie van gas), de in het middel aangegeven bepalingen, in zoverre zij de CREG ertoe 
verplichten een ontwerp van tariefmethodologie voor te leggen aan de Kamer van volksvertegenwoordigers, met 
alle documenten die noodzakelijk zijn om haar beslissing te motiveren, terwijl de regulerende instantie, die 
exclusief bevoegd is op tariefvlak, bevoegdheden op onafhankelijke wijze moet uitoefenen door middel van 
beslissingen die rechtstreeks uitvoerbaar zijn, zonder mogelijke controle door een politiek orgaan, en terwijl de 
uitoefening van een onafhankelijke regulerende controle een voorwaarde voor de niet-discriminerende toegang 
tot het net vormt, en zulks overeenkomstig artikel 35, leden 4 en 5, artikel 37, leden 2, 4, onder a), en 10, van de 
richtlijn 2009/72/EG, en de artikelen 39, leden 4 en 5, 41, leden 2, 4, onder a), en 10, van de 
richtlijn 2009/73/EG, alsook artikel 14 van de verordening (EG) nr. 714/2009 en artikel 13 van de verordening 
(EG) nr. 715/2009. 
 
 A.25.2.  De CREG wijst erop dat de opmerking van de Raad van State in verband met dat optreden van de 
Kamer van volksvertegenwoordigers niet volledig is gevolgd door de wetgever. De bestreden bepalingen voeren 
een vorm van herziening van een ontwerp van besluit in die bovendien discriminerend is, aangezien die de 
netbeheerders die onder hun aandeelhouders politieke entiteiten tellen, en de netgebruikers die structureel aan die 
beheerders zijn verbonden, dreigt te bevoordelen. 
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 A.25.3.  De Ministerraad voert de overwegingen 34 en 30 van de richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG 
aan om te doen gelden dat de bij de bestreden wet ingevoerde parlementaire controle in overeenstemming is met 
die richtlijnen (hetgeen de interpretatieve nota van de Europese Commissie bevestigt) en was aanvaard in het 
arrest nr. 131/2010 (B.5 en B.7). De rol van de Kamer van volksvertegenwoordigers is overigens beperkt tot een 
onderzoek ex ante ten gevolge van de opmerkingen van de Raad van State en men zou niet verder kunnen gaan 
zonder een fundamenteel beginsel van onze grondwettelijke organisatie, namelijk de uitoefening van een 
democratische controle door de wetgevende macht, te bedreigen. 
 
 Ten aanzien van de kritiek die steunt op een vermeende discriminatie waaruit de netbeheerders met 
politieke entiteiten onder hun aandeelhouders en de netgebruikers die aan hen zijn verbonden, voordeel zouden 
halen, is het zo dat die niet gegrond is om dezelfde reden als die welke in A.24.7 is aangegeven. 
 
 A.25.4.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat de Ministerraad zich vergist wat de 
door haar geformuleerde kritiek betreft. Zij brengt niet de parlementaire controle in het geding, maar de concrete 
voorwaarden van de maatregel, die een verboden aantasting van haar onafhankelijkheid inhoudt. Het arrest 
nr. 130/2010 heeft zich niet uitgesproken over de bestreden bepalingen, maar heeft de delegatie van de 
soevereiniteit van het Parlement bij de oprichting van onafhankelijke instanties onder de impuls van de Europese 
wetgeving aanvaard. Dat sluit de handhaving van een democratische controle niet uit, maar houdt niettemin in 
dat men afziet van de reflexen die zijn verbonden aan een traditioneel referentiekader dat niet meer actueel is. 
Het arrest nr. 97/2011 heeft overigens een wet afgekeurd tot geldigverklaring van een koninklijk besluit dat de 
door de CREG voorgestelde tariefmethodologie wijzigt. Het parlementaire optreden moet dus geval per geval 
worden onderzocht en zelfs indien niets erop aan te merken is dat de Kamer van volksvertegenwoordigers zich 
uitspreekt over een ontwerp van tariefmethodologie, is het toch zo dat de bestreden bepalingen in strijd lijken 
met het Europees recht. De regelmatigheid ervan vloeit niet voort uit het feit dat de controlemaatregel ex ante 
plaatsheeft. 
 
 De discriminatie in het voordeel van de netbeheerders met politieke entiteiten onder hun aandeelhouders en 
de netgebruikers die aan hen zijn verbonden, kan volgens de CREG niet worden ontkend op basis van de 
bepalingen met betrekking tot de ontvlechting van de eigendomsstructuren, aangezien die bepalingen de 
ontvlechting beogen tussen de transmissie- en de productie- of leveringsactiviteit, en niet de banden tussen de 
netbeheerders en de politieke entiteiten. 
 
 A.25.5.  In zijn memorie van wederantwoord is de Ministerraad van mening dat het ontwerp dat de CREG 
aan de Kamer van volksvertegenwoordigers meedeelt, haar ertoe zal brengen een verslag op te stellen dat op alle 
vlakken kan worden gelijkgesteld met een advies dat voor de regulator niet dwingend is. Voor het overige is hij 
van mening dat de verzoekende partij de Europese voorschriften inzake de ontvlechting van de 
eigendomsstructuren die elk risico van discriminatie onder netbeheerders wegnemen, niet kent. 
 
 
 Derde subonderdeel 
 
 A.26.1.  Volgens de CREG schenden de artikelen 15 en 16 van de bestreden wet, die een artikel 12, § 4, 
eerste lid, eerste zin, invoegen in de Elektriciteitswet (inzake de transmissie en de distributie van elektriciteit), en 
de artikelen 71 en 72 van de bestreden wet, die een artikel 15/5ter, § 4, eerste lid, eerste zin, invoegen in de 
Gaswet (inzake het vervoer en de distributie van gas), de in het middel vermelde bepalingen, in zoverre zij erin 
voorzien dat de CREG ertoe gehouden is de tariefmethodologie mee te delen aan de netbeheerders uiterlijk zes 
maanden vóór de datum waarop die laatstgenoemden hun tariefvoorstel moeten indienen, terwijl de regulerende 
instantie, die exclusief bevoegd is op tariefvlak, geen instructies mag ontvangen en snel dwingende beslissingen 
moet kunnen nemen en de wijziging van de toegepaste methodologieën aanvragen, en terwijl de uitoefening van 
haar controle niet discriminerend mag zijn, overeenkomstig artikel 35, leden 4 en 5, artikel 37, leden 1, 4, 
onder a), 6 en 10, van de richtlijn 2009/72/EG en de artikelen 39, leden 4 en 5, en 41, leden 1, 4, onder a), 6 en 
10, van de richtlijn 2009/73/EG. 
 
 A.26.2.  De CREG is van mening dat de bestreden bepalingen geen algemene beleidsrichtsnoer zijn, maar 
een injunctie die bovendien alleen de netbeheerders en de aan hen verbonden gebruikers bevoordeelt, omdat niet 
erin is voorzien de methodologieën mee te delen aan de (andere) netgebruikers die belang erbij kunnen hebben 
dat die methodologie rekening houdt met de situatie gedurende de termijn van zes maanden vóór de indiening 
van de tariefvoorstellen. De in het subonderdeel van het middel aangeklaagde ongrondwettigheid is des te meer 
evident daar de richtlijnen uitsluitend voorzien in de « voldoende ruim aan de inwerkingtreding voorafgaande » 
bepaling van de tarieven of methoden. 
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 A.26.3.  Ook hier verwijst de Ministerraad naar de Europese voorschriften voor een « betere regelgeving » 
teneinde de termijn van zes maanden te verantwoorden waarin de bestreden bepalingen voorzien en geeft hij aan 
dat een dergelijke termijn toegestaan is om zich ervan te vergewissen dat de partijen daadwerkelijk overleg 
plegen over elementen die het de netbeheerders mogelijk maken hun investeringen zo goed mogelijk te 
kwantificeren en voor alle partijen bevredigende tariefvoorstellen te formuleren. Er is evenmin sprake van 
discriminatie ten opzichte van de netgebruikers, aangezien de CREG tot doel heeft de belangen van de 
consument te waarborgen en te verdedigen; de Ministerraad verwijst ook hier naar hetgeen in A.24.7 is 
opgemerkt. 
 
 A.26.4.  In haar memorie van antwoord verwijst de CREG naar hetgeen is vermeld in A.24.10 in verband 
met de vermeende verplichting van een betere regelgeving en in A.24.14 en A.25.4 in verband met de 
discriminaties tussen de netbeheerders en de andere bij de tarieven betrokken partijen. 
 
 In tegenstelling tot wat uit de memorie van de Ministerraad blijkt, heeft de grief geen betrekking op het 
verplichte overleg tussen de CREG en de netbeheerders, maar op de termijn tussen de aanneming van de 
methodologieën en de inwerkingtreding ervan, tijdens welke de wet de CREG verbiedt die methodologieën te 
wijzigen. 
 
 A.26.5.  In zijn memorie van wederantwoord verwerpt de Ministerraad die argumentatie van de 
verzoekende partij door aan te geven dat de termijn van zes maanden ertoe strekt een perfect overleg tussen de 
netbeheerders en de nationale regulerende instantie te verzekeren. Het gaat om een termijn van beraad die het 
mogelijk maakt te komen tot een tariefvoorstel dat zo goed mogelijk overeenstemt met de tariefmethodologie en 
dus niet om de belemmering van de uitoefening, door de regulator, van diens bevoegdheden. 
 
 
 Vierde subonderdeel 
 
 A.27.1.  Volgens de CREG schenden de artikelen 15 en 16 van de bestreden wet, die een artikel 12, §§ 7 en 
8, invoegen in de Elektriciteitswet (inzake de transmissie en de distributie van elektriciteit), en de artikelen 71 en 
72 van de bestreden wet, die een artikel 15/5bis, §§ 7 en 8, invoegen in de Gaswet (inzake het vervoer en de 
distributie van gas), de in het middel vermelde bepalingen, in zoverre zij aan de CREG een procedure voor de 
goedkeuring van de tarieven opleggen bij gebrek aan een akkoord met de netbeheerders, en aldus afbreuk doen 
aan de functionele onafhankelijkheid van de regulator, aantasting die in strijd is met artikel 35, leden 4 en 5, 
artikel 37, leden 1, 4, onder a), 6 en 10, van de richtlijn 2009/72/EG en de artikelen 39, leden 4 en 5, en 41, 
leden 1, 4, onder a), 6 en 10, van de richtlijn 2009/73/EG. 
 
 A.27.2.  De CREG wijst erop dat de Europese Commissie uitdrukkelijk heeft bevestigd dat de regulator zelf 
zijn beslissingsprocedures moet vaststellen; de logge procedure waarin de bestreden wet voorziet, belet de 
regulator evenwel volledig controle te hebben over de totstandkoming van de tarieven wegens de « redelijke 
termijnen » waarover de netbeheerders beschikken bij elke stap van de procedure. De Raad van State had zelf 
opgemerkt dat die bepaling zou afwijken van de gemeenschapsnormen en de wijziging van het ontwerp, naar 
aanleiding van die opmerking waarmee een in aantal dagen uitgedrukte termijn is vervangen door een 
« redelijke » termijn, accentueert het probleem. Het gegeven dat de procedure het voorwerp kan uitmaken van 
een akkoord tussen de CREG en alleen de netbeheerders, doet niets af aan die kritiek, omdat de 
onafhankelijkheid van de regulator niet kan afhangen van een akkoord met de private ondernemingen. 
 
 Overigens, door een regeling van voorlopige tarieven vast te stellen, legt de wet de CREG op in welke 
gevallen die tarieven van toepassing zijn en voor hoe lang. Dat zijn beslissingen die ressorteren onder de 
regulator. 
 
 Ten slotte kennen de bestreden bepalingen ook hier aan de netbeheerders en aan de aan hen verbonden 
gebruikers waarborgen toe die zij niet toekennen aan de andere gebruikers, noch aan de consumenten. 
 
 A.27.3.  De Ministerraad verwijst naar het Europees beginsel van betere regelgeving, waarnaar reeds is 
verwezen, om de procedure van goedkeuring van de tarieven te verantwoorden, en naar artikel 37, lid 2, en 
artikel 41, lid 2, van de richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG die de bevoegdheden van de regulator bepalen, 
om het argument te weerleggen volgens hetwelk alleen de netbeheerders een volledige controle zouden hebben 
over het proces van de totstandkoming en de goedkeuring van de tarieven : het participatieve proces maakt het 
gewoon mogelijk te komen tot tariefbeslissingen waarover de partijen hebben onderhandeld en die voor hen 
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evenwichtig zijn; het doet geen afbreuk aan de onafhankelijkheid van de regulator, noch aan zijn 
tariefbevoegdheid, daar de uiteindelijke beslissing aan hem wordt voorgelegd, en het kan het aantal beroepen 
doen afnemen. 
 
 A.27.4.  Ten aanzien van de « redelijke termijnen » waarin de bestreden wet voorziet, wijst de Ministerraad 
erop dat die zowel aan de netbeheerders als aan de CREG zelf worden toegekend en, wat de eerstgenoemden 
betreft, verantwoord zijn door de noodzaak om hen in staat te stellen de wezenlijke economische aspecten van 
een nieuw tariefvoorstel en de kosten in te schatten, waarmee de regulatoren overigens op grond van de 
richtlijnen rekening moeten houden. Zij verliezen daarom nog niet hun bevoegdheid om dwingende beslissingen 
te nemen ten aanzien van de elektriciteitsondernemingen, aangezien de regulatoren slechts over een dergelijke 
bevoegdheid beschikken wanneer die ondernemingen niet voldoen aan de aan hen opgelegde verplichtingen en 
aangezien geen enkele verplichting ten aanzien van de netbeheerders wordt opgelegd inzake de goedkeuring van 
tarieven (zie overweging 37 van de richtlijn 2009/72/EG). 
 
 Ten aanzien van de voorlopige tarieven voert de Ministerraad aan dat de verzoekende partij de wet 
verkeerd leest : die wet beperkt zich ertoe te voorzien in het gebruik van voorlopige tarieven wanneer de 
netbeheerders niet voldoen aan hun verplichtingen inzake het voorafgaande of minimale overleg of wanneer hun 
tariefvoorstel door de regulator is geweigerd. Alleen die twee omstandigheden kunnen leiden tot een vertraging 
in het proces voor de aanneming van de tarieven, maar zij verwijzen naar de vereisten van de richtlijnen inzake 
de voorlopige tarieven (artikel 37, lid 10, en artikel 41, lid 10, van de richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG). 
Wat de toepassingsduur van die tarieven betreft, heeft de wetgever die beperkt door erin te voorzien dat die 
eindigt wanneer definitieve tarieven worden aangenomen, hetgeen in overeenstemming is met de vereiste van 
stabiele en voorzienbare tarieven die voortvloeit uit de noodzaak om de voorziening te waarborgen. 
 
 Ten slotte, in de veronderstelling dat de verzoekende partij belang erbij heeft een dergelijk argument te 
verdedigen - quod non -, kan niet worden aangenomen dat de wet een discriminatie zou teweegbrengen in het 
nadeel van de gebruikers en de consumenten, omdat het, zoals reeds is gezegd, aan de regulator staat te waken 
over hun belangen. 
 
 A.27.5.  In haar memorie van antwoord verwijst de CREG naar hetgeen zij heeft opgemerkt in verband met 
de eerste drie subonderdelen van het middel; zij onderstreept daarnaast dat noch de bevoegdheid inzake de 
uiteindelijke beslissing die haar toekomt, noch de verplichting, voor de tarieven, om de kosten te weerspiegelen 
(het betreft de inhoud van de tarieven) volstaan om aan te tonen dat haar onafhankelijkheid en haar 
tariefbevoegdheden niet zijn geschonden. De mogelijkheid om administratieve geldboeten op te leggen - waarin 
bepalingen voorzien die de richtlijnen niet correct omzetten, zoals is opgemerkt in het zevende subonderdeel van 
het eerste onderdeel van het eerste middel - vormt evenmin een relevant argument : het is moeilijk denkbaar dat 
de CREG een speler bestraft die de procedure voor de goedkeuring van de tarieven heeft nageleefd en de 
bevoegdheid om geldboeten op te leggen, herstelt niet de bevoegdheid om tariefbeslissingen snel en doeltreffend 
te kunnen nemen. 
 
 Wat de voorlopige tarieven betreft, vormt het antwoord van de Ministerraad een erkenning van de 
gegrondheid van het middel en het argument afgeleid uit de bevoegdheid van de Staten inzake de veiligheid van 
de energievoorziening is fundamenteel verkeerd : het is immers wegens te frequente politieke ingrepen die 
gedekt werden door motieven die even kneedbaar zijn als dit motief, dat de Europese wetgever een functionele 
onafhankelijkheid van de regulator en zijn exclusieve bevoegdheid inzake tarieven heeft willen waarborgen. De 
strikte gevallen waarin de richtlijnen het de Staten mogelijk maken af te wijken van hun bepalingen door te 
steunen op de noodzaak om de energievoorziening te verzekeren, zijn niet die waarin de Ministerraad dat 
argument aanvoert om de bestreden bepalingen te verantwoorden. En zelfs in de gevallen waarin de 
voorzieningszekerheid een afwijkende verplichting van openbare dienst verantwoordt, moet daarvan nog kennis 
worden gegeven aan de Europese Commissie en moet die evenredig zijn. Aangezien de richtlijnen reeds 
bepalingen met betrekking tot de voorzieningszekerheid bevatten, lijkt het uitgesloten dat die nog een afwijkende 
verplichting van openbare dienst kan verantwoorden. Een andere mogelijkheid om af te wijken van de richtlijnen 
is bepaald in artikel 42 van de richtlijn 2009/72/EG en in artikel 46 van de richtlijn 2009/73/EG in geval van 
plotselinge crisis. Maar een dergelijke omstandigheid wordt niet aangevoerd. In werkelijkheid is er geen plaats 
meer voor regale maatregelen inzake nettarieven, zelfs wanneer die zijn verantwoord door een motief van 
voorzieningszekerheid. Hoewel die zekerheid verantwoordt dat er maatregelen worden genomen, moet dat 
gebeuren op andere domeinen, waar zij veel doeltreffender zijn dan op het vlak van de tarieven. Ten slotte heeft 
het Hof in zijn arrest nr. 97/2011, net als de afdeling wetgeving van de Raad van State, bepalingen afgekeurd 
waarmee de wetgever tussenkwam in de totstandkoming van de tariefmethodologie. 
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 A.27.6.  In zijn memorie van wederantwoord is de Ministerraad van mening dat de uitoefening, door de 
federale wetgever, van diens bevoegdheid inzake de procedure voor de totstandkoming en de goedkeuring van 
de tarieven, niet van dien aard is een inbreuk te vormen op de bevoegdheid van de CREG en niet kan worden 
verward met de uitoefening van diens tariefbevoegdheid. De noodzaak om tarieven aan te nemen die de kosten 
weerspiegelen, wordt uitdrukkelijk beoogd in overweging 36 van de richtlijn 2009/72/EG en in overweging 32 
van de richtlijn 2009/73/EG. 
 
 Ten aanzien van de voorlopige tarieven is de Ministerraad van mening dat de wetgever bevoegd is om zich 
te vergewissen van een procedure van overleg tussen de partijen - het gaat niet erom de Koning in staat te stellen 
de tarieven te bepalen, zoals in het bij het arrest nr. 97/2011 van 31 mei 2011 (B.9.5) afgekeurde geval -, en om 
algemene beleidsrichtsnoeren vast te stellen die ertoe strekken de voorziening van het land te waarborgen, en 
zulks overeenkomstig artikel 3 van de richtlijn 2005/89/EG en artikel 4 en de overwegingen 5 en 25 van de 
richtlijn 2009/72/EG. 
 
 In ondergeschikte orde verzoekt de Ministerraad het Hof aan het Hof van Justitie van de Europese Unie de 
volgende prejudiciële vraag te stellen over de interpretatie van de richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG in het 
licht van de voormelde richtlijn 2005/89/EG : 
 
 « Staan artikel 194, lid 1, onder b), en lid 2, alinea 2, van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, in samenhang gelezen met artikel 35, leden 4 en 5, en artikel 37, leden 1, 4, 6 en 10, van de 
richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke 
regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG, met artikel 39, leden 4 
en 5, en artikel 41, leden 1, 4, 6, onder a), en 10, van de richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot 
intrekking van Richtlijn 2003/55/EG, en met artikel 3, leden 2 en 3, van de richtlijn 2005/89/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 18 januari 2006 inzake maatregelen om de zekerheid van de 
elektriciteitsvoorziening en de infrastructuurinvesteringen te waarborgen, een lidstaat toe, teneinde zijn 
energievoorzieningszekerheid te verzekeren, een politiek kader betreffende de voorzieningszekerheid vast te 
stellen, kader waarin de nationale regulerende instantie haar tariefbevoegdheid moet uitoefenen ? ». 
 
 
 Ten aanzien van de vier subonderdelen 
 
 A.27.7.  De dienstverlenende verenigingen IVEG en INFRAX WEST zijn van mening dat de vier 
subonderdelen op dezelfde argumenten zijn gegrond. Zij voeren aan dat de definitie van de tariefprocedures geen 
aan de regulator voorbehouden bevoegdheid is. De richtlijnen kennen hem weliswaar goed gedefinieerde 
minimale tariefbevoegdheden toe (artikel 37, leden 4, 6 en 10, van de richtlijn 2009/72/EG en artikel 41, leden 4, 
6 en 10, van de richtlijn 2009/73/EG), namelijk de tarieven of de berekeningsmethode daarvan goedkeuren of 
definiëren, eisen dat de netbeheerders de tarieven of de berekeningsmethodes wijzigen, de tarieven, de 
berekeningswijzen in geval van vertraging en, in voorkomend geval, de compensatiemaatregelen voorlopig 
vaststellen of goedkeuren, en die bevoegdheden snel en doeltreffend uitoefenen. Die bevoegdheden vallen dus 
niet onder de wetgever, maar maken van de tariefprocedures geen exclusieve bevoegdheid van de CREG. Een en 
ander wordt bevestigd door de vaste rechtspraak van het Hof van Beroep te Brussel, waarover de CREG met 
geen woord rept. Zij verwijst weliswaar naar een « interpretatieve nota van de Europese Commissie », maar die 
nota is in werkelijkheid een werkdocument van ambtenaren van de Commissie die dus niet de juridische waarde 
heeft die de CREG eraan geeft, noch zelfs, wat de inhoud betreft, de draagwijdte die zij eraan geeft : daarin 
wordt nergens aangegeven dat de regulator de procedureregels inzake tarieven zelf moet kunnen vaststellen, 
maar daarin wordt, integendeel, de regulator, om redenen van transparantie, ertoe verplicht zijn eigen 
procedureregels bekend te maken, met andere woorden zijn huishoudelijk reglement. In tegenstelling tot wat de 
CREG beweert, maakt het advies van de Raad van State het evenmin mogelijk te beweren dat de tariefprocedure 
alleen ressorteert onder de regulator : het advies beperkt zich ertoe aan te geven, zoals de rechtsleer dat ook doet, 
dat de wetgever geen dermate dwingende regels kan aannemen dat die de bevoegdheid van de CREG zouden 
beperken. De bepalingen van het voorontwerp van wet hadden dat karakter weliswaar, maar zij zijn daarna 
geamendeerd teneinde rekening te houden met het advies van de Raad van State : de door de tariefprocedure 
bepaalde termijnen moeten « redelijk » zijn, hetgeen het dwingende karakter ervan wegneemt dat de CREG haar 
vrijheid van handelen ontnam. Men is aldus teruggekeerd naar de vroegere regeling, die de CREG zelf had 
voorgesteld. De aan de CREG opgelegde vereisten inzake het opstellen van de processen-verbaal en inzake 
motivering zijn niet overdreven en vormen geenszins een keurslijf dat haar bevoegdheden beperkt. Aangezien zij 
bovendien belangrijke reglementaire bevoegdheden uitoefent zonder een democratische legitimiteit te hebben, is 
de vereiste van een motivering allesbehalve onverantwoord. 
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 A.27.8.  De dienstverlenende verenigingen IVEG en INFRAX WEST betwisten ook de interpretatie die de 
CREG geeft van artikel 12bis, § 2, derde lid, en § 8, van de Elektriciteitswet en van artikel 15/5ter, § 2, derde lid, 
en § 8, van de Gaswet volgens welke de netbeheerder zich op het begrip « redelijke termijn » zou kunnen 
beroepen om de besluitvormingsprocedures te vertragen en de regulator te beletten zijn bevoegdheden snel en 
doeltreffend uit te oefenen. Die beslissingen geven weliswaar niet aan wie die redelijke termijn vaststelt, maar zij 
moeten, krachtens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, worden geïnterpreteerd op een 
wijze die in overeenstemming is met de richtlijn en bijgevolg in die betekenis dat het steeds aan de CREG 
toekomt om de redelijke termijn vast te stellen. 
 
 Zij betwisten ook de discriminatie waarvan de netgebruikers het slachtoffer zouden zijn ten opzichte van de 
netbeheerders in het licht van de procedurele waarborgen en de mogelijkheden om een akkoord met de CREG te 
sluiten, die aan de laatstgenoemden zouden zijn voorbehouden. Het gaat immers niet om vergelijkbare 
categorieën wat de tariefreglementering betreft : de laatstgenoemden zijn immers gehouden tot verschillende 
verplichtingen en de distributietarieven vertegenwoordigen het grootste deel van hun inkomsten, zij moeten hun 
tariefvoorstellen opmaken in overeenstemming met de berekeningsmethodes die de CREG vaststelt en moeten 
aan die laatste verslag uitbrengen over hun kosten. Het is essentieel dat zij nauw betrokken worden bij de 
opstelling van die berekeningsmethodes, zo niet worden die in de praktijk onwerkbaar. Dat kan niet worden 
gezegd van de netgebruikers, die ten slotte reeds beschikken over een « beschermer », in de persoon van de 
CREG. Het deel dat de netbeheerders voor hun rekening nemen in de tariefprocedures, is bovendien geenszins 
onevenredig, vermits zij niet beschikken over een vetorecht en alleen standpunten kunnen formuleren of 
voorstellen kunnen indienen. Niets verbiedt overigens de CREG ook de netgebruikers te horen. 
 
 A.27.9.  Volgens de verzoekende partijen voert de CREG ten onrechte aan dat de uitoefening van haar 
tariefbevoegdheden zou afhangen van een akkoord met de netbeheerders, aangezien de voormelde bepalingen 
van de Elektriciteitswet en van de Gaswet, bij gebrek aan een akkoord, voorzien in « standaardprocedures » die 
de CREG moet toepassen. 
 
 Ten onrechte bekritiseert de CREG ook de verplichting die op haar rust om aan de Kamer van 
volksvertegenwoordigers haar voorstellen voor een tariefmethodologie te bezorgen. Het spreekt vanzelf dat de 
volksvertegenwoordigers opmerkingen zullen kunnen formuleren, maar de CREG kan vrij beslissen daarmee al 
dan niet rekening te houden. Het is evenmin juist te beweren dat de distributienetbeheerders waarvan de 
aandeelhouders lokale overheden zijn, worden bevoordeeld, daar zij niet meer invloed hebben bij de 
parlementsleden dan de leveranciers of de verbruikersverenigingen, die bovendien over betrouwbare 
tussenpersonen beschikken. Men zou niet kunnen aannemen dat het Parlement zelfs niet de mogelijkheid heeft 
voorstellen van de CREG te onderzoeken of opmerkingen erover te formuleren, terwijl het reeds niet conform de 
Belgische grondwettelijke traditie is dat de reglementering die zij uitwerkt, wordt onttrokken aan de bevoegdheid 
van de democratisch verkozen wetgever. 
 
 A.27.10.  De dienstverlenende verenigingen IVEG en INFRAX WEST voeren, in tegenstelling tot de 
CREG, aan dat de aan die laatste opgelegde verplichting om haar tariefmethodes mee te delen aan de 
distributienetbeheerders zes maanden voor de termijn waarover zij beschikken om hun tariefvoorstellen in te 
dienen, geen afbreuk doet aan de onafhankelijkheid van de CREG en verantwoord is door de noodzaak om het 
de netbeheerders mogelijk te maken rekening te houden met die elementen voor de berekening van hun tarieven 
en om hun boekhouding aan te passen. Het is niet discriminerend dat die verplichting alleen bestaat voor de 
netbeheerders en niet voor de netgebruikers, daar de laatstgenoemden zich niet moeten aanpassen aan enige 
verplichting ten aanzien van die tariefmethodes en overigens beschikken over de mogelijkheid om die te 
raadplegen op de website van de CREG. Hoewel het juist is dat de CREG rekening kan willen houden met een 
mogelijke daling van verschillende parameters tijdens de in het geding zijnde periode van zes maanden, staat het 
haar vrij daarin te voorzien in haar tariefmethodes. 
 
 A.27.11.  In haar memorie van antwoord voert de CREG aan dat de rechtspraak van het Hof van Beroep te 
Brussel waarnaar de verzoekende partijen verwijzen, slechts bestaat uit enkele arresten die zijn uitgesproken in 
een juridisch kader dat niet langer relevant is en die daarna zijn tegengesproken door het arrest nr. 97/2011 van 
31 mei 2011. Voor het overige wordt verwezen naar hetgeen zij heeft uiteengezet in A.24.9 tot A.24.15, A.25.4, 
A.26.4 en A.27.5. 
 
 A.27.12.  Ten aanzien van de verplichting om de methodologieën zes maanden op voorhand mee te delen, 
is de CREG van mening dat de vaststelling van abstracte parameters volgens hun waarde in de maand die 
voorafgaat aan de indiening van tariefvoorstellen teneinde vooruit te lopen op de wijzigingen die zouden 
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plaatshebben gedurende de periode van mededeling, geen enkele feitelijke oplossing inhoudt en de schending 
van het Europees recht duidelijk niet doet verdwijnen. Hetzelfde geldt voor het argument volgens hetwelk de 
bestreden bepalingen van procedurele aard zouden zijn, aangezien zij afbreuk doen aan de bevoegdheden en aan 
de onafhankelijkheid van de CREG. 
 
 A.27.13.  In hun memorie van antwoord zijn de tussenkomende partijen IVEG en INFRAX WEST van 
mening dat de richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG aan de CREG geen enkele « exclusieve bevoegdheid van 
de regulator op tariefvlak » toekennen zoals haar stukken laten uitschijnen. De richtlijnen bepalen alleen dat de 
regulator bevoegd is om de tariefmethodologie van de distributietarieven vast te stellen of goed te keuren. 
 
 A.27.14.  De tussenkomende partijen betwisten de beperkte draagwijdte die de CREG toekent aan de 
rechtspraak van het Hof van Beroep te Brussel : dat Hof oordeelt dat de bevoegdheid van de CREG alleen 
betrekking heeft op de tariefmethodologie en zijn rechtspraak is vast vermits het gaat om vier arresten gewezen 
in twee jaar tijd. De eerste twee betreffen weliswaar de vorige richtlijnen, maar het onderwerp van de 
bevoegdheid van de regulator (de tariefmethodologieën) is niet gewijzigd door de nieuwe richtlijnen die alleen 
de aard ervan hebben gewijzigd door de vereiste van een goedkeuring van de tariefmethodologieën door de 
politieke overheid op te heffen. De twee andere arresten, gewezen in 2012, hebben wel degelijk betrekking op de 
richtlijn 2009/72/EG en de rechtspraak van de vier arresten wordt niet tegengesproken door het arrest 
nr. 97/2011, aangezien dat laatste geenszins beslist dat de regulator zou beschikken over een ruimere 
bevoegdheid dan die om de tariefmethodologieën te definiëren, maar duidelijk laat blijken dat die bevoegdheid 
geen exclusieve tariefbevoegdheid is. Dat arrest heeft alleen de bepalingen vernietigd die betrekking hadden op 
de algemene structuur van de tarieven en niet die met betrekking tot de procedurele tariefregels. 
 
 A.27.15.  De verzoekende partijen zijn van mening dat het niet is omdat de richtlijnen de wetgever niet 
ermee belasten de tariefprocedure te regelen, dat die bevoegdheid uitsluitend zou vallen onder de regulator en dat 
de wetgever niet zou kunnen ingrijpen, omdat dit in strijd zou zijn met de artikelen 36 en 37 van de Grondwet : 
de wetgever heeft geen machtiging nodig die hem door het Europees recht zou worden toegekend om bepalingen 
aan te nemen in een zekere aangelegenheid. Bovendien verbiedt artikel 33 van de Grondwet de wetgever om aan 
de regulator de bevoegdheid te delegeren de procedureregels op tariefvlak vast te stellen, in het bijzonder 
wanneer het gaat om een normatieve bevoegdheid. Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie zou dat alleen anders zijn indien het Europees recht verplichtte om dat te doen, zoals is beslist in 
het arrest nr. 130/2010 met verwijzing naar artikel 34 van de Grondwet. De lering van dat arrest kan evenwel 
niet worden omgezet naar de onderhavige zaak, vermits het arrest geen betrekking had op een normatieve 
bevoegdheid en de daarin beoogde machtiging was opgelegd door het Europees recht. 
 
 A.27.16.  De tussenkomende partijen voeren aan dat de onafhankelijkheid van de regulator zijn exclusieve 
tariefbevoegdheid niet impliceert. Er kan niet ernstig worden aangevoerd dat een orgaan niet onafhankelijk kan 
zijn indien het de procedureregels voor zijn relaties met de rechtzoekenden niet zelf kan vaststellen. Het 
voorbeeld van het Hof en van de hoven en rechtbanken toont het tegendeel aan. 
 
 A.27.17.  De tussenkomende partijen zijn van mening dat de procedureregels op tariefvlak waarin de 
artikelen 12bis van de Elektriciteitswet en 15/5ter van de Gaswet voorzien, de uitoefening, door de CREG, van 
haar bevoegdheden niet bedreigen. Die bepalingen stellen niet het ogenblik vast waarop de CREG haar ontwerp 
van tariefmethodologie moet meedelen aan de Kamer van volksvertegenwoordigers, zodat dat zelfs zou kunnen 
gebeuren nadat zij haar beslissing heeft genomen. Een eenvoudige fotokopie van het administratief dossier zal 
volstaan. De verplichting om de tariefmethodologie mee te delen aan de netbeheerders zes maanden vóór het 
verstrijken van de termijn waarin is voorzien om tariefvoorstellen in te dienen, beperkt geenszins de 
bevoegdheid van de CREG om die methodologie te definiëren of te wijzigen. De bestreden wet kent aan de 
CREG, zoals de artikelen 37, lid 10, en 41, lid 10, van de richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG vereisen, 
weliswaar niet de bevoegdheid toe om de tariefmethodes op eigen initiatief te wijzigen (tweede middel, derde 
onderdeel, eerste subonderdeel). Maar die vraag staat los van die van de termijn waarbinnen die wijzigingen ter 
kennis moeten worden gebracht van de netbeheerders en die laatsten moeten kunnen beschikken over de nodige 
tijd om een tariefvoorstel op te stellen. 
 
 Het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 29 oktober 2009 (C-474/08) beslist, in 
tegenstelling tot wat de CREG beweert, niet dat de regulator de procedureregels op tariefvlak zou moeten 
kunnen vaststellen. Het onthoudt zich integendeel ervan de betwistbare uitdrukking van de CREG waarbij « de 
exclusieve tariefbevoegdheid van de regulator » wordt aangevoerd, te valideren en verwijst alleen naar de 
tariefmethodologie. 
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 Tweede onderdeel (richtsnoeren) 
 
 In hoofdorde 
 
 A.28.1.  Volgens de CREG schenden de artikelen 15, 16 en 18 van de bestreden wet die een artikel 12, §§ 5 
en 14, en een artikel 12quater, § 2, tweede zin, invoegen in de Elektriciteitswet (inzake de transmissie en de 
distributie van elektriciteit), en de artikelen 71, 72 en 74 van de bestreden wet, die een artikel 15/5bis, §§ 5 en 
14, en een artikel 15/5quinquies, § 2, tweede zin, invoegen in de Gaswet (inzake het vervoer en de distributie van 
gas), de in het middel vermelde bepalingen in zoverre zij de CREG ertoe verplichten « richtsnoeren » in acht te 
nemen bij de totstandkoming van de tariefmethodologie of bij het aannemen van voorlopige maatregelen op 
tariefvlak, hetgeen in strijd is met artikel 35, leden 4 en 5, en artikel 37, leden 1, 4, onder a), en 6, van de 
richtlijn 2009/72/EG en de artikelen 39, leden 4 en 5, en 41, leden 1, 4, onder a), en 6, van de 
richtlijn 2009/73/EG, alsook met artikel 14 van de verordening (EG) nr. 714/2009 en artikel 13 van de 
verordening (EG) nr. 715/2009. De wetgever vermag echter geen tariefregels aan te nemen die verder gaan dan 
algemene beleidsrichtsnoeren en kan in elk geval, bij het aannemen ervan, alleen rekening houden met de 
belangen van uitsluitend de netbeheerders. 
 
 De CREG voert aan dat de richtlijnen zich verzetten tegen elke richtsnoer van de wetgever op tariefvlak, 
zodat de bestreden bepalingen niet verenigbaar zijn met die richtlijnen. Zij zijn ook discriminerend in zoverre zij 
alleen de netbeheerders en de aan hen verbonden gebruikers beogen, terwijl de andere gebruikers en de 
consumenten de aan de eerstgenoemden verleende waarborgen niet genieten. 
 
 De Raad van State heeft die discriminatie erkend, maar de wetgever heeft zich ertoe beperkt de draagwijdte 
van de betrokken bepalingen te verlichten. 
 
 A.28.2.1.  De Ministerraad voert in hoofdorde aan dat de richtsnoeren worden genomen ter uitvoering van 
het Europees recht, namelijk artikel 35, lid 4, van de richtlijn 2009/72/EG en artikel 39, lid 4, van de 
richtlijn 2009/73/EG, die voorzien in algemene richtsnoeren die door de Regering worden vastgesteld. De 
interpretatieve nota van de Europese Commissie en de wetgeving van andere lidstaten, zoals wordt opgemerkt in 
de parlementaire voorbereiding en in de rechtsleer, gaan in dezelfde zin. Hij voert aan dat de bepalingen 
betreffende de richtsnoeren zijn genomen met inachtneming van het Belgisch recht (aangezien zij herinneren aan 
de beginselen van behoorlijk bestuur) en passen in de continuïteit van de praktijk van de CREG, aangezien de 
wetgeving reeds eerder dergelijke bepalingen bevatte en noch door de rechtsleer, noch door de rechtspraak werd 
betwist; het zijn geen regels ten gronde op tariefvlak. Het wetsontwerp is in dat opzicht gewijzigd om rekening te 
houden met het advies van de Raad van State, en zulks na afloop van besprekingen met de Europese Commissie, 
die in haar interpretatieve nota aanvaardde dat de Staten richtsnoeren kunnen aannemen en geen negatief 
bezwaar heeft geformuleerd. 
 
 A.28.2.2.  Volgens de Ministerraad zouden de bestreden bepalingen niet discriminerend kunnen zijn, omdat 
de beginselen van exhaustiviteit en transparantie, dekking van de kosten, zekerheid ten aanzien van de gedekte 
periode, niet-discriminatie en evenredigheid van toepassing zijn op alle netgebruikers. Richtsnoeren die van 
toepassing zijn op andere netgebruikers zouden niet kunnen worden aangenomen zonder dat dit een verboden 
tussenkomst vormt in de taken inzake de regulering van de markt waarmee de regulator is belast. 
 
 A.28.3.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat noch de Ministerraad, noch de 
tussenkomende partijen antwoorden op het argument dat is afgeleid uit het feit dat noch artikel 35, lid 4, 
onder b), punt ii), van de richtlijn 2009/72/EG, noch artikel 39, lid 4, onder b), punt ii), van de 
richtlijn 2009/73/EG, het de Staten mogelijk maken richtsnoeren te formuleren die betrekking hebben op de 
opdrachten en bevoegdheden inzake regulering, met inbegrip van de tariefbevoegdheid. Een prejudiciële vraag 
hierover aan het Hof van Justitie van de Europese Unie zou derhalve zonder voorwerp zijn en de onderhavige 
procedure vertragen. 
 
 De hoofdlijnen van de verdediging van de Ministerraad en van de tussenkomende partijen zijn bovendien 
niet pertinent. Daar de bepalingen van de richtlijn duidelijk zijn, vereisen zij geen interpretatie van een nota van 
de Europese Commissie; een praktijk die niet in overeenstemming zou zijn met die bepalingen, kan niet worden 
verantwoord door tariefrichtsnoeren die in andere lidstaten bestaan, noch door beginselen van behoorlijk bestuur 
die niet gelijkgesteld kunnen worden met richtsnoeren die de wetgever op tariefvlak heeft vastgesteld, noch door 
de overeenstemming van die praktijk met het Belgisch recht, noch door het gegeven dat zij bestond vóór de 
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richtlijnen van het « derde energiepakket ». De rechtsleer is verdeeld over de kwestie van de bevoegdheid van de 
wetgever. 
 
 A.28.4.  Het discriminerende karakter van de richtsnoeren wordt, volgens de CREG, bevestigd door de 
Ministerraad, die zich tegenspreekt door te beweren dat, enerzijds, een richtsnoer dat ertoe strekt tegemoet te 
komen aan het belang van de netbeheerders een regelmatig optreden van de wetgever op tariefvlak vormt, en, 
anderzijds, het bestaan van dergelijke « wettelijke waarborgen » ten behoeve van andere categorieën van spelers 
een niet te verantwoorden inmenging zou vormen in de taken betreffende de regulering van de markt die onder 
de regulerende instantie vallen. 
 
 Bovendien belet de toepassing van richtsnoeren op de gebruikers net als op de beheerders niet dat heel wat 
daarvan de belangen van de laatstgenoemden dienen in zoverre zij betrekking hebben op tariefelementen die 
aanleiding hebben gegeven tot betwistingen van de beslissingen van de CREG door die beheerders. Ook al wordt 
de inmenging van een politieke instantie in de uitoefening van de regulerende bevoegdheden door middel van 
richtsnoeren aanvaard, dan nog mogen die laatste niet verder gaan dan algemene beleidsrichtsnoeren. 
 
 A.28.5.  De CREG verwerpt eveneens het argument volgens hetwelk haar een keuze zou worden gelaten 
door de richtsnoeren betreffende het exhaustieve karakter van de tariefmethodologie, de dekking van de kosten, 
de belastingen, taksen, bijdragen van alle aard en toeslagen, de saldi als gevolg van de toepassing van de 
tarieven, de kwalitatieve parameters inzake kostenvergelijking en de noodelektriciteit voor de installaties voor 
warmtekrachtkoppeling. De richtsnoeren zouden overigens niet alleen kunnen worden verantwoord door het feit 
dat zij aan de regulator, bij de uitvoering ervan, een keuze laten. De kritiek van de Europese Commissie en van 
de Raad van State is onvoldoende in aanmerking genomen, in tegenstelling tot wat de Ministerraad aanvoert. 
 
 A.28.6.  In zijn memorie van wederantwoord voert de Ministerraad de interpretatieve nota van de Europese 
Commissie van 22 januari 2010 aan om te doen gelden dat het wel degelijk de bedoeling was de Staten de 
mogelijkheid te bieden algemene beleidsrichtsnoeren uit te vaardigen, met name voor de tariefstructuur 
en -methodologie. Die maakten vroeger reeds het voorwerp uit van een koninklijk besluit; vandaag zijn zij 
bepaald bij wet, hetgeen de bewegingsruimte van de CREG vergroot. Hij voert eveneens aan dat de 
bevoegdheden van de regulator beperkt zijn, enerzijds, door artikel 37, lid 6, en artikel 41, lid 6, van de 
richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG, die de regulator ertoe machtigen de tarieven inzake het vervoer en de 
distributie of de methodes ervan vast te stellen of goed te keuren (hetgeen alternatief en niet cumulatief is) en, 
anderzijds, door artikel 37, lid 10, en artikel 41, lid 10, van dezelfde richtlijnen, die de regulator ertoe machtigen 
aan de beheerders te vragen de tarieven of de methodologieën zo te wijzigen dat zij evenredig zijn en op niet-
discriminerende wijze worden toegepast. De procedureregels vallen dus niet onder de exclusieve bevoegdheid 
van de regulator. 
 
 A.28.7.  De Ministerraad is van mening dat de richtlijnen de toepassing, op de CREG, van de beginselen 
van behoorlijk bestuur, waaruit de richtsnoeren voortvloeien, niet beletten. Zij zijn van toepassing op alle 
netgebruikers, die zich overigens niet in dezelfde situatie als die van de beheerders bevinden, zodat er geen 
sprake zou kunnen zijn van discriminatie. De richtsnoeren kunnen zich alleen richten tot de regulator en zouden 
in strijd zijn met diens bevoegdheden indien zij zich richtten tot de gebruikers en er is hier geenszins sprake van 
enige tegenstrijdigheid. 
 
 
 In ondergeschikte orde 
 
 A.28.8.1.  In ondergeschikte orde voert de CREG aan dat, zelfs indien de Europese Commissie, contra 
legem, aanvaardt dat de overheid, op tariefvlak, beschikt over een beperkte mogelijkheid om op te treden door 
middel van « algemene beleidsrichtsnoeren », dan nog is die mogelijkheid zeer beperkt, daar de richtsnoeren 
geen concrete voorschriften mogen zijn, algemeen (en niet precies) moeten zijn en betrekking moeten hebben op 
het beleid (en niet van technische aard mogen zijn). De hierna onderzochte richtsnoeren zijn echter helemaal 
geen algemene beleidsrichtsnoeren. 
 
 A.28.8.2.  In ondergeschikte orde voert de Ministerraad aan dat de richtsnoeren wel degelijk algemene 
beleidsrichtsnoeren zijn die de bevoegdheden van de regulator inzake de controle van de kosten niet beperken. 
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 A.28.9.1.  Volgens de CREG verplichten de richtsnoeren betreffende het exhaustieve karakter en de 
transparantie van de tariefmethodologie de CREG ertoe op alles vooruit te lopen, van bij de totstandkoming van 
de methodologie, en die op anticipatieve wijze mee te delen aan de netbeheerders. Zij vormen een precieze 
instructie, terwijl, volgens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 29 oktober 2009, 
Commissie t. Zweden, C-274/08 (punt 40), gewezen onder de gelding van een vorige richtlijn, de methodologie 
niet exhaustief moet zijn, maar uitsluitend een voldoende graad van voorspelbaarheid moet hebben opdat de 
operatoren hun kosten voor de toegang tot de netten kunnen ramen. Zij doen bijgevolg afbreuk aan de 
onafhankelijkheid van de CREG. 
 
 A.28.9.2.  Volgens de Ministerraad waarborgt de bestreden wet, door te bepalen dat de methodologie 
exhaustief en transparant moet zijn, aan iedereen een onveranderlijk en voorzienbaar kader dat het de bestuurden 
en de netbeheerders mogelijk maakt hun tariefvoorstellen op te maken, maar de CREG niet ertoe verbiedt 
rekening te houden met een nieuw element of een uitzonderlijke omstandigheid die zich tijdens de gereguleerde 
periode voordoet. 
 
 A.28.9.3.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat de Ministerraad de grondslag van het 
middel erkent. Hij geeft toe dat de richtsnoeren afbreuk kunnen doen aan de onafhankelijkheid van de CREG en 
voert daarbij aan dat zij tot doel hebben de inhoud en de duur van de toepassing van de tarieven op rechtstreekse 
wijze te beïnvloeden. Het argument van de rechtszekerheid is niet méér gegrond dan het argument betreffende de 
voorzieningszekerheid, dat is weerlegd zoals gezegd in A.27.5. De Ministerraad antwoordt ten slotte niet op de 
argumenten afgeleid uit artikel 37, lid 2, derde alinea, van de richtlijn 2009/72/EG en uit artikel 41, lid 2, derde 
alinea, van de richtlijn 2009/73/EG. 
 
 A.28.9.4.  In zijn memorie van wederantwoord verwerpt de Ministerraad het argument dat is afgeleid uit 
het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 29 oktober 2009, dat is gewezen op basis van de 
vroegere elektriciteitsrichtlijn, waarvan de geest en de letter verschillen van die van de nieuwe richtlijnen. 
 
 A.28.10.1.  Volgens de CREG vormen de richtsnoeren in verband met de dekking van alle noodzakelijke en 
doeltreffende kosten eveneens een technische en precieze instructie. Artikel 37, lid 8, van de 
richtlijn 2009/73/EG bepaalt echter dat de tarieven stimulerende maatregelen bevatten. Die kunnen, zij het in 
bepaalde uitzonderlijke gevallen, tot gevolg hebben dat sommige onnodige kosten door de tarieven worden 
gedekt, of integendeel dat sommige vereiste kosten niet worden gedekt. De richtsnoeren zijn overigens in strijd 
met artikel 14 van de verordening (EG) nr. 714/2009 en met artikel 13 van de verordening (EG) nr. 715/2009, in 
zoverre zij tot gevolg zouden hebben de dekking toe te laten van kosten die, ook al zijn zij reëel, niet 
overeenstemmen met die van een doeltreffende netbeheerder. 
 
 A.28.10.2.  Volgens de Ministerraad belet het richtsnoer dat vereist dat alle kosten worden gedekt in de 
tariefmethodologie, geen herziening van het tariefvoorstel wanneer een uitzonderlijke omstandigheid zich 
voordoet tijdens de gereguleerde periode, zoals wordt aangegeven in artikel 12, § 8, 8°, van de Elektriciteitswet 
en in artikel 15/5ter, § 5, 8°, van de Gaswet; het belet de CREG evenmin haar beoordelingsbevoegdheid uit te 
oefenen ten aanzien van het al dan niet noodzakelijke karakter van de kosten. 
 
 A.28.10.3.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat de Ministerraad ten onrechte 
verwijst naar de onvoorziene omstandigheden die een nadere bepaling vormen voor de wijziging van de tarieven 
die zijn goedgekeurd op basis van de tariefmethodologie, terwijl het middel de weinig voorkomende maar van 
bij de aanvang voorziene omstandigheid beoogt dat de regulator het nodig kan achten bepaalde vereiste kosten 
niet te dekken, hetgeen een element vormt bij de vaststelling van de tariefmethodologie zelf. Los van die 
vergissing bevestigt de Ministerraad alleen maar de gegrondheid van het argument van de verzoekende partij, 
waarbij de wetgever niet kan vooruitlopen op een tariefhypothese; hij zegt niets over de schending van 
specifieke bepalingen die in het middel worden aangevoerd. 
 
 A.28.10.4.  In zijn memorie van wederantwoord is de Ministerraad van mening dat men zich niet kan 
inbeelden dat de CREG noodzakelijke of doeltreffende kosten verwerpt. Het gaat om regels van gezond verstand 
die van toepassing zijn op de CREG. Het algemene richtsnoer belet niet de dekking van de kosten die 
voortvloeien uit de door de gewesten aan de netbeheerders opgelegde verplichtingen, noch die van de kosten die 
voortvloeien uit verbeteringen boven het niveau van de noodzakelijke kosten, waarbij de CREG bevoegd is om 
het noodzakelijke karakter ervan te beoordelen. 
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 A.28.11.1.  De CREG is ook van mening dat de richtsnoeren die vereisen dat de nettokostprijs van 
verplichtingen van openbare dienst in aanmerking worden genomen in de tarieven, tot gevolg lijken te hebben 
dat de CREG de kostprijs van de verplichtingen van openbare dienst niet volledig zou kunnen controleren, 
terwijl de Europese Commissie vereist dat de lidstaten een verplichting van openbare dienst definiëren en de 
mogelijkheid van die controle waarborgen. De Raad van State heeft ook de beperking van de mogelijkheid, voor 
de CREG, om de kostprijs van de verplichtingen van openbare dienst na te gaan, bekritiseerd. 
 
 De richtsnoeren, die eveneens in strijd zijn met de in A.28.10.1 bedoelde verordeningen, en om dezelfde 
motieven, verwarren de verplichting van openbare dienst, die door de overheid is opgelegd, met de kostprijs 
ervan, die afhankelijk is van de daaraan bestede budgettaire middelen. De kostprijs wordt echter vaak niet 
vastgesteld door de definitie van de verplichtingen van openbare dienst. De kwestie is niet theoretisch, omdat de 
kostprijs van de verplichtingen van openbare dienst een aanzienlijk deel van de begroting van de netbeheerders 
vertegenwoordigt : door de regulator een richtsnoer op te leggen volgens hetwelk de nettokostprijs van de 
verplichtingen van openbare dienst noodzakelijkerwijs wordt doorberekend in de tarieven, beperken de bestreden 
bepalingen het toepassingsgebied van de tariefcontrole in grote mate. 
 
 A.28.11.2.  Door te bepalen dat in de tarieven op transparante en exhaustieve wijze rekening wordt 
gehouden met de nettokosten van de verplichtingen van openbare dienst, is de wet, volgens de Ministerraad, niet 
ambigu, aangezien de openbare dienstverplichting is gedefinieerd door de wetten en reglementen die in de 
bestreden bepaling worden beoogd, en doet zij geen afbreuk aan de bevoegdheid van de CREG om de kostprijs 
van de verplichtingen van openbare dienst en de wijze waarop de netbeheerders die opnemen in de tarieven, te 
verifiëren. Dat geldt des te meer daar de verplichtingen van openbare dienst vaak alleen een resultaat opleggen, 
zonder de kostprijs ervan vast te stellen. 
 
 A.28.11.3.  In haar memorie van antwoord neemt de CREG akte van de interpretatie van de Ministerraad, 
maar merkt zij op dat hij niet bevoegd is om de wet te interpreteren. De wet is ambigu, zodat het Hof een 
alternatief dispositief zou moeten aannemen dat een onderscheid maakt tussen de mogelijke interpretaties van de 
hier onderzochte richtsnoeren. 
 
 A.28.11.4.  In zijn memorie van wederantwoord voegt de Ministerraad eraan toe dat het in het geding 
zijnde algemene richtsnoer niet meer is dan de omzetting van algemene beginselen van behoorlijk bestuur die op 
de CREG van toepassing zijn. 
 
 A.28.12.1.  De CREG bekritiseert ook de richtsnoeren, die bepalen dat de belastingen, taksen, « bijdragen 
van alle aard » en « bij de wet, het decreet of de ordonnantie en de uitvoeringsbesluiten ervan opgelegde 
toeslagen » worden toegevoegd aan de tarieven, en voert daarbij aan dat zij, zoals die welke in A.28.11.1 worden 
beoogd, ambigu zijn en haar lijken te beletten iets anders te doen dan een eenvoudige wettigheidscontrole ten 
aanzien van de betrokken elementen; zij zijn eveneens, en om dezelfde redenen, in strijd met de in A.28.10.1 
beoogde verordeningen. De termen « toeslag » en « bijdrage van alle aard » die zij gebruiken, maken het 
mogelijk de controle van de regulator te omzeilen, in het nadeel van de netgebruikers. 
 
 A.28.12.2.  Volgens de Ministerraad is de bepaling die vereist dat de richtsnoeren aan de tarieven, de bij de 
wet, het decreet of de ordonnantie opgelegde belastingen, taksen, bijdragen van alle aard en toeslagen toevoegen, 
geenszins ambigu, daar het gaat om welbekende begrippen, niet alleen in het Belgische rechtsstelsel, maar ook 
op de website van de CREG zelf. Haar rol beperkt zich in dat opzicht ertoe na te gaan of de netbeheerders het 
doel in acht nemen dat de wetgever nastreefde bij de aanneming van die verschillende taksen die zelf het 
voorwerp hebben uitgemaakt van een jaarlijkse goedkeuring en van een parlementaire controle. 
 
 A.28.12.3.  In haar memorie van antwoord betwist de CREG het duidelijke karakter van die richtsnoeren en 
voert zij aan dat de wettekst aan de CREG geen enkele bevoegdheid toekent om de tariefelementen die daarin 
worden beoogd, te controleren. In dat opzicht heeft het middel niets hypothetisch, waarbij het voorwerp van die 
richtsnoeren reeds tot verschillende geschillen heeft geleid. 
 
 A.28.12.4.  In zijn memorie van wederantwoord voegt de Ministerraad eraan toe dat de in de bestreden 
bepaling beoogde begrippen zoals in het verleden moeten worden geïnterpreteerd door de CREG, met dien 
verstande dat haar interpretatie in overeenstemming moet zijn met de wetsbepalingen die daarop betrekking 
hebben en door een rechter kan worden gecontroleerd. 
 
 A.28.13.1.  Volgens de CREG vormen de richtsnoeren die bepalen dat « aankopen van goederen en 
diensten die verricht worden met inachtneming van de wetgeving inzake overheidsopdrachten verondersteld 
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worden te zijn verricht tegen de marktprijs, onder voorbehoud, in voorkomend geval, van de 
beoordelingsbevoegdheid van de Commissie » geen algemene beleidsrichtsnoeren, maar een inmenging van de 
wetgever in de aan de regulator voorbehouden tariefbevoegdheid. Die inmenging verzwaart de bewijslast van de 
CREG om dergelijke kosten te verwerpen. 
 
 A.28.13.2.  Volgens de Ministerraad beperken de richtsnoeren betreffende de naleving van de wetgeving op 
de overheidsopdrachten zich ertoe op algemene wijze ervoor te waarschuwen dat de daarop betrekking hebbende 
wetgeving wel degelijk van toepassing is en men ziet niet in hoe de CREG die wetgeving van openbare orde zou 
kunnen afwijzen. 
 
 A.28.13.3.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat het standpunt van de Ministerraad 
niet te verzoenen is met de wettekst en bevestigt zij dat de wetgever de tariefaangelegenheid heeft overgenomen, 
hetgeen niet meer onder zijn bevoegdheid valt. 
 
 A.28.13.4.  In zijn memorie van wederantwoord verwijst de Ministerraad naar de tekst van de bestreden 
bepaling die de beoordelingsbevoegdheid van de CREG uitdrukkelijk aanhoudt. 
 
 A.28.14.1.  Volgens de CREG vormen de richtsnoeren betreffende de opstelling en de verdeling van de 
saldi over de volgende gereguleerde periodes geen algemene beleidsrichtsnoeren, maar beletten zij om 
beslissingen te nemen volgens specifieke omstandigheden, op grond van een regulerende keuze die het juiste 
evenwicht vindt tussen de belangen van de netbeheerders en die van de gebruikers. In sommige gevallen moet de 
CREG kunnen beslissen om de saldi tijdens de gereguleerde periode te verrekenen (met name in het voordeel 
van de netbeheerders) of om bepaalde delen van de saldi te verrekenen op de kosten van de netbeheerders, 
teneinde het niet-discriminerende karakter van de tarieven te verzekeren. 
 
 A.28.14.2.  Volgens de Ministerraad beperken de richtsnoeren betreffende de vaststelling en de verdeling 
van de saldi zich ertoe te eisen dat die saldi en, wanneer er een verdeling is, de verdeling ervan over de volgende 
gereguleerde periodes, op transparante en niet-discriminerende wijze worden bepaald; zij leggen geenszins op 
dat die saldi worden verrekend op de volgende gereguleerde periodes, hetgeen uitsluitend valt onder de 
bevoegdheid van de CREG. 
 
 A.28.14.3.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat de door de Ministerraad verdedigde 
formalistische interpretatie ertoe leidt in elk geval te erkennen dat, wanneer er saldi door te berekenen zijn, de 
wetgever oplegt dat die worden doorberekend op de volgende gereguleerde periode. Dat vormt een 
opportuniteitskeuze die alleen ressorteert onder de regulator, zoals hij er reeds heeft gemaakt, zonder te zijn 
tegengesproken door het Hof van Beroep te Brussel. Geen enkele opportuniteitsbekommernis staat de wetgever 
toe af te wijken van de richtlijnen. 
 
 A.28.14.4.  In zijn memorie van wederantwoord bevestigt de Ministerraad dat het aan de CREG staat te 
bepalen of er al dan niet een verdeling is. 
 
 A.28.15.1.  Volgens de CREG zijn de richtlijnen die de voor de CREG bestaande mogelijkheden beperken 
om de kosten van de netbeheerders te vergelijken, verboden instructies, die bovendien in strijd zijn met de in 
A.28.10 beoogde verordeningen, en om dezelfde motieven. Zij leggen immers kwalitatieve parameters op voor 
elke techniek met het oog op de vergelijking van de netbeheerders en beletten in voorkomend geval de CREG 
om gebruik te maken van de methode die zij op wetenschappelijke wijze gebruikte, maar die zich niet echt 
leende voor het opnemen van kwalitatieve criteria. Die kunnen bovendien niet op materiële wijze worden 
opgenomen, daar er in België slechts één netbeheerder (gas of elektriciteit) is en de CREG niet bevoegd is om 
comparatieve kwalitatieve gegevens in het buitenland op te vragen. Zij zou evenmin de kwalitatieve aspecten 
van de distributienetten kunnen nagaan, daar dat element ressorteert onder de gewestelijke bevoegdheden. 
 
 Ten slotte, inzake distributie, bepalen de richtsnoeren dat de vergelijkingen betrekking moeten hebben op 
vennootschappen die soortgelijke activiteiten hebben en in analoge omstandigheden werken en dat de 
distributienetbeheerders met een gemiddelde marktdoeltreffendheid, de totaliteit van hun kosten kunnen 
invorderen. Die bepalingen zijn nauwkeurige technische voorschriften en zijn in strijd met het Europees recht, 
daar de wetgever niet bevoegd is om te beslissen dat de kosten van sommige van die beheerders niet kunnen 
worden gecontroleerd. 
 
 Dezelfde kritiek wordt gericht tegen de specifieke richtsnoeren die de CREG verbieden om een aantal 
kosten te onderwerpen aan een vergelijking tussen netbeheerders of aan een « bevorderende regelgeving ». 
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 A.28.15.2.  Volgens de Ministerraad vormen de richtsnoeren die een vergelijkingstechniek opleggen die 
kwalitatieve parameters integreert en op homogene, transparante, betrouwbare en bekendgemaakte of 
mededeelbare gegevens steunt, geen technische instructies en sluiten zij geen enkele vergelijkingsmethode uit. 
Overeenkomstig artikel 3, lid 3, van de richtlijn 2009/72/EG en bijlage I erbij, beperkt de bestreden wet zich 
ertoe te herinneren aan de kwaliteit van de openbare dienst voor het welzijn van de eindafnemer : het staat aan de 
CREG om die kwaliteit te controleren en de parameters te integreren die zij zal kiezen, in voorkomend geval 
door in het buitenland de vereiste gegevens op te vragen, zoals artikel 38 van de voormelde richtlijn haar dat 
toelaat. Door te bepalen dat de vergelijkingen betrekking moeten hebben op bedrijven met een soortgelijke 
activiteit die in analoge omstandigheden werken, voldoet de bestreden bepaling aan het beginsel van niet-
discriminatie. 
 
 A.28.15.3.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat het standpunt van de Ministerraad 
niet te verzoenen is met de wettekst en lacuneus is. De richtlijn legt geen enkele kwalitatieve parameter op aan 
de regulator. Bovendien zou de CREG geen kwalitatieve vergelijking van de distributienetbeheerders kunnen 
maken zonder gewestelijke bevoegdheden uit te oefenen. De verplichting tot samenwerking en tot uitwisseling 
van gegevens onder regulatoren houdt niet in dat de CREG dergelijke vergelijkingen tussen Belgische en 
buitenlandse beheerders moet uitvoeren, noch die mogelijk moet maken, aangezien de voorschriften met 
betrekking tot die verplichting een beperkt kader hebben en de regulatoren gehouden zijn tot een 
vertrouwelijkheidsplicht. De ervaring toont aan dat het moeilijk is de vereiste gegevens te verkrijgen. In de 
veronderstelling dat de methodes voor het vergelijken van de kosten die thans door de CREG worden gebruikt, 
in strijd zouden zijn met de vereisten van de richtlijnen - quod non -, zou dat niet verantwoorden dat de wetgever 
op tariefvlak kan optreden. 
 
 De interpretatie van de Ministerraad met betrekking tot de vergelijking die moet worden gemaakt tussen de 
bedrijven met een soortgelijke activiteit die onder analoge omstandigheden werken, vindt geen enkele grondslag 
in de bestreden wet. De andere in het verzoekschrift aangevoerde argumenten blijven onbeantwoord. 
 
 A.28.15.4.  In zijn memorie van wederantwoord voert de Ministerraad aan dat de CREG de bestreden 
bepalingen op extensieve wijze leest, bepalingen die nochtans geen technische instructie bevatten en de door de 
CREG gebruikte methodes en de kosten ervan niet uitsluiten. Het is artikel 3, lid 3, van de richtlijn 2009/72/EG 
dat homogene, transparante, betrouwbare en bekendgemaakte gegevens vereist. 
 
 A.28.16.1.  Volgens de CREG zijn de richtsnoeren volgens welke de tarieven voor noodelektriciteit voor de 
installaties voor kwalitatieve warmtekrachtkoppeling moeten worden opgenomen onder de tarieven van de 
ondersteunende diensten en in hoofdzaak volgens het gebruik, een technische en nauwkeurige instructie die een 
rechtstreeks optreden van de wetgever bij het bepalen van de tariefmethodologie vormt. 
 
 A.28.16.2.  Volgens de Ministerraad weerspiegelen de richtsnoeren betreffende het opnemen van de 
tarieven voor noodelektriciteit onder de tarieven van de ondersteunende diensten, gewoon de wil van de 
wetgever om de toepassing te verzekeren van de richtlijn 2009/28/EG « ter bevordering van het gebruik van 
energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en 
Richtlijn 2003/30/EG », krachtens welke hij ertoe gehouden is die te bevorderen, in voorkomend geval door 
middel van overheidssteun en die hem te dezen ertoe heeft gebracht de opname van de betrokken tarieven in de 
methodologie van de regulator te bevorderen : een en ander laat toe te verzekeren dat, in geval van 
energieproblemen, er voldoende stimuli zijn om die hernieuwbare bronnen zoveel mogelijk te bevorderen en, op 
die manier, het land wordt bevoorraad, bijvoorbeeld in geval van sluiting van de kerncentrales. Het kan hier 
alleen gaan om een algemeen beleidsrichtsnoer. 
 
 A.28.16.3.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat de richtlijn 2009/28/EG van 
toepassing is op de energie die wordt geproduceerd uit hernieuwbare bronnen en niet de installaties voor 
warmtekrachtkoppeling beoogt, zodat het daaruit afgeleide argument niet relevant is. Het gegeven dat de Staten 
ertoe gehouden zijn hernieuwbare energie of zelfs de installaties voor kwalitatieve warmtekrachtkoppeling te 
bevorderen, impliceert niet dat de wetgever om het even welke maatregel kan nemen en de bevoegdheden van de 
verschillende overheden niet in acht neemt. 
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 A.28.16.4.  In zijn memorie van wederantwoord voert de Ministerraad aan dat de energie uit 
warmtekrachtkoppeling wordt beschouwd als hernieuwbare energie in de zin van de voormelde richtlijn wanneer 
de installatie die die energie produceert, gebruik maakt van hernieuwbare energiebronnen; alles hangt af van de 
gebruikte kanalen en van de erkenning daarvan door de gewesten. In het Waalse Gewest zijn de groene 
certificaten identiek voor de energie uit warmtekrachtkoppeling en voor de hernieuwbare energie. 
 
 De Ministerraad onderzoekt vervolgens de respectieve bevoegdheden van de federale Staat en van de 
gewesten inzake energie en wijst erop dat, hoewel de kwalificatie van de hernieuwbare energie onder de 
gewesten ressorteert, de uitvoering van de prioriteit van de installaties op het vervoersnet en de tarieflijnen 
federale bevoegdheden zijn. De federale overheid moet rekening houden met de door de gewestelijke overheden 
in de tarieven gedefinieerde elementen en de bestreden bepaling belet dat niet. De verzoekende partij voert 
evenmin de schending van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen aan. 
 
 A.28.17.  Algemeen besluit de Ministerraad dat de regulator toelaten om de tariefmethodologie vast te 
stellen zonder een voorafgaand wetgevend kader, zou indruisen tegen de betrokken richtlijnen. Het optreden van 
de wetgever vormt geen verplichting die aan de CREG wordt opgelegd, maar strekt ertoe minstens een 
tariefmethodologie te verzekeren in overleg met de netbeheerders teneinde beroepen te vermijden en zich te 
gedragen naar de voorschriften voor een betere regelgeving. 
 
 A.28.18.  In uiterst ondergeschikte orde geeft de Ministerraad aan dat het Hof, indien het twijfels zou 
hebben bij de kwestie van de omvang van de bevoegdheid van een lidstaat om richtsnoeren inzake de 
tariefmethodologie aan te nemen, aan het Hof van Justitie van de Europese Unie de volgende prejudiciële vraag 
zou kunnen richten : 
 
 « Maken artikel 35, lid 4, en artikel 37, leden 1, 4, onder a), en 6, van de richtlijn 2009/72/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt 
voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG (de Elektriciteitsrichtlijn) en artikel 37, lid 4, en 
artikel 41, leden 4, onder a), en 6, van de richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van 
Richtlijn 2003/55/EG (de Gasrichtlijn), in samenhang gelezen met artikel 194 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, het een lidstaat mogelijk richtsnoeren inzake een tariefmethodologie vast te 
stellen ? Maken de bepalingen het een lidstaat mogelijk de vaststelling van richtsnoeren inzake een 
tariefmethodologie toe te vertrouwen aan de wetgevende macht ? ». 
 
 A.28.19.  De dienstverlenende verenigingen IVEG en INFRAX WEST zijn van mening, waarbij zij 
verwijzen naar de rechtsleer, dat niet alle richtsnoeren inzake tarieven in strijd zijn met de 
richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG : zij kunnen worden aanvaard wanneer het erom gaat de CREG aan te 
zetten tot het nastreven van een doel van algemeen belang of te herinneren aan grondwettelijke beginselen of 
beginselen van behoorlijk bestuur (artikel 12bis, § 5, 4° tot 7°, van de Elektriciteitswet en artikel 15/5ter, § 5, 4° 
tot 7°, van de Gaswet). De richtsnoeren die de CREG op specifieke wijze in het geding brengt, zijn daarentegen 
daadwerkelijk in strijd met de voormelde richtlijnen. Dat geldt aldus voor : (1) de verplichting om een 
« exhaustieve en transparante » tariefmethodologie op te stellen, terwijl het arrest van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie van 29 oktober 2009 (C-274/08) niet vereist dat die methodologie het mogelijk maakt de tarieven 
op automatische wijze te berekenen, maar gewoon dat zij een voldoende mate van voorzienbaarheid waarborgt; 
(2) de verplichting om een tariefmethodologie op te stellen die het mogelijk maakt een bepaald kostenniveau te 
dekken, hetgeen de CREG lijkt te beletten te eisen dat de doeltreffendheid boven dat niveau wordt verbeterd; 
(3) de verplichting om een tariefmethodologie op te stellen die rekening houdt met de nettokostprijs van de 
verplichtingen van openbare dienst, hetgeen de CREG belet na te gaan of die kosten redelijk zijn, terwijl, in 
sommige gevallen, de netbeheerder nochtans in staat is die kosten te controleren; (4) de verplichting om in de 
tariefmethodologie rekening te houden met de « bijdragen van alle aard » of de « toeslagen » omdat dit andere 
overheden dan de regulator zou toelaten distributietarieven in te voeren zonder die als dusdanig te benoemen; 
(5) de verplichting om rekening te houden met de marktprijs wat betreft de overheidsopdrachten, hetgeen een 
precieze en technische regel vormt die verder gaat dan het beginsel van de redelijkheid; (6) de regels betreffende 
de verrekening van de saldi over de volgende gereguleerde periodes die, hoewel zij in het algemeen verantwoord 
zijn, mogelijk ook moeten worden afgewezen volgens keuzes die door de CREG moeten worden gedefinieerd; 
(7) de verplichting om gedetailleerde voorschriften toe te passen in de vergelijkingstechnieken en bepaalde 
parameters als controlenorm te gebruiken (artikel 12bis, § 5, 1°, 2°, 10°, 11°, 12°, 14°, 15° en 20°, van de 
Elektriciteitswet en artikel 15/5ter, § 5, 1°, 2°, 10°, 11°, 12°, 14°, 15° en 20°, van de Gaswet). 
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 Derde onderdeel (onveranderlijkheid van de tariefmethodologieën en van de tarieven) 
 
 Eerste subonderdeel 
 
 A.29.1.  Volgens de CREG en volgens de dienstverlenende verenigingen IVEG en INFRAX WEST 
schenden de artikelen 15 en 16 van de bestreden wet, die de artikelen 12, § 4, tweede lid, en 12bis, § 4, tweede 
lid, invoegen in de Elektriciteitswet (inzake de transmissie en distributie van elektriciteit), en de artikelen 71 en 
72 van de bestreden wet, die de artikelen 15/5bis, § 4, tweede lid, en 15/5ter, § 4, tweede lid, invoegen in de 
Gaswet (inzake het vervoer en de distributie van gas), de in het middel aangegeven bepalingen, in zoverre zij 
erin voorzien dat de tariefmethodologie van toepassing blijft gedurende de hele tariefperiode, met inbegrip van 
de eindbalans die betrekking heeft op die periode. Wijzigingen van de methodologie kunnen overigens pas van 
toepassing zijn vanaf de volgende tariefperiode, behoudens een akkoord tussen de CREG en de betrokken 
netbeheerders. 
 
 Die bepalingen zijn in strijd met de artikelen 35, leden 4 en 5, en 37, leden 2, 4, onder a), 6 en 10, van de 
richtlijn 2009/72/EG en met de artikelen 39, leden 4 en 5, en 41, leden 2, 4, onder a), 6 en 10, van de 
richtlijn 2009/73/EG, omdat de wetgever niet beschikt over tariefbevoegdheden en de richtlijnen aan de regulator 
de mogelijkheid voorbehouden om de tariefmethodologieën te wijzigen, zelfs gedurende de lopende 
gereguleerde periode. 
 
 Het is eveneens in strijd met de richtlijnen om de toepassing van nieuwe tarieven te doen afhangen van het 
akkoord van de netbeheerders; de Raad van State heeft overigens opgemerkt dat de bestreden bepalingen in strijd 
waren met het Europees recht. 
 
 Zij zijn bovendien discriminerend, omdat, onder de bij de tarieven betrokken spelers, zoals de 
netgebruikers en consumenten, alleen de netbeheerders een wijziging van de methodologie tijdens de 
gereguleerde periode, mits een akkoord met de CREG wordt gesloten, mogelijk kunnen maken. 
 
 De aantasting van de geschonden normen is des te meer onevenredig daar, volgens de omzettingswet : 
(1) de netbeheerders beschikken over een initiatiefrecht om een wijziging van de tarieven tijdens de gereguleerde 
periode aan te vragen, in geval van nieuwe diensten, aanpassing van de bestaande diensten of « op elk ogenblik 
binnen de gereguleerde periode » in geval van uitzonderlijke omstandigheden; (2) de CREG ertoe gehouden is 
de tarieven tijdens de gereguleerde periode « automatisch » te wijzigen teneinde rekening te houden met de 
ontwikkeling van de verplichtingen van openbare dienst; (3) de CREG ertoe gehouden is de continuïteit te 
handhaven van de beslissingen die zij heeft genomen tijdens de eerdere gereguleerde periodes; (4) de minister 
beschikt over een recht om de CREG te vragen de methodes te wijzigen. 
 
 A.29.2.  De Ministerraad is van mening dat de onveranderlijkheid van de tariefmethodologieën geen 
afbreuk doet aan de tariefbevoegdheid van de regulator, omdat die voldoet aan de verschillende vereisten van 
artikel 37, leden 6 en 8, van de richtlijn 2009/72/EG en artikel 41, lid 8, van de richtlijn 2009/73/EG, die de 
regulator ertoe verplichten stimulerende maatregelen te nemen teneinde de voorzieningszekerheid te 
waarborgen, hetgeen investeringen op lange termijn veronderstelt die worden bevorderd door de stabiliteit en de 
voorzienbaarheid van de prijzen tijdens een gereguleerde periode. Dat doel van stabiliteit en voorzienbaarheid 
van de tariefregulering vormt ook een grondslag van het Europees en nationaal energiebeleid, zoals wordt 
aangegeven in de richtlijn 2003/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 « betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en houdende intrekking van 
Richtlijn 96/92/EG » en in de wet van 1 juni 2005 tot wijziging van de Elektriciteitswet. De onveranderlijkheid 
van de tarieven is eveneens een middel om het doel inzake de bescherming van de eindafnemer te bereiken, doel 
dat wordt nagestreefd bij artikel 3, lid 3, van de richtlijn 2009/72/EG, aangezien de voorzienbaarheid tijdens de 
gereguleerde periode de transmissie- en distributienetbeheerders de mogelijkheid waarborgt de kwaliteit van hun 
diensten te verbeteren, alsook hun verbintenis ten aanzien van de consumenten over verschillende jaren. 
Bovendien blijft de regulator, krachtens artikel 15 van de bestreden wet, ertoe gemachtigd de tariefmethodologie 
tijdens de gereguleerde periode te wijzigen, rekening houdend met de ontwikkeling en het ontstaan van nieuwe 
verplichtingen van openbare dienst, alsook in geval van uitzonderlijke omstandigheden of wijziging van de 
diensten, zelfs indien de initiatiefbevoegdheid toekomt aan de netbeheerder. 
 
 A.29.3.  Volgens de Ministerraad is die regel geenszins discriminerend, aangezien hij een evenwicht beoogt 
tussen de onafhankelijkheid van de regulator en de noodzaak om een voorzieningszekerheid te waarborgen door 
de tariefwijzigingen - die afbreuk kunnen doen aan de stabiliteit en aan de voorzienbaarheid van de prijzen en 
dus aan het investeringsbeleid van de netbeheerders - te onderwerpen aan het akkoord van die beheerders. 
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 A.29.4.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat de Ministerraad zich ertoe beperkt aan 
te tonen dat de tariefstabiliteit wenselijk is, hetgeen niet wordt betwist, en de exacte draagwijdte van de 
bestreden bepalingen te erkennen. Door bepalingen aan te voeren die de voorzienbaarheid en de stabiliteit van de 
tarieven beogen, verwijst de Ministerraad naar normen inzake de uitoefening van de bevoegdheden die 
uitsluitend aan de regulator zijn toegewezen of geen normatieve waarde hebben. Zij kennen geen enkele 
machtiging aan de wetgever toe. De continuïteit van de vroegere normen wordt niet op meer pertinente wijze 
aangevoerd, aangezien de nieuwe richtlijnen die de bestreden wet omzet, aan de regulator een duidelijk grotere 
onafhankelijkheid toekennen dan die welke tot dan toe was opgelegd. De zorg om de eindafnemer of de 
netbeheerders te beschermen, volstaat evenmin om de uitvoering, door de regulator, van diens bevoegdheden 
ondergeschikt te maken aan de bevoegdheid van de wetgever om een opportuniteitsbeoordeling te maken. 
 
 A.29.5.  Volgens de CREG verantwoorden de voorzieningszekerheid en de bescherming van de 
eindafnemers niet de discriminatie tussen, enerzijds, de netbeheerders en, anderzijds, de netgebruikers (zoals de 
producenten, die even onmisbaar zijn als de eerstgenoemden voor de bevoorrading van de consumenten) en de 
consumenten (die betrokken zijn bij de voorzieningszekerheid en bij de tarieven). 
 
 A.29.6.  In zijn memorie van wederantwoord voert de Ministerraad overweging 15 van de voormelde 
richtlijn 2005/89/EG aan, alsook de overwegingen 5 en 25 en de artikelen 3 en 4 van de richtlijn 2009/72/EG, ter 
ondersteuning van hetgeen hij in zijn memorie heeft verdedigd ten aanzien van de onveranderlijkheid van de 
tariefmethodologie en van de tarieven tijdens de gereguleerde periode : de verantwoordelijkheid voor de 
voorzieningszekerheid is gedelegeerd aan de Staten, zodat de algemene richtsnoeren inzake de stabiliteit en de 
voorzienbaarheid van de prijzen, die essentieel zijn voor die zekerheid, geen inbreuk maken op de bevoegdheden 
van de regulator. Zij zijn overigens noodzakelijk om de eindafnemer te beschermen op het vlak van de prijzen en 
de kwaliteit van de dienst. 
 
 De voormelde overweging 25 maakt het eveneens mogelijk de vereiste van een voorafgaand akkoord van 
de netbeheerders niet als discriminerend ten aanzien van de netgebruikers en de consumenten te beoordelen : de 
beheerders zijn rechtstreeks betrokken bij de tariefmethodologie die door de CREG wordt vastgesteld en op basis 
waarvan tarieven worden bepaald die de diensten moeten vergoeden en een rendement op de in het net vereiste 
investeringen moeten verzekeren. 
 
 
 Tweede subonderdeel 
 
 A.30.1.  Volgens de CREG en volgens de dienstverlenende verenigingen IVEG en INFAX WEST 
schenden de artikelen 15 en 16 van de bestreden wet, die de artikelen 12, § 9, en 12bis, § 9, invoegen in de 
Elektriciteitswet (inzake de transmissie en de distributie van elektriciteit) en de artikelen 71 en 72 van de 
bestreden wet, die de artikelen 15/5bis, § 9, en 15/5ter, § 9, invoegen in de Gaswet (inzake het vervoer en de 
distributie van gas), de in het middel vermelde bepalingen, in zoverre zij de CREG ertoe verplichten de 
continuïteit van haar tariefbeslissingen te verzekeren, terwijl zo nodig beslissingen moeten kunnen worden 
genomen die breken met het verleden, in overeenstemming met de artikelen 35, leden 4 en 5, en 37, leden 2, 4, 
onder a), 6 en 10, van de richtlijn 2009/72/EG en de artikelen 39, leden 4 en 5, en 41, leden 2, 4, onder a), 6 en 
10, van de richtlijn 2009/73/EG. 
 
 A.30.2.  De CREG verwijst naar het eerste subonderdeel en voegt eraan toe dat de regulator 
tariefbeslissingen moet kunnen nemen die breken met het verleden, bijvoorbeeld wanneer fraude wordt 
vastgesteld bij de waardering van de activa, het stimulerende karakter van de tarieven wordt aangepast, of zelfs 
het beleid wordt gewijzigd. De instructie die uitgaat van de wet lijkt alleen het belang van de netbeheerders te 
beogen. 
 
 A.30.3.  De Ministerraad verwijst naar het eerste subonderdeel ten aanzien van de onveranderlijkheid van 
de tarieven. Wat betreft de verplichting om de continuïteit te verzekeren van de tijdens de vorige gereguleerde 
periodes genomen beslissingen, laat die toe de netbeheerders, overeenkomstig de Europese vereisten, ertoe aan te 
moedigen de noodzakelijke investeringen te doen. Het aldus bereikte evenwicht tussen de onafhankelijkheid van 
de regulator en de noodzaak om de goede werking van de energiemarkt te verzekeren door de netbeheerders 
gerust te stellen die ertoe worden gebracht investeringen te doen, laat niet toe te beschouwen dat de bestreden 
bepalingen discriminerend zijn. 
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 A.30.4.  In haar memorie van antwoord verwijst de CREG naar hetgeen zij hiervoor heeft opgemerkt inzake 
de voorzieningszekerheid. De Ministerraad doet hetzelfde in zijn memorie van wederantwoord. 
 
 
 Derde subonderdeel 
 
 A.31.1.  Volgens de CREG schenden de artikelen 21 en 64 van de bestreden wet, die respectievelijk 
artikel 13, § 3, in de Elektriciteitswet en artikel 15/1, § 5, derde lid, in de Gaswet invoegen, de in het middel 
ermelde bepalingen, in zoverre zij erin voorzien dat de minister van Energie aan de CREG kan vragen om zich 
uit te spreken over de noodzaak om de methodologieën inzake vervoerstarieven te herzien, terwijl de 
tariefbevoegdheid uitsluitend valt onder de bevoegdheid van de regulator, die niet door de overheid mag worden 
beïnvloed, overeenkomstig artikel 35, leden 4, 5 en 6, van de richtlijn 2009/72/EG en artikel 39, leden 4, 5 en 6, 
van de richtlijn 2009/73/EG. 
 
 A.31.2.  De CREG onderstreept dat de Raad van State de bestreden bepalingen overbodig heeft geacht en in 
voorkomend geval in strijd met het Europees recht, en dat de wijzigingen die naar aanleiding van dat advies in 
het ontwerp zijn aangebracht, het aangevoerde risico niet doen verdwijnen. Zij zijn bovendien discriminerend, 
omdat men niet inziet wat verantwoordt dat zij alleen van toepassing zijn op de transmissienetbeheerders (en niet 
op de distributienetbeheerders). 
 
 A.31.3.  De Ministerraad voert aan dat de bevoegdheid van de minister geen inbreuk maakt op de 
bevoegdheden van de CREG, omdat die geen dwingend karakter heeft; zij is verantwoord door de zorg om de 
continuïteit van de energievoorziening te waarborgen, zoals wordt aangegeven in de parlementaire voorbereiding 
van de bestreden wet en zulks, overeenkomstig de voormelde richtlijnen - zoals artikel 4 van de 
richtlijn 2009/72/EG - en de interpretatieve nota van de Europese Commissie. De aan de minister toegekende 
bevoegdheid past aldus in het kader van het energie- en milieubeleid dat ressorteert onder de regale bevoegdheid 
van de lidstaat en strekt dus niet ertoe zich te mengen in de bevoegdheden van de CREG. 
 
 A.31.4.  In haar memorie van antwoord is de CREG ook hier van mening dat de bekommeringen 
betreffende de voorzieningszekerheid en het milieubeleid niet volstaan om de wetgever ertoe te machtigen van 
de richtlijnen af te wijken. 
 
 
 Vierde subonderdeel 
 
 A.32.1.  Volgens de CREG schenden de artikelen 15 en 16 van de bestreden wet, die de artikelen 12, § 8, 
7°, 8° en 9°, en 12bis, § 8, 7°, 8° en 9°, invoegen in de Elektriciteitswet (inzake de transmissie en de distributie 
van elektriciteit) en de artikelen 71 en 72 van de bestreden wet, die de artikelen 15/5bis, § 8, 7°, 8° en 9°, en 
15/5ter, § 8, 7°, 8° en 9°, invoegen in de Gaswet (inzake het vervoer en de distributie van gas), de in het middel 
vermelde bepalingen in zoverre die aan de beheerders het recht toekennen om een tariefwijziging tijdens de 
gereguleerde periode aan te vragen in geval van een aanpassing van de diensten of van uitzonderlijke 
omstandigheden, en in zoverre die bepalingen de procedure vaststellen die op dergelijke tariefwijzigingen van 
toepassing is. Die bevoegdheden komen echter toe aan de regulator, overeenkomstig de artikelen 35, leden 4 en 
5, en 37, leden 1, 4, onder a), 6 en 10, van de richtlijn 2009/72/EG en de artikelen 39, leden 4 en 5, en 41, 
leden 1, 4, onder a), 6 en 10, van de richtlijn 2009/73/EG. 
 
 A.32.2.  De CREG verwijst naar hetgeen is uiteengezet in A.24.1 en A.29.1 en voegt eraan toe dat de 
wetgever de regulator niet ertoe kan verplichten de tarieven aan te passen in het licht van de ontwikkeling van de 
verplichtingen van openbare dienst van de netbeheerder. Bovendien zijn de bestreden bepalingen discriminerend 
in zoverre de mogelijkheid waarin zij voorzien, alleen wordt geboden aan de netbeheerders. 
 
 A.32.3.  De dienstverlenende verenigingen IVEG en INFRAX WEST zijn van mening dat het aan de 
regulator moet staan om het initiatief voor een tariefwijziging te kunnen nemen, overeenkomstig artikel 37, 
lid 10, van de richtlijn 2009/72/EG en artikel 41, lid 10, van de richtlijn 2009/73/EG. Een en ander verantwoordt 
echter niet, in tegenstelling tot wat de CREG beweert, dat de netbeheerders een dergelijk initiatief niet zelf 
kunnen nemen door de regulator te vragen om op te treden. 
 
 A.32.4.  De Ministerraad voert aan dat de aan de netbeheerders toegekende bevoegdheid geenszins afbreuk 
doet aan de bevoegdheden van de CREG in zoverre hun initiatief, dat is onderworpen aan voorwaarden die strikt 
zijn afgebakend door de bestreden wet, volledig aan het oordeel van de regulator wordt overgelaten. Die 
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bevoegdheid wordt ook hier verantwoord door de zorg om de voorzieningszekerheid van de lidstaten, die aan 
hen toekomt en vereist dat het investeringsbeleid van de netbeheerders steunt op een zichtbaarheid en een 
voorzienbaarheid van de tarieven. Zij kan een constructieve dialoog bevorderen tussen hen en de regulator, 
overeenkomstig het door de Europese normen nagestreefde doel van een « betere regelgeving ». 
 
 A.32.5.  De Ministerraad voegt daaraan toe dat de verplichting om de tarieven aan te passen aan de 
ontwikkeling van de verplichtingen van openbare dienst van de netbeheerder rechtstreeks voortvloeit uit de 
bepalingen van de richtlijnen die de bestreden wet uitvoert, zoals overweging 46 en artikel 36 van de 
richtlijn 2009/72/EG. 
 Aangezien ten slotte de wetgever de bepalingen van de richtlijnen met betrekking tot de 
voorzieningszekerheid van het land strikt heeft toegepast, zou hij geen discriminerende bepaling hebben kunnen 
aannemen. 
 
 A.32.6.  In haar memorie van antwoord verwijst de CREG naar hetgeen zij reeds heeft vermeld inzake de 
voorzieningszekerheid en het Europees beginsel van een betere regelgeving. De wet beperkt overigens niet de 
gevallen waarin de netbeheerders om een tariefwijziging kunnen vragen tot die van de noodzaak om de 
bevoorrading te waarborgen, die in de parlementaire voorbereiding bovendien niet wordt aangevoerd. Die 
mogelijkheid alleen voorbehouden aan de netbeheerders wegens het investeringsrisico is niet verantwoord, daar 
dat risico een element van de tariefmethodologie is, en men ziet moeilijk in hoe een en ander het belang van de 
consument zou beschermen. De interpretatieve nota van de Europese Commissie laat de Staten weliswaar, 
contra legem, toe een beleid in de tariefcontext te volgen, maar dat zou de wetgever niet kunnen toelaten afbreuk 
te doen aan de onafhankelijkheid en de autonomie van de regulator. Hetzelfde geldt voor de aan de regulator 
opgelegde verplichting om bij te dragen tot het verzekeren van een zeer kwalitatieve openbare en universele 
dienst, en het gegeven dat de CREG bevoegd is voor de eindbeslissing volstaat niet om vast te stellen dat haar 
tariefbevoegdheden haar niet zouden worden ontnomen. 
 
 Zij is van mening dat, ten aanzien van de door haar aangeklaagde discriminatie, de Ministerraad geen enkel 
relevant motief aanvoert om die te verantwoorden, omdat de aangevoerde motieven ook gelden voor de andere 
categorieën van spelers. 
 
 A.32.7.  De CREG is van mening dat de tussenkomende partijen het middel verkeerd lezen, waarbij daarin 
niet wordt betwist dat de netbeheerders een tariefwijziging kunnen aanvragen, maar daarin wel de bij de wet 
vastgestelde voorwaarden van die bevoegdheid worden betwist. 
 
 
 Vierde onderdeel (specifieke redenen) 
 
 A.33.1.  Volgens de CREG schenden de artikelen 15 en 16 van de bestreden wet, die de artikelen 12, § 14, 
en 12bis, § 14, invoegen in de Elektriciteitswet (inzake de transmissie en de distributie van elektriciteit), en de 
artikelen 71 en 72 van de bestreden wet, die de artikelen 15/5bis, § 14, en 15/5ter, § 14, invoegen in de Gaswet 
(inzake het vervoer en de distributie van gas), de in het middel vermelde bepalingen, in zoverre zij het mogelijk 
maken beroepen in te stellen tegen de tariefbeslissingen van de CREG, met name op basis van bepaalde gronden 
van betwisting die een discretionaire opportuniteitsbeoordeling inhouden, terwijl de uitoefening van de 
tariefbevoegdheid nochtans behoort tot de exclusieve prerogatieven van de regulator en de discretionaire 
opportuniteitsbeoordelingen van een onafhankelijke instantie overigens niet ter discussie kunnen worden gesteld 
door een rechtsprekend orgaan (behalve in geval van een kennelijke beoordelingsfout); een en ander houdt een 
schending in van het algemeen beginsel van de scheiding der machten, van artikel 33, tweede lid, van de 
Grondwet, van de artikelen 35, leden 1 en 4, en 37, leden 2, eerste alinea, 6 en 17, van de richtlijn 2009/72/EG 
en van de artikelen 39, leden 1 en 4, en 41, leden 2, eerste alinea, 6 en 17, van de richtlijn 2009/73/EG. 
 
 A.33.2.  De CREG is van mening dat de kritiek die de Raad van State afleidt uit de schending van het 
beginsel van de scheiding der machten door de bepalingen van het aan de Raad van State voorgelegde ontwerp, 
relevant blijven in het licht van de uiteindelijk aangenomen bepalingen, in zoverre het beroep waarin zij 
voorzien, kan worden ingesteld voor het Hof van Beroep te Brussel, met name wanneer de tariefbeslissing van 
de CREG (i) niet voldoet aan de in de betrokken artikelen beoogde « richtsnoeren », (ii) niet voldoet aan het 
algemeen energiebeleid (gedefinieerd in de Europese, federale en gewestelijke wetgeving en reglementering) of 
(iii) niet de middelen waarborgt die vereist zijn voor het verwezenlijken van de investeringen van de betrokken 
netbeheerder en het in stand houden van de infrastructuur of de uitvoering van zijn wettelijke opdracht. Het is in 
strijd met het beginsel van de scheiding der machten dat een rechter ertoe wordt gebracht de discretionaire 
beoordeling door een administratieve instantie te controleren. Het arrest nr. 37/2012 van 8 maart 2012 heeft een 
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dergelijke benadering afgekeurd en is des te meer relevant in de onderhavige zaak daar de onafhankelijkheid die 
de richtlijnen aan de regulatoren waarborgen, zich ertegen verzet dat de opportuniteit van hun beslissingen in het 
geding wordt gebracht door een rechter die niet beschikt over de technische bevoegdheden, de 
onderzoeksmiddelen en de regulerende ervaring die daartoe vereist zijn. De omstandigheid dat de regulator 
verslag moet uitbrengen over zijn optreden, laat niet toe afbreuk te doen aan diens onafhankelijkheid. 
 
 A.33.3.  De CREG voert ook aan dat de bestreden bepalingen discriminerend zijn in zoverre het beroep 
waarin zij voorzien openstaat voor alle personen die bij de tarieven zijn betrokken, terwijl die personen niet 
dezelfde voordelen halen uit de beslissingen van de regulator en hun hoedanigheid hun een voorkeurstoegang tot 
de netten zou kunnen verlenen. Bepaalde motieven van betwisting (hoewel de mogelijkheid om die aan te voeren 
niet is beperkt tot bepaalde betrokken partijen) beogen voor de rest in eerste instantie de naleving van de 
belangen van de netbeheerders en hebben geen equivalent ten behoeve van de andere bij de tarieven betrokken 
partijen. Daarnaast is er een discriminatie tussen de bij de nettarieven betrokken partijen (namelijk een categorie 
van rechtzoekenden op wie een juridische regeling wordt toegepast die het mogelijk maakt de opportuniteit van 
een administratieve beslissing in het geding te brengen) en de andere rechtzoekenden (wier middelen van 
jurisdictioneel beroep zijn onderworpen aan het beginsel van de scheiding der machten). 
 
 A.33.4.  De Ministerraad betwist de aantasting van het beginsel van de scheiding der machten. 
Artikel 29bis van de Elektriciteitswet - en de overeenstemmende bepaling in de Gaswet - kende reeds aan het 
Hof van Beroep te Brussel een bevoegdheid met volle rechtsmacht toe, waaraan de bestreden wet niets 
verandert. Die bevoegdheid houdt niet noodzakelijk een opportuniteitsbeoordeling in, daar het beginsel van de 
scheiding der machten zich niet ertegen verzet dat de externe wettigheid van de administratieve handeling wordt 
gecontroleerd, noch dat de rechter nagaat of de handeling in rechte en in feite gegrond is; het arrest nr. 130/2010 
van het Hof heeft niets anders beslist en de rechtspraak van het Hof van Beroep te Brussel bevestigt dat de 
bevoegdheid met volle rechtsmacht van de rechter verenigbaar is met het beginsel van de scheiding der machten. 
De controle die dat Hof uitvoert, zowel in feite als in rechte, ten aanzien van de tariefbeslissingen van de CREG 
heeft geenszins betrekking op de opportuniteit en de controle met volle rechtsmacht wordt zowel door de 
rechtscolleges van andere lidstaten van de Europese Unie als door het Hof van Justitie van de Europese Unie 
uitgeoefend en de uitvoering ervan wordt in België gecontroleerd door het Hof van Cassatie. 
 
 A.33.5.  De Ministerraad betwist ook de aantasting van het beginsel van enigheid en onafhankelijkheid van 
de regulator. Het jurisdictioneel beroep en de uitoefening van de controle die dat beroep veronderstelt, zijn 
bepaald bij de overwegingen 34 en 30 en bij de artikelen 37, lid 17, en 40, lid 17, respectievelijk, van de 
richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG; de interpretatieve nota van de Europese Commissie gaat in dezelfde zin. 
 
 A.33.6.  De Ministerraad betwist ten slotte de aantasting van het beginsel van niet-discriminatie : de 
bestreden bepalingen hebben tot doel de toegang tot een onafhankelijke en onpartijdige rechtbank voor iedereen 
open te stellen en niet zich uit te spreken over de voordelen die de ene of andere speler van de markt zou 
verkrijgen. 
 
 A.33.7.  In haar memorie van antwoord voert de CREG aan dat de bestreden wet, in tegenstelling tot wat de 
Ministerraad beweert, specifieke bepalingen met betrekking tot de tariefbeslissingen bevat die de jurisdictionele 
controle van het Hof van Beroep te Brussel wel degelijk wijzigen door dat Hof ertoe te machtigen zich uit te 
spreken op het vlak van de opportuniteit. Het is overigens niet relevant het arrest nr. 130/2010 aan te voeren 
(aangezien het zich niet uitspreekt over de bestreden bepalingen), noch de rechtspraak van het Hof van Beroep te 
Brussel (die dateert van vóór de bestreden wet), noch de controle van het Hof van Cassatie, daar dat laatste ertoe 
verplicht is een wet toe te passen die te dezen aan de rechter een bevoegdheid van opportuniteitsbeoordeling zou 
toekennen. 
 
 Zij voert aan dat de onafhankelijkheid van de regulator de jurisdictionele controle niet belet, maar dat die 
laatste de eerste niet mag beperken. Ten slotte, hoewel het juist is dat de rechtsmiddelen openstaan voor alle 
personen die doen blijken van een belang, is het toch zo dat de bestreden bepalingen voorzien in specifieke 
motieven van beroep die, zij het gedeeltelijk, alleen ten goede komen aan de netbeheerders die een 
tariefbeslissing van de CREG kunnen betwisten die hun niet de nodige middelen waarborgt, terwijl de andere 
spelers tarieven die zij te hoog achten, niet kunnen aanvechten. 
 
 A.33.8.  In zijn memorie van wederantwoord is de Ministerraad, ten aanzien van de scheiding der machten, 
van mening dat de afdeling wetgeving van de Raad van State in zijn advies dat voorafgaat aan de bestreden wet, 
de draagwijdte van de noodzaak van een jurisdictionele controle ten aanzien van de tariefbeslissingen van de 
CREG niet heeft ingezien : die controle bestaat sinds 2005 (artikel 29bis van de Elektriciteitswet) en impliceert 
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geenszins de oprichting van een instantie die de tariefbeslissingen van de CREG kan herzien; een 
beroepsinstantie houdt geenszins een splitsing van de beslissingsbevoegdheid in. 
 
 Hoewel het juist is dat het arrest nr. 130/2010 zich uitspreekt over feiten die dateren van vóór de wet van 
1 juni 2005, is het toch zo dat het zich uitspreekt over het beginsel zelf van het recht van de rechtzoekende op 
een daadwerkelijk beroep, los van het rechtscollege dat bevoegd is om kennis te nemen van dat beroep. Hetgeen 
is gezegd over de jurisdictionele controle die de Raad van State uitoefent, kan worden omgezet naar de justitiële 
rechter. Het arrest nr. 37/2012 van 8 maart 2012, gewezen in een andere materie, bevestigt dat de door de rechter 
uitgevoerde interne en externe wettigheidscontrole geen opportuniteitscontrole is. Indien het Hof van Beroep een 
dergelijke controle zou uitoefenen, zouden zijn beslissingen kunnen worden vernietigd en zou de controle van 
het Hof van Cassatie, dat alleen kennisneemt van het recht, evenmin een opportuniteitscontrole zijn. 
 
 Ten slotte, ten aanzien van de schending van het gelijkheidsbeginsel, wijst de Ministerraad erop dat de lijst 
van de motieven van beroep tegen de beslissingen van de CREG een lijst met voorbeelden is en niet exhaustief 
is, zodat de netgebruiker of de consument die doet blijken van een belang, eveneens die beslissingen kan 
betwisten. 
 
 
 Vijfde onderdeel (nieuwkomers) 
 
 A.34.1.  Volgens de CREG schendt artikel 4, 6°, van de bestreden wet, dat artikel 4, § 5, van de 
Elektriciteitswet invoegt, de in het middel vermelde bepalingen, in zoverre het voorziet in een voorkeursregeling 
voor de compensatie van de « kwartuuronevenwichten » in het voordeel van « bepaalde houders van 
productievergunningen voor nieuwe productie-installaties » van een bepaald type, met terugwerkende kracht 
voor het jaar 2011. De regulator is echter als enige bevoegd voor de balancerings- en tariefdiensten en om te 
bepalen of nieuwkomers een compensatieregeling voor onevenwichten moeten genieten, overeenkomstig de 
artikelen 35, leden 4 en 5, en 37, leden 2, eerste alinea, en 6, onder a) en b), van de richtlijn 2009/72/EG en de 
artikelen 39, leden 4 en 5, en 41, leden 2, eerste alinea, en 6, onder a) en b), van de richtlijn 2009/73/EG. 
 
 A.34.2.  Volgens de CREG strekt de bestreden bepaling ertoe de nieuwkomers te bevoordelen, zodat de 
voorzieningszekerheid wordt versterkt en de concurrentie wordt bevorderd, maar stuit zij op de bezwaren die de 
Raad van State had opgeworpen tijdens het onderzoek van het ontwerp, waarbij de daarna aangebrachte 
wijzigingen daarop geen antwoord konden bieden. De wet geeft immers technische en nauwkeurige injuncties 
aan de CREG ten aanzien van de tarieven voor de compensatie van de onevenwichten, met inbegrip van de 
parameters voor het vastleggen van de correctiefactor die moet worden toegepast op de situatie die de wetgever 
zelf heeft afgebakend; de wet is retroactief, aangezien die bepalingen van toepassing zijn « voor 2011 », terwijl 
zij op 8 januari 2012 is afgekondigd; zij voert een discriminatie in onder producenten, aangezien alleen de 
compensatieregeling is voorbehouden aan diegenen die het voorgaande jaar niet meer dan 5 pct. van de totale 
productie in de Belgische regelzone hebben geproduceerd, terwijl noch de drempel van 5 pct., noch de beperking 
van de geproduceerde energie tot 125 MWh zijn verantwoord. 
 
 A.34.3.  Volgens de nv « Marcinelle Energie » doet de richtlijn 2009/72/EG geen afbreuk aan de 
bevoegdheden van de wetgevende en regelgevende autoriteiten om het algemene kader van die opdrachten te 
bepalen. Krachtens artikel 35, lid 4, onder b), punt ii), ervan, zijn de regeringen ertoe gemachtigd algemene 
richtsnoeren vast te stellen inzake met name tarieven (artikel 37, lid 1, onder a)) en de monitoring van de 
investeringen in productiecapaciteit met het oog op de continuïteit van de voorziening (artikel 37, lid 1, 
onder r)), die dus niet vallen onder de regulerende instanties; de Europese Commissie heeft daarnaast, in haar 
interpretatieve nota, erop gewezen dat de opdrachten van de regulator geen afbreuk doen aan de bevoegdheid 
van de Staten om algemene beleidsrichtsnoeren vast te stellen die door de regulerende instanties moeten worden 
vertaald in de tariefstructuur en -methodologie, en om een nationaal beleid inzake energie uit te werken. In de 
parlementaire voorbereiding wordt erop gewezen dat de wetgever rekening heeft gehouden met dat evenwicht en 
dat de retroactiviteit van de maatregel verantwoord is door het doel van algemeen belang dat door de bestreden 
bepaling wordt nagestreefd en in de overwegingen 5, 25 en 57 van de richtlijn 2009/72/EG wordt beoogd. Daarin 
wordt ook de keuze van de drempel van 5 pct. van de totale productie verantwoord door het feit dat de uitvoering 
moet worden verzoend met de noodzaak om de stabiliteit van het elektriciteitsnet te waarborgen, die inhoudt dat 
de maatregel is voorbehouden aan de nieuwkomers die niet beschikken over bestaande eenheden die een 
onevenwicht als gevolg van hun tests op een nieuwe eenheid kunnen compenseren. 
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 A.34.4.  De Ministerraad wijst erop dat de structurele problemen van de energiemarkt zijn onderstreept 
door de vaststellingen van de CREG zelf, zoals blijkt uit de parlementaire voorbereiding van de bestreden 
bepalingen. Die laatste strekken ertoe de komst van nieuwe productiecapaciteiten binnen de Belgische regelzone 
te bevorderen en de concurrentie te versterken, overeenkomstig de bepalingen van de richtlijnen die door de 
bestreden wet worden uitgevoerd, zoals de overwegingen 5, 6, 25, 39 en 44 van de richtlijn 2009/72/EG en de 
artikelen 4 en 8 ervan, die van de voorzieningszekerheid een regale bevoegdheid van de lidstaten maakt, zodat 
het wel degelijk de wetgever en niet de CREG is die de steun aan de nieuwkomers moet regelen. 
 
 Bovendien heeft de wetgever aan de CREG de mogelijkheid geboden de correctiefactor te bepalen die 
wordt toegepast op de marktprijs in geval van een onevenwicht van een nieuwkomer. 
 
 A.34.5.  De Ministerraad betwist de aantasting van het beginsel van de niet-retroactiviteit van de wetten 
door aan te geven dat de vertraging in de bekendmaking van de bestreden wet in het Belgisch Staatsblad 
(11 januari 2012) geenszins de wil weergeeft om een retroactieve werking te verlenen aan een wet waarvan het 
ontwerp op 15 en 22 december 2011 was goedgekeurd in het Parlement. De retroactieve wet is niet 
ongrondwettig en de nieuwe wet kan van toepassing zijn op de toekomstige gevolgen van situaties die ontstaan 
onder de gelding van de vorige wet en die zich voordoen of voortzetten onder de gelding van de nieuwe wet, 
tenzij de toepassing van de nieuwe wet afbreuk doet aan eerdere situaties die definitief voltooid zijn. De 
rechtspraak van het Hof maakt het de wetgever mogelijk te steunen op een vroegere werkelijkheid om een 
belasting te berekenen, maar vereist dat het recht voorzienbaar en toegankelijk is. Te dezen vloeit de bestreden 
bepaling voort uit een amendement dat op 29 augustus 2011 aan de Raad van State is voorgelegd, op 3 november 
2011 is neergelegd en op 15 en 22 december 2011 is goedgekeurd, zodat de betrokkenen het steunmechanisme 
voor de nieuwkomers kenden wanneer de wet op 11 januari 2012 is bekendgemaakt. Zij houdt geen enkel nadeel 
in voor de transmissienetbeheerder, aangezien de kosten van die correctie zijn opgenomen in de tarieven en 
worden afgewenteld op alle consumenten en de beheerder zijn kosten over verschillende jaren spreidt. Wat het 
ontstaansfeit betreft, kunnen alleen de nieuwkomers die op de datum van inwerkingtreding van de wet 
beantwoorden aan de bij de bestreden wet vastgestelde criteria, de toepassing ervan genieten voor het jaar 2011, 
temeer daar de regularisatie kan plaatshebben begin 2012, naar het voorbeeld van de klassieke regularisatie van 
de tarieven die de beheerder op jaarbasis uitvoert. 
 
 A.34.6.  Wat betreft de keuze voor de drempel van 125 MWh en voor 5 pct. van de productie in de 
Belgische regelzone, blijkt uit de parlementaire voorbereiding dat de wetgever heeft gesteld dat die drempel van 
5 pct. het mogelijk maakte de stabiliteit van het transmissienet te waarborgen; zij is niet discriminerend, 
aangezien zij het, overeenkomstig de doelstelling van de bestreden bepaling, mogelijk maakt een onderscheiden 
categorie van producenten - de nieuwkomers - te creëren die niet beschikken over verschillende productie-
eenheden om het onevenwicht te compenseren. 
 
 A.34.7.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat het argument afgeleid uit het gebrek 
aan productiecapaciteit en het argument, verworpen door de Raad van State, afgeleid uit de noodzaak om de 
voorzieningszekerheid te waarborgen, niet volstaan om de bestreden maatregel te verantwoorden, maatregel 
waarvan niet is aangetoond dat die niet verder gaat dan een algemene beleidsrichtsnoer. Hij gaat daarentegen wel 
verder, omdat hij de regulator ertoe verplicht een correctiefactor toe te passen op de « tarieven voor 
kwartuuronevenwichten » en die zelf vaststelt voor het jaar 2011. 
 
 A.34.8.  De CREG is van mening dat de retroactieve werking van de wet, die afbreuk doet aan de rechten 
van de consumenten, voortvloeit uit een bepaling die, ingevoerd via een amendement, dus niet beantwoordde aan 
een dermate dringende noodzaak (anders zou zij reeds begin 2011 in het wetsontwerp zijn ingevoerd); zij kon 
alleen retroactief zijn, vermits zij pas op 22 december 2011 is aangenomen en, bij ontstentenis van bepalingen 
die voorzien in de onmiddellijke inwerkingtreding, dus niet meer in werking kon treden in 2011. 
 
 Meer fundamenteel kunnen noch de zorg om de productiecapaciteit te ontwikkelen of de 
voorzieningszekerheid te waarborgen, de retroactiviteit van de maatregel waarborgen : die maatregel is immers 
van toepassing op productie-eenheden die reeds zijn gebouwd en aangesloten op het net en de financiële 
stimulans die hij vormt, leidt niet ertoe de productiecapaciteit te ontwikkelen. Noch de Ministerraad, noch de 
tussenkomende partijen verantwoorden de maatregel in het licht van artikel 32 van richtlijn 2009/72/EG, dat de 
bekendmaking van het tarief vóór de inwerkingtreding ervan oplegt. De CREG had de tarieven echter op 
22 december 2011 voor vier jaar vastgelegd en bij ontstentenis van een jaarlijkse « regularisatie » van de 
tarieven zal het moeilijk zijn over te gaan tot een rechtzetting van de tarieven, ermee rekening houdend dat de op 
die datum vastgestelde tarieven zelf voorzagen in een gunstregeling waarop men mogelijk zou moeten 
terugkomen, met alle moeilijkheden van dien. De ontstentenis van een retroactieve werking zou daarentegen 
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geen enkele discriminatie hebben ingevoerd, daar de regulator beschikt over de mogelijkheid om te voorzien in 
een regeling die gunstig is voor de nieuwkomers, zoals de CREG dat heeft gedaan in haar beslissing van 
22 december 2011. 
 
 A.34.9.  In zijn memorie van wederantwoord voert de Ministerraad aan dat de bestreden maatregel past in 
de naleving van de richtlijn 2005/89/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 januari 2006 « inzake 
maatregelen om de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening en de infrastructuurinvesteringen te waarborgen », 
waarvan de beginselen aldus zijn omgezet in de bestreden wet, waarbij de Europese wetgever voor het overige 
niet heeft gepreciseerd welke richtlijn moest primeren op de andere; de maatregel past aldus in een beleid van 
voorzieningszekerheid dat onder de Staten ressorteert. 
 
 Ten aanzien van de rechtzetting van de tarieven waarnaar de verzoekende partij verwijst, voert de 
Ministerraad artikel 12, § 8, 8°, van de Elektriciteitswet aan, gewijzigd bij artikel 15 van de bestreden wet, dat 
het de netbeheerder mogelijk maakt aan de CREG een aanvraag tot tariefherziening voor te leggen wanneer er 
zich buiten haar wil om uitzonderlijke omstandigheden voordoen. Het nieuwe mechanisme kan dus in 
overweging worden genomen, zelfs indien de tarieven zijn aangenomen vóór de inwerkingtreding van de 
bestreden maatregel. 
 
 A.34.10.  In haar memorie van tussenkomst voert de nv « Marcinelle Energie » aan dat de CREG zich 
vergist wat de omvang van haar bevoegdheden betreft en is zij van mening dat de door haar op 22 december 
2011 genomen beslissing om de recente centrales die een bepaalde capaciteit niet overschrijden, vrij te stellen 
van de betaling van de injectietarieven, het de nieuwkomers niet mogelijk maakt zich te doen gelden en hun 
productie-eenheid te rendabiliseren, omdat de maatregel die zij heeft genomen en die erin bestaat alle recente 
centrales vrij te stellen van de betaling van een bijdrage (« zegel » genoemd) teneinde met name het tariefdeficit 
te financieren, ertoe leidt dat alle recente centrales een verminderd injectietarief genieten, zodat de nieuwkomers 
worden geconfronteerd met een nog grotere concurrentie. Daar zij niet beschikken over andere productie-activa 
in de Belgische regelzone zullen zij een gebrek, hetgeen zich vaak voordoet tijdens de testperiode en die de 
verlaging van de bij de bestreden wet bepaalde toegangsdrempels moest verhelpen, niet kunnen opvangen. 
Bovendien is de door de CREG genomen maatregel veel minder gericht, omdat hij betrekking heeft op een in 
2002 aangevatte productieperiode en op injectietarieven en niet op de prijs voor de compensatie van de 
onevenwichten. 
 
 A.34.11  Volgens de nv « Marcinelle Energie » valt de bestreden maatregel wel degelijk onder de 
bevoegdheid van de wetgever; hoewel het juist is dat de regulator de toegang tot het net van de nieuwe 
productiecapaciteiten moet vergemakkelijken, moet hij dat doen in samenwerking met de nationale overheden en 
zonder afbreuk te doen aan hun bevoegdheid (artikel 36, lid 1, van de richtlijn 2009/72/EG) en moet hij zich 
ertoe beperken te waken over het bereikte niveau en de bereikte doeltreffendheid inzake de opening van de 
markten en de mededinging (artikel 37, lid 1, onder j), van dezelfde richtlijn). In de veronderstelling dat de 
wetgever inbreuk heeft gemaakt op de bevoegdheden van de CREG blijft de door hem genomen maatregel 
evenredig, gelet op het feit dat die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn bevoegdheden, dat de materie 
zich leent voor een gedifferentieerde reglementering en dat impact ervan daarop slechts marginaal is. 
 
 A.34.12.  In ondergeschikte orde verdedigt de nv « Marcinelle Energie » de bevoegdheid van de federale 
Staat waarbij de richtlijn 2009/72/EG geen afbreuk doet aan diens bevoegdheden ten aanzien van de definitie 
van het algemeen kader van de opdrachten van de regulator en deze laatste de opdracht niet toekent om de 
doelstellingen of de instrumenten te definiëren die het mogelijk maken de voor de voorzieningszekerheid 
noodzakelijke investeringen te bevorderen. 
 
 Zij verwijst naar de overwegingen 5, 25 en 57 van dezelfde richtlijn om de retroactieve werking van de 
bestreden maatregel te verdedigen en voert aan dat de elektriciteitsproductie onder het algemeen belang valt. 
 
 
 Derde middel (organisatie van het beheer van de aardgasvervoers- en elektriciteitstransmissienetten) 
 
 A.35.  Het middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in 
samenhang gelezen met de artikelen 9, 10 en 11 van de richtlijn 2009/72/EG en met de artikelen 9, 10 en 11 van 
de richtlijn 2009/73/EG. 
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 Eerste onderdeel (ontvlechting - « unbundling » - van de transmissienetten en onafhankelijkheid van de 
transmissienetbeheerders) 
 
 A.36.  Volgens de CREG strekt artikel 9 van de in het middel bedoelde richtlijnen 2009/72/EG en 
2009/73/EG ertoe de activiteiten van productie en levering te scheiden van de activiteiten van netbeheer en 
voorziet het daartoe in drie verschillende schema’s waarvan er één - de ontvlechting van de 
eigendomsstructuren - in de Belgische wet in aanmerking is genomen. Zulks houdt het verdwijnen van elke 
relatie van zeggenschap of recht tussen, enerzijds, producenten en leveranciers en, anderzijds, 
transmissienetbeheerders in. De bepalingen van de voormelde artikelen 9 voorzien daartoe in vier cumulatieve 
eisen die niet correct zijn omgezet bij de bestreden wet, zoals de Europese Commissie tijdens de parlementaire 
voorbereiding van de wet heeft beklemtoond. 
 
 
 Eerste subonderdeel 
 
 A.37.  Volgens de CREG werden de bij artikel 9, lid 1, onder b), van de richtlijn 2009/72/EG gestelde eisen 
met betrekking tot het gelijktijdig uitoefenen van zeggenschap over de transmissienetbeheerder en over een 
bedrijf dat instaat voor de productie of de levering van elektriciteit of gas, niet correct omgezet bij de bestreden 
wet met betrekking tot de elektriciteitsmarkt (terwijl de bepalingen met betrekking tot de gasmarkt die van de 
richtlijn expressis verbis overnemen). 
 
 A.38.1.  De CREG klaagt in de eerste plaats aan dat artikel 9, 4° en 5°, van de bestreden wet te beperkend 
is door enkel de deelnemingen te beogen die de transmissienetbeheerder aanhoudt in het kapitaal van een 
producent of van een leverancier (of omgekeerd), terwijl artikel 9, lid 1, onder b), van de richtlijn 2009/72/EG 
alle gevallen omvat waarin een zelfde persoon gelijktijdig zeggenschap kan uitoefenen over de 
transmissienetbeheerder en over de producent of de leverancier. De Belgische wet heeft dus geen betrekking op 
bijvoorbeeld de holdingvennootschap, en het ontwerp ervan werd door de Raad van State bekritiseerd. 
 
 A.38.2.  De CREG klaagt in de tweede plaats aan dat dezelfde bepalingen enkel het bezit door de 
transmissienetbeheerder van « lidmaatschapsrechten […], onder welke vorm dan ook », verbieden, terwijl in 
artikel 9, lid 1, onder b), van de richtlijn 2009/72/EG de ruimer gewenste begrippen « zeggenschap » (dat in 
artikel 2, lid 34, van dezelfde richtlijn is bedoeld en elke situatie omvat waarin een beslissende invloed kan 
worden uitgeoefend) en « rechten » (dat in artikel 9, lid 2, van de richtlijn is gedefinieerd en rechten omvat die, 
terwijl zij geen controlebevoegdheid verlenen, het mogelijk maken een bepaalde invloed uit te oefenen, zoals de 
uitoefening van stemrecht of het recht om leden van de organen van het bedrijf aan te wijzen) worden 
gehanteerd. 
 
 Zij klaagt ook aan dat artikel 9, 5°, dat in artikel 9, § 1, van de Elektriciteitswet een derde lid invoegt, aan 
de elektriciteits- of gasbedrijven de verplichting oplegt om « geen deel van het kapitaal » en « geen aandelen » 
van de transmissienetbeheerder aan te houden, terwijl die begrippen minder ruim zijn dan het in de richtlijn 
gedefinieerde begrip « zeggenschap ». De omstandigheid dat aan de aandelen van de netbeheerder of van zijn 
dochterondernemingen, aangehouden door elektriciteits- of aardgasbedrijven, geen stemrecht of bijzondere 
rechten kunnen worden verbonden (artikel 9, § 1, derde en vierde lid, van de Elektriciteitswet), volstaat niet om 
de begrippen « zeggenschap » en « recht », bedoeld in artikel 9, lid 1, onder b), en lid 2, van de 
richtlijn 2009/72/EG, te dekken. 
 
 A.38.3.  In de derde plaats klaagt de CREG aan dat de omzettingswet enkel het aanhouden, door 
elektriciteits- of aardgasbedrijven, van deelnemingen in het kapitaal van de transmissienetbeheerder verbiedt, 
terwijl artikel 9, lid 1, onder b), van de richtlijn 2009/72/EG ook zeggenschap of een recht over « een 
transmissiesysteem » verbiedt, hetgeen verder gaat dan de Belgische wet. 
 
 A.38.4.  De Ministerraad voert aan dat het geval van de « holdingvennootschap », in tegenstelling tot wat 
de verzoekende partij beweert, wel degelijk wordt beoogd in artikel 9, tweede en derde lid, van de 
Elektriciteitswet. Uit de memorie van toelichting blijkt dat het niet noodzakelijk was om de begrippen 
« elektriciteitsbedrijf » en « aardgasbedrijf » uit te breiden tot de bedrijven die zeggenschap erover hebben, 
aangezien de wet zowel direct als indirect zeggenschap verbiedt. 
 
 A.38.5.  Volgens de Ministerraad maakt niets het mogelijk te beweren dat de wetgever de verplichtingen 
ten laste van de netbeheerder en van de elektriciteits- en aardgasbedrijven zou hebben beperkt door de termen 
« zeggenschap » en « recht » niet te gebruiken : het voormelde artikel 9, tweede lid en volgende leden, heeft 
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immers betrekking op de lidmaatschapsrechten « onder welke vorm dan ook » en op het rechtstreeks of 
onrechtstreeks aanhouden van delen van het kapitaal of van aandelen van de netbeheerder. Het in de richtlijn 
gebruikte begrip « zeggenschap » is uitdrukkelijk overgenomen uit de verordening (EG) nr. 139/2004 van de 
Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen, die rechtstreekse 
werking in het interne recht heeft, zodat de wet, tenzij de wetgever anders heeft vermeld, in dezelfde zin moet 
worden geïnterpreteerd; aangezien de CREG aan de begrippen « zeggenschap » en « recht » de ruimste betekenis 
kan geven, heeft zij geen belang bij dat middel. 
 
 A.38.6.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat uit artikel 9, 4° en 5°, van de bestreden 
wet niet blijkt dat het betrekking heeft op het geval van de « holdingvennootschappen » : het heeft enkel 
betrekking op de deelnemingen die worden aangehouden door de transmissienetbeheerder of door de 
ondernemingen en niet door andere personen die gelijktijdig aandelen aanhouden in een transmissienetbeheerder 
en in een vennootschap die produceert of levert; bovendien houden de in de Elektriciteitswet en in de Gaswet 
gehanteerde begrippen « elektriciteitsbedrijf » en « aardgasbedrijf » zeker niet het begrip « holding » in. Een 
ruime interpretatie van de bestreden bepalingen zou onverenigbaar zijn met de bewoordingen ervan. De 
verordening (EG) nr. 139/2004 is niet van toepassing op de in de bestreden bepalingen bedoelde aangelegenheid 
aangezien de situaties die daarin worden beoogd, niet onder de beoordeling van het begrip « concentratie » 
vallen waarop die verordening betrekking heeft. 
 
 A.38.7.  In zijn memorie van wederantwoord voert de Ministerraad aan dat de definitie van het begrip 
« bedrijf » in de bestreden wet identiek is aan die welke voorkomt in de richtlijnen die die wet omzet. Het 
verwijt dat is afgeleid uit het feit dat de wetgever niet dezelfde terminologie zou hebben vermeld als de 
richtlijnen met betrekking tot de begrippen « zeggenschap » en « recht », wijst niet erop dat hij de verplichtingen 
ten laste van de transmissienetbeheerders zou hebben willen inperken. Wat betreft de verordening (EG) 
nr. 139/2004 waaraan het begrip « zeggenschap » is ontleend, is het de interpretatieve nota van de Europese 
Commissie die zelf daarnaar verwijst, zodat de verzoekende partij zich klaarblijkelijk in haar interpretatie 
vergist. 
 
 A.39.1.  Volgens de CREG zetten de artikelen 8, 3°, en 9, 2°, van de bestreden wet die respectievelijk een 
tweede lid in artikel 8, § 2, van de Elektriciteitswet invoegen en artikel 9, § 1, eerste lid, van dezelfde wet 
wijzigen, de richtlijn niet correct om in zoverre zij het de transmissienetbeheerder mogelijk maken om, enerzijds, 
op of buiten het Belgische grondgebied elke andere activiteit uit te oefenen, onverminderd de bepalingen van 
artikel 9, § 1, van die wet, op voorwaarde dat die activiteiten geen invloed hebben op de onafhankelijkheid van 
de transmissienetbeheerder of op het vervullen van de taken die hem bij de wet zijn toevertrouwd, en, anderzijds, 
activiteiten te ondernemen inzake « de productie in de Belgische regelzone binnen de grenzen van zijn 
vermogensbehoeften inzake ondersteunende diensten ». 
 
 Artikel 9, lid 1, onder b), van de richtlijn 2009/72/EG strekt evenwel ertoe alle belangenconflicten tussen 
producenten, leveranciers en netbeheerders op te heffen en de bij artikel 9 vastgestelde voorwaarden inzake 
onafhankelijkheid van de beheerder zijn preciezer dan de bij de Belgische wet vastgestelde algemene 
voorwaarden. 
 
 A.39.2.  De Ministerraad wijst erop dat in het voormelde artikel 8, 3°, artikel 29 van de 
richtlijn 2009/72/EG wordt toegepast dat het een beheerder mogelijk maakt een gecombineerd transmissie- en 
distributiesysteem te exploiteren onder de voorwaarden die erin worden vastgesteld. Zoals in de parlementaire 
voorbereiding wordt aangegeven, heeft de wetgever rekening willen houden met de realiteit. Aangezien de 
beheerder de voorwaarden van artikel 9 van de richtlijn in acht neemt, is er geen discriminatie. 
 
 Wat artikel 9, 2°, betreft, is het verwijt van de CREG verrassend aangezien zij zelf had gesuggereerd dat de 
TNB productieactiviteiten zou kunnen ondernemen die noodzakelijk zijn voor zijn activiteit of voor die van 
andere beheerders. Haar belang bij het middel kan worden betwist. Door die suggestie te volgen, heeft de 
wetgever het beginsel van specialiteit van de TNB daardoor uitgebreid teneinde de risico’s in verband met de 
voorzieningszekerheid te beperken en het structurele gebrek aan investeringen dat het land kent, te verhelpen : 
het is noodzakelijk om aan de TNB de mogelijkheid te bieden, niet om een productiebevoegdheid uit te oefenen, 
maar om indien nodig en als laatste redmiddel over de toegang tot de ondersteunende diensten tegen een lagere 
kostprijs te beschikken teneinde in geval van hoogspanning op het net het evenwicht tussen het aanbod en de 
vraag te kunnen herstellen en aldus de kwaliteit op het net te kunnen waarborgen. 
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 A.39.3.  In haar memorie van antwoord voert de CREG aan dat artikel 8, § 2, eerste lid, van de 
Elektriciteitswet verder gaat dan wat artikel 29 van de richtlijn 2009/72/EG toestaat en indruist tegen de eisen 
inzake « unbundling ». De in dat artikel 8, § 2, bedoelde eisen zijn algemener dan de precieze eisen vermeld in 
artikel 9, lid 1, van de voormelde richtlijn. 
 
 De bewoordingen van artikel 9, § 1, eerste lid, van de Elektriciteitswet maken het bovendien niet mogelijk 
aan te voeren dat het geen betrekking heeft op eigenlijke productieactiviteiten maar op het beheer van het 
transmissienet. Noch de voorzieningszekerheid, noch de kostprijs van de ondersteunende diensten 
verantwoorden de bestreden maatregel. 
 
 Ten slotte ontneemt de omstandigheid dat die maatregel uit een voorstel van de CREG zou voortvloeien, 
haar niet haar belang om in rechte te treden. 
 
 
 Tweede subonderdeel 
 
 A.40.1.  Volgens de CREG schendt artikel 9, 5°, van de bestreden wet, dat artikel 9, § 1, vijfde lid, van de 
Elektriciteitswet wijzigt, de in het middel vermelde bepalingen in zoverre het het verbod om de leden aan te 
wijzen van de organen die de netbeheerder vertegenwoordigen, beperkt tot de ondernemingen die rechtstreeks of 
onrechtstreeks werkzaam zijn in de productie of de levering van elektriciteit of van aardgas, terwijl artikel 9, 
lid 1, onder c), van de richtlijn 2009/72/EG ook de personen - en niet enkel de ondernemingen - beoogt die 
zeggenschap of enig recht uitoefenen over een bedrijf dat elektriciteit produceert of levert, zoals een 
holdingvennootschap. 
 
 A.40.2.  Volgens de CREG kan hetzelfde verwijt worden gericht tegen artikel 62, 3°, van de bestreden wet 
dat een tweede lid in artikel 8/3, § 1/1, van de Gaswet invoegt; die conclusie wordt niet op de helling gezet door 
het nieuwe artikel 8/3, § 1/2, ingevoegd bij artikel 62, 4°, van de bestreden wet. 
 
 A.40.3.  De Ministerraad voert aan, zoals is gezegd in A.38.5, dat de bestreden bepalingen, door de 
rechtstreekse of onrechtstreekse werkzaamheid in de productie of de levering van elektriciteit te beogen, de in de 
richtlijn gehanteerde begrippen « recht » en « zeggenschap » adequaat omzetten. 
 
 Het begrip « onderneming » is niet minder ruim dan het begrip « persoon » aangezien, in het 
mededingingsrecht, het Hof van Justitie in zijn arrest van 23 december 1991 daaronder elke eenheid verstaat die 
een economische activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd. 
 
 Die ruime opvatting wordt gedeeld door de Europese Commissie, in artikel 2, lid 35, van de 
richtlijn 2009/72/EG en in artikel 1, 1°, van de gecoördineerde wet van 15 september 2006 tot bescherming van 
de economische mededinging. 
 
 A.40.4.  De Ministerraad verwerpt het betoog van de CREG met betrekking tot artikel 62, 3°, van de 
bestreden wet om dezelfde redenen als die vermeld in A.40.3. Artikel 62, 4°, zet artikel 9, lid 1, onder b), van de 
richtlijn 2009/73/EG om en heeft bijgevolg betrekking op een heel andere situatie dan die welke in artikel 9, 
lid 1, onder c), wordt beoogd. Daarover bestaat geen verwarring. 
 
 A.40.5.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat de bestreden bepalingen niet voldoen 
aan de eisen van duidelijkheid en nauwkeurigheid die voor omzettingswetten worden vereist. Ook hier beogen 
zij enkel de ondernemingen en niet het geval van holdingvennootschappen, instellingen of personen die 
zeggenschap of een recht over die ondernemingen uitoefenen. 
 
 Zij verwerpt de interpretatie van de begrippen « personen » en « ondernemingen » die uit het 
mededingingsrecht is afgeleid door aan te voeren dat de omzettingswet de draagwijdte moet eerbiedigen die aan 
dergelijke termen wordt gegeven in de richtlijnen die zij in werking stelt. In artikel 9, lid 1, van de 
richtlijn 2009/72/EG wordt echter een onderscheid tussen die begrippen gemaakt door ze op verschillende 
plaatsen te gebruiken om verschillende situaties aan te wijzen, zodat het begrip « personen » klaarblijkelijk 
ruimer is dan het begrip « ondernemingen ». Dit begrip in de zin van het mededingingsrecht sluit de personen uit 
wier activiteiten niet economisch zijn, hetgeen niet in overeenstemming is met de richtlijnen 2009/72/EG en 
2009/73/EG. 
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 A.40.6.  Wat artikel 62, 3°, van de bestreden wet betreft, stelt de CREG vast dat de Ministerraad, door 
uiteen te zetten dat artikel 62, 4°, ervan ertoe strekt artikel 9, lid 1, onder b), van de richtlijn 2009/73/EG om te 
zetten, de gegrondheid van haar betoog bevestigt : artikel 9, lid 1, onder c), van de richtlijn 2009/73/EG heeft een 
ruimere draagwijdte dan die welke aan artikel 8/3, § 1/2, is gegeven bij het voormelde artikel 62, 4°, dat de 
onjuiste omzetting van de richtlijn bij artikel 62, 3°, dus niet kan verhelpen. 
 
 A.40.7.  In zijn memorie van wederantwoord voert de Ministerraad aan dat, aangezien artikel 9, 5°, van de 
bestreden wet betrekking heeft op de ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks werkzaam zijn in de 
productie of de levering van elektriciteit, alle ondernemingen, zoals zij in de Elektriciteitswet worden 
gedefinieerd, zouden kunnen worden geacht die werkzaamheid te hebben en bijgevolg zouden kunnen worden 
verhinderd om de leden van de organen in kwestie aan te wijzen; hij blijft erbij dat het begrip « onderneming » 
een minstens even ruim begrip is als het begrip « persoon »; aangezien enkel het criterium van de economische 
activiteit een doorslaggevende factor vormt, lijkt het geen aanzienlijk onderscheid tussen beide begrippen te 
kunnen maken. 
 
 
 Derde subonderdeel 
 
 A.41.1.  Volgens de CREG schendt artikel 9, 5°, van de bestreden wet, dat een zesde lid in artikel 9, § 1, 
van de Elektriciteitswet invoegt, de in het middel vermelde bepalingen in zoverre het het verbod om 
tegelijkertijd lid te zijn, enerzijds, van een orgaan dat de onderneming wettelijk vertegenwoordigt en, anderzijds, 
van een onderneming die elektriciteit produceert of levert of die het elektriciteitstransmissienet beheert, enkel tot 
de natuurlijke personen beperkt, terwijl artikel 9, lid 1, onder d), van de richtlijn 2009/72/EG elke « persoon » 
beoogt. 
 
 A.41.2.  Dezelfde kritiek wordt om dezelfde reden geleverd op artikel 62, 3°, in fine, van de bestreden wet, 
dat een nieuw lid in artikel 8/3, § 1/1, van de Gaswet invoegt, rekening houdend met artikel 9, lid 1, onder d), 
van de richtlijn 2009/73/EG. 
 
 A.41.3.  De Ministerraad wijst erop dat de uitdrukking « eenzelfde natuurlijke persoon » in de bestreden 
bepalingen op een tikfout berust. Indien die bepalingen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de 
voormelde richtlijnen die « dezelfde persoon » beogen, faalt het middel naar recht. 
 
 A.41.4.  In haar memorie van antwoord neemt de CREG akte van de bekentenis van de Ministerraad maar 
is zij van mening dat zij geen einde maakt aan de onbestaanbaarheid van de bestreden bepalingen met de 
richtlijnen en dat de gesuggereerde interpretatie strijdig is met de bewoordingen van de wet. 
 
 
 Vierde subonderdeel 
 
 A.42.1.  Volgens de CREG schendt artikel 12, in samenhang gelezen met artikel 13, 5°, van de bestreden 
wet, die respectievelijk een artikel 9quater en een paragraaf 2ter in artikel 10 van de Elektriciteitswet invoegen, 
de in het middel vermelde bepalingen in zoverre het niet erin voorziet dat de eisen met betrekking tot de 
commercieel gevoelige informatie in aanmerking worden genomen bij de door de CREG gevoerde 
certificeringsprocedure. Bij artikel 9, lid 7, van de richtlijn wordt aan de lidstaten evenwel de verplichting 
opgelegd erover te waken dat noch de in artikel 16 bedoelde commercieel gevoelige gegevens in de handen van 
een transmissienetbeheerder die deel heeft uitgemaakt van een verticaal geïntegreerd bedrijf, noch het personeel 
van die transmissienetbeheerder worden overgedragen aan bedrijven die een functie van productie of levering 
verrichten. Artikel 9, lid 7, van de richtlijn 2009/73/EG heeft een identieke inhoud. Bovendien bepaalt artikel 10 
van de richtlijn 2009/72/EG dat de regulerende instanties erop toezien dat de transmissienetbeheerders de in 
artikel 9 bedoelde eisen permanent naleven. 
 
 A.42.2.  De Ministerraad is van mening dat artikel 12 de perfecte omzetting van de richtlijn vormt, die zich 
niet tot het uitzonderlijke kader van de certificeringsprocedure beperkt maar in een permanente en aanhoudende 
verplichting voorziet, die op elk ogenblik door de regulator kan worden afgedwongen. De CREG kan de 
permanente verplichting van vertrouwelijkheid niet verwarren met de specifieke en beperkte parameters 
waarmee zij rekening dient te houden bij de certificeringsprocedure. 
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 A.42.3.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat zij over geen enkele basis beschikt om 
de naleving van de in A.42.1 bedoelde verplichting van vertrouwelijkheid na te gaan : in artikel 10, § 2ter, van 
de Elektriciteitswet wordt artikel 9quater ervan immers niet vermeld bij de bepalingen waarvan de CREG de 
naleving moet verzekeren. Zij ontkent bovendien dat er een verschil bestaat tussen de permanente verplichting 
van vertrouwelijkheid en de specifieke en beperkte parameters waarmee zij rekening dient te houden bij de 
certificeringsprocedure. 
 
 A.42.4.  In zijn memorie van wederantwoord voert de Ministerraad aan dat de artikelen 9, lid 7, en 16 van 
de richtlijn 2009/72/EG op algemene wijze de regels vaststellen die inzake vertrouwelijkheid moeten worden 
nageleefd en niet in een bijzondere procedure voorzien die in acht moet worden genomen in het kader van de 
certificering, zodat de wetgever die dat kader bepaalt, geen omzettingsfout heeft gemaakt. 
 
 
 Tweede onderdeel (aanwijzing en certificering van de netbeheerders) 
 
 A.43.1.  De CREG zet uiteen dat de certificering, voorafgaand aan de goedkeuring en de aanwijzing van 
een onderneming als netbeheerder, ertoe strekt na te gaan of die onderneming de eisen van ontvlechting en 
onafhankelijkheid naleeft en, wanneer de onderneming uit een derde land afkomstig is, de eis met betrekking tot 
de continuïteit van de energievoorziening van de lidstaat of van de Gemeenschap. Die taak van certificering 
werd aan de CREG verleend, maar de bestreden wet zet de bepalingen van de richtlijnen 2009/72/EG en 
2009/73/EG niet correct om. 
 
 A.43.2.  De Ministerraad verwijst naar wat hij als antwoord op het tweede onderdeel van het eerste middel 
heeft vermeld. 
 
 
 Eerste subonderdeel 
 
 A.44.1.  Volgens de CREG schendt artikel 13, 1°, van de bestreden wet, dat een zogenaamde 
« grandfathering »-clausule in artikel 10, § 1, laatste lid, van de Elektriciteitswet invoegt, de in het middel 
vermelde bepalingen in zoverre het erin voorziet dat de netbeheerder die definitief is aangewezen vóór de 
bekendmaking van de bestreden wet, wordt geacht te zijn gecertificeerd. 
 
 Artikel 10, lid 1, van de richtlijn 2009/72/EG vereist evenwel een certificering door de nationale regulator 
vóór de goedkeuring en de aanwijzing als transmissiesysteembeheerder, teneinde het die regulator mogelijk te 
maken toe te zien op de « permanente naleving » van de in A.43 in herinnering gebrachte eisen. Die vereiste is 
absoluut, zodat de wet in strijd is met de richtlijn die ze oplegt. In de parlementaire voorbereiding wordt vermeld 
dat die vereiste, volgens de Europese Commissie, enkel voor de toekomstige aanwijzingen zou gelden en dat de 
aanwijzing van de huidige beheerders niet opnieuw in het geding kan worden gebracht zonder afbreuk te doen 
aan het eigendomsrecht, maar het ontwerp werd door de Raad van State bekritiseerd en in de interpretatieve nota 
van de Europese Commissie wordt tegengesproken wat in de parlementaire voorbereiding wordt beweerd. Bij 
het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 3 december 2009, Commissie t. België (C-475/08), 
was reeds een rechtspraak in dezelfde zin gevestigd. 
 
 De omstandigheid dat artikel 10, § 1, vijfde lid, van de Elektriciteitswet het de CREG mogelijk maakt op 
ieder ogenblik een certificeringsprocedure te openen, is niet van dien aard dat het de overeenstemming van de 
bestreden bepaling met de richtlijn aantoont. Die procedure kan trouwens enkel worden geopend binnen de 
perken bedoeld in artikel 10, lid 4, onder b), van de richtlijn (overgenomen in artikel 10, § 2ter, eerste lid, c), van 
de Elektriciteitswet), zodat de CREG zich niet ervan kan vergewissen dat de bestaande beheerder het 
transmissienet bezit overeenkomstig artikel 9, lid 1, onder a), van de richtlijn 2009/72/EG. 
 
 A.44.2.  Dezelfde verwijten worden gericht tegen artikel 61, 2°, van de bestreden wet, dat een artikel 8, 
§ 4bis, derde lid, in de Gaswet invoegt, rekening houdend met artikel 10, leden 1 en 4, van de 
richtlijn 2009/73/EG. 
 
 A.44.3.  De Ministerraad voert aan dat de pro-formacertificering van de definitief aangewezen TNB 
beantwoordt aan de in de parlementaire voorbereiding vermelde noodzaak om de verworven rechten van die 
TNB's niet opnieuw in het geding te brengen. Net zoals de verzoekende partij heeft de Europese Commissie de 
legitieme motiveringen van de wetgever niet begrepen, die rekening heeft gehouden met de verworven rechten 
van de TNB's die onder de gelding van de vroegere bepalingen reeds zijn aangewezen voor een duur van twintig 
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jaar en met inachtneming van de regeling van ontvlechting van de eigendomsstructuren die aan het « derde 
energiepakket » was voorafgegaan. Door daarmee geen rekening te houden, zou een rampzalig juridisch vacuüm 
zijn gecreëerd voor het beheer van de netten. De pro-formacertificering, die in andere lidstaten wordt toegepast, 
maakt het mogelijk dat vacuüm en een tegenstrijdigheid met zowel artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol 
bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens als met artikel 16 van de Grondwet te vermijden, 
aangezien het begrip « eigendom » dat in de eerste van die bepalingen wordt bedoeld, in de rechtspraak van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens een ruime interpretatie krijgt. Uit het recht van de Europese Unie 
blijkt bovendien dat de grondrechten en de verworven rechten worden gewaarborgd teneinde onder meer de 
investeringen te beschermen en een zekere voorzienbaarheid van het van toepassing zijnde juridisch kader 
mogelijk te maken, zoals wordt aangegeven in de richtsnoeren van het ACER inzake toewijzing van capaciteit. 
 
 De situatie zou verschillend zijn geweest indien de TNB's voorlopig waren aangewezen, een hypothese die 
bij het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 3 december 2009 (C-475/08) is afgekeurd, 
aangezien zij in dat geval geen verworven rechten zouden hebben kunnen aanvoeren en zich aan een volledige 
certificeringsprocedure zouden hebben moeten onderwerpen. De door de CREG bekritiseerde pro-
formacertificering belet haar niet een certificeringsprocedure te openen, overeenkomstig de interpretatieve nota 
van de Europese Commissie; het valt de Ministerraad trouwens in dat de CREG zulks recent heeft gedaan tegen 
een definitief aangewezen TNB. 
 
 A.44.4.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat de mogelijkheid die haar wordt 
geboden om uit eigen beweging een certificeringsprocedure te openen, niet volstaat om de ontstentenis van een 
correcte omzetting van de richtlijn te verhelpen. Artikel 10, § 2ter, eerste lid, c), van de Elektriciteitswet en 
artikel 8, § 4ter, eerste lid, c), van de Gaswet bieden haar die mogelijkheid trouwens niet onbeperkt en doen de 
bewijslast van de elementen die de toepassing van die procedure verantwoorden, op haar rusten. 
 
 De kwestie van de inachtneming van de verworven rechten is niet relevant aangezien de beheerders die aan 
de nieuwe eisen van ontvlechting en onafhankelijkheid voldoen, door de CREG zullen kunnen worden 
gecertificeerd. Er is dus geen risico van een juridisch vacuüm of van een aantasting van de eigendom. Bovendien 
wordt in het arrest-VEMW van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 7 juni 2005 (C-17/03) beslist dat 
de bescherming van de verworven rechten in het kader van een liberaliseringsproces wordt beperkt. 
 
 De voorbeelden van een « pro forma »-certificering waarop in andere lidstaten is gewezen, zijn evenmin 
relevant, bij gebrek aan specifieke elementen die die verplichtingen ondersteunen, en verantwoorden in elk geval 
niet dat een met het Europese recht strijdige praktijk wordt uitgebreid. De verwijzing naar het arrest van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie van 3 december 2009 is wel relevant, aangezien het Hof daarin de verlenging 
heeft afgekeurd van de vergunningen die zijn toegekend vóór de inwerkingtreding van de wet die de 
richtlijn 2003/55/EG omzet, tot de voltooiing van de aanwijzingsprocedure die overeenkomstig de vereisten 
ervan is vastgesteld. 
 
 A.44.5.  In zijn memorie van wederantwoord verwerpt de Ministerraad het argument dat uit het voormelde 
arrest-VEMW van het Hof van Justitie van de Europese Unie is afgeleid door erop te wijzen dat dat arrest 
betrekking had op een situatie die zich voorafgaand aan het « eerste energiepakket » en de liberalisering heeft 
voorgedaan, met betrekking tot langetermijncontracten; het kan dus niet worden vergeleken met de huidige 
situatie waarin de rechten die uit de definitieve aanwijzing van de transmissienetbeheerders voortvloeien, zijn 
ontstaan uit een « concessie » die door de Staat is toegekend voor een duur van twintig jaar. Bovendien wordt in 
het aangevoerde arrest zelf vereist dat de Staten rekening moeten houden met de bijzondere situaties van de 
marktdeelnemers en moeten voorzien in aanpassingen van de toepassing van de nieuwe regels. 
 
 Het aanvoeren van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 3 december 2009 
(C-475/08) is evenmin relevant aangezien het Koninkrijk België daarin werd veroordeeld omdat het niet was 
overgegaan tot de definitieve aanwijzing van de beheerders van de vervoers-, opslag- en LNG-installaties, 
hetgeen sindsdien is gebeurd. 
 
 Ten slotte maakt het in de bestreden wet bedoelde mechanisme het de CREG mogelijk haar bevoegdheden 
ten volle uit te oefenen : zij heeft onlangs een certificeringsprocedure opgestart tegen ELIA (definitief 
aangewezen elektriciteitsbeheerder) op grond van de bestreden bepaling. 
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 Tweede subonderdeel 
 
 A.45.1.  Volgens de CREG schendt artikel 13, 5°, van de bestreden wet, dat artikel 10, § 2bis, eerste lid, in 
de Elektriciteitswet invoegt, de in het middel vermelde bepalingen in zoverre het niet de transacties omvat die 
geschieden door andere personen dan de transmissienetbeheerders en voorziet in een mechanisme van 
automatisch verval van de certificeringsprocedure, zonder enige tussenkomst vanwege de regulerende instantie. 
 
 Bij artikel 10, lid 3, van de richtlijn 2009/72/EG wordt aan de transmissiesysteembeheerders evenwel de 
verplichting opgelegd om de regulator in kennis te stellen van elke transactie die is gepland door hen of door 
anderen, zoals de moedermaatschappij van de beheerder, en die een herevaluatie kan vereisen van hun naleving 
van de eisen van artikel 9. 
 
 Bovendien voorziet artikel 10, § 2bis, tweede lid, van de Elektriciteitswet erin dat de 
certificeringsprocedure automatisch vervalt wanneer de beheerder de CREG ervan in kennis stelt dat van de in 
artikel 10, § 2bis, eerste lid, bedoelde transactie afstand werd gedaan, hetgeen artikel 10, § 2ter, achtste lid, a), 
bevestigt. Een dergelijk automatisme, dat niet wordt teruggevonden in de Gaswet (waar artikel 8, § 4ter, achtste 
lid, b), in een beslissing van de CREG voorziet) en waarin niet in de richtlijn is voorzien, beperkt de 
bevoegdheden van de CREG. 
 
 A.45.2.  Hetzelfde verwijt als dat gericht tegen artikel 10, § 2bis, eerste lid, wordt gericht tegen artikel 61, 
2°, van de bestreden wet, dat artikel 8, § 4bis, vierde en vijfde lid, en § 4ter, achtste lid, a), in de Gaswet invoegt, 
rekening houdend met artikel 10, lid 3, van de richtlijn 2009/73/EG. 
 
 A.45.3.  Met betrekking tot de procedure van « hercertificering » verwerpt de Ministerraad de interpretatie 
van de verzoekende partij volgens welke artikel 13, 5°, van de bestreden wet een minder ruime draagwijdte zou 
hebben dan die in de bepalingen van de richtlijnen (zoals artikel 10, lid 3, van de richtlijn 2009/72/EG), omdat 
daarin niet de transacties worden beoogd die door andere personen dan de TNB zijn gepland. Enerzijds, omdat 
het voormelde artikel 10, lid 3, door elke geplande transactie te beogen die een herevaluatie kan vereisen van de 
wijze waarop de TNB de eisen van die richtlijn inzake ontvlechting van de eigendomsstructuren naleeft, 
betrekking heeft op een herevaluatie die eigen is aan de TNB en niet aan moedermaatschappijen of filialen. 
Anderzijds, omdat de bestreden wet het begrip « transactie » geenszins inperkt maar elke transactie beoogt die 
een herevaluatie kan vereisen van de wijze waarop de TNB de eisen van de richtlijn naleeft en die een invloed op 
zijn onafhankelijkheid kan hebben. De wet zet de richtlijn dus volledig om en de CREG is bovendien op elk 
ogenblik bevoegd om een procedure van « hercertificering » op te starten indien zij verneemt dat een geplande 
wijziging van de op de TNB uitgeoefende rechten een inbreuk op de richtlijn met zich mee kan brengen. 
 
 Voor het overige beroept de verzoekende partij zich enkel op cosmetische wijze op de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet. 
 
 A.45.4.  De Ministerraad erkent de schrijffout in de Elektriciteitswet met betrekking tot het verval van de 
procedure van « hercertificering ». In de memorie van toelichting wordt evenwel aangegeven dat de wetgever 
wel degelijk de bedoeling heeft aan de CREG de bevoegdheid te verlenen om te onderzoeken of de voorwaarden 
inzake ontvlechting van de eigendomsstructuren adequaat zijn vervuld, zodat de Elektriciteitswet in die zin en 
onder verwijzing naar de Gaswet moet worden geïnterpreteerd en zodat moet worden geoordeeld dat de CREG 
impliciet over de genoemde bevoegdheid beschikt. 
 
 A.45.5.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat de interpretatie waarbij het begrip 
« transactie » tot de door de transmissienetbeheerder geplande transacties wordt beperkt, kennelijk in strijd is 
met de artikelen 10, lid 3, van de richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG. De mogelijkheid voor de CREG om 
een certificeringsprocedure op te starten kan de omzettingsfout niet doen verdwijnen, net zomin als de door de 
Ministerraad toegegeven schrijffout. 
 
 A.45.6.  In zijn memorie van wederantwoord is de Ministerraad van mening dat de door de verzoekende 
partij verdedigde restrictieve interpretatie van het begrip « transactie » niet alleen uit de tekst van de bestreden 
bepaling kan worden afgeleid. Het verval van de procedure beperkt de bevoegdheden van de CREG inzake 
hercertificering niet. 
 
 



56 

 Derde subonderdeel 
 
 A.46.1.  Volgens de CREG schendt artikel 13, 5°, van de bestreden wet, dat artikel 10, § 2quater, derde lid, 
in de Elektriciteitswet invoegt, de in het middel vermelde bepalingen in zoverre het enkel van toepassing is in 
geval van een transactie en in zoverre het voorziet in een mechanisme van automatisch verval van de 
certificeringsprocedure, zonder enige tussenkomst van de nationale regulerende instantie. 
 
 Bij artikel 11, lid 2, van de richtlijn 2009/72/EG wordt aan de netbeheerder evenwel de verplichting 
opgelegd om de regulator in kennis te stellen van « omstandigheden » die ertoe leiden dat personen uit derde 
landen zeggenschap verkrijgen over het transmissiesysteem of over de beheerder ervan, teneinde het de regulator 
mogelijk te maken een certificeringsprocedure op te starten die onder meer ertoe strekt na te gaan of de 
toekenning van de certificering geen bedreiging zal vormen voor de energievoorziening van de lidstaten of van 
de Gemeenschap. Aangezien er « omstandigheden » bestaan die, zonder transacties te zijn, het in de richtlijn 
beschreven gevolg kunnen hebben, is die niet correct omgezet bij de bestreden wet die enkel de transacties 
beoogt en bijvoorbeeld niet het feit dat door een andere partij wordt afgezien van bepaalde rechten ten aanzien 
van de elektriciteitstransmissienetbeheerder. 
 
 A.46.2.  Volgens de CREG is artikel 10, § 2quater, vierde lid, van de Elektriciteitswet ook onverenigbaar 
met de voormelde richtlijn in zoverre het voorziet in een mechanisme van automatisch verval van de 
certificeringsprocedure dat de bevoegdheden van de CREG beperkt. 
 
 A.46.3.  Dezelfde kritiek wordt geleverd op artikel 61, 2°, van de bestreden wet, dat een artikel 8, 
§ 4quater, derde lid, in de Gaswet invoegt, rekening houdend met artikel 11, lid 2, van de richtlijn 2009/73/EG. 
 
 A.46.4.  Wat de certificeringsprocedure met betrekking tot derde landen betreft, voert de Ministerraad aan 
dat het begrip « transactie » in ruime zin moet worden begrepen, zodat alle « omstandigheden » waarin een of 
meerdere personen uit een derde land zeggenschap over een transmissienet of over een TNB verkrijgen, door de 
TNB aan de CREG zouden moeten worden gemeld. Die « omstandigheden » zijn die welke in de bepalingen van 
de richtlijnen (zoals artikel 11, lid 2, van de richtlijn 2009/72/EG) worden beoogd en moeten trouwens zelf door 
de CREG ter kennis van de Europese Commissie worden gebracht. 
 
 A.46.5.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat de door de Ministerraad voorgestelde 
interpretatie een interpretatie contra legem is die de fout niet doet verdwijnen die bij de omzetting van de wet is 
gemaakt. 
 
 A.46.6.  In zijn memorie van wederantwoord is de Ministerraad van mening dat de kritiek van de 
verzoekende partij, wier bevoegdheden niet worden beperkt, door geen enkel tastbaar element wordt 
ondersteund. 
 
 
 Vierde middel (organisatie van de aardgas- en elektriciteitssector) 
 
 A.47.  Het middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in 
samenhang gelezen met artikel 40 van de richtlijn 2009/72/EG en de artikelen 32, 35, lid 1, 36, 41, leden 6, 
onder c), en 9, 42 en 48 van de richtlijn 2009/73/EG. 
 
 
 Eerste onderdeel (verplichting om de gegevens bij te houden) 
 
 A.48.1.  Volgens de CREG schendt artikel 27, 12°, van de bestreden wet, dat artikel 18, § 14, van de 
Elektriciteitswet wijzigt, de in het middel vermelde bepalingen in zoverre het enkel op de « tussenpersonen » en 
leveranciers van toepassing is. 
 
 Artikel 40 van de richtlijn 2009/72/EG vereist evenwel van de lidstaten dat zij aan de 
elektriciteitsleveranciersbedrijven de verplichting moeten opleggen om de ter zake dienende gegevens met 
betrekking tot contracten en derivaten met « grootafnemers » en transmissiesysteembeheerders ter beschikking te 
houden van de nationale instanties, van de regulator en van de Europese Commissie. Door de term 
« tussenpersonen » in plaats van « grootafnemers » te hanteren, heeft de bestreden wet geen betrekking op de 
producenten, noch op de distributienetbeheerders. 
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 A.48.2.  In hoofdorde is de Ministerraad van mening dat het middel onontvankelijk is in zoverre daarin 
artikel 27, 12°, van de bestreden wet en niet artikel 24, 12°, ervan wordt beoogd. 
 
 A.48.3.  In ondergeschikte orde is de Ministerraad van mening dat de bij artikel 24, 12°, aan de leveranciers 
en tussenpersonen opgelegde verplichting overeenstemt met die welke bij artikel 40, lid 1, van de 
richtlijn 2009/72/EG aan de leveranciersbedrijven wordt opgelegd en dat het begrip « tussenpersoon » het begrip 
« grootafnemer » adequaat omzet. In artikel 2, lid 8, van de voormelde richtlijn wordt de grootafnemer immers 
gedefinieerd als een natuurlijke persoon of rechtspersoon die elektriciteit koopt voor wederverkoop binnen of 
buiten het systeem waarop hij aangesloten is, een definitie die de wetgever heeft omgezet in het begrip 
« tussenpersoon » dat in artikel 2, 7°, van de bestreden wet wordt gedefinieerd als elke natuurlijke of 
rechtspersoon die elektriciteit koopt met het oog op de doorverkoop ervan, behalve een producent of een 
distributienetbeheerder. 
 
 De bestreden wet zou geen betrekking kunnen hebben op de distributienetbeheerders aangezien die geen 
elektriciteit kunnen kopen om ze door te verkopen, wegens de regels die inzake ontvlechting van toepassing zijn. 
Een producent kan zich evenmin in de positie bevinden dat hij elektriciteit koopt om ze door te verkopen, 
aangezien hij in artikel 2, 1°, van de Elektriciteitswet wordt gedefinieerd als elke natuurlijke of rechtspersoon die 
elektriciteit produceert, met inbegrip van elke zelfopwekker. 
 
 Voor het overige zal het aan de Europese Commissie staan de richtsnoeren te preciseren die inzake 
gegevensverwerking van toepassing zijn. 
 
 A.48.4.  In haar memorie van antwoord geeft de CREG de tikfout in haar verzoekschrift toe maar is zij van 
mening dat de aanwijzingen die het bevat, het mogelijk maken te oordelen dat de beoogde bepaling wel degelijk 
artikel 24, 12°, van de omzettingswet is. De Ministerraad heeft zich daarin trouwens niet vergist. 
 
 A.48.5.  Zij verwerpt de argumentering die in ondergeschikte orde door de Ministerraad is voorgesteld door 
te doen gelden dat haar grief betrekking heeft op het begrip « tussenpersoon » dat aan het einde van artikel 18, 
§ 4, eerste lid, en niet aan het begin ervan voorkomt. Die term sluit de elektriciteitsproducenten en de 
distributienetbeheerders uit, in tegenstelling tot de term « grootafnemer ». In tegenstelling tot wat de 
Ministerraad aanvoert, zouden producenten echter - bijvoorbeeld wanneer de productie die zij zouden hebben 
beloofd te leveren, ontoereikend zou zijn - ook kunnen optreden als doorverkopers van elektriciteit van een 
andere producent. Een distributienetbeheerder zou eveneens ertoe kunnen worden gebracht elektriciteit door te 
verkopen, hetzij door ertoe te zijn gehouden er te leveren aan een afnemer van een oorspronkelijke leverancier 
die het contract wegens niet-betaling zou beëindigen, hetzij door gebruik te maken van de bij artikel 8, § 2, 
eerste lid, van de Elektriciteitswet geboden mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden activiteiten van 
productie of levering uit te oefenen. 
 
 Daarenboven legt de richtlijn het bijhouden van de gegevens met betrekking tot alle transacties met 
grootafnemers op, zonder een onderscheid te maken tussen de leveringscontracten die zijn gesloten met de 
afnemers die op het transmissienet zijn aangesloten en die welke met de eindafnemers zijn gesloten, terwijl de 
wet enkel op de eerstgenoemden betrekking heeft. 
 
 Ten slotte is het door de CREG aangevoerde artikel 40, lid 1, onmiddellijk van toepassing en vereist het 
geen optreden van de Europese Commissie in navolging van wat in artikel 40, lid 5, is bepaald. 
 
 A.48.6.  In zijn memorie van wederantwoord laat de Ministerraad de beoordeling van de ontvankelijkheid 
van het middel in hoofdorde over aan het oordeel van het Hof. 
 
 A.48.7.  In ondergeschikte orde is de Ministerraad van mening dat het middel, aangezien de verzoekende 
partij het toepassingsgebied ratione personae van de bestreden bepaling niet betwist, moet worden verworpen 
omdat het is uitgehold. Daarenboven, door naar artikel 8, § 2, eerste lid, van de Elektriciteitswet te verwijzen, 
verwart de verzoekende partij de transmissienetbeheerder met de distributienetbeheerder door de wetgever te 
verwijten bij de definitie van die laatstgenoemde geen rekening te hebben gehouden met de taken van de 
eerstgenoemde als tussenpersoon. De federale wetgever heeft de transmissienetbeheerder echter geenszins 
uitgesloten uit de definitie van tussenpersoon. 
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 Ten slotte wordt het beperken, bij de bestreden bepaling, van de verplichting om de daarin bedoelde 
gegevens bij te houden, tot de afnemers die op het transmissienet zijn aangesloten, verklaard door de verdeling 
van de bevoegdheden tussen de Staat en de gewesten, die inzake distributie bevoegd zijn en eveneens hun 
wetgeving ten aanzien van de nieuwe richtlijnen dienen te wijzigen. 
 
 
 Tweede onderdeel (afwijkende regeling van de IZT) 
 
 A.49.1.  Volgens de CREG schendt artikel 65, 5°, van de bestreden wet de in het middel vermelde 
bepalingen in zoverre het de in artikel 15/1, § 4, van de Gaswet bedoelde afwijking met betrekking tot de 
installaties van de « Interconnector Zeebrugge Terminal » (hierna : IZT) opheft maar nalaat de in artikel 25 van 
de Gaswet bedoelde afwijking voor diezelfde installaties op te heffen. 
 
 De CREG zet uiteen dat de afwijkende regeling waaraan de IZT krachtens artikel 15/1, § 4, van de Gaswet 
was onderworpen, niet kan worden gehandhaafd ingevolge de inwerkingtreding van het « derde energiepakket » 
voor de vervoersinstallatie die de IZT is : de richtlijn 2009/73/EG houdt immers in dat zij voortaan wordt 
onderworpen aan de relevante bepalingen van die richtlijn inzake certificering van de beheerder (artikel 10), 
inzake toegang van derden tot het gasvervoersnet, inzake tarifering (artikel 32) en inzake bevoegdheden van de 
regulator (artikelen 36, 41, leden 6, onder c), en 9, en 42). De Raad van State had, net zoals de nv « Fluxys », de 
noodzaak van een wetgevend optreden trouwens beklemtoond tijdens de parlementaire voorbereiding van de 
bestreden wet. De wetgever heeft artikel 15/1, § 4, van de Gaswet dan gewijzigd om de afwijking met betrekking 
tot de IZT op te heffen maar heeft die in artikel 25 van dezelfde wet niet opgeheven, die voorziet in de 
vrijstelling van de toepassing van de hoofdstukken IVter en IVquater van de Gaswet, terwijl die bepalingen op 
de IZT van toepassing zouden moeten zijn. 
 
 De CREG beklemtoont dat het Hof bevoegd is om de ongrondwettigheid af te keuren die voortvloeit uit een 
lacune in de wet. 
 
 A.49.2.  De Ministerraad voert aan dat de CREG zich vergist in de wil van de wetgever. De verwijzing naar 
de IZT werd opgeheven in artikel 15/1, § 4, van de Gaswet omdat de wetgever ervoor heeft gekozen die 
installaties aan de certificeringsbevoegdheid van de CREG te onderwerpen, in overleg met de Britse tegenhanger 
van de CREG. De afwijking in de hoofdstukken IVter en IVquater van de Gaswet wordt evenwel gehandhaafd 
met betrekking tot de IZT aangezien die interconnectie, die vóór de liberalisering van de markt tot stand is 
gekomen en grote risico’s voor de investeerders met zich mee heeft gebracht, zoals in de memorie van 
toelichting wordt aangegeven, het voorwerp van een internationaal verdrag heeft uitgemaakt en aangezien de 
wetgever heeft willen vermijden dat het verdrag ter discussie werd gesteld en een zekere samenhang tussen de in 
het Verenigd Koninkrijk van toepassing zijnde regeling en de in België van toepassing zijnde regeling heeft 
willen behouden; de Europese Commissie heeft de handhaving bevestigd van de afwijkingen die reeds in het 
verleden aan grote infrastructuren zijn toegekend, zelfs na de inwerkingtreding van de richtlijn 2009/73/EG, 
zoals in overweging 35 ervan wordt aangegeven. 
 
 A.49.3.  In ondergeschikte orde verzoekt de Ministerraad het Hof om aan het Hof van Justitie van de 
Europese Unie de volgende prejudiciële vragen te stellen, indien het twijfelt aan de geldigheid van de vrijstelling 
die de IZT geniet : 
 
 « Maken de artikelen 36, 41, leden 6, onder c), en 9, en 42 van de richtlijn 2009/73/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor 
aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG (hierna : « Gasrichtlijn ») en artikel 8 van de 
verordening (EG) nr. 713/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot oprichting van een 
Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (hierna : « ACER-verordening »), in samenhang 
gelezen met artikel 194 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, het de lidstaten mogelijk 
te voorzien in de handhaving van een afwijkende regeling teneinde de verworvenheden veilig te stellen van een 
bilateraal verdrag dat tussen twee lidstaten van de Europese Unie vóór de inwerkingtreding van die bepalingen is 
gesloten ? 
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 Kan een richtlijn, zoals zij wordt gedefinieerd in artikel 288 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, die « verbindend [is] ten aanzien van het te bereiken resultaat voor elke lidstaat waarvoor zij 
bestemd is, doch [waarbij] aan de nationale instanties […] de bevoegdheid [wordt] gelaten vorm en middelen te 
kiezen », tot gevolg hebben dat zij enkel door haar inwerkingtreding een bilateraal verdrag tussen twee lidstaten 
van de Europese Unie tenietdoet en leidt tot een niet-naleving door die lidstaten van het eigendomsrecht in de zin 
van artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van 
de mens en de fundamentele vrijheden, in samenhang gelezen met de artikelen 2 en 6 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie en met artikel 17 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, die 
voortvloeit uit de niet-naleving van de verworven rechten van een onderneming ? ». 
 
 A.49.4.  In haar memorie van antwoord wijst de CREG erop dat de argumentering van de Ministerraad 
irrelevant is in zoverre ze betrekking heeft op de kwestie van het behoud van artikel 25 van de Gaswet; in haar 
verzoekschrift heeft zij aangetoond dat de opheffing van de in artikel 15/1, § 4, bedoelde afwijking, zonder een 
gelijktijdige opheffing van de in artikel 25 bedoelde afwijking, in strijd was met de richtlijn. De Overeenkomst 
van 10 december 1997 tussen België en het Verenigd Koninkrijk wordt ten onrechte aangevoerd aangezien die 
Overeenkomst volgens de bewoordingen ervan niet in die zin kan worden geïnterpreteerd dat zij de toepassing 
van de wetten van een van beide Staten, zoals een wet tot omzetting van de Europese richtlijnen, beperkt. Het 
aanvoeren van verworven rechten is evenmin relevant aangezien de Overeenkomst het beide Regeringen op 
ieder ogenblik mogelijk maakt ze te herzien of te beëindigen en aangezien de reeds vermelde rechtspraak van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie de bescherming van verworven rechten inzake energie beperkt. De 
Interconnector heeft trouwens nooit een afwijking op grond van artikel 22 van de richtlijn 2003/55/EG of van 
artikel 36 van de richtlijn 2009/73/EG genoten. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft bovendien in 
zijn arrest van 7 juni 2005, VEMW, C-17/03, een situatie afgekeurd die analoog is met die welke hier is 
aangeklaagd. 
 
 A.49.5.  In zijn memorie van wederantwoord erkent de Ministerraad dat de door de verzoekende partij 
aangevoerde Overeenkomst het de Regeringen van België en van het Verenigd Koninkrijk mogelijk maakt op 
elk ogenblik tot een akkoord te komen over de wijziging of de beëindiging van die Overeenkomst, maar wijst hij 
erop dat een dergelijk akkoord thans niet bestaat, zodat de wetgever het aan de regulators van beide landen heeft 
overgelaten om het eens te worden over de regeling van de IZT en niet is vooruitgelopen op hun gezamenlijke 
beslissing : hij had niet eenzijdig een model van « ownership unbundling » kunnen opleggen aan een 
interconnectie die van nature grensoverschrijdend is en die overigens evenmin aan die regels in het Verenigd 
Koninkrijk is onderworpen. De inachtneming van de krachtens die Overeenkomst verworven rechten past in het 
bevorderen van de investeringen in nieuwe grote infrastructuur waarop de bij de bestreden wet in werking 
gestelde richtlijnen, net zoals de vroegere verdragen, zijn gericht. 
 
 Het argument dat door de verzoekende partij uit het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie 
van 7 juni 2005 is afgeleid, is voor het overige niet relevant : het houdt verband met een situatie die voortvloeit 
uit langetermijncontracten die vóór het « eerste energiepakket » zijn gesloten, terwijl de verworven rechten te 
dezen voortvloeien uit een bilateraal verdrag dat dateert van vóór de bij de bestreden wet in werking gestelde 
richtlijnen en dat niet is aangeklaagd. De richtlijn voorziet niet in een dergelijke situatie. Indien de verzoekende 
partij de door de Belgische wetgever in aanmerking genomen oplossing betwist, staat het aan het Hof van Justitie 
van de Europese Unie zich uit te spreken over de ambiguïteit die uit de richtlijn voortvloeit. 
 
 
 Derde onderdeel (« offshore »-groenestroomcertificaten) 
 
 A.50.1.  Volgens de CREG schendt artikel 7 van de bestreden wet, dat artikel 7 van de Elektriciteitswet 
wijzigt, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre het een verschil in behandeling teweegbrengt tussen de 
exploitanten van verschillende « offshore »-windmolenparken, naargelang hun park is aangesloten op een 
transmissienet of op een distributienet. 
 
 Enkel de exploitanten wier park is aangesloten op het transmissienet, worden immers onderworpen aan de 
regeling van toekenning van groenestroomcertificaten; de federale wetgever lijkt evenwel bevoegd om te 
voorzien in een verplichting tot aankoop van groenestroomcertificaten ten laste van de transmissienetbeheerder, 
ongeacht het net waarop de door de « offshore »-windmolenparken geproduceerde energie werd geïnjecteerd. De 
kritiek van de Raad van State in dat verband werd verworpen om reden dat ze te theoretisch was, hetgeen onjuist 
is, aangezien er inmiddels een « offshore »-windmolenpark bestaat dat is verbonden met een net met een 
spanning van 36 kV, dat dus geen deel uitmaakt van het transmissienet. 
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 A.50.2.  De Ministerraad is van mening dat het verzoek om de verplichting tot aankoop van 
groenestroomcertificaten uit te breiden voor injecties op het distributienet louter theoretisch is, aangezien alle 
parken op het transmissienet zijn aangesloten. Bovendien zou een dergelijke uitbreiding in strijd zijn geweest 
met artikel 6, § 1, VII, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen dat alles met 
betrekking tot de distributienetten aan de gewesten voorbehoudt. 
 
 A.50.3.  In haar memorie van antwoord verwerpt de CREG de argumentering van de Ministerraad door 
naar haar verzoekschrift te verwijzen. Zij wijst erop dat een windmolenpark tussen 2008 en 2012 op het net van 
36 kV is aangesloten en wellicht nooit tot stand zou zijn gekomen indien het gedurende die periode geen 
gewaarborgde prijs voor groenestroomcertificaten had kunnen genieten. Een dergelijke situatie zou zich kunnen 
herhalen. 
 
 A.50.4.  In zijn memorie van wederantwoord is de Ministerraad van mening dat de door de verzoekende 
partij vermelde tijdelijke situatie niet van dien aard is dat zij zijn analyse wijzigt : die situatie kan verschillen 
naar gelang van de betrokken speler, elementen buiten de wil van die speler en de tijd die nodig is om een 
windmolenpark in werking te stellen. 
 
 
 Vierde onderdeel (gesloten industriële netten) 
 
 A.51.  Inzake elektriciteit heeft het middel betrekking op artikel 2 van de bestreden wet, in zoverre het een 
artikel 2, 41° en 43°, in de Elektriciteitswet invoegt, in samenhang gelezen met artikel 25 van de bestreden wet, 
in zoverre het een artikel 18bis in de Elektriciteitswet invoegt. Inzake gas heeft het betrekking op artikel 55 van 
de bestreden wet, in zoverre het een artikel 1, 56° en 57°, in de Gaswet invoegt, in samenhang gelezen met 
artikel 80 van de bestreden wet, in zoverre het een artikel 15/9bis in de Gaswet invoegt. 
 
 De CREG is van mening dat die bepalingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden, al dan niet in 
samenhang gelezen met de artikelen 28 van de richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG (gesloten 
distributienetten), met de artikelen 32 van de richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG (toegang van derden tot het 
net tegen goedgekeurde tarieven), met artikel 35, lid 4, van de richtlijn 2009/72/EG en artikel 39, lid 4, van de 
richtlijn 2009/73/EG (functionele onafhankelijkheid van de regulator ten aanzien van enige andere entiteit), 
alsook met artikel 35, lid 5, van de richtlijn 2009/72/EG en artikel 39, lid 5, van de richtlijn 2009/73/EG 
(zelfstandige besluiten van de regulator, onafhankelijk van de politieke overheid). 
 
 
 Eerste subonderdeel 
 
 A.52.1.  Volgens de CREG schenden artikel 18bis van de Elektriciteitswet en artikel 15/9bis van de Gaswet 
de in het middel vermelde bepalingen in zoverre zij erin voorzien dat de hoedanigheid van beheerder van een 
gesloten industrieel net automatisch wordt verkregen voor de bestaande netten, louter door een aanmelding bij de 
bevoegde instanties, terwijl die hoedanigheid, overeenkomstig artikel 28 van de richtlijn 2009/73/EG en 
artikel 28 van de richtlijn 2009/72/EG, uitdrukkelijk moet worden vastgesteld door een instantie, die nagaat of de 
voorwaarden waarin zij voorzien, zijn vervuld. De bestreden bepalingen doen bovendien een discriminatie 
ontstaan onder de beheerders van een gesloten industrieel net, aangezien de beheerders van de netten die na de 
inwerkingtreding van de bestreden wet in dienst zijn gesteld, zich door de bevoegde instantie moeten laten 
erkennen. 
 
 A.52.2.  De Ministerraad beroept zich op artikel 18bis van de wet van 29 april 1999 om aan te voeren dat, 
in tegenstelling tot wat de CREG beweert, (door de Algemene Directie Energie) controle wordt uitgeoefend op 
de aanmeldingen die strekken tot de toekenning van het statuut van gesloten industrieel net. Aldus wordt 
tegemoetgekomen aan de eisen van de vertegenwoordigster van de Europese Commissie tijdens haar hoorzitting 
in de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van de behandeling van het wetsontwerp. Bovendien 
zijn de Staten vrij om de toekenning van het voormelde statuut te regelen aangezien de richtlijnen 2009/72/EG 
en 2009/73/EG in dat verband geen enkele precisering bevatten. 
 
 Ten slotte is het verschil in behandeling dat afhankelijk is van de datum van inwerkingstelling van het 
gesloten net, vóór of na de datum van inwerkingtreding van de wet, verantwoord rekening houdend met de 
verschillende situatie waarin beide zich bevinden en rekening houdend met de bekommernis om zo spoedig 
mogelijk de erkenning van de bestaande netten mogelijk te maken teneinde zich te gedragen naar de rechtspraak 
van het arrest-Citiworks dat door het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak C-439/06 is gewezen. 
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 Hetzelfde geldt voor de gasmarkt. 
 
 A.52.3.  In haar memorie van antwoord verwerpt de CREG het betoog van de Ministerraad : zij voert aan 
dat die bepaling, door erin te voorzien dat de melder de hoedanigheid van beheerder van een gesloten industrieel 
net verkrijgt door de in artikel 18bis, § 1, eerste lid, bedoelde aanmelding, de door de Ministerraad verdedigde 
interpretatie niet toestaat. Bovendien is de Algemene Directie Energie enkel ermee belast de technische 
conformiteit van het gesloten industriële net met het transmissienet te controleren en niet de naleving van de in 
artikel 28 van de richtlijn 2009/72/EG en in artikel 28 van de richtlijn 2009/73/EG bedoelde voorwaarden. Ook 
al leggen die richtlijnen geen bijzondere procedure voor de erkenning van de beheerders van een gesloten 
industrieel net op, toch kan de wet niet ertoe leiden dat de bepalingen die voorzien in voorwaarden voor het 
bestaan van een gesloten distributienet, buitenspel worden gezet. 
 
 Wat de discriminatie betreft, is zij van oordeel dat de bestreden wet niet het door de Ministerraad 
beschreven verschil in behandeling invoert tussen beheerders van netten die al dan niet operationeel zijn op de 
dag van de bekendmaking van de wet : die beperkt zich ertoe hun de mogelijkheid te bieden de daarin bedoelde 
aanmelding te doen binnen zes maanden na de inwerkingtreding ervan; het criterium van onderscheid is dus de 
aanmelding binnen die termijn en niet het bestaan van het net, zodat een zelfde situatie met betrekking tot netten 
die operationeel zijn bij de inwerkingtreding van de wet, tot verschillende situaties kan leiden naargelang de 
aanmelding al dan niet plaatsvindt. De Ministerraad vergist zich eveneens in de draagwijdte van het arrest-
Citiworks, aangezien dat is gewezen toen er geen specifieke regeling voor de gesloten netten bestond en toen die 
als gemeenrechtelijke netten werden beschouwd. Niets maakt het dus mogelijk uit dat arrest af te leiden dat de 
gesloten industriële netten aan de gesloten distributienetten moeten worden onderworpen of dat de bestreden 
overgangsbepaling noodzakelijk zou zijn. 
 
 A.52.4.  In zijn memorie van wederantwoord is de Ministerraad van mening dat de verzoekende partij zich 
vergist in de draagwijdte van artikel 18bis, § 1, van de Elektriciteitswet aangezien een van de voorwaarden voor 
de aanwijzing van een beheerder van een gesloten industrieel net het verifiëren van de van toepassing zijnde 
voorwaarden is. 
 
 
 Tweede subonderdeel 
 
 A.53.1.  Volgens de CREG schenden artikel 18bis van de Elektriciteitswet en artikel 15/9bis van de Gaswet 
de in het middel vermelde bepalingen in zoverre zij erin voorzien dat de erkenning van de hoedanigheid van 
beheerder van een gesloten industrieel net de automatische vrijstelling van verschillende verplichtingen en de 
onderwerping aan een afwijkend statuut ad hoc inhoudt, terwijl de artikelen 28 van beide voormelde richtlijnen 
erin voorzien dat de vrijstelling wordt toegekend door de regulator, zoals zowel de Europese Commissie als de 
Raad van State aangeven. 
 
 A.53.2.  Die schending van het Europese recht gaat gepaard met verschillende discriminaties. 
 
 Er bestaat immers een discriminatie onder de distributienetbeheerders (in de zin van het Europese recht). 
De beheerders van een gesloten distributienet worden enkel van de naleving van de gemeenrechtelijke 
tariefbepalingen (artikel 18bis, § 3, van de Elektriciteitswet en artikel 15/9bis, § 3, van de Gaswet) automatisch 
vrijgesteld, terwijl de beheerders van een gesloten industrieel net op hun beurt van een ruimere reeks 
verplichtingen worden vrijgesteld (bij paragraaf 2 van dezelfde bepalingen). 
 
 Er is bovendien een discriminatie tussen beheerders van een « gewoon » gesloten industrieel net en 
beheerders van een « gemengd » gesloten net (in de zin van artikel 18bis, § 4, van de Elektriciteitswet en van 
artikel 15/9bis, § 4, van de Gaswet). Die laatsten genieten immers niet de automatische vrijstelling van 
verplichtingen ingevolge de wet; hun statuut moet het voorwerp uitmaken van overleg tussen de federale 
overheid en de deelentiteiten. 
 
 Het regulerend toezicht door een onafhankelijke regulerende instantie wordt door de Europese wetgever 
bovendien als een voorwaarde voor een niet-discriminerende nettoegang beschouwd. De niet-naleving van de 
bevoegdheden inzake regulering enkel in het geval van bepaalde spelers (namelijk de beheerders van gesloten 
industriële netten), is dus discriminerend. Er is in casu een discriminatie tussen gebruikers van een gesloten net, 
die op dezelfde wijze worden behandeld, terwijl enkel de beheerder van dat net de in de wet bedoelde 
automatische vrijstellingen geniet. 
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 A.53.3.  De Ministerraad voert aan dat de verzoekende partij zich vergist in de draagwijdte van de 
bestreden bepalingen : die zetten niet de artikelen 28, leden 2 en 3, van de richtlijnen om maar leggen aan de 
beheerders van een industrieel net verplichtingen op, net zoals aan de andere netbeheerders. Overeenkomstig de 
bepalingen van de richtlijn (zoals overweging 30 van de richtlijn 2009/72/EG) en de interpretatieve nota van de 
Europese Commissie worden die verplichtingen echter aangepast aan de specifieke kenmerken van de beheerder 
van een industrieel net. Hetzelfde geldt voor de richtsnoeren in tariefaangelegenheden. De CREG beschikt van 
haar kant over de mogelijkheid om haar algemene controlebevoegdheid uit te oefenen, waarin onder meer in 
artikel 23 van de Elektriciteitswet is voorzien. 
 
 A.53.4.  Het verschil in behandeling met betrekking tot de verplichtingen die aan de beheerders van een 
gesloten industrieel net en aan de beheerders van een gesloten distributienet zijn opgelegd, wordt verantwoord 
door de omstandigheid dat de in de bestreden bepalingen bedoelde tariefaangelegenheid voor de 
laatstgenoemden thans onder de federale Staat ressorteert, terwijl de andere aangelegenheden onder de gewesten 
ressorteren. De wetgever kon met betrekking tot die netten dus enkel in een vrijstelling van de verplichtingen in 
tariefaangelegenheden voorzien. 
 
 A.53.5.  Het verschil in behandeling tussen beheerders van een gesloten industrieel net en beheerders van 
een « gemengd » gesloten net wordt verantwoord door het feit dat het spanningsniveau krachtens de bestreden 
bepalingen zowel federale bevoegdheden als gewestelijke bevoegdheden inhoudt; zulks houdt vóór de 
toekenning van de bijzondere regeling echter overleg in dat bij artikel 6, § 3, van de voormelde bijzondere wet 
van 8 augustus 1980 wordt vereist voor iedere maatregel op het gebied van het energiebeleid, onverminderd de 
uitzonderingen waarin in die bepalingen is voorzien maar die niet de beheerders van een gemengd gesloten net 
omvatten. 
 
 A.53.6.  Het verschil in behandeling tussen gebruikers en beheerders van een gesloten industrieel net is 
verantwoord, aangezien beiden geen vergelijkbare categorieën uitmaken : de wet voorziet te hunnen aanzien in 
een definitie, in onderscheiden rechten en plichten, en het feit dat niet in een afwijkende regeling is voorzien die 
van toepassing is op de gebruikers van het gesloten industriële net, biedt hun de waarborg van een adequate 
bescherming ten aanzien van de beheerder van dat net. 
 
 A.53.7.  Ten slotte is de grief met betrekking tot een verschil in behandeling tussen de beheerders van een 
industrieel net en de andere spelers wat de naleving van de bevoegdheden inzake regulering betreft, niet gegrond 
aangezien die bevoegdheden in beide gevallen worden uitgeoefend, onder voorbehoud van afwijkingen die 
worden verantwoord door de situatie van de eerstgenoemden, die toelaatbaar zijn ten aanzien van de Europese 
eisen en die de CREG geenszins verhinderen haar controlebevoegdheid uit te oefenen. 
 
 A.53.8.  In haar memorie van antwoord voert de CREG aan dat artikel 18bis, §§ 2 en 3, in zoverre het 
afwijkt van de bepalingen van de wet, in de automatische toekenning van vrijstellingen voorziet, terwijl die 
bevoegdheid bij artikel 28, lid 2, van de richtlijnen aan de regulator wordt voorbehouden. Niets verantwoordt 
overigens dat de beheerders van gesloten industriële netten die eveneens de gebruikers zijn van het net dat zij 
beheren, de enigen zijn die de bestreden bepalingen genieten, terwijl zij zich in die laatste hoedanigheid wel 
degelijk in een situatie bevinden die identiek is aan die van de andere gebruikers van het gesloten net. 
 
 A.53.9.  In zijn memorie van wederantwoord voegt de Ministerraad, opnieuw verwijzend naar artikel 23 
van de Elektriciteitswet, daaraan toe dat de CREG ook over de mogelijkheid beschikt om aanvullende 
richtsnoeren uit te vaardigen die op de beheerder van een gesloten industrieel net van toepassing zijn. 
 
 
 Derde subonderdeel 
 
 A.54.1.  Volgens de CREG schenden artikel 2, 41°, van de Elektriciteitswet en artikel 1, 56°, van de 
Gaswet de in het middel vermelde bepalingen in zoverre daarin niet de precisering met betrekking tot de 
huishoudelijke afnemers wordt vermeld die voorkomt in artikel 28, lid 4, van beide voormelde richtlijnen, 
waarbij bepaald wordt dat incidenteel gebruik door een klein aantal huishoudens die werkzaam zijn bij of 
vergelijkbare betrekkingen hebben met de eigenaar van het distributiesysteem en gevestigd zijn in het gebied dat 
door een gesloten distributiesysteem bediend wordt, niet uitsluit dat een ontheffing uit hoofde van artikel 28, 
lid 2, wordt toegestaan. 
 
 De in het geding zijnde bepalingen zijn eveneens discriminerend om mutatis mutandis dezelfde redenen als 
die welke in A.53.2 zijn vermeld. 
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 A.54.2.  De Ministerraad wijst erop dat artikel 2, 41°, van de Elektriciteitswet (net zoals de 
overeenstemmende bepaling van de Gaswet) het gesloten industriële net weliswaar in die zin definieert dat het 
geen huishoudelijke afnemers bevoorraadt, maar erin voorziet dat het « in de eerste plaats » bestemd is om 
eindafnemers te bedienen die op de industriële of commerciële locatie of de locatie met gedeelde diensten zijn 
gevestigd die door dat net wordt bediend. De regulator kan die bepaling dus interpreteren in het licht van 
artikel 28, lid 4, van de richtlijn, zodat het bij die bepaling aangenomen bestaan van huishoudelijke afnemers niet 
zal verhinderen dat het net als een gesloten distributienet in de zin van artikel 28, lid 2, van de richtlijn kan 
worden aangemerkt en de in die bepaling bedoelde vrijstelling kan genieten. 
 
 A.54.3.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat de bestreden bepalingen enkel in 
overeenstemming met de richtlijnen zouden kunnen zijn indien het Hof oordeelt dat zij kunnen worden 
geïnterpreteerd zoals de Ministerraad suggereert. 
 
 
 Vierde subonderdeel 
 
 A.55.1.  Volgens de CREG schenden artikel 2, 41°, van de Elektriciteitswet en artikel 1, 56°, van de 
Gaswet de in het middel vermelde bepalingen in zoverre zij het gesloten industriële net definiëren onder 
verwijzing naar een net binnen een geografisch afgebakende locatie dat « in de eerste plaats » bestemd is om de 
eindafnemers te bedienen die erop zijn gevestigd, hetgeen laat verstaan dat het net eindafnemers zou kunnen 
bedienen die niet op die locatie zijn gevestigd. In die mogelijkheid wordt niet voorzien bij artikel 28, lid 1, van 
beide voormelde richtlijnen. 
 
 De in het geding zijnde bepalingen zijn eveneens discriminerend om mutatis mutandis dezelfde redenen als 
die welke in A.53.2 zijn vermeld. 
 
 A.55.2.  De Ministerraad voert aan dat de verzoekende partij aan de bestreden bepalingen een interpretatie 
geeft die niet verenigbaar is met de parlementaire voorbereiding van de wet, zodat het middel feitelijke 
grondslag mist. 
 
 A.55.3.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat de bestreden bepalingen enkel 
bestaanbaar met de Grondwet zouden kunnen zijn indien zij worden geïnterpreteerd zoals de Ministerraad 
suggereert. 
 
 
 Vijfde subonderdeel 
 
 A.56.1.  Volgens de CREG schendt artikel 55 van de bestreden wet, dat artikel 1, 57°, in de Gaswet 
invoegt, de in het middel vermelde bepalingen in zoverre het de natuurlijke of rechtspersoon die krachtens een 
« wheeling agreement » een eindafnemer via zijn aansluitingspunt aan het aardgasvervoersnet zonder financiële 
prestatie of compensatie laat afnemen, van het begrip « beheerder van een gesloten industrieel net » uitsluit. 
 
 De inzake elektriciteit beoogde soortgelijke bepaling werd verlaten ingevolge een opmerking van de Raad 
van State, maar die inzake gas werd behouden ondanks de identieke opmerking door middel van een verwijzing 
door de Raad van State. Er valt niet in te zien wat dat verschil in behandeling verantwoordt. De bepaling brengt 
bovendien een discriminatie teweeg tussen de gebruikers van gesloten industriële netten, naargelang zij al dan 
niet een « wheeling agreement » met de eigenaar van het betrokken net hebben gesloten, in zoverre de 
eerstgenoemden de in de richtlijn 2009/73/EG bedoelde - zelfs minder zware - juridische regeling (met name het 
recht op toegang van derden en het recht om zijn leverancier te kiezen) niet zullen genieten. 
 
 A.56.2.  De Ministerraad voert aan, door zich op de parlementaire voorbereiding van het voormelde 
artikel 55 te beroepen, dat dat artikel moet worden geïnterpreteerd door te verwijzen naar de definitie van 
beheerder van een gesloten industrieel net, bedoeld in artikel 2, 43°, van de Elektriciteitswet, ingevoegd bij 
artikel 2, 21°, van de bestreden wet. 
 
 A.56.3.  In haar memorie van antwoord acht de CREG de suggestie van de Ministerraad origineel maar 
meent zij dat een rechter die een geschil daarover moet beslechten, geen blijk zal geven van hetzelfde 
pragmatisme. Pleiten voor het uniformiseren van beide regelingen lijkt aan te sluiten bij de erkenning van de 
door de verzoekende partij aangeklaagde discriminaties. 
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 A.56.4.  In zijn memorie van wederantwoord acht de Ministerraad het standpunt van de verzoekende partij 
tegenstrijdig, die, enerzijds, in haar verzoekschrift een verschil in behandeling tussen beheerders van gesloten 
industriële netten aanklaagt naargelang zij aan de Gaswet of aan de Elektriciteitswet zijn onderworpen, terwijl zij 
in soortgelijke situaties zijn geplaatst en, anderzijds, in haar memorie van antwoord meent dat de uniformisering 
van de regelingen leidt tot het erkennen van het bestaan van de discriminaties. 
 
 
 Vijfde onderdeel (tractienet spoor) 
 
 A.57.1.  Volgens de CREG schendt artikel 2 van de bestreden wet, in samenhang gelezen met artikel 26 
ervan, die respectievelijk de artikelen 2, 42°, en 18ter van de Elektriciteitswet invoegen, de in het middel 
vermelde bepalingen in zoverre het de regeling van de gesloten (industriële of distributie)netten toekent aan het 
tractienet spoor. 
 
 De CREG voert aan dat de bestreden bepalingen, indien moet worden aangenomen dat het elektrische 
tractienet spoor binnen de werkingssfeer van de richtlijn 2009/72/EG valt, de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 28 van de richtlijn 2009/72/EG, schenden omdat zij de 
regeling van de gesloten industriële netten onder bepaalde voorwaarden van toepassing maken op het tractienet 
spoor, terwijl het geen gesloten distributienet is, aangezien het geen geografisch afgebakende locatie is. 
 
 Die schending van het Europese recht gaat gepaard met een discriminatie, aangezien de beheerders van een 
industrieel net de in het geding zijnde afwijkende regeling enkel kunnen genieten indien het een gesloten net 
betreft, terwijl het tractienet spoor ze geniet hoewel het nochtans geen gesloten net betreft. 
 
 A.57.2.  De Ministerraad doet gelden dat het tractienet spoor, zoals in de parlementaire voorbereiding 
wordt aangegeven, geen onderscheiden categorie van gesloten netten vormt en dat artikel 28 van de 
richtlijn 2009/72/EG moet worden gelezen op een wijze die constructief is en bestaanbaar met de 
richtlijn 2001/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2001 « inzake de toewijzing van 
spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur alsmede 
inzake veiligheidscertificering », met toepassing waarvan het begrip « spoorwegnet » het gehele Belgische 
grondgebied moet bestrijken. Aangezien de treinen op elektriciteit rijden, bestaat er een verband tussen beide 
richtlijnen en dient te worden aangenomen dat het gesloten industriële spoorwegnet zich per definitie in een 
« geografisch afgebakende […] locatie » in de zin van artikel 28 van de richtlijn 2009/72/EG bevindt; dat artikel 
beperkt geenszins de minimale of maximale oppervlakte van die locatie, zodat het tractienet het deel van de 
spoorweginfrastructuur is dat als een geheel moet worden beschouwd. Anders daarover beslissen door het 
gesloten industriële net in stukken te verdelen, zou aanleiding kunnen geven tot ongevallen, in het geval van een 
elektrisch probleem, bij gebrek aan één enkel afnamepunt. 
 
 A.57.3.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat de argumentering van de Ministerraad 
een impliciete erkenning van de niet-naleving van het Europese recht vormt omdat een internrechtelijke definitie 
niet kan verantwoorden dat daarvan wordt afgeweken. De zorgen om opportuniteit zijn irrelevant en het bestaan 
van één enkel net houdt geen verband met het gesloten karakter ervan. Het is in elk geval onjuist te beweren dat 
het tractienet spoor zich over het gehele Belgische grondgebied zou uitstrekken of duidelijk afgebakend zou zijn 
en dat een net dat zich over het gehele grondgebied van een lidstaat zou uitstrekken, een gesloten net zou zijn. 
Zo niet zouden belangrijke voorschriften van de richtlijnen niet van toepassing zijn. 
 
 A.57.4.  In zijn memorie van wederantwoord is de Ministerraad van mening dat een interpretatie waarbij 
twee richtlijnen op voet van gelijkheid worden geplaatst, geen impliciete erkenning van de niet-naleving van het 
Europese recht is en voert hij aan dat de wetgever, integendeel, indien zulks mogelijk is, beide richtlijnen met 
elkaar dient te verzoenen. Hij is bovendien van mening dat de verzoekende partij niet aantoont in welk opzicht 
het aanmerken van het tractienet spoor als een gesloten net artikel 28 van de richtlijn 2009/72/EG zou schenden 
of het gesloten karakter van het net zou ontkennen. 
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- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepalingen 

 

 B.1.  De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (hierna : 

« CREG ») stelt een beroep in tot vernietiging van verschillende bepalingen van de wet van 

8 januari 2012 « tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige 

produkten en andere door middel van leidingen ». 

 

 B.2.  De bestreden wet wijzigt de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt (hierna : « Elektriciteitswet ») en de wet van 12 april 1965 betreffende het 

vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen (hierna : « Gaswet ») 

teneinde verschillende bepalingen van het Europees Unierecht in het Belgische recht om te 

zetten of toe te passen, namelijk : 

 

 -  de richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 

betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot 

intrekking van Richtlijn 2003/54/EG (hierna : « richtlijn 2009/72/EG »); 

 

 -  de richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 

betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking 

van Richtlijn 2003/55/EG (hierna : « richtlijn 2009/73/EG »); 

 

 -  de richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter 

bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en 

intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG (hierna : 

« richtlijn 2009/28/EG »); 

 

 -  de verordening (EG) nr. 713/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 

2009 tot oprichting van een Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators 

(hierna : « verordening (EG) nr. 713/2009 »); 

 



66 

 -  de verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 

2009 betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel 

in elektriciteit en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1228/2003 (hierna : 

« verordening (EG) nr. 714/2009 »); 

 

 -  de verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 

2009 betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten en tot 

intrekking van Verordening (EG) nr. 1775/2005 (hierna : « verordening (EG) nr. 715/2009 »). 

 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 

 

 B.3.  In verband met het tweede subonderdeel van het tweede onderdeel van het eerste 

middel voert de Ministerraad aan dat het Hof geen kennis zou kunnen nemen van een middel 

dat geen discriminatie zou aantonen die door de verzoekende partij op grond van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet is opgeworpen; in verband met het derde subonderdeel 

van datzelfde onderdeel is hij om dezelfde reden van mening dat het middel, wat dat 

subonderdeel betreft, onontvankelijk zou zijn. Soortgelijke bezwaren worden eveneens 

geformuleerd met betrekking tot het zevende subonderdeel van het eerste onderdeel van het 

eerste middel. 

 

 B.4.1.  Krachtens artikel 142, tweede lid, van de Grondwet en artikel 1 van de bijzondere 

wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, is het Hof bevoegd om uitspraak te doen 

op de beroepen tot vernietiging van een wet, een decreet of een in artikel 134 van de 

Grondwet bedoelde regel, wegens schending van de regels die door of krachtens de Grondwet 

zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, de 

gemeenschappen en de gewesten of wegens schending van de artikelen van titel II (« De 

Belgen en hun rechten ») en van de artikelen 170, 172 en 191 van de Grondwet. 

 

 B.4.2.  Het Hof is niet bevoegd om wettelijke normen rechtstreeks te toetsen aan 

algemene beginselen of verdragsbepalingen. Het kan ermee rekening houden bij de 

grondwettigheidstoets die het binnen de hiervoor gepreciseerde perken uitvoert, doch enkel 
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wanneer tevens bepalingen worden aangevoerd waaraan het Hof wel rechtstreeks vermag te 

toetsen, hetzij de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, hetzij, wanneer een verdragsbepaling 

wordt aangevoerd, een grondwetsbepaling die analoge rechten of vrijheden waarborgt. 

 

 B.5.  Alle middelen zijn afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met andere grondwettelijke bepalingen, met bepalingen van 

het recht van de Europese Unie of met algemene rechtsbeginselen. Ook al wordt in het 

merendeel ervan de wijze aangeklaagd waarop de in B.2 vermelde bepalingen van het recht 

van de Europese Unie bij de bestreden wet in Belgisch recht zijn omgezet, toch zijn die 

middelen afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in 

samenhang gelezen met een of meer bepalingen van het Europees Unierecht of 

internationaalrechtelijke bepalingen, in zoverre de verzoekende partij, die volgens haar is 

onderworpen aan een wet die niet in overeenstemming zou zijn met de Europese richtlijnen 

die die wet omzet, zou worden gediscrimineerd ten opzichte van de rechtssubjecten die zijn 

onderworpen aan wetten die wel in overeenstemming zouden zijn met de Europese richtlijnen 

die zij omzetten. 

 

 Het Hof is dus bevoegd om kennis te nemen van het beroep tot vernietiging en de in het 

geding zijnde middelen zijn ontvankelijk, onder voorbehoud dat ten gronde zal worden 

onderzocht of daadwerkelijk een verschil in behandeling is ingevoerd. 

 

 

 Ten gronde 

 

 Wat het onderwerp van de bestreden wet betreft 

 

 B.6.  De CREG is op algemene wijze van mening dat de bepalingen waarvan zij de 

vernietiging vordert, bepalingen van het recht van de Europese Unie omzetten, of uitvoering 

eraan geven in Belgisch recht, op een wijze die het haar niet mogelijk maakt zich correct te 

kwijten van de taak van controle die haar is toegekend, rekening houdend met het Europese 

kader dat de rol van de nationale regulerende instanties definieert. 

 

 B.7.  De CREG is de federale instelling voor de regulering van de elektriciteits- en 

aardgasmarkt in België. Ze is een autonome instelling met rechtspersoonlijkheid. 
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 De CREG is krachtens de Gaswet en de Elektriciteitswet belast met een raadgevende taak 

ten behoeve van de overheid inzake de organisatie en werking van de elektriciteits- en 

aardgasmarkt, enerzijds, en met een algemene taak van toezicht en controle op de toepassing 

van de betreffende wetten en reglementen, anderzijds. 

 

 B.8.  De bestreden wet heeft onder meer tot doel Europese richtlijnen in Belgisch recht 

om te zetten die zijn aangenomen na die welke in 2003 met betrekking tot de liberalisering 

van de elektriciteits- en gasmarkt zijn aangenomen. In de parlementaire voorbereiding wordt 

in dat verband vermeld : 

 

 « Gelet op de feedback sinds de vrijmaking van de elektriciteit- en aardgasmarkten in 
België en om te voldoen aan de nieuwe vereisten opgelegd door Richtlijnen 2009/72/EG en 
2009/73/EG dienaangaande, versterkt dit voorontwerp van wet de regelgevende autoriteit van 
deze markten op federaal niveau, met name de CREG. 
 
 Deze versterking vindt plaats op drie niveaus : 
 
 -  groei van de onafhankelijkheid van de CREG; 
 
 -  uitbreiding van de bevoegdheden en middelen van de CREG, in het bijzonder inzake 
tarieven; 
 
 -  samenwerking van de CREG met het Agentschap voor de samenwerking tussen 
energieregelgevers (hierna ‘ ACER ’) » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1725/001, 
p. 10). 
 

 Volgens dezelfde parlementaire voorbereiding hebben de nieuwe bepalingen onder meer 

tot doel : 

 

 1)  de onafhankelijkheid van de CREG te versterken : 

 

 « Dit voorontwerp van wet vergroot de onafhankelijkheid van de CREG ten opzichte van 
de belangen van zowel de privé-sector als de openbare sector. Er is onder andere voorzien dat 
het budget van de CREG zal worden goedgekeurd door de Kamer van 
volksvertegenwoordigers, op voorstel van het Directiecomité van de CREG. Er is ook 
voorzien dat de CREG erop toeziet dat haar personeel en de personen belast met haar beheer 
onafhankelijk van ieder commercieel belang handelen, en dat zij bij het uitoefenen van hun 
taken geen rechtstreekse instructies verzoeken of aanvaarden van een overheid of van een 
andere openbare of privé-entiteit » (ibid., p. 10). 
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 2)  de bevoegdheden van de CREG te versterken : 

 « Dit voorontwerp van wet verduidelijkt eerst en vooral de doelstellingen waartoe de 
CREG is gehouden in het kader van het uitoefenen van haar opdrachten. Deze doelstellingen 
hebben onder andere betrekking op de volgende domeinen : 
 
 -  de bijdrage aan de ontwikkeling van concurrentiële, zekere en milieuvriendelijke 
interne elektriciteit- en aardgasmarkten; 
 
 -  de garantie van de bescherming van de eindafnemers en voor het ristorneren van de 
winsten tengevolge de vrijmaking van de elektriciteit- en aardgasmarkten aan deze 
eindafnemers; 
 
 -  de bevordering van de energie-efficiëntie en de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare 
energiebronnen bevorderen. 
 
 Dit voorontwerp van wet versterkt verder de bevoegdheden van de CREG, onder andere 
op de volgende domeinen : 
 
 -  de vaststelling van de tariefmethodologieën die van toepassing zijn voor de vaststelling 
van de tarieven die gelden voor de aansluiting, het gebruik en desgevallend de diensten die 
worden aangeboden door de beheerders van de elektriciteitstransmissienetten en 
aardgasvervoersnetten en/of van elektriciteits- en aardgasdistributienetten alsook voor de 
aardgasopslag- en LNG-installaties [installaties voor vloeibaar aardgas]; 
 
 -  het toezicht op de naleving door de vervoersnetbeheerder (hierna ‘ VNB ’) en de 
beheerders van de opslaginstallaties voor aardgas en de LNG-installaties, van de voorschriften 
betreffende de toegang van derden, hun verplichtingen met betrekking tot de ontvlechting, 
evenwichtsmechanismen, methoden van congestiebeheer en het beheer van interconnecties; 
 
 -  het toezicht op de veiligheid en de betrouwbaarheid van het net en op de evaluatie van 
de regels die de veiligheid en de betrouwbaarheid van het net regelen; 
 
 -  het toezicht op de investeringsprogramma’s opgemaakt door de VNB’s en de evaluatie 
van de verenigbaarheid van dit programma met het tienjarig netontwikkelingsplan voor heel 
[…] Europa; 
 
 -  het toezicht op het nakomen van de verplichtingen inzake de transparantie; 
 
 -  het toezicht op de mate van opening van de markten en van mededinging en de 
bevordering van een effectieve concurrentie, in samenwerking met de Concurrentieraad; 
 
 -  de garantie van de volle werking van de beschermingsmaatregelen van de 
eindafnemers » (ibid., pp. 11 en 12). 
 

 3)  de consumentenbescherming te verbeteren : 
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 « Het onderhavige voorontwerp van wet versterkt de bescherming van deze consumenten 
nog meer, binnen de grenzen van de bevoegdheden van de federale instanties ter zake. Deze 
versterking vertaalt zich meer bepaald in een uitbreiding van de rechtsmachten en 
bevoegdheden van de CREG, door de aan de leveranciers opgelegde verplichtingen inzake 
transparantie en informatie te vermeerderen, in het bijzonder met betrekking tot hun 
leveringsovereenkomsten en hun facturen, en door de verplichtingen ten laste van de TNB 
van elektriciteit en aardgas inzake slimme netten en meters » (ibid., p. 13). 
 

 

 Wat de weergave van de bestreden bepalingen en het onderzoek van de middelen betreft 

 

 B.9.  De bestreden wet wijzigt de Gaswet en de Elektriciteitswet door daarin vaak 

identieke bepalingen in te voegen of door de bepalingen ervan op identieke wijze te wijzigen. 

De richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG bevatten zelf bepalingen die vaak identiek zijn. De 

grieven die de partijen tegen de nieuwe bepalingen van een van de voormelde wetten 

aanvoeren, zijn vaak identiek aan die welke zij aanvoeren tegen de andere wet. 

 

 Wanneer zulks het geval is, zal het Hof, in het vervolg van het arrest, verwijzen naar al 

die bepalingen in de uiteenzetting van het middel en vervolgens alleen naar de bepalingen van 

de Elektriciteitswet of van de richtlijn 2009/72/EG, en zulks teneinde de lectuur van het arrest 

te vereenvoudigen. In voorkomend geval zal worden aangegeven dat dezelfde redenering 

geldt met betrekking tot de Gaswet en de richtlijn 2009/73/EG. 

 

 In het tegenovergestelde geval zal het Hof apart verwijzen naar de ene of de andere van 

die bepalingen. 

 

 
 Wat het eerste middel betreft 

 

 B.10.  Het eerste middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 35, leden 4 en 5, en 37, leden 1, 

11 en 14, van de richtlijn 2009/72/EG, met de artikelen 39, leden 4 en 5, en 41, leden 1, 4, 11 

en 14, van de richtlijn 2009/73/EG, en met artikel 16 van de Grondwet, in samenhang gelezen 

met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten 



71 

van de mens (eerste onderdeel), en met de artikelen 9, 10, 11, 15, lid 2, 35, leden 4 en 5, 36, 

onder g), en 37, leden 6 en 9, van de richtlijn 2009/72/EG, met de artikelen 9, 10, 11, 36, 39, 

leden 4 en 5, 40, onder g), en 41, leden 6 en 9, van de richtlijn 2009/73/EG, alsook met de 

artikelen 15, lid 2, 16, lid 6, tweede alinea, en 17, lid 4, van de verordening (EG) 

nr. 715/2009, met de « artikelen 1, lid 10, 2, leden 6 en 13, 5, leden 2 en 4, 6, lid 1, en 

volgende van bijlage I van die verordening », en met artikel 16, lid 2, van de 

richtlijn 2009/28/EG (tweede onderdeel). 

 

 

 Eerste onderdeel 

 

 B.11.1.  In een eerste subonderdeel van het eerste onderdeel verwijt de verzoekende partij 

artikel 38, 1°, van de bestreden wet, dat artikel 24, § 1, van de Elektriciteitswet wijzigt, 

strijdig te zijn met artikel 35, lid 4, van de richtlijn 2009/72/EG en bijgevolg afbreuk te doen 

aan de onafhankelijkheid van het directiecomité van de CREG door een algemene raad op te 

richten die deel uitmaakt van de CREG, gemachtigd is de richtsnoeren te bepalen voor de 

uitvoering van de wet en samengesteld is uit leden die niet onderworpen zijn aan de vereisten 

van onafhankelijkheid waarin is voorzien voor de leden van het directiecomité. Artikel 35, 

lid 4, van de richtlijn 2009/72/EG zou bijgevolg niet correct zijn omgezet. 

 

 B.11.2.  Artikel 24, §§ 1 en 3, van de Elektriciteitswet, gewijzigd door artikel 38 van de 

bestreden wet, bepaalt : 

 

 « § 1.  De organen van de commissie zijn het directiecomité en de Geschillenkamer 
bedoeld in artikel 29. Er wordt eveneens een algemene raad opgericht. Het directiecomité en 
de algemene raad stellen ieder een huishoudelijk reglement op dat ter informatie aan de 
Kamer van volksvertegenwoordigers wordt overgezonden. 
 
 […] 
 
 § 3.  De algemene raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de federale regering, 
van werknemers-, werkgevers-, middenstandsorganisaties en milieuverenigingen, en van 
producenten, van de netbeheerder, distributienetbeheerders, tussenpersonen, leveranciers en 
verbruikers. De gewestregeringen worden uitgenodigd om vertegenwoordigers af te 
vaardigen. Bij een in Ministerraad overlegd besluit, na raadpleging van de gewestregeringen, 
bepaalt de Koning de samenstelling en de werking van de algemene raad. 
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 De Algemene Raad heeft als taak : 
 
 1°  op eigen initiatief of op verzoek van de minister richtsnoeren te bepalen voor de 
toepassing van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan; 
 
 2°  binnen 40 dagen na ontvangst van het verzoek vanwege het directiecomité een advies 
te formuleren betreffende elke kwestie die hem door het directiecomité wordt voorgelegd; het 
directiecomité kan op gemotiveerde wijze de algemene raad verzoeken dit advies binnen een 
kortere termijn te verstrekken voor kwesties met betrekking tot adviezen gevraagd in het 
kader van de artikelen 19 en 32, te dien einde kunnen buitengewone vergaderingen van de 
Algemene Raad worden georganiseerd; bij ontstentenis van een tijdig advies, wordt dit geacht 
gunstig te zijn wat betreft de door het directiecomité in voorkomend geval ingenomen 
standpunten; 
 
 3°  een discussieforum te zijn over de doelstellingen en strategieën van het energiebeleid. 
 
 De algemene raad kan het directiecomité om studies of adviezen vragen. 
 
 De algemene raad kan studies uitvoeren en adviezen uitbrengen op vraag van de minister. 
 
 De algemene raad beschikt [over] een passende begroting voor de uitvoering van zijn 
taken. 
 
 Het directiecomité handelt onafhankelijk van de algemene raad en aanvaardt geen enkele 
instructie vanwege de raad ». 
 

 B.11.3.  Blijkens artikel 24 van de Elektriciteitswet, dat deel uitmaakt van hoofdstuk VI 

(« Reguleringsinstantie, geschillenregeling ») van die wet, is de algemene raad een orgaan van 

de CREG. De algemene raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de federale 

Regering, van representatieve werknemers-, werkgevers- en middenstandsorganisaties, 

milieuverenigingen, producenten, netbeheerders, distributienetbeheerders, tussenpersonen, 

leveranciers en verbruikers en van de Gewestregeringen. Zoals de afdeling wetgeving van de 

Raad van State heeft opgemerkt, gaat het « met andere woorden om allerhande actoren uit de 

energiesector en het middenveld die uitdrukkelijk niet over de vereiste onafhankelijkheid 

beschikken om deel uit maken van de regulerende instantie volgens artikel 35, lid 4, b), i), van 

richtlijn 2009/72/EG (en de parallelle bepaling van artikel 39, lid 4, b), i), van 

richtlijn 2009/73/EG) » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1725/001, pp. 312-313). 
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 Artikel 35, lid 4, van de richtlijn 2009/72/EG bepaalt : 

 

 « 4.  De lidstaten waarborgen de onafhankelijkheid van de regulerende instantie en 
zorgen ervoor dat zij haar bevoegdheid op onpartijdige en transparante wijze uitoefent. Te 
dien einde waken de lidstaten erover dat de regulerende instantie, bij de uitvoering van de 
reguleringstaken die haar bij deze richtlijn en de aanverwante wetgeving zijn opgelegd : 
 
 a)  juridisch gescheiden en functioneel onafhankelijk is van enige andere publieke of 
particuliere entiteit; 
 
 b)  ervoor zorgt dat haar personeel en de personen die belast zijn met haar beheer : 
 
 i)  onafhankelijk zijn van marktbelangen, en 
 
 ii)  bij het verrichten van de reguleringstaken geen directe instructies verlangen of 
ontvangen van regeringen of andere publieke of particuliere entiteiten. Eventuele nauwe 
samenwerking met andere bevoegde nationale instanties of de toepassing van algemene 
beleidsrichtsnoeren van de overheid die geen verband houden met de in artikel 37 genoemde 
reguleringstaken, worden door dit voorschrift onverlet gelaten ». 
 

 Een analoge regeling is neergelegd in artikel 39, lid 4, van de richtlijn 2009/73/EG. 

 

 Hoewel die bepalingen zich niet ertegen verzetten dat binnen de bevoegde nationale 

regulerende instanties meerdere organen worden opgericht, vereisen zij wel, zoals ook de 

Europese Commissie aangeeft in haar interpretatieve nota met betrekking tot deze bepalingen 

(Interpretative Note on Directive 2009/72/EC concerning Common Rules for the Internal 

Market in Electricity and Directive 2009/73/EC concerning Common Rules for the Internal 

Market in Natural Gas. The Regulatory Authorities, Brussels, 22 January 2010, 

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/interpretative_notes/doc/implementation_notes/201

0_01_21_the_regulatory_authorities.pdf, p. 4) dat al die organen aan de vermelde 

onafhankelijkheidseisen beantwoorden. Uit artikel 24, § 3, tweede lid, 1°, van de 

Elektriciteitswet, dat bepaalt dat de raad « op eigen initiatief of op verzoek van de minister 

richtsnoeren » kan « bepalen voor de toepassing van [de] wet en de uitvoeringsbesluiten 

ervan » kan overigens afgeleid worden dat de bevoegdheid van de algemene raad niet beperkt 

is tot het formuleren van adviezen die in het geheel niet bindend zouden zijn voor de 

regulator. Het komt de wetgever toe, zoals hij blijkens de memorie van de Ministerraad 

voornemens is te doen, de algemene raad op te richten los van de CREG, op een wijze die de 

onafhankelijkheid van de CREG volkomen waarborgt. 

 

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/interpretative_notes/doc/implementation_notes/2010_01_21_the_regulatory_authorities.pdf
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/interpretative_notes/doc/implementation_notes/2010_01_21_the_regulatory_authorities.pdf
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 B.11.4.  Het eerste subonderdeel van het eerste onderdeel van het eerste middel is 

gegrond. Bijgevolg dienen de zin « Er wordt eveneens een algemene raad opgericht. » en de 

woorden « en de algemene raad » in artikel 38, 1°, van de bestreden wet te worden vernietigd, 

alsook artikel 38, 6°, van dezelfde wet. 

 

 B.12.1.  In een tweede subonderdeel van het eerste onderdeel verwijt de verzoekende 

partij de artikelen 38, 1°, en 43 van de bestreden wet, die de artikelen 24 en 29 van de 

Elektriciteitswet wijzigen, strijdig te zijn met artikel 37, lid 11, van de richtlijn 2009/72/EG in 

zoverre zij van de geschillenkamer een orgaan maken dat geen enkele band met de CREG 

heeft, dat over bevoegdheden beschikt die onderscheiden zijn van die van de directieraad, en 

waarvan de leden niet zijn onderworpen aan dezelfde vereisten inzake onafhankelijkheid als 

het personeel van de regulerende instantie. 

 

 B.12.2.  Artikel 29 van de Elektriciteitswet, gewijzigd bij de bestreden wet, bepaalt : 

 

 « § 1.  Binnen de commissie wordt een Geschillenkamer opgericht die, op verzoek van 
één van de partijen, beslist over geschillen tussen de netbeheerder en de netgebruikers 
betreffende de verplichtingen die aan de netbeheerder, aan de distributienetbeheerders en aan 
de beheerders van gesloten industriële netten krachtens deze wet en de uitvoeringsbesluiten 
ervan werden opgelegd, behalve geschillen inzake contractuele rechten en verbintenissen. 
 
 § 2.  De Geschillenkamer bestaat uit een voorzitter, twee andere leden en drie 
plaatsvervangers, benoemd bij een besluit vastgesteld na overleg in Ministerraad, voor een 
hernieuwbare termijn van zes jaar. In afwijking van het voorgaande worden bij de oprichting 
van de Geschillenkamer één lid en één plaatsvervanger benoemd voor een aanvankelijke 
termijn van twee jaar en één lid en één plaatsvervanger voor een aanvankelijke termijn van 
vier jaar. 
 
 De voorzitter en één plaatsvervanger worden aangewezen onder de magistraten van de 
rechterlijke orde; de andere leden en plaatsvervangers worden aangewezen omwille van hun 
deskundigheid inzake mededinging. De leden en de plaatsvervangers mogen niet onder de 
leden van de organen en de personeelsleden van de commissie worden gekozen. De Koning 
bepaalt het bedrag van de vergoedingen die hun worden toegekend. 
 
 § 2bis.  De leden van de wetgevende Kamers, van het Europees Parlement en van de 
parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten, de ministers, de staatssecretarissen, de 
leden van een gemeenschaps- of gewestregering, de leden van het kabinet van een lid van de 
federale regering of van een gemeenschaps- of gewestregering en de leden van de bestendige 
deputaties van de provincieraden mogen de functies van voorzitter, van lid of plaatsvervanger 
van de Geschillenkamer niet uitoefenen. 
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 De voorzitter, de leden en plaatsvervangers van de Geschillenkamer mogen geen enkele 
functie of activiteit, bezoldigd of niet, uitoefenen in dienst van de netbeheerder, van een van 
de eigenaars van het net, van een producent, van een distributiemaatschappij of van een 
tussenpersoon zoals omschreven in artikel 2, of van een gasbedrijf zoals gedefinieerd in 
artikel 1 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en 
andere door middel van leidingen. 
 
 Het verbod waarin het tweede lid voorziet blijft bestaan gedurende een jaar na het einde 
van het mandaat van de voorzitter, van de leden en de plaatsvervangers van de 
Geschillenkamer. 
 
 De bijslagen bedoeld in § 2 kunnen in de betaling voorzien, op het einde van het mandaat 
van de voorzitter, van de leden [of] van de plaatsvervangers van de Geschillendienst, van een 
compenserende vergoeding rekening houdend met het verbod bedoeld in het tweede en derde 
lid. Deze vergoeding mag de helft van de brutobijslag van de voorzitter, van de leden of van 
de plaatsvervangers voor de twaalf maanden voorafgaand aan het einde van hun mandaat niet 
overtreffen. 
 
 De voorzitter, de leden en de plaatsvervangers van de Geschillenkamer mogen geen 
aandelen, of andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren, uitgegeven door 
elektriciteitsbedrijven (andere dan zelfopwekkers) of gasbedrijven, bezitten, noch financiële 
instrumenten die de mogelijkheid bieden om dergelijke aandelen of waardepapieren te 
verwerven of over te dragen, of die aanleiding geven tot een betaling in contanten welke 
hoofdzakelijk afhankelijk is van de evolutie van de waarde van dergelijke aandelen of 
waardepapieren. 
 
 Indien de voorzitter, een lid of een plaatsvervanger, rechtstreeks of onrechtstreeks, een 
tegengesteld belang heeft bij een geschil voorgelegd aan de Geschillenkamer, mag hij de 
betreffende beraadslagingen van de Geschillenkamer niet bijwonen, noch deelnemen aan de 
stemming. Hij moet de voorzitter, de overige leden van het directiecomité en/of de overige 
plaatsvervangers van de Geschillenkamer hierover vooraf inlichten, die daarvan melding moet 
maken in haar beslissing. 
 
 De mandaten van de voorzitter, de leden en de plaatsvervangers van de Geschillendienst 
verstrijken wanneer zij de volle leeftijd van vijfenzestig jaar hebben bereikt. 
 
 § 3.  De Geschillenkamer beslist met een gemotiveerde administratieve beslissing over de 
aangelegenheden die bij haar aanhangig worden gemaakt, na de betrokken partijen te hebben 
gehoord. Zij kan overgaan of doen overgaan tot alle nuttige onderzoeken en kan, indien nodig, 
deskundigen aanwijzen en getuigen horen. Zij kan bewarende maatregelen opleggen in 
dringende gevallen. 
 
 Bij een besluit vastgesteld na overleg in Ministerraad, bepaalt de Koning de 
procedureregels die van toepassing zijn voor de Geschillenkamer. 
 
 De Geschillenkamer doet uitspraak binnen twee maanden na de aanhangigmaking. Deze 
termijn kan met twee maanden worden verlengd ingeval de Geschillenkamer om bijkomende 
inlichtingen verzoekt. Een nieuwe verlenging van deze termijn is mogelijk mits akkoord van 
de aanvrager. 
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 De beslissing van de Geschillenkamer is dwingend, voor zover zij niet werd vernietigd 
ingevolge een beroep voor de bevoegde rechtbanken ». 
 

 B.12.3.  Artikel 37, lid 11, van de richtlijn 2009/72/EG bepaalt dat de regulerende 

instantie fungeert als instantie ter beslechting van geschillen tussen systeembeheerders en 

gebruikers. Artikel 24, § 1, van de Elektriciteitswet, gewijzigd bij de bestreden wet, bepaalt 

echter dat de geschillenkamer, zoals het directiecomité, een orgaan van de CREG is, zodat 

kan worden aangenomen dat die laatste als geschillenbeslechtingsinstantie optreedt. Eveneens 

kan worden aanvaard dat de wetgever van de geschillenkamer een afzonderlijk orgaan heeft 

gemaakt, waarvan de leden gehouden zijn tot onderscheiden vereisten inzake 

onafhankelijkheid en onpartijdigheid, rekening houdend met het feit dat dat orgaan, volgens 

het voormelde artikel 37, lid 11, moet worden belast met de geschillen betreffende de 

verplichtingen die zijn opgelegd aan de transmissie- of distributiesysteembeheerders en met 

het feit dat het directiecomité ertoe kan zijn gebracht zich voordien over dergelijke 

verplichtingen of over de draagwijdte ervan uit te spreken. In de parlementaire voorbereiding 

wordt in dat opzicht vermeld : 

 

 « In navolging van het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State 
nr. 49.570/3 van 31 mei 2011, past het op te merken dat de bevoegdheden van de CREG in de 
schoot van de Geschillenkamer, beantwoorden aan de bekommernis om de onpartijdigheid 
van deze kamer te respecteren. De tussenkomst van de CREG bij de regeling van geschillen 
zou strijdig zijn met de beginselen van de onpartijdigheid, vermits de CREG aldus rechter en 
partij zou kunnen zijn. 
 
 De regeling van geschillen met betrekking tot de verplichtingen van de beheerders (met 
name tarifaire waarbij het Directiecomité van de CREG misschien officieus zijn advies zou 
hebben gegeven of wat de geschillen inzake toegang betreft) kan vooronderstellen dat de 
CREG reeds een standpunt heeft ingenomen. Hij zou bijgevolg niet als onafhankelijk worden 
aanzien in de zin van artikel 6 van het EVRM en zou hij zichzelf moeten ontlasten. De 
onpartijdigheidsvereiste verplicht om, zeker bij de reguleringsinstantie, personen aan te 
wijzen die onafhankelijk zijn ten opzichte van het Directiecomité van de CREG, zoals 
magistraten, hoewel het secretariaat van deze instantie wordt behouden in de schoot van de 
CREG. De aanwezigheid van magistraten in deze instantie is van aard om zijn 
onafhankelijkheid te versterken. De opmerking van de afdeling wetgeving van de Raad van 
State kan dus niet worden gevolgd » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1725/001, p. 79). 
 

 De grief van de verzoekende partij dat de wet de geschillen betreffende de contractuele 

rechten ten onrechte van de bevoegdheid van de geschillenkamer zou uitsluiten is evenmin 

gegrond, rekening houdend met wat het voormelde artikel 37, lid 11, van de richtlijn bepaalt. 

Die bepaling beperkt de bevoegdheid van de regulerende instantie immers tot de « klacht […] 
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tegen een transmissie- of distributiesysteembeheerder met betrekking tot diens 

verplichtingen » zonder de geschillen inzake contractuele rechten te beogen. 

 

 B.12.4.  Het tweede subonderdeel van het eerste onderdeel van het eerste middel is niet 

gegrond. 

 

 B.12.5.  Hetzelfde geldt voor wat de bepalingen van de Gaswet betreft. 

 

 B.13.1.  In een derde subonderdeel van het eerste onderdeel verwijt de verzoekende partij 

artikel 38, 5°, van de bestreden wet, dat artikel 24, § 2bis, van de Elektriciteitswet wijzigt, 

strijdig te zijn met artikel 35, lid 5, tweede alinea, van de richtlijn 2009/72/EG in zoverre het 

het begrip bijzonder ernstige inbreuk, dat, krachtens die bepaling, ertoe kan leiden een 

tuchtrechtelijke vervolging in te stellen tegen de leden van het directiecomité van de CREG, 

ten onrechte zou uitbreiden tot de schending van elke wettelijke of reglementaire bepaling. 

 

 B.13.2.  Artikel 24, § 2bis, van de Elektriciteitswet bepaalt : 

 

 « § 2bis.  Bij besluit van de Ministerraad, genomen ingevolge een voorstel dat door de 
minister is gedaan op basis van het advies van de Tuchtraad volgens de procedure bepaald in 
deze paragraaf, kan een einde worden gemaakt aan het mandaat van de voorzitter of van een 
of van meerdere leden van het directiecomité van de commissie die aansprakelijk zijn voor 
een van de volgende inbreuken : 
 
 -  schending van de voorwaarden van onafhankelijkheid waarin deze wet en de wet van 
12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van 
leidingen, alsmede de uitvoeringsbesluiten genomen in uitvoering van deze wetten, voorzien; 
 
 -  schending, in de uitoefening van hun mandaten, van elke andere wettelijke of 
reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op de voorzitter en/of de leden van het 
directiecomité krachtens deze wet en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van 
gasachtige produkten en andere door middel van leidingen, alsmede de uitvoeringsbesluiten 
genomen in uitvoering van deze wetten. 
 
 Na de vaststelling van een inbreuk, bedoeld in het eerste lid, en binnen de maand nadat 
hij van deze inbreuk heeft kennis genomen, zoekt de minister de Tuchtraad ingesteld door 
§ 2ter aan bij een aangetekende brief met ontvangstmelding. Deze brief beschrijft 
inzonderheid de aard van de feiten die geacht worden de inbreuk te vormen. Geen enkele 
vermelding wordt gedaan in deze brief over de gevolgen die dienen te worden gegeven aan 
deze inbreuk. 
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 Binnen drie maanden na de verzending van de in het tweede lid bedoelde brief, roept de 
Tuchtraad de partijen, zijnde de minister en de persoon jegens wie de inbreuk is vastgesteld, 
op voor een hoorzitting. De oproeping voor deze hoorzitting wordt bij een aangetekende brief 
met ontvangstmelding verstuurd uiterlijk de tiende dag voor de hoorzitting. De partijen 
kunnen zich ter zitting laten bijstaan of vertegenwoordigen door een raadsman. 
 
 Binnen de maand na de hoorzitting brengt de Tuchtraad een bindend advies uit voor de 
minister. Dit advies kan concluderen : 
 
 -  ofwel dat er reden is om tot een vervroegde beëindiging van het mandaat over te gaan 
met verval van opzeggingsvergoedingen of andere ontslagvergoedingen die contractueel 
werden bedongen; 
 
 -  ofwel dat er reden is om tot een vervroegde beëindiging van het mandaat over te gaan, 
zonder dat het noodzakelijk is het verval uit te spreken van opzeggingsvergoedingen of andere 
ontslagvergoedingen die contractueel werden bedongen; 
 
 -  ofwel dat er geen reden is om tot een vervroegde beëindiging van het mandaat over te 
gaan ». 
 

 B.13.3.  Uit artikel 35, lid 5, tweede alinea, van de voormelde richtlijn blijkt dat die aan 

de lidstaten de zorg overlaat om het begrip wangedrag « volgens de nationale wetgeving » te 

omschrijven, zodat de wetgever niet ertoe gehouden was rekening te houden met het concept 

bijzonder ernstige inbreuk waarnaar de verzoekende partij verwijst. 

 

 Zoals de Ministerraad vermeldt, kan, aangezien de CREG niettegenstaande haar 

bijzonder statuut en de onafhankelijkheid die haar is toegekend, een orgaan van de Staat 

vormt, worden aangenomen dat zij, alsook de leden van haar directieraad, zijn onderworpen 

aan de regels die de schuldaansprakelijkheid van de Staat bepalen en dat die leden op dezelfde 

gronden het voorwerp kunnen uitmaken van een tuchtrechtelijke vervolging. 

 

 B.14.1.  Het door de verzoekende partij aan dezelfde bepalingen gemaakte verwijt dat zij 

het voor de tuchtraad mogelijk maken te besluiten tot het verval van de 

opzeggingsvergoedingen of andere ontslagvergoedingen die contractueel werden bedongen, 

wanneer het mandaat vervroegd wordt beëindigd wegens de schending van enige wettelijke of 

reglementaire bepaling, en dat zij bijgevolg afbreuk zouden doen aan het eigendomsrecht, is 

niet gegrond : de wetgever vermocht te oordelen dat het behoud van dergelijke voordelen niet 

verantwoord is wanneer vaststaat dat het mandaat van diegenen ten gunste van wie zij zijn 

bepaald, werd beëindigd ingevolge een fout die zij hebben begaan en die is aangetoond. 
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 B.14.2.  Het derde subonderdeel van het eerste onderdeel van het eerste middel is niet 

gegrond. 

 

 B.15.1.  In een vierde subonderdeel van het eerste onderdeel verwijt de verzoekende 

partij artikel 36, 16°, van de bestreden wet, dat artikel 23, § 2bis, van de Elektriciteitswet 

invoegt, strijdig te zijn met artikel 35, lid 4, onder b), van de richtlijn 2009/72/EG in zoverre 

het de CREG ertoe verplicht haar beslissingen te motiveren en het ontwerp ervan aan de 

betrokken ondernemingen te bezorgen. 

 

 B.15.2.  Artikel 23, § 2bis, van de Elektriciteitswet bepaalt : 

 

 « § 2bis.  De commissie geeft een volledige motivering en verantwoording voor haar 
beslissingen om de jurisdictionele toetsing ervan mogelijk te maken. 
 
 De regels die van toepassing zijn op deze motiveringen en rechtvaardigingen worden 
nader omschreven in het huishoudelijk reglement van het directiecomité, onder meer rekening 
houdend met de volgende principes : 
 
 -  in de motivering wordt het geheel van de elementen opgenomen waarop de beslissing 
gesteund is; 
 
 -  de elektriciteitsondernemingen hebben de mogelijkheid om, vooraleer een beslissing 
die hen betreft wordt genomen, hun opmerkingen te laten gelden; 
 
 -  het gevolg dat aan deze opmerkingen wordt gegeven wordt gerechtvaardigd in de 
eindbeslissing; 
 
 -  de akten met een individuele of collectieve draagwijdte die worden aangenomen in 
uitvoering van haar opdrachten alsook iedere voorbereidende akte, expertiseverslag, 
opmerking van de geconsulteerde partijen die ermee samenhangen, worden gepubliceerd op 
de website van de commissie, met inachtneming van de vertrouwelijkheid van de 
commercieel gevoelige gegevens en/of gegevens van persoonlijke aard ». 
 

 B.15.3.  De bestreden bepaling vormt de omzetting van artikel 37, lid 16, van de richtlijn, 

dat bepaalt : 

 

 « Artikel 37 - Taken en bevoegdheden van de regulerende instantie 
 
 […] 
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 16.  De door de regulerende instantie genomen besluiten worden volledig gemotiveerd en 
verantwoord, teneinde door de rechter te kunnen worden getoetst. De besluiten zijn voor het 
publiek beschikbaar, waarbij de vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige informatie 
behouden blijft ». 
 

 In de parlementaire voorbereiding van de bestreden wet wordt in dat verband vermeld : 

 

 « Dit artikel voorziet ook in de omzetting van artikel 37.16 van Richtlijn 2009/72/EG 
betreffende de motivatie en rechtvaardiging van de beslissingen van de regulerende instanties, 
teneinde toe te laten de juridische controle te kunnen uitvoeren, rekening houdende met de 
opmerkingen geformuleerd door de afdeling wetgeving van de Raad van State in haar advies 
nr. 49.570/3 van 31 mei 2011. Er worden aldus identieke vereisten voorzien als deze opgelegd 
aan ACER : de CREG moet de confidentialiteit in acht nemen van de commercieel gevoelige 
informatie alsook de persoonsgegevens. 
 
 Deze bepaling dient overigens te worden begrepen in het licht van de wet van 29 juli 
1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (B.S. 12 september 
1991) » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1725/001, pp. 67-68). 
 

 B.15.4.  Uit het voorgaande volgt dat artikel 37, lid 16, van de richtlijn 2009/72/EG aan 

de regulerende instanties, zoals de CREG, de verplichting oplegt om hun beslissingen te 

motiveren en te verantwoorden. Die bepaling kan in verband worden gebracht met de 

verplichtingen waarin is voorzien bij de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen. 

 

 De mogelijkheid die de bestreden bepaling aan de elektriciteitsbedrijven geeft om, 

vooraleer een beslissing die hen betreft wordt genomen, hun opmerkingen te laten gelden, 

impliceert geenszins dat de CREG ertoe gehouden is haar ontwerpbeslissingen aan hen mede 

te delen, maar past in het kader van het perspectief dat wordt geschetst in artikel 37, lid 2, 

tweede alinea, van de richtlijn 2009/72/EG, dat bepaalt : 

 

 « Bij de uitvoering van haar taken als bedoeld in lid 1, raadpleegt de regulerende instantie 
de transmissiesysteembeheerders en werkt zij eventueel nauw samen met andere betrokken 
nationale instanties, zonder daarbij afbreuk te doen aan hun onafhankelijkheid, onverminderd 
hun eigen specifieke bevoegdheden en overeenkomstig de beginselen van betere 
regelgeving ». 
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 Dergelijke bepalingen komen voort uit de zorg om het mogelijk te maken dat de 

beslissingen worden genomen na een overleg dat niet ten doel heeft afbreuk te doen aan de 

onafhankelijkheid van diegene die de beslissingsbevoegdheid uitoefent, maar dat het mogelijk 

kan maken dat passende beslissingen worden genomen. 

 

 B.15.5.  Het vierde subonderdeel van het eerste onderdeel van het eerste middel is niet 

gegrond. 

 

 B.15.6.  Hetzelfde geldt voor wat de bepalingen van de Gaswet betreft. 

 

 B.16.1.  In een vijfde subonderdeel van het eerste onderdeel verwijt de verzoekende partij 

artikel 40 van de bestreden wet, dat artikel 26, §§ 1 en 1bis, van de Elektriciteitswet wijzigt, 

strijdig te zijn met de artikelen 35, lid 4, onder b), ii), en 37, leden 1, onder i) en j), en 4, van 

de richtlijn 2009/72/EG, in zoverre het de CREG ertoe verplicht de verzoeken om informatie 

die zij aan de ondernemingen richt te motiveren en de informatie die zij verkrijgt alleen aan te 

wenden voor verslagen, adviezen en aanbevelingen die bedoeld zijn in de artikelen 23bis en 

23ter van de Elektriciteitswet. 

 

 B.16.2.  Artikel 26, §§ 1, 1bis en 2, van de Elektriciteitswet bepaalt : 

 

 « § 1.  In de uitvoering van de haar toegewezen opdrachten kan de commissie de 
netbeheerder en de distributienetbeheerders, alsook de producenten, leveranciers en 
tussenpersonen die op de Belgische markt tussenkomen, elke verbonden of geassocieerde 
onderneming evenals elke onderneming die een multilateraal commercieel platform beheert of 
uitbaat waarop energieblokken of financiële instrumenten worden verhandeld, die een 
rechtstreeks verband houden met de Belgische elektriciteitsmarkt of die er een directe impact 
op uitoefenen, vorderen om haar alle nodige informatie te verstrekken, met inbegrip van de 
verantwoording van elke weigering tot toegangverlening aan een derde, en alle informatie 
over de nodige maatregelen om het net te versterken, voor zover zij haar verzoek motiveert. 
Zij kan hun rekeningen ter plaatse controleren. 
 
 Vanaf 1 januari 2003, kan de commissie ook van hen en van het controlecomité voor de 
Elektriciteit en het Gas, onverminderd de opdrachten die aan deze laatste toegewezen worden, 
de informatie vorderen die nodig is voor de voorbereiding van haar tarievenbeleid in het kader 
van de toepassing van de haar in artikel 23, punten 14bis, 15 en 16 toegewezen opdracht. 
 
 § 1bis.  Bij de uitvoering van de opdrachten die haar bij artikelen 23bis en 23ter worden 
toebedeeld, beschikt de Commissie bovendien over bevoegdheden en rechten die hierna 
beschreven zijn : 
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 1°  vanwege de elektriciteitsbedrijven elke inlichting verkrijgen, onder welke vorm ook, 
over materies die tot haar bevoegdheid en haar opdracht behoren binnen de dertig dagen na 
haar vraag; 
 
 2°  van deze bedrijven verslagen verkrijgen over hun werkzaamheden of bepaalde 
aspecten ervan; 
 
 3°  de informatie bepalen die haar regelmatig dient te worden meegedeeld en de 
periodiciteit waarmee deze informatie aan haar dient te worden overgezonden; 
 
 4°  bij weigering van het toezenden van de gevraagde informatie binnen de dertig dagen 
overgaan tot het ter plaatse kennisnemen van alle hoger bedoelde inlichtingen en documenten 
die nodig zijn voor de uitvoering van de opdrachten die haar zijn toegewezen en deze 
desgevallend kopiëren. 
 
 De informatie die door de commissie wordt vergaard in het kader van deze paragraaf kan 
alleen worden aangewend voor de verslagen, adviezen en aanbevelingen die bedoeld zijn in 
de artikelen 23bis en 23ter. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de 
Ministerraad, dit artikel uitbreiden tot bindende beslissingen die zouden kunnen bedoeld 
worden in de artikelen 23bis en 23ter. 
 
 § 2.  De leden van de organen en de personeelsleden van de commissie zijn gebonden 
door het beroepsgeheim; zij mogen de vertrouwelijke gegevens en/of de gegevens met een 
persoonlijk karakter die hun ter kennis zijn gekomen op grond van hun functie bij de 
commissie, aan niemand bekendmaken, behalve wanneer zij worden opgeroepen om in rechte 
te getuigen en onverminderd § 3 en de uitwisseling van informatie met de 
reguleringsinstanties voor elektriciteit en voor gas van de gewesten en van andere lidstaten 
van de Europese Unie. 
 
 Elke overtreding van het eerste lid wordt gestraft met de straffen bepaald door artikel 458 
van het Strafwetboek. De bepalingen van het eerste boek van hetzelfde Wetboek zijn van 
toepassing ». 
 

 B.16.3.  Artikel 37, lid 4, onder c), van de voormelde richtlijn biedt de nationale 

regulerende instantie weliswaar de mogelijkheid « bij elektriciteitsbedrijven […] informatie 

[op te vragen] die relevant is voor de uitvoering van haar taken ». De uitoefening van die 

bevoegdheid is echter onderworpen aan de bepalingen die met name het recht op een eerlijk 

proces en de rechten van verdediging van de betrokken ondernemingen beschermen, die 

impliceren dat deze niet worden onderworpen aan verkennende onderzoeksmaatregelen die 

ertoe strekken zich bewijs te verschaffen dat niet bestemd is voor gebruik in een reeds 

aanhangige of in een voorgenomen procedure. De bij het voormelde artikel 37, lid 4, aan de 

nationale regulerende instantie toegekende bevoegdheid is verwant met haar 

onderzoeksbevoegdheid en veronderstelt bijgevolg dat de ondernemingen waarborgen kunnen 

genieten die vergelijkbaar zijn met die welke met name zijn bepaald in artikel 1 van de 
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verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking 

tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en 

handelszaken. 

 

 B.16.4.  Dezelfde zorg verantwoordt dat de informatie die aldus wordt ingewonnen 

slechts kan worden gebruikt voor de bij de wet bepaalde doeleinden. Een dergelijke maatregel 

is niet onevenredig aangezien de wet de Koning ertoe machtigt de mate waarin die informatie 

kan worden gebruikt, uit te breiden. 

 

 B.16.5.  Het vijfde subonderdeel van het eerste onderdeel van het eerste middel is niet 

gegrond. 

 

 B.16.6.  Hetzelfde geldt voor wat de bepalingen van de Gaswet betreft. 

 

 B.17.1.  In een zesde subonderdeel van het eerste onderdeel verwijt de verzoekende partij 

artikel 40, 3°, van de bestreden wet, dat artikel 26, § 2, van de Elektriciteitswet wijzigt, in 

strijd te zijn met artikel 37, leden 4 en 14, van de richtlijn 2009/72/EG, in zoverre het de 

verplichting van vertrouwelijkheid die het aan de CREG oplegt, zou uitbreiden tot de 

persoonsgegevens doordat het zich niet beperkt tot de commercieel gevoelige gegevens. 

 

 B.17.2.  Artikel 26, § 2, van de Elektriciteitswet bepaalt : 

 

 « § 2.  De leden van de organen en de personeelsleden van de commissie zijn gebonden 
door het beroepsgeheim; zij mogen de vertrouwelijke gegevens en/of de gegevens met een 
persoonlijk karakter die hun ter kennis zijn gekomen op grond van hun functie bij de 
commissie, aan niemand bekendmaken, behalve wanneer zij worden opgeroepen om in rechte 
te getuigen en onverminderd § 3 en de uitwisseling van informatie met de 
reguleringsinstanties voor elektriciteit en voor gas van de gewesten en van andere lidstaten 
van de Europese Unie. 
 
 Elke overtreding van het eerste lid wordt gestraft met de straffen bepaald door artikel 458 
van het Strafwetboek. De bepalingen van het eerste boek van hetzelfde Wetboek zijn van 
toepassing ». 
 

 B.17.3.  In de parlementaire voorbereiding wordt aangegeven dat het (Europees) 

Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (hierna : ACER) gehouden is tot 

dezelfde verplichtingen van vertrouwelijkheid met betrekking tot commercieel gevoelige 
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gegevens en persoonsgegevens (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1725/001, p. 76). De 

verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 

beschermt immers de natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens door de instellingen en organen van de Europese Unie. 

 

 Op dezelfde wijze wordt bij artikel 8 van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie een recht vastgelegd op bescherming van persoonsgegevens, bescherming die 

een aspect is van het recht op eerbiediging van het privéleven dat is gewaarborgd bij 

artikel 22 van de Grondwet en bij artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens. 

 

 B.17.4.  De eerbiediging van het privéleven omvat het recht voor het individu om buiten 

zijn intieme kring relaties aan te knopen en te ontwikkelen, ook op het professionele of 

commerciële vlak (EHRM, 16 december 1992, Niemietz t. Duitsland, § 29; 23 maart 2006, 

Vitiello t. Italie, § 47). 

 

 Daaruit volgt dat de zakengeheimen van een natuurlijke persoon integraal deel kunnen 

uitmaken van zijn privéleven. 

 

 Het recht op de eerbiediging van het privéleven komt in zekere mate ook toe aan de 

rechtspersonen. In dat opzicht kunnen de maatschappelijke zetel, het agentschap of de 

professionele lokalen van een rechtspersoon in bepaalde omstandigheden worden beschouwd 

als zijn woning (EHRM, 16 april 2002, Société Colas Est en anderen t. Frankrijk, § 41). 

 

 Derhalve kan worden aangenomen dat het recht op de eerbiediging van het privéleven 

van de rechtspersonen de bescherming van hun zakengeheimen omvat. 

 

 Voor het overige is de bescherming tegen willekeurige of onevenredige ingrepen van het 

openbaar gezag in de privésfeer van een natuurlijke persoon of rechtspersoon een algemeen 

beginsel van het recht van de Europese Unie (HvJ, 21 september 1989, Hoechst t. Commissie, 

C-46/87 en C-227/88, § 19, Jur., 1989, p. 2859; 22 oktober 2002, Roquette Frères S.A., 

C-94/00, § 27, Jur., 2002, p. I-9011). Ten slotte is het niet uitgesloten dat zakengeheimen 

persoonsgegevens inhouden of dat zulke gegevens zakengeheimen bevatten. 
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 B.17.5.  De in het geding zijnde bepaling kan dus niet in die zin worden beschouwd dat 

zij de CREG een buitensporige verplichting oplegt. 

 

 B.17.6.  Het zesde subonderdeel van het eerste onderdeel van het eerste middel is niet 

gegrond. 

 

 B.17.7.  De verzoekende partij preciseert niet, wat de bepalingen van de Gaswet betreft, 

welke bepaling door de bestreden wet zou zijn gewijzigd; zij verwijst evenmin naar die wet, 

terwijl zij nochtans wel verwijst naar de bepalingen van de richtlijn 2009/73/EG die 

overeenstemmen met de voormelde bepalingen van de richtlijn 2009/72/EG. Het middel is 

onontvankelijk wat de bepalingen van de Gaswet betreft. 

 

 In haar memorie van antwoord zet de verzoekende partij weliswaar uiteen dat 

artikel 15/16, § 2, van de Gaswet verwijst naar artikel 26, § 2, van de Elektriciteitswet, en 

voert zij aan dat de twee bepalingen onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Artikel 15/16, 

§ 2, werd evenwel niet bij de bestreden wet gewijzigd en, in de veronderstelling dat de 

verwijzing naar de tweede bepaling, door de eerste, toelaat te oordelen dat de ene en de 

andere onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, kan het middel dat niet gegrond is met 

betrekking tot artikel 26, § 2, onmogelijk wel gegrond zijn met betrekking tot artikel 15/16, 

§ 2. 

 

 B.18.1.  In een zevende subonderdeel van het eerste onderdeel verwijt de verzoekende 

partij artikel 53, 1° en 2°, van de bestreden wet, dat artikel 31 van de Elektriciteitswet wijzigt, 

in strijd te zijn met artikel 37, lid 4, onder d), van de richtlijn 2009/72/EG in zoverre het het 

bedrag van de administratieve boete die de CREG kan opleggen, beperkt tot maximum 3 pct. 

van de jaarlijkse omzet en in zoverre het die laatste niet in staat stelt om boeten op te leggen 

voor de niet-naleving van de juridisch bindende besluiten van de CREG of van het ACER. 

 

 B.18.2.  Artikel 53, 1° en 2°, van de bestreden wet bepaalt : 

 

 « In artikel 31 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 14 januari 2003, worden de 
volgende wijzigingen aangebracht : 
 
 1°  in het eerste lid worden de woorden ‘ van deze wet of de uitvoeringsbesluiten ervan ’ 
vervangen door de woorden ‘ van deze wet, van de uitvoeringsbesluiten ervan, van latere 
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wetten betreffende de tarieven of betreffende de bijdrage bedoeld in artikel 21bis of van alle 
andere bepalingen op de toepassing waarvan ze toeziet krachtens artikel 23, § 2, tweede lid, 
8° ’; 
 
 2°  in het eerste lid, worden de woorden ‘ niet lager zijn dan vijftigduizend frank, noch 
hoger zijn dan vier miljoen frank, noch, in totaal, hoger zijn dan tachtig miljoen frank ’ 
vervangen door de woorden ‘ niet lager zijn dan duizend tweehonderd veertig euro, noch 
hoger zijn dan honderd duizend euro, noch, in totaal, hoger zijn dan twee miljoen euro ’ ». 
 

 B.18.3.  Artikel 31 van de Elektriciteitswet bepaalt : 

 

 « Onverminderd de andere door deze wet voorziene maatregelen, kan de commissie elke 
in België gevestigde natuurlijke of rechtspersoon verplichten tot naleving van specifieke 
bepalingen van deze wet, van de uitvoeringsbesluiten ervan, van latere wetten betreffende de 
tarieven of betreffende de bijdrage bedoeld in artikel 21bis of van alle andere bepalingen op 
de toepassing waarvan ze toeziet krachtens artikel 23, § 2, tweede lid, 8° binnen de termijn 
bepaald door de commissie. Indien deze persoon bij het verstrijken van de termijn in gebreke 
blijft, kan de commissie, op voorwaarde dat de persoon werd gehoord of naar behoren werd 
opgeroepen, een administratieve geldboete opleggen. De geldboete mag, per kalenderdag, niet 
lager zijn dan duizend tweehonderd veertig euro, noch hoger zijn dan honderd duizend euro, 
noch, in totaal, hoger zijn dan twee miljoen euro of 3 procent van de omzet die de betrokken 
persoon heeft gerealiseerd op de Belgische elektriciteitsmarkt tijdens het laatste afgesloten 
boekjaar, indien dit laatste bedrag hoger is. De geldboete wordt ten gunste van de Schatkist 
geïnd door de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, der registratie en 
domeinen. 
 
 De administratieve boetes die door de commissie aan de netbeheerder worden opgelegd 
worden niet opgenomen in zijn kosten, maar worden afgetrokken van zijn billijke winstmarge. 
 
 De administratieve boetes die door de commissie aan de distributienetbeheerders worden 
opgelegd, worden niet opgenomen in hun kosten, maar worden afgetrokken van hun billijke 
winstmarge. 
 
 De elektriciteitsbedrijven mogen aan hun afnemers het bedrag van de administratieve 
boetes die de commissie hen oplegt niet doorfactureren ». 
 

 B.18.4.  Artikel 31, eerste lid, van de Elektriciteitswet bepaalde, vóór de wijziging ervan 

bij de bestreden wet : 

 

 « Onverminderd de andere door deze wet voorziene maatregelen, kan de commissie elke 
in België gevestigde natuurlijke of rechtspersoon verplichten tot naleving van specifieke 
bepalingen van deze wet of de uitvoeringsbesluiten ervan binnen de termijn bepaald door de 
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commissie. Indien deze persoon bij het verstrijken van de termijn in gebreke blijft, kan de 
commissie, op voorwaarde dat de persoon werd gehoord of naar behoren werd opgeroepen, 
een administratieve geldboete opleggen. De geldboete mag, per kalenderdag, niet lager zijn 
dan vijftigduizend frank, noch hoger zijn dan vier miljoen frank, noch, in totaal, hoger zijn 
dan tachtig miljoen frank of 3 procent van de omzet die de betrokken persoon heeft 
gerealiseerd op de Belgische elektriciteitsmarkt tijdens het laatste afgesloten boekjaar, indien 
dit laatste bedrag hoger is. De geldboete wordt ten gunste van de Schatkist geïnd door de 
Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, der registratie en domeinen » 
(Belgisch Staatsblad van 11 mei 1999, p. 16276). 
 

 B.18.5.  Uit de vergelijking van de twee bepalingen die in B.18.3 en B.18.4 zijn geciteerd 

blijkt dat, zoals de Ministerraad doet opmerken, de bestreden wet (artikel 53, 2°) artikel 31, 

eerste lid, niet heeft gewijzigd in zoverre het het maximumbedrag van de erin beoogde boete 

op 3 pct. vaststelt. Wat dat subonderdeel betreft, is het middel dus niet ontvankelijk met 

betrekking tot dat bedrag. De omstandigheid dat dit maximumbedrag een van de onderdelen 

vormt van het alternatief waarin artikel 31 voorziet voor het vaststellen van het bedrag van de 

boete, en dat de bestreden bepaling het andere onderdeel wijzigt, volstaat niet om aan te tonen 

dat die twee elementen onlosmakelijk met elkaar zouden zijn verbonden, zoals de 

verzoekende partij beweert. 

 

 B.18.6.  De bevoegdheid om geldboeten op te leggen strekt zich voortaan, krachtens het 

voormelde artikel 31, eerste lid, uit tot alle bepalingen waarvan de CREG de toepassing 

controleert krachtens artikel 23, § 2, tweede lid, 8°, van de Elektriciteitswet, dat bepaalt : 

 

 « § 2.  De commissie is belast met een raadgevende taak ten behoeve van de overheid 
inzake de organisatie en werking van de elektriciteitsmarkt, enerzijds, en met een algemene 
taak van toezicht en controle op de toepassing van de betreffende wetten en reglementen, 
anderzijds. 
 
 Te dien einde zal de commissie : 
 
 […] 
 
 8°  controle uitoefenen op de naleving door de netbeheerder en de elektriciteitsbedrijven 
van de verplichtingen die op hen rusten krachtens deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan, 
alsook krachtens de overige voor de elektriciteitsmarkt toepasselijke wetgevende en 
reglementaire bepalingen, meer bepaald betreffende de grensoverschrijdende problemen en de 
materies bedoeld in Verordening (EG) nr. 714/2009 ». 
 

 In de parlementaire voorbereiding van de bestreden wet wordt, in verband met die 

bepaling, het volgende aangegeven : 
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 « Het breidt overigens de bevoegdheden van de CREG uit om het geheel van de 
wettelijke en reglementaire bepalingen waarvan zij de controle verzekert te sanctioneren en in 
het bijzonder de Europese verordeningen, in lijn met het voormelde gemotiveerde advies van 
de Europese Commissie » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1725/001, p. 82). 
 

 De CREG beschikt aldus over de bevoegdheid om geldboeten op te leggen voor de niet-

naleving van de in B.18.1 vermelde besluiten. De juridische grondslag van die besluiten 

bevindt zich immers in de bepalingen die bij het voormelde artikel 23, § 2, tweede lid, 8°, 

worden beoogd. Het zevende subonderdeel van het eerste onderdeel van het eerste middel is 

bijgevolg niet gegrond. 

 

 

 Tweede onderdeel 

 

 B.19.1.  In een tweede onderdeel, eerste subonderdeel, verwijt de verzoekende partij de 

bestreden wet dat zij strijdig is met artikel 9 van de richtlijn 2009/72/EG doordat zij afbreuk 

zou doen aan de bevoegdheden en de opdrachten van de CREG op het vlak van certificering 

van de transmissienetbeheerders. 

 

 B.19.2.  Dat subonderdeel van het tweede onderdeel van het eerste middel is niet 

ontvankelijk omdat de verzoekende partij niet de bepalingen van de bestreden wet preciseert 

waartegen zij haar grieven richt. 

 

 Zij geeft weliswaar aan, in haar memorie van antwoord, dat het beschikkende gedeelte 

van het verzoekschrift toelaat die bepalingen te identificeren, en dat in de uiteenzetting van 

het middel wordt verwezen naar andere nummers van het verzoekschrift die specifiek 

handelen over de bepalingen van de wet die de ontvlechting van de transmissienetten en de 

transmissienetbeheerders en de certificering van die laatsten betreffen. Het Hof onderzoekt 

die grieven bijgevolg in B.43.1 en volgende, naar aanleiding van het onderzoek van het 

middel waarvoor de bekritiseerde wetsbepalingen wel worden gespecificeerd. 

 

 B.19.3.  Hetzelfde geldt voor wat de bepalingen van de Gaswet betreft. 
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 B.20.1.  In een tweede subonderdeel van het tweede onderdeel verwijt de verzoekende 

partij de artikelen 36, 8°, 65, 4°, en 87, 9°, van de bestreden wet, die respectievelijk artikel 23, 

§ 2, tweede lid, 9°, van de Elektriciteitswet en de artikelen 15/1, § 3, en 15/4, § 2, tweede lid, 

van de Gaswet wijzigen, strijdig te zijn met artikel 37, leden 6, onder c), en 9, van de 

richtlijn 2009/72/EG, en met artikel 41, leden 6, onder c), en 9, van de richtlijn 2009/73/EG, 

in zoverre zij afbreuk zouden doen aan de bevoegdheden van de CREG op het gebied van 

congestiebeheer. 

 

 B.20.2.  Een eerste grief wordt door de verzoekende partij afgeleid uit het feit dat 

artikel 36, 8°, van de bestreden wet, dat artikel 23, § 2, tweede lid, 9°, van de Elektriciteitswet 

vervangt, haar ermee belast de toepassing van het in die bepaling bedoelde technisch 

reglement van het net - dat door de Koning wordt vastgesteld - te controleren, terwijl 

artikel 23, § 2, tweede lid, 35° en 36°, van die wet, gewijzigd bij artikel 36, 15°, van de 

bestreden wet, haar exclusief bevoegd maakt om de methoden goed te keuren die gebruikt zijn 

om de toegang tot de grensoverschrijdende infrastructuur mogelijk te maken, met inbegrip 

van de procedures voor capaciteitstoewijzing en congestiebeheer, alsook om toe te zien op het 

congestiebeheer en op de invoering van de daarmee samenhangende regels. 

 

 Zodoende verwijt de verzoekende partij de bestreden wet haar niet de vaststelling van het 

technisch reglement te hebben toevertrouwd. 

 

 B.20.3.  Uit artikel 37, leden 6, onder c), en 9, van de richtlijn 2009/72/EG blijkt niet dat 

het vaststellen van het technisch reglement tot de bevoegdheid van de nationale regulerende 

instantie behoort. De bevoegdheid die haar weliswaar wordt toegekend bij artikel 37, lid 6, 

onder c), om de methoden vast te stellen voor het berekenen of vastleggen van de 

voorwaarden inzake toegang tot grensoverschrijdende infrastructuur, met inbegrip van de 

procedures voor de capaciteitstoewijzing en congestiebeheer, past niettemin in het ruimere 

kader van de verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 

13 juli 2009 « betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende 

handel in elektriciteit en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1228/2003 », die voorziet in 

de uitwerking van « netcodes » die in de Europese Unie uniform van toepassing zijn, « voor 

de verlening en het beheer van daadwerkelijke en transparante toegang tot de 

transmissienetwerken over de grenzen heen », om, onder meer, een niet-discriminerende 

netwerktoegang mogelijk te maken (overwegingen 3, 6 en 7 van de voormelde verordening). 
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 Aangezien die « netcodes », die krachtens artikel 8, lid 6, onder g), van de voormelde 

verordening, betrekking hebben op de voorschriften voor capaciteitstoewijzing en 

congestiebeheer, nog niet door de bevoegde Europese autoriteiten waren goedgekeurd, kan 

worden aanvaard dat de wetgever, om rechtsonzekerheid te vermijden, het door de Koning 

vastgestelde technisch reglement (koninklijk besluit van 19 december 2002 houdende een 

technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang 

ertoe) in de rechtsorde heeft gehandhaafd. De door de verzoekende partij in haar memorie van 

antwoord vermelde omstandigheid volgens welke artikel 8, lid 7, van dezelfde verordening de 

lidstaten de mogelijkheid zou bieden netcodes te ontwikkelen volstaat niet om de beoordeling 

van de wetgever te invalideren, die kon oordelen dat het niet opportuun was die bevoegdheid 

aan te wenden terwijl de grensoverschrijdende netcodes nog niet waren goedgekeurd. 

 

 B.20.4.  Een tweede grief wordt door de verzoekende partij afgeleid uit het feit dat de 

artikelen 65, 4°, en 87, 9°, van de bestreden wet, die respectievelijk een 7° in artikel 15/1, § 3, 

van de Gaswet, en een 29° en een 30° in artikel 15/14, § 2, tweede lid, van dezelfde wet 

invoegen, haar onafhankelijkheid bedreigen in zoverre zij voorzien in een overleg met de 

Algemene Directie Energie bij het vervullen van haar opdracht van toezicht op het 

congestiebeheer van het aardgasvervoersnet. 

 

 B.20.5.  De artikelen 15/1, § 3, 7°, en 15/14, § 2, 29° en 30°, van de Gaswet bepalen : 

 

 « Art. 15/1.  […] 
 
 § 3.  De beheerder van het aardgasvervoersnet is gehouden : 
 
 […] 
 
 7°  een ontwerp van regels voor het beheer van de congestie op te stellen dat hij aan de 
commissie en de Algemene Directie Energie betekent. De commissie keurt dit ontwerp goed 
en kan hem op gemotiveerde wijze verzoeken deze regels te wijzigen mits het naleven van de 
regels voor de congestie die bepaald zijn door de buurlanden waarvan de interconnectie 
betrokken is en in overleg met het ACER. De commissie publiceert op haar internetsite de 
regels voor het beheer van de congestie. De implementering van de regels wordt gemonitord 
door de commissie in overleg met de Algemene Directie Energie; 
 
 […] 
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 Art. 15/14.  […] 
 
 § 2.  De Commissie is belast met een raadgevende taak ten behoeve van de overheid 
inzake de organisatie en werking van de aardgasmarkt, enerzijds, en met een taak van toezicht 
en controle op de toepassing van de betreffende wetten en reglementen, anderzijds. 
 
 Te dien einde zal de Commissie : 
 
 […] 
 
 29°  op voorstel van de netbeheerder, de methoden goedkeuren die gebruikt zijn om de 
toegang tot de grensoverschrijdende infrastructuren mogelijk te maken, met inbegrip van de 
procedures voor de toewijzing van capaciteiten en congestiebeheer. Deze methoden zijn 
transparant en niet-discriminerend. De commissie publiceert de goedgekeurde methoden op 
haar website; 
 
 30°  toezien, in samenwerking met de Algemene Directie Energie, op het congestiebeheer 
van het aardgasvervoersnet, met inbegrip van de interconnecties, en de invoering van de 
regels voor het congestiebeheer, in overeenstemming met artikel 15/1, § 3, 7° ». 
 

 Artikel 23, § 2, tweede lid, 36°, van de Elektriciteitswet bepaalt : 

 

 « § 2.  De commissie is belast met een raadgevende taak ten behoeve van de overheid 
inzake de organisatie en werking van de elektriciteitsmarkt, enerzijds, en met een algemene 
taak van toezicht en controle op de toepassing van de betreffende wetten en reglementen, 
anderzijds. 
 
 Te dien einde zal de commissie : 
 
 […] 
 
 36°  toezien op het congestiebeheer van het transmissienet, met inbegrip van de 
interconnecties, en de invoering van de regels voor het congestiebeheer. De commissie brengt 
de Algemene Directie Energie hiervan op de hoogte. De netbeheerder dient bij de commissie, 
ten behoeve van dit punt, zijn ontwerp van regels voor congestiebeheer in, met inbegrip van 
de toewijzing van capaciteit. De commissie kan hem op een met redenen omklede wijze 
verzoeken om zijn regels te wijzigen, met inachtneming van de congestieregels die werden 
vastgelegd door de buurlanden waarvan de interconnectie betrokken is en in samenspraak met 
het ACER ». 
 

 Deze bepaling, die analoog is met die welke worden bestreden, legt de CREG enkel een 

informatieplicht op ten aanzien van de Algemene Directie Energie. Deze redactie werd 

aangenomen ingevolge een opmerking van de afdeling wetgeving van de Raad van State, om 

uitsluitend aan de CREG de in het geding zijnde toezichtsbevoegdheid te verlenen (Parl. St., 

Kamer, 2010-2011, DOC 53-1725/001, p. 67). 
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 B.20.6.  Ook al is het juist dat een overleg niet impliceert dat de beslissingsbevoegdheid 

waarvan de uitoefening gepaard gaat met dat overleg wordt gedeeld, toch kan het afbreuk 

doen aan het vereiste van ondeelbaarheid van de regulator, waarnaar de afdeling wetgeving 

van de Raad van State heeft verwezen (ibid., p. 307). De Ministerraad kan niet worden 

gevolgd wanneer hij stelt dat de bestreden bepalingen moeten worden geïnterpreteerd in het 

licht van het voormelde artikel 23, § 2, tweede lid, 36°, omdat niet kan worden verantwoord 

dat, in eenzelfde wet, eenzelfde betekenis wordt gegeven aan bepalingen die verschillend zijn 

geredigeerd. 

 

 De grief is gegrond in zoverre die betrekking heeft op de woorden « in overleg met de 

Algemene Directie Energie » in artikel 15/1, § 3, 7°, van de Gaswet en op de woorden « , in 

samenwerking met de Algemene Directie Energie » in artikel 15/14, § 2, 30°, van dezelfde 

wet, respectievelijk ingevoegd bij artikel 65, 4°, en bij artikel 87, 9°, van de bestreden wet. 

Voor het overige is die niet gegrond, daar artikel 15/14, § 2, 29°, van die wet niet tot doel 

heeft te voorzien in het door de verzoekende partij bekritiseerde overleg. 

 

 B.20.7.  Een derde grief wordt door de verzoekende partij afgeleid uit het feit dat 

artikel 87, 9°, van de bestreden wet, dat een 15° invoegt in artikel 15/14, § 2, tweede lid, van 

de Gaswet, de CREG ertoe verplicht de toepassing te controleren van de gedragscode die het 

voorwerp uitmaakt van het koninklijk besluit van 23 december 2010 « betreffende de 

gedragscode inzake de toegang tot het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas 

en de LNG-installatie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2001 betreffende 

de algemene voorwaarden voor de levering van aardgas en de toekenningvoorwaarden van de 

leveringsvergunningen voor aardgas » en die afbreuk doet aan de bevoegdheden van de 

CREG. 

 

 B.20.8.  De artikelen 15/5undecies, § 1, en 15/14, § 2, tweede lid, 15°, van de Gaswet 

bepalen : 

 

 « Art. 15/5undecies. § 1.  Op voorstel van de Commissie, stelt de Koning een 
gedragscode vast met betrekking tot de toegang tot het aardgasvervoersnet, de 
opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie. 
 
 De gedragscode bepaalt : 
 
 1°  de procedures en regels inzake de aanvraag van toegang tot het net; 
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 2°  de gegevens die de gebruikers van het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor 
aardgas en de LNG-installatie aan de beheerder van het aardgasvervoersnet, aan de beheerder 
van de opslaginstallatie voor aardgas en aan de beheerder van de LNG-installatie moeten 
verstrekken; 
 
 3°  de voorzorgsmaatregelen die de beheerder van het aardgasvervoersnet, de beheerder 
van de opslaginstallatie voor aardgas en de beheerder van de LNG-installatie dienen te nemen 
om de vertrouwelijkheid van de commerciële gegevens met betrekking tot de gebruikers van 
het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas of de LNG-installatie te 
beschermen; 
 
 4°  de termijnen waarbinnen de beheerder van het aardgasvervoersnet, de beheerder van 
de opslaginstallatie voor aardgas en de beheerder van de LNG-installatie moeten antwoorden 
op de aanvragen om toe te treden tot hun net en hun installatie; 
 
 5°  de maatregelen om elke discriminatie tussen gebruikers of categorieën gebruikers van 
het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas of de LNG-installatie te vermijden; 
 
 6°  de minimumvereisten met betrekking tot de juridische en operationele scheiding van 
de vervoers- en leveringsfuncties van aardgas binnen de geïntegreerde beheerders van het 
aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas of de LNG-installatie; 
 
 7°  de basisbeginselen met betrekking tot de rechten en verplichtingen van, enerzijds, de 
beheerder van het aardgasvervoersnet, de beheerder van de opslaginstallatie voor aardgas en 
de beheerder van de LNG-installatie, en, anderzijds, de gebruikers voor de toegang tot het 
aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas of de LNG-installatie; 
 
 8°  de basisbeginselen met betrekking tot facturering; 
 
 9°  de basisbeginselen met betrekking tot de rechten en verplichtingen van, enerzijds, de 
beheerder van het aardgasvervoersnet, de beheerder van de opslaginstallatie voor aardgas en 
de beheerder van de LNG-installatie en, anderzijds, de gebruikers van het desbetreffende 
aardgasvervoersnet, van de opslaginstallatie voor aardgas of van de LNG-installatie inzake 
het gebruik ervan en meer bepaald, inzake onderhandelingen over de toegang tot vervoer, 
over het congestiebeheer en over de publicatie van informatie; 
 
 10°  maatregelen die in het verbintenissenprogramma moeten worden opgenomen om te 
waarborgen dat ieder discriminerend gedrag is uitgesloten en om te voorzien in een adequaat 
toezicht op de naleving ervan. Het programma bevat de specifieke verplichtingen van de 
werknemers ter verwezenlijking van die doelstelling. De persoon of instantie die 
verantwoordelijk is voor het toezicht op het verbintenissenprogramma dient bij de Commissie 
jaarlijks een verslag in waarin de genomen maatregelen worden uiteengezet. Dit verslag wordt 
gepubliceerd; 
 
 11°  de vereisten inzake onafhankelijkheid van het personeel van de beheerders ten 
opzichte van de producenten, distributeurs, leveranciers en tussenpersonen; 
 
 12°  de regels en de organisatie van de secundaire markt waarvan sprake in artikel 15/1, 
§ 1, 9°bis; 
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 13°  de basisprincipes betreffende de organisatie van de toegang tot de hubs. 
 
 De toekenning en het behoud van elke vervoers- of leveringsvergunning zijn 
onderworpen aan het naleven van de gedragscode ». 
 

 « Art. 15/14.  […] 
 
 § 2.  De Commissie is belast met een raadgevende taak ten behoeve van de overheid 
inzake de organisatie en werking van de aardgasmarkt, enerzijds, en met een taak van toezicht 
en controle op de toepassing van de betreffende wetten en reglementen, anderzijds. 
 
 Te dien einde zal de Commissie : 
 
 […] 
 
 15°  de toepassing van de gedragscode controleren en de geleverde prestaties in 
uitvoering van de regels van deze code evalueren in verband met de veiligheid en de 
betrouwbaarheid van het aardgasvervoersnet ». 
 

 B.20.9.  De bevoegdheid om de toepassing van de gedragscode te controleren, die de 

CREG is toegekend bij artikel 15/14, § 2, tweede lid, van de Gaswet, past, net zoals die met 

betrekking tot het technisch reglement bedoeld in B.20.3, in het ruimere kader van de 

voormelde verordening (EG) nr. 714/2009 en van de uitwerking van « netcodes » die in de 

Europese Unie uniform van toepassing zijn. Het is aannemelijk dat dezelfde bekommernis om 

rechtsonzekerheid te vermijden als die welke in B.20.3 is vermeld de wetgever ertoe kon 

brengen, in afwachting van de invoering van die netcodes, het voormelde koninklijk besluit in 

de rechtsorde te handhaven. De door de CREG in haar memorie van antwoord vermelde 

omstandigheid dat de netcodes enkel betrekking hebben op het vervoer van aardgas volstaat 

niet om de beoordeling van de wetgever te invalideren, die het inopportuun kon achten om 

een bevoegdheid met betrekking tot de andere aspecten van de gasmarkt aan te wenden terwijl 

bepalingen betreffende het gasvervoer nog moesten worden vastgesteld. 

 

 Voor het overige verwijt de verzoekende partij diezelfde bepaling ten onrechte dat zij de 

controle en de evaluatie van de toepassing van de code die tot de bevoegdheid van de CREG 

behoren, beperkt tot de regels inzake de veiligheid en de betrouwbaarheid van het 

aardgasvervoersnet, zonder dat de opslaginstallaties voor aardgas en de installaties voor 

vloeibaar aardgas (LNG) worden beoogd, omdat die bepaling in die zin moet worden gelezen 

dat zij de CREG, enerzijds, een controlebevoegdheid toekent voor de gedragscode (met 

inbegrip van hetgeen betrekking heeft op de voormelde installaties) en, anderzijds, een 
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evaluatiebevoegdheid voor de prestaties die verband houden met de veiligheid en de 

betrouwbaarheid van het aardgasvervoersnet. 

 

 B.20.10.  Het tweede subonderdeel van het tweede onderdeel van het eerste middel is 

gegrond in de in B.20.6 aangegeven mate. 

 

 B.21.1.  In een derde subonderdeel van het tweede onderdeel verwijt de verzoekende 

partij artikel 8, 1°, van de bestreden wet, dat artikel 8, § 1, derde lid, van de Elektriciteitswet 

vervangt, in strijd te zijn met de artikelen 15, lid 2, en 37, lid 2, van de richtlijn 2009/72/EG, 

en met artikel 16, lid 2, onder c), van de richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en 

de Raad van 23 april 2009 « ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare 

bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en 

Richtlijn 2003/30/EG », doordat de bestreden bepaling aan de Koning de bevoegdheid 

delegeert om de criteria te preciseren die door een productie-installatie die hernieuwbare 

energiebronnen aanwendt, moeten worden nageleefd om voorrang te kunnen genieten, en om 

de technische en financiële voorwaarden te bepalen die door de transmissienetbeheerder 

moeten worden toegepast met betrekking tot de productie-installaties die hernieuwbare 

energiebronnen aanwenden, terwijl de artikelen 15, lid 2, en 37, lid 6, van de 

richtlijn 2009/72/EG, aan de CREG de bevoegdheid zouden voorbehouden om de 

voorwaarden vast te stellen op het vlak van balanceringsdiensten en om de objectieve criteria 

te bepalen om de inschakeling van de stroomproductie-eenheden te coördineren en het 

gebruik van interconnectoren te bepalen. 

 

 B.21.2.  Artikel 8, § 1, derde lid, 5°, b), van de Elektriciteitswet, waarnaar de 

verzoekende partij verwijst, bepaalt : 

 

 « § 1.  Het beheer van het transmissienet wordt waargenomen door één enkele beheerder, 
aangewezen overeenkomstig artikel 10. 
 
 De netbeheerder staat in voor de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van het 
transmissienet, met inbegrip van de koppellijnen daarvan naar andere elektriciteitsnetten, 
teneinde de continuïteit van de voorziening te waarborgen. 
 
 Hiertoe wordt de netbeheerder onder meer met de volgende taken belast : 
 
 […] 
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 5°  het verzekeren van de coördinatie van het beroep op de productie-installaties en de 
bepaling van het aanwenden van interconnecties op basis van objectieve criteria die door de 
commissie worden goedgekeurd. Deze criteria houden rekening met : 
 
 a)  de economische rangorde van de elektriciteit afkomstig van de beschikbare productie-
installaties of overdrachten door middel van interconnecties, evenals met de voor het net 
geldende technische beperkingen; 
 
 b)  de voorrang die moet worden gegeven aan de productie-installaties die hernieuwbare 
energiebronnen gebruiken, in de mate dat een veilig beheer van het transmissienet dit toelaat 
en op basis van transparante en niet-discriminerende criteria, evenals aan de installaties voor 
gecombineerde opwekking van warmte en elektriciteit. De Koning kan, na advies van de 
commissie en na overleg met de Gewesten, de criteria preciseren die door een productie-
installatie die hernieuwbare energiebronnen aanwendt moeten worden nageleefd om te 
kunnen genieten van deze voorrang en de technische en financiële voorwaarden bepalen die 
ter zake moeten worden toegepast door de netbeheerder ». 
 

 B.21.3.  Artikel 16 van de richtlijn 2009/28/EG bepaalt : 

 

 « Artikel 16 - Toegang tot en beheer van de netwerken 
 
 1.  De lidstaten nemen passende maatregelen om de transmissie- en 
distributienetwerkinfrastructuur, intelligente netwerken, opslaginstallaties en het 
elektriciteitssysteem te ontwikkelen teneinde het elektriciteitsnet veilig te laten functioneren 
en daardoor de verdere ontwikkeling van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare 
energiebronnen, inclusief interconnectie tussen lidstaten en tussen lidstaten en derde landen te 
vergemakkelijken. De lidstaten nemen tevens passende maatregelen om de 
vergunningsprocedures voor de netwerkinfrastructuur te versnellen en de goedkeuring van de 
netwerkinfrastructuur te coördineren met administratieve en planningsprocedures. 
 
 2.  Met inachtneming van de voorschriften inzake de instandhouding van de 
betrouwbaarheid en veiligheid van het net, die gebaseerd zijn op transparante, niet-
discriminerende door de bevoegde nationale autoriteiten vastgestelde criteria : 
 
 a)  zien de lidstaten erop toe dat beheerders van transmissie- en distributiesystemen op 
hun grondgebied de transmissie en distributie van elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen garanderen; 
 
 b)  zorgen de lidstaten er tevens voor dat elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen 
voorrang heeft op dan wel gewaarborgde toegang krijgt tot het net; 
 
 c)  zorgen de lidstaten ervoor dat transmissiesysteembeheerders bij de dispatching van 
elektriciteitsopwekkingsinstallaties voorrang geven aan opwekkingsinstallaties die 
gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen, voor zover het veilige beheer van het 
nationale elektriciteitssysteem dit toelaat en dit gebeurt op basis van transparante en niet-
discriminerende criteria. De lidstaten zorgen ervoor dat passende netwerk- en 
marktgerelateerde beheersmaatregelen worden getroffen om de belemmeringen voor uit 
hernieuwbare energiebronnen geproduceerde elektriciteit tot een minimum te beperken. 
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Indien er ten aanzien van hernieuwbare energiebronnen substantiële beperkende maatregelen 
worden genomen om de veiligheid van het nationale elektriciteitssysteem en de 
energievoorzieningszekerheid te garanderen, zorgen de lidstaten ervoor dat de 
verantwoordelijke systeembeheerders deze maatregelen rapporteren aan de bevoegde 
regelgevende autoriteit en dat zij aangeven welke corrigerende voorzieningen zij denken te 
treffen om ongewenste beperkingen te voorkomen. 
 
 3.  De lidstaten verplichten de beheerders van transmissie- en distributiesystemen om 
standaardregels op te stellen en bekend te maken voor het dragen en verdelen van de kosten 
van de technische aanpassingen, zoals netaansluitingen en -verzwaringen, beter netbeheer en 
regels voor de niet-discriminerende toepassing van de netwerkcodes, die nodig zijn om 
nieuwe producenten die elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen aan het net leveren, op 
het koppelnet aan te sluiten. 
 
 Deze regels zijn gebaseerd op objectieve, transparante en niet-discriminerende criteria, 
waarbij met name rekening wordt gehouden met alle kosten en baten van de aansluiting van 
deze producenten op het net en met de bijzondere omstandigheden van producenten in 
perifere gebieden en gebieden met een lage bevolkingsdichtheid. Die regels mogen voorzien 
in verschillende aansluitingstypen. 
 
 4.  Indien nodig mogen lidstaten beheerders van transmissie- en distributiesystemen 
verplichten om de in lid 3 vermelde kosten volledig of gedeeltelijk te dragen. Uiterlijk op 
30 juni 2011 en daarna om de twee jaar herzien de lidstaten het kader en de regels voor het 
delen van de in lid 3 vermelde kosten en nemen zij passende maatregelen om dit kader en 
deze regels te verbeteren, teneinde de integratie van nieuwe producenten, zoals vermeld in dat 
lid, te garanderen. 
 
 5.  De lidstaten verplichten de beheerders van transmissie- en distributiesystemen om elke 
nieuwe producent van energie uit hernieuwbare bronnen die op het net wenst te worden 
aangesloten de daartoe vereiste uitvoerige en noodzakelijke gegevens te verschaffen, met 
inbegrip van : 
 
 a)  een uitgebreide en gedetailleerde raming van de kosten van die aansluiting; 
 
 b)  een redelijk en precies tijdschema voor de ontvangst en de verwerking van het 
verzoek om aansluiting op het net; 
 
 c)  een redelijk indicatief tijdschema voor eventueel geplande aansluitingen op het net. 
 
 De lidstaten mogen producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen die op 
het net wensen te worden aangesloten toestaan een aanbesteding uit te schrijven voor de 
aansluitingswerkzaamheden. 
 
 6.  De in lid 3 vermelde verdeling van de kosten wordt opgelegd via een mechanisme dat 
gebaseerd is op objectieve, transparante en niet-discriminerende criteria, waarbij rekening 
wordt gehouden met de baten van de aansluitingen voor oorspronkelijk en later aangesloten 
producenten en voor beheerders van transmissie- en distributiesystemen. 
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 7.  De lidstaten zien erop toe dat de tarieven voor transmissie en distributie geen 
discriminatie inhouden van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, met name van 
elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen die wordt geproduceerd in perifere gebieden, 
zoals eilanden, en in gebieden met een lage bevolkingsdichtheid. De lidstaten zorgen ervoor 
dat de transmissie- en distributietarieven geen discriminatie inhouden van gas uit 
hernieuwbare energiebronnen. 
 
 8.  De lidstaten zien erop toe dat de tarieven die door beheerders van transmissie- en 
distributiesystemen in aanmerking worden genomen voor de transmissie en distributie van 
elektriciteit uit installaties die gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen, een 
realistische weergave zijn van de kostenvoordelen die kunnen voortvloeien uit de aansluiting 
van die installaties op het net. Dergelijke kostenvoordelen kunnen voortvloeien uit het directe 
gebruik van het laagspanningsnet. 
 
 9.  In voorkomend geval gaan de lidstaten na of de bestaande gasnetinfrastructuur moet 
worden uitgebreid om de integratie van gas uit hernieuwbare energiebronnen te 
vergemakkelijken. 
 
 10.  In voorkomend geval verplichten de lidstaten de transmissie- en 
distributiesysteembeheerders op hun grondgebied om technische voorschriften bekend te 
maken overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 2003/55/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor 
aardgas, met name met betrekking tot netwerkconnectieregels die voorschriften voor 
gaskwaliteit, geurtoevoeging en gasdruk bevatten. De lidstaten verplichten de transmissie- en 
distributiesysteembeheerders tevens om de connectietarieven voor het aansluiten van 
hernieuwbare gasbronnen bekend te maken; deze tarieven moeten gebaseerd zijn op 
transparante en niet-discriminerende criteria. 
 
 11.  De lidstaten beoordelen in hun nationale actieplannen in hoeverre er met het oog op 
het bereiken van het in artikel 3, lid 1, bedoelde nationale streefcijfer voor 2020 behoefte is 
aan de bouw van nieuwe infrastructuur voor stadsverwarming en -koeling op basis van 
hernieuwbare energiebronnen. Op basis van deze evaluatie nemen de lidstaten waar nodig 
stappen om een infrastructuur voor stadsverwarming op te zetten teneinde de ontwikkeling 
van de productie van verwarming en koeling uit grote biomassa-installaties, zonne-energie-
installaties en geothermische faciliteiten mogelijk te maken ». 
 

 B.21.4.  Uit die bepaling blijkt dat de richtlijn de bevoegdheden verdeelt tussen, 

enerzijds, de lidstaten die voorrang moeten geven aan de productie-installaties voor 

elektriciteit die hernieuwbare energiebronnen aanwenden (ook bij de dispatching van die 

installaties door de netbeheerders (voormeld artikel 16, lid 2, onder c)) en, anderzijds, de 

nationale regulerende instanties die belast zijn met het vaststellen van criteria inzake 

betrouwbaarheid en veiligheid van het net (artikel 16, lid 2, eerste zin). De wetgever kon dus, 

rekening houdend met die bepaling en met artikel 15, lid 2, van de richtlijn 2009/72/EG, de 

Koning de bevoegdheid toekennen om de in het geding zijnde voorrangscriteria te bepalen. 



99 

Een dergelijke maatregel is niet onevenredig omdat hij bepaalt dat het advies van de CREG 

moet worden gevraagd wanneer die bevoegdheid wordt uitgeoefend. 

 

 B.21.5.  Het derde subonderdeel van het tweede onderdeel van het eerste middel is niet 

gegrond. 

 

 B.22.1.  In een vierde subonderdeel van het tweede onderdeel verwijt de verzoekende 

partij artikel 24, 3°, van de bestreden wet, dat artikel 18, § 1, eerste lid, van de 

Elektriciteitswet wijzigt, strijdig te zijn met artikel 37, lid 6, onder b), van de 

richtlijn 2009/72/EG, doordat het de bevoegdheden van de CREG inzake transactie en 

balancering zou schenden. 

 

 B.22.2.  Artikel 18, § 1, eerste lid, van de Elektriciteitswet bepaalt : 

 

 « § 1.  Onverminderd de toepassing van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en 
het toezicht op de beleggingsondernemingen, de financiële tussenpersonen en 
beleggingsadviseurs, kan de Koning, na advies van de commissie : 
 
 1°  de leveringen van elektriciteit in België langs het transmissienet of directe lijnen door 
tussenpersonen en leveranciers aan een procedure van vergunning of voorafgaande melding 
onderwerpen; 
 
 2°  gedragsregels vaststellen die van toepassing zijn op de tussenpersonen en 
leveranciers, meer bepaald inzake transactie en balancering; 
 
 3°  op gezamenlijk voorstel van de minister en de minister van Financiën, na advies van 
de commissie en de Commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen, na overleg in de 
Ministerraad, de regels vaststellen betreffende de oprichting van, de toegang tot en de werking 
van markten voor de uitwisseling van energieblokken ». 
 

 B.22.3.  De artikelen 3, lid 4, en 37, lid 6, onder b), van de richtlijn 2009/72/EG bepalen : 

 

 « Artikel 3 - Openbaredienstverplichtingen en bescherming van de afnemer 
 
 […] 
 
 4.  De lidstaten zorgen ervoor dat alle afnemers aanspraak hebben op 
elektriciteitsvoorziening door een leverancier, behoudens de toestemming van de leverancier, 
ongeacht de lidstaat waar de leverancier is geregistreerd, zolang als de leverancier de 
geldende handels- en balanceringsregels toepast. In dit verband nemen de lidstaten alle 
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noodzakelijke maatregelen om te waarborgen dat administratieve procedures geen 
discriminatie inhouden ten aanzien van leveranciers die reeds in een andere lidstaat zijn 
geregistreerd ». 
 

 « Artikel 37 - Taken en bevoegdheden van de regulerende instantie 
 
 […] 
 
 6.  De regulerende instanties zijn bevoegd voor de vaststelling of de voldoende ruim aan 
de inwerkingtreding voorafgaande goedkeuring van ten minste de methoden voor het 
berekenen of vastleggen van de voorwaarden inzake 
 
 […] 
 
 b)  de verstrekking van balanceringsdiensten, die zo economisch mogelijk worden 
uitgevoerd en passende stimuleringsmaatregelen bieden voor netwerkgebruikers om hun input 
en output op elkaar af te stemmen. De balanceringsdiensten worden op billijke en niet-
discriminerende wijze verstrekt en zijn gebaseerd op objectieve criteria ». 
 

 B.22.4.  Uit de in B.22.3 weergegeven bepalingen blijkt dat de nationale regulerende 

instanties onder meer bevoegd zijn voor de vaststelling van de methoden voor het berekenen 

of vastleggen van de voorwaarden inzake de verstrekking van balanceringsdiensten 

(artikel 37, lid 6, onder b)) en dat de lidstaten gemachtigd zijn, om ervoor te zorgen dat de 

afnemer zich kan richten tot de leverancier van zijn keuze, om zich ervan te vergewissen dat 

die laatste de geldende handels- en balanceringsregels (artikel 3, lid 4) toepast. 

 

 B.22.5.  Die bepalingen voorzien niet erin dat de lidstaten gedragsregels mogen 

vaststellen die van toepassing zijn op de tussenpersonen en leveranciers inzake transactie en 

balancering. 

 

 B.22.6.  Het vierde subonderdeel van het tweede onderdeel van het eerste middel is 

gegrond. Bijgevolg dient artikel 24, 3°, van de bestreden wet te worden vernietigd. 

 

 B.23.1.  In een vijfde subonderdeel van het tweede onderdeel verwijt de verzoekende 

partij artikel 29 van de bestreden wet, dat artikel 20bis in de Elektriciteitswet invoegt, strijdig 

te zijn met de artikelen 34, lid 4, en 35, lid 5, van de richtlijn 2009/72/EG, doordat het 

voorziet in de tussenkomst van de Nationale Bank van België en van een lid van het Instituut 

van de Bedrijfsrevisoren. 
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 B.23.2.  Artikel 20bis, §§ 4 tot 7, van de Elektriciteitswet, dat werd gewijzigd bij de wet 

van 8 januari 2012 die het voorwerp uitmaakt van het beroep, bepaalde : 

 

 « § 4.  De commissie stelt vast, na advies van de Nationale Bank van België, of de 
indexeringsformule zoals bedoeld in § 1 van de energiecomponent voor levering van 
elektriciteit met variabele energieprijs aan huishoudelijke eindafnemers en kmo's correct werd 
toegepast. 
 
 De commissie doet op eigen initiatief een vaststelling in geval een leverancier geen 
aangifte doet van de in § 2 bedoelde gegevens. Binnen de bovenvermelde termijnen, na 
ingebrekestelling van de leverancier om zijn aangifteplicht krachtens § 3 na te komen. 
 
 De commissie zendt per aangetekende brief met ontvangstmelding haar vaststelling over 
aan de leverancier binnen vijf werkdagen volgend op diens verklaring bedoeld in § 3 of 
volgend op de datum waarop zij op eigen initiatief is tussengekomen overeenkomstig het 
tweede lid. De leverancier heeft het recht de vaststelling door de commissie te betwisten 
binnen de vijf werkdagen na ontvangst van de vaststelling. Betwistingen worden voorgelegd 
aan een neutraal en door beide partijen aanvaard lid van het Belgisch Instituut voor 
Bedrijfsrevisoren, dat binnen dertig dagen en op kosten van de in het ongelijk gestelde partij 
een bindende vaststelling doet die vaststelt of de indexeringsformule van de 
energiecomponent voor levering van elektriciteit met variabele energieprijs aan 
huishoudelijke afnemers en K.M.O.'s correct werd toegepast. 
 
 Nadat de in het eerste lid vermelde vaststelling definitief is geworden, kan de commissie 
de leverancier aanmanen om de betrokken klanten te crediteren voor het teveel aangerekende 
deel van de energiecomponent. Indien de leverancier nalaat dit te doen binnen een periode van 
drie maanden na deze aanmaning kan de commissie deze een administratieve geldboete 
opleggen, in afwijking van artikel 31. Deze geldboete mag niet hoger zijn dan 150.000 euro. 
 
 § 5.  De leverancier geeft elke stijging van de variabele energieprijs voor huishoudelijke 
eindafnemers en K.M.O.'s die niet het gevolg is van een beslissing van de bevoegde overheid, 
regulator, netbeheerder, distributienetbeheerder of die niet voortvloeit uit de toepassing van de 
§§ 2 tot 4, per aangetekende brief met ontvangstmelding aan bij de commissie. 
 
 De melding aan de commissie gaat vergezeld van een motivering van de stijging van de 
variabele prijs zoals bedoeld in het eerste lid. 
 
 De inwerkingtreding van de stijging zoals bedoeld in het eerste lid wordt geschorst 
gedurende de duur van de in deze paragraaf bepaalde procedure. 
 
 De commissie oordeelt, na advies van de Nationale Bank van België, of de motivering 
van de stijging gerechtvaardigd is aan de hand van objectieve parameters, onder andere op 
basis van een permanente vergelijking van de energiecomponent voor de levering van 
elektriciteit en aardgas aan huishoudelijke eindafnemers en K.M.O.'s met het gemiddelde van 
de energiecomponent in de zone Noordwest-Europa. 
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 Op initiatief van de commissie, na advies van de Nationale Bank van België, wordt een 
beslissing genomen door de commissie in geval van afwezigheid van aangifte door een 
leverancier, na ingebrekestelling per aangetekende brief met ontvangstmelding van de 
leverancier om zijn aangifteplicht krachtens het eerste lid na te komen. 
 
 De commissie zendt, na advies van de Nationale Bank van België, haar beslissing over 
aan de leverancier binnen vijf werkdagen volgend op diens verklaring bedoeld in het eerste lid 
of volgend op de datum waarop zij op eigen initiatief is tussengekomen overeenkomstig het 
vijfde lid. 
 
 Indien de opwaartse aanpassing van de energiecomponent niet gerechtvaardigd is, knoopt 
de leverancier onderhandelingen aan met de commissie en de Nationale Bank van België met 
het oog op het afsluiten van een akkoord over de variabele prijs voor de energiecomponent 
voor de levering aan huishoudelijke eindafnemers en K.M.O.'s. De commissie overlegt met de 
Nationale Bank van België. 
 
 In geval van mislukking van de onderhandelingen binnen een termijn van twintig dagen 
vanaf de ontvangst door de commissie van voormelde aangifte, kan de commissie, na advies 
van de Nationale Bank van België, het geheel of een deel van de geplande stijging verwerpen. 
De commissie motiveert en deelt haar beslissing per aangetekende brief met 
ontvangstmelding mee aan de leverancier, onverminderd de rechtsmiddelen van de 
leveranciers overeenkomstig artikel 29bis. 
 
 De leveranciers publiceren de goedgekeurde stijging van hun energiecomponent voor 
levering van elektriciteit aan huishoudelijke eindafnemers en K.M.O.'s op hun website na 
afloop van deze procedure, binnen vijf werkdagen na de kennisname van de beslissing van de 
commissie. 
 
 Ingeval de commissie vaststelt dat de leveranciers hun verplichtingen krachtens deze 
paragraaf niet naleven binnen een termijn van twee maanden na de mededeling van haar 
beslissing aan de betrokken leverancier, kan ze de genoemde leverancier in gebreke stellen 
om zich te schikken naar zijn verplichtingen. Indien de leverancier nalaat dit te doen binnen 
een termijn van drie maanden na deze ingebrekestelling, kan de commissie hem een 
administratieve boete opleggen, bij afwijking van artikel 31. Deze boete mag 150.000 euro 
niet overschrijden. 
 
 Voor de uitvoering van deze paragraaf deelt de commissie aan de Nationale Bank van 
België alle informatie en documenten die zij ter beschikking heeft mee met toepassing van 
artikel 26, § 1. De commissie en de Nationale Bank van België nemen de strikte 
vertrouwelijkheid van de commercieel gevoelige gegevens en/of persoonsgegevens in acht. 
 
 § 6.  Er wordt onder het gezag van de commissie een Fonds opgericht dat beheerd wordt 
door de commissie en dat bestemd is voor de vermindering van de federale bijdrage. 
 
 De administratieve geldboetes worden gestort in het fonds ter vermindering van de 
federale bijdrage, opgericht door artikel 20bis, § 6. 
 
 § 7.  Het mechanisme ingevoerd door dit artikel maakt het voorwerp uit van een jaarlijkse 
monitoring en een jaarlijks verslag door de commissie en de Nationale Bank van België 
teneinde met name de risico's van de marktverstorende effecten te identificeren. 
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 Tot 31 december 2014, kan de Koning bij belangrijke marktverstorende effecten, op elk 
moment beslissen om een einde te stellen aan het mechanisme van dit artikel op voorstel van 
de minister bij besluit overlegd in Ministerraad op basis van de monitoring en het jaarverslag 
bedoeld in het eerste lid. 
 
 Ten laatste zes maanden vóór 31 december 2014, stellen de commissie en de Nationale 
Bank van België een evaluatierapport op over dit mechanisme ingesteld door dit artikel. Op 
basis van dit rapport kan de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, 
op voorstel van de minister, het verlengen met een nieuwe periode van drie jaar, indien een 
hernieuwing nodig is volgens een identieke procedure, indien hij vaststelt dat de 
transparantie- en mededingingsvoorwaarden nog steeds niet vervuld zijn en dat de 
bescherming van de consument nog steeds niet gewaarborgd is. Op basis van de monitoring 
en het jaarverslag van de commissie en de Nationale Bank bedoeld in het eerste lid, kan de 
Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op voorstel van de minister, 
op elk moment besluiten om aan het mechanisme van dit artikel een eind te maken in 
aanwezigheid van belangrijke marktverstorende effecten ». 
 

 B.23.3.  De wetten van 29 maart 2012 en 25 augustus 2012 hebben in artikel 20bis een 

paragraaf 4bis ingevoegd en de paragrafen 4 en 5 gewijzigd, die voortaan bepalen : 

 

 « § 4.  De commissie stelt vast of de indexeringsformule zoals bedoeld in § 1 van de 
energiecomponent voor levering van elektriciteit met variabele energieprijs aan 
huishoudelijke eindafnemers en kmo's correct werd toegepast. De commissie stelt tevens vast 
of de indexeringsformule zoals bedoeld in § 1 conform de exhaustieve lijst van toegelaten 
criteria is, bedoeld in § 4bis. 
 
 De commissie doet op eigen initiatief een vaststelling in geval een leverancier geen 
aangifte doet van de in § 2 bedoelde gegevens. binnen de bovenvermelde termijnen, na 
ingebrekestelling van de leverancier om zijn aangifteplicht krachtens § 3 na te komen. 
 
 De commissie zendt per aangetekende brief met ontvangstmelding haar vaststelling over 
aan de leverancier binnen vijf werkdagen volgend op diens verklaring bedoeld in § 3 of 
volgend op de datum waarop zij op eigen initiatief is tussengekomen overeenkomstig het 
tweede lid. De leverancier heeft het recht de vaststelling door de commissie te betwisten 
binnen de vijf werkdagen na ontvangst van de vaststelling. Betwistingen worden voorgelegd 
aan een neutraal en door beide partijen aanvaard lid van het Belgisch Instituut voor 
Bedrijfsrevisoren, dat binnen dertig dagen en op kosten van de in het ongelijk gestelde partij 
een bindende vaststelling doet die vaststelt of de indexeringsformule van de 
energiecomponent voor levering van elektriciteit met variabele energieprijs aan 
huishoudelijke afnemers en K.M.O.'s correct werd toegepast en of deze indexeringsformule 
conform de exhaustieve lijst van toegelaten criteria is, bedoeld in § 4bis. 
 
 Nadat de in het eerste lid vermelde vaststelling definitief is geworden, maant de 
commissie de leverancier aan om de betrokken klanten te crediteren voor het teveel 
aangerekende deel van de energiecomponent. De commissie legt aan de leverancier tevens 
een administratieve geldboete op ter hoogte van het totaal bedrag dat aan de klanten 
gecrediteerd dient te worden. 
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 § 4bis.  Bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad legt de Koning, na 
voorstel van de commissie, een exhaustieve lijst vast van toegelaten criteria met het oog op de 
uitwerking door elkeen van de leveranciers van de indexeringsparameters opdat deze 
beantwoorden aan transparante, objectieve en niet-discriminatoire criteria en de werkelijke 
bevoorradingskosten vertegenwoordigen. 
 
 Met het oog op de monitoring, brengt de commissie jaarlijks verslag uit aan de regering 
betreffende de evolutie van de indexeringsparameters van de leveranciers. 
 
 § 5.  De leverancier geeft elke stijging van de variabele energieprijs voor huishoudelijke 
eindafnemers en K.M.O.'s die niet het gevolg is van een beslissing van de bevoegde overheid, 
regulator, netbeheerder, distributienetbeheerder of die niet voortvloeit uit de toepassing van de 
§§ 2 tot 4, per aangetekende brief met ontvangstmelding aan bij de commissie. 
 
 De melding aan de commissie gaat vergezeld van een motivering van de stijging van de 
variabele prijs zoals bedoeld in het eerste lid. 
 
 De inwerkingtreding van de stijging zoals bedoeld in het eerste lid wordt geschorst 
gedurende de duur van de in deze paragraaf bepaalde procedure. 
 
 De commissie oordeelt of de motivering van de stijging gerechtvaardigd is aan de hand 
van objectieve parameters, onder andere op basis van een permanente vergelijking van de 
energiecomponent voor de levering van elektriciteit en aardgas aan huishoudelijke 
eindafnemers en K.M.O.'s met het gemiddelde van de energiecomponent in de zone 
Noordwest-Europa. 
 
 Op initiatief van de commissie wordt een beslissing genomen door de commissie in geval 
van afwezigheid van aangifte door een leverancier, na ingebrekestelling per aangetekende 
brief met ontvangstmelding van de leverancier om zijn aangifteplicht krachtens het eerste lid 
na te komen. 
 
 De commissie zendt haar beslissing over aan de leverancier binnen vijf werkdagen 
volgend op diens verklaring bedoeld in het eerste lid of volgend op de datum waarop zij op 
eigen initiatief is tussengekomen overeenkomstig het vijfde lid. 
 
 Indien de opwaartse aanpassing van de energiecomponent niet gerechtvaardigd is, knoopt 
de leverancier onderhandelingen aan met de commissie met het oog op het afsluiten van een 
akkoord over de variabele prijs voor de energiecomponent voor de levering aan 
huishoudelijke eindafnemers en K.M.O.'s. 
 
 In geval van mislukking van de onderhandelingen binnen een termijn van twintig dagen 
vanaf de ontvangst door de commissie van voormelde aangifte, kan de commissie het geheel 
of een deel van de geplande stijging verwerpen. De commissie motiveert en deelt haar 
beslissing per aangetekende brief met ontvangstmelding mee aan de leverancier, 
onverminderd de rechtsmiddelen van de leveranciers overeenkomstig artikel 29bis. 
 
 De leveranciers publiceren de goedgekeurde stijging van hun energiecomponent voor 
levering van elektriciteit aan huishoudelijke eindafnemers en K.M.O.'s op hun website na 
afloop van deze procedure, binnen vijf werkdagen na de kennisname van de beslissing van de 
commissie. 
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 Ingeval de commissie vaststelt dat de leveranciers hun verplichtingen krachtens deze 
paragraaf niet naleven binnen een termijn van twee maanden na de mededeling van haar 
beslissing aan de betrokken leverancier, kan ze de genoemde leverancier in gebreke stellen 
om zich te schikken naar zijn verplichtingen. Indien de leverancier nalaat dit te doen binnen 
een termijn van drie maanden na deze ingebrekestelling, kan de commissie hem een 
administratieve boete opleggen, bij afwijking van artikel 31. Deze boete mag 150.000 euro 
niet overschrijden. 
 
 De commissie neemt de strikte vertrouwelijkheid van de commercieel gevoelige 
gegevens en/of persoonsgegevens in acht ». 
 

 B.23.4.  In haar memorie van antwoord geeft de verzoekende partij aan dat de grieven die 

zij aanvoerde in haar verzoekschrift tot vernietiging, geen bestaansreden meer hebben, 

rekening houdend met de wijzigingen die in artikel 20bis van de Elektriciteitswet zijn 

aangebracht bij de wet van 25 augustus 2012, maar zij blijft bij haar kritiek betreffende de 

tussenkomsten van de Nationale Bank van België en van een lid van het Instituut van de 

Bedrijfsrevisoren, die werden behouden in de nieuwe redactie van artikel 20bis. 

 

 B.23.5.  Zoals de verzoekende partij erop wijst, is artikel 20bis geen omzetting van een 

specifieke bepaling van de richtlijn 2009/72/EG. Het past binnen een mechanisme, het 

« vangnet », waarmee de wetgever de consumenten, overeenkomstig artikel 3, lid 3, van de 

richtlijn 2009/72/EG, redelijke, eenvoudig en duidelijk vergelijkbare, doorzichtige en niet-

discriminerende prijzen wil waarborgen door ze te beschermen tegen de volatiliteit van de 

prijzen. Overweging 51 van de richtlijn geeft in dat verband aan : 

 

 « De consumentenbelangen zouden in deze richtlijn centraal moeten staan, en de kwaliteit 
van de dienstverlening zou een kerntaak van elektriciteitsbedrijven moeten zijn. Bestaande 
rechten van consumenten moeten worden versterkt en gewaarborgd, en dienen meer 
transparantie te omvatten. Consumentenbescherming zou moeten waarborgen dat alle 
consumenten in de ruimere context van de Gemeenschap profiteren van een concurrerende 
markt. Consumentrechten dienen te worden gehandhaafd door de lidstaten, of, indien een 
lidstaat hierin voorziet, door de regulerende instanties ». 
 

 B.23.6.  De wetgever kon dus, zonder afbreuk te doen aan de verplichtingen die de 

richtlijn hem oplegt, zelf toezien op de eerbiediging van de rechten van de consumenten, maar 

hij verkoos de CREG die bevoegdheid toe te vertrouwen en kon, gelet op de 

keuzemogelijkheid waarover hij beschikte, ervoor kiezen eveneens te voorzien in een 

tussenkomst van de Nationale Bank van België en van een lid van het Instituut van de 

Bedrijfsrevisoren. De parlementaire voorbereiding van de bestreden wet toont bovendien aan 
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dat de bepalingen betreffende de tussenkomst van de Nationale Bank van België werden 

aangenomen ingevolge het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State (Parl. St., 

Kamer, 2010-2011, DOC 53-1725/001, p. 62). 

 

 B.23.7.  Het vijfde subonderdeel van het tweede onderdeel van het eerste middel is niet 

gegrond wat de in B.23.1 aangegeven grief betreft. 

 

 B.23.8.  Hetzelfde geldt voor wat de bepalingen van de Gaswet betreft. 

 

 B.23.9.  De verzoekende partij doet niettemin gelden dat artikel 20bis, § 2, tweede lid, 

van de Elektriciteitswet, de verplichting tot publicatie van de indexeringsformules beperkt tot 

de formules die betrekking hebben op de huishoudelijke afnemers, terwijl artikel 15/10bis van 

de Gaswet, ingevoegd bij artikel 82 van de bestreden wet, niet alleen voor de huishoudelijke 

afnemers, maar ook voor de kmo’s in zulk een publicatie voorziet. 

 

 B.23.10.  Aangezien niets dat verschil in behandeling verantwoordt en de parlementaire 

voorbereiding daarentegen aangeeft dat de wetgever uitdrukkelijk wenste dat de in het geding 

zijnde formules ook voor de kmo’s zouden worden gepubliceerd, kan worden aangenomen dat 

de bestreden bepaling een lacune vertoont die mogelijk voortvloeit uit een materiële 

vergissing. Het voormelde artikel 20bis, § 2, tweede lid, ingevoegd bij artikel 29 van de 

bestreden wet, dient dus te worden vernietigd, doch alleen in zoverre het niet voorziet in de 

publicatie van de indexeringsformules voor de levering van elektriciteit aan kmo’s. 

 

 B.23.11.  Aangezien de in B.23.9 gedane vaststelling van de lacune is uitgedrukt in 

voldoende nauwkeurige en volledige bewoordingen om de toepassing van de bestreden 

bepaling toe te laten met inachtneming van de referentienormen op grond waarvan het Hof 

zijn toetsingsbevoegdheid uitoefent, staat het aan de bevoegde rechter en overheid een einde 

te maken aan de schending van die normen. 

 

 B.24.1.  In een zesde subonderdeel van het tweede onderdeel verwijt de verzoekende 

partij artikel 76 van de bestreden wet, dat artikel 15/5duodecies van de Gaswet wijzigt, 

strijdig te zijn met artikel 36 van de richtlijn 2009/73/EG. 
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 B.24.2.1.  Een eerste grief wordt door de verzoekende partij afgeleid uit het feit dat 

artikel 15/5duodecies, § 1, van de Gaswet de Koning, na advies van de CREG, een 

bevoegdheid toekent tot tijdelijke afwijking van de regeling van ontvlechting van de 

eigendomsstructuren (die is opgelegd aan de netbeheerders en die door de CREG wordt 

gecontroleerd), met betrekking tot nieuwe gasinfrastructuur, terwijl artikel 36, lid 7, van de 

richtlijn, die bevoegdheid aan de nationale regulerende instantie zou voorbehouden. 

 

 B.24.2.2.  Artikel 36, lid 7, van de richtlijn 2009/73/EG bepaalt : 

 

 « Artikel 36 – Nieuwe infrastructuur 
 
 […] 
 
 7.  Niettegenstaande lid 3 kunnen de lidstaten bepalen dat de regulerende instantie of het 
Agentschap, naar gelang van het geval, haar of zijn advies over het verzoek om ontheffing aan 
het bevoegde orgaan in de lidstaat voorlegt met het oog op een formeel besluit. Dit advies 
wordt samen met het besluit bekendgemaakt ». 
 

 B.24.2.3.  Uit de bewoordingen van die bepaling blijkt dat de procedure waarin zij 

voorziet de regulerende instantie een adviesbevoegdheid toekent en dat de 

beslissingsbevoegdheid tot het bevoegde orgaan in de lidstaat behoort; de grief berust dus op 

een onjuiste lezing van die bepaling; zij voorziet overigens erin dat het advies en het besluit 

gelijktijdig worden bekendgemaakt, wat veronderstelt dat het advies en het besluit mogelijk 

niet overeenstemmen. 

 

 B.24.3.1.  Een tweede grief wordt door de verzoekende partij afgeleid uit het feit dat 

artikel 15/5duodecies, § 1bis, van de Gaswet bepaalt dat de in B.24.2.1 bedoelde aanvragen 

tot afwijking worden ingediend bij de bevoegde minister, terwijl artikel 36, lid 8, van de 

richtlijn 2009/73/EG bepaalt dat zij worden ingediend bij de nationale regulerende instantie, 

die ze moet toezenden aan de Europese Commissie. 

 

 B.24.3.2.  Artikel 36, lid 8, van de richtlijn 2009/73/EG bepaalt : 

 

 « Artikel 36 – Nieuwe infrastructuur 
 
 […] 
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 8.  De regulerende instantie zendt de Commissie onverwijld na ontvangst een afschrift toe 
van ieder verzoek om ontheffing. Het besluit wordt door de bevoegde instantie onverwijld ter 
kennis van de Commissie gebracht, samen met alle relevante informatie over het besluit. De 
informatie kan in geaggregeerde vorm aan de Commissie worden voorgelegd om haar in staat 
te stellen een gefundeerd besluit te nemen. Deze informatie omvat in het bijzonder : 
 
 a)  de gedetailleerde redenen op grond waarvan de regelgevende instantie of de lidstaat de 
ontheffing heeft verleend of geweigerd, samen met een verwijzing naar lid 1 met inbegrip van 
de/het relevante punt(en) van dat lid waarop dit besluit is gebaseerd, met inbegrip van de 
financiële informatie ter staving van de noodzaak van een ontheffing; 
 
 b)  de analyse van de gevolgen ten aanzien van de mededinging en de efficiënte 
functionering van de interne markt voor aardgas die het verlenen van de ontheffing met zich 
brengt; 
 
 c)  de motivering omtrent de duur en het gedeelte van de totale capaciteit van de 
betrokken gasinfrastructuur waarvoor de ontheffing is verleend; 
 
 d)  indien de ontheffing betrekking heeft op een interconnector, het resultaat van het 
overleg met de betrokken regulerende instanties, en 
 
 e)  de bijdrage van de infrastructuur aan de diversifiëring van de gasvoorziening ». 
 

 B.24.3.3.  Ook al blijkt uit die bepaling dat het de nationale regulerende instantie toekomt 

de Europese Commissie een afschrift toe te zenden van elke aanvraag tot afwijking, toch kan 

niet eruit worden afgeleid dat de aanvragen aan haar moeten worden gericht; de grief berust 

dus op een verkeerde lezing van dat artikel 36, lid 8, met dien verstande overigens dat het het 

orgaan - te dezen de minister - dat de aanvraag ontvangt, toekomt ze toe te zenden aan de 

CREG, opdat deze zich aan die bepaling kan conformeren en een besluit kan nemen over de 

aanvraag tot afwijking, zoals zij daartoe gemachtigd is krachtens artikel 36, lid 3. De grief is 

niet gegrond. 

 

 B.24.3.4.  De verzoekende partij verwijt artikel 15/5duodecies, § 1bis, van de Gaswet 

eveneens dat het bepaalt dat de procedure voor behandeling van de aanvragen tot afwijking is 

vastgelegd bij paragraaf 1ter, die betrekking heeft op de aanvragen betreffende installaties die 

gevestigd zijn op het grondgebied van verschillende lidstaten, en dat het aldus abstractie 

maakt van de procedure waarin artikel 15/5duodecies, § 1, voorziet voor de installaties die op 

het Belgische grondgebied gevestigd zijn. 
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 B.24.3.5.  Artikel 15/5duodecies, §§ 1 tot 4, bepaalt : 

 

 « § 1.  De nieuwe grote aardgasinstallaties, namelijk de interconnecties met de 
buurlanden, de LNG-installaties en de opslaginstallaties evenals de significante 
capaciteitsverhogingen van de bestaande installaties en de wijzigingen van deze installaties ter 
bevordering van de ontwikkeling van nieuwe gasbevoorradingsbronnen, kunnen genieten van 
een afwijking van de bepalingen van dit hoofdstuk en van de bepalingen inzake de tarifaire 
methodologie, met uitzondering van de artikelen 15/7, 15/8 en 15/9. Deze afwijking wordt 
verleend door de Koning, op voorstel van de minister en na advies van de Commissie in de 
mate dat : 
 
 1°  de investering de concurrentie in de aardgaslevering moet versterken en de 
bevoorradingszekerheid moet verbeteren; 
 
 2°  het risiconiveau dat verbonden is aan de investering dusdanig is dat deze investering 
niet gerealiseerd zou zijn als geen afwijking was toegestaan; 
 
 3°  de installatie de eigendom is van een natuurlijke of rechtspersoon die op zijn minst 
qua rechtsvorm gescheiden is van de netbeheerders in wier netwerk die installatie wordt 
gebouwd; 
 
 4°  de tarieven worden geïnd bij de gebruikers van de betrokken installatie; 
 
 5°  de afwijking geen afbreuk doet aan de concurrentie of de goede werking van de 
nationale aardgasmarkt, noch aan de doeltreffendheid van de werking van het net waarmee de 
installatie is verbonden. 
 
 § 1bis.  De aanvraag tot afwijking § 1 wordt ingediend bij de minister die dit behandelt 
op basis van de in §§ 1ter tot 4 vastgelegde procedure. 
 
 § 1ter.  Indien de betreffende installatie gevestigd is op het grondgebied van 
verschillende lidstaten, kan het ACER aan de minister alsook aan de bevoegde overheden van 
de andere betrokken lidstaten een advies voorleggen, dat zij dan als basis voor hun beslissing 
kunnen gebruiken, binnen een termijn van twee maanden vanaf de datum van de ontvangst 
van de aanvraag tot afwijking door de laatste van deze instanties. 
 
 Indien alle betrokken overheden binnen een termijn van zes maanden vanaf de datum van 
de ontvangst van de aanvraag tot afwijking door de laatste van de overheden, hierover tot een 
akkoord komen, dan brengen zij het ACER op de hoogte van hun beslissing. 
 
 Het ACER oefent de verantwoordelijkheden uit die door dit artikel worden toegekend aan 
de betrokken overheden : 
 
 a)  indien alle betrokken instanties niet binnen een termijn van zes maanden vanaf de 
datum waarop de aanvraag tot afwijking door de laatste van deze instanties werd ontvangen, 
tot een akkoord zijn gekomen; of 
 
 b)  op gezamenlijk verzoek van de betrokken overheden. 
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 Alle betrokken overheden kunnen gezamenlijk vragen dat de in het derde lid, a), bedoelde 
termijn wordt verlengd met een duur van maximaal drie maanden. 
 
 Alvorens een beslissing te nemen, raadpleegt het ACER de betrokken overheden en de 
aanvragers. 
 
 § 2.  De afwijking kan gelden voor het geheel of gedeelten van, respectievelijk, de 
nieuwe installatie of de significant verhoogde bestaande installatie. 
 
 Bij de beslissing over de afwijking wordt per geval nagegaan of er voorwaarden gesteld 
moeten worden met betrekking tot de duur van de afwijking en de niet-discriminerende 
toegang tot de infrastructuur. 
 
 Hierbij wordt rekening gehouden met, in het bijzonder, de aan te leggen extra capaciteit 
of de wijziging van de bestaande capaciteit, de looptijd van het project en de nationale 
omstandigheden. 
 
 § 3.  Alvorens een afwijking toe te staan, kan de Koning, op voorstel van de minister en 
na advies van de commissie, de regels en mechanismen vastleggen voor het beheer en de 
toewijzing van capaciteit. De regels vereisen dat alle mogelijke gebruikers van de 
infrastructuur worden uitgenodigd om hun wens duidelijk te maken om capaciteit contractueel 
vast te leggen vóór tot de toewijzing van de capaciteit van de nieuwe infrastructuur wordt 
overgegaan, ook voor hun eigen gebruik. 
 
 De regels voor het congestiebeheer omvatten de verplichting om niet op de markt 
gebruikte capaciteit aan te bieden en vereisen dat de gebruikers van de infrastructuur over de 
capaciteit die zij hebben afgesloten op de secundaire markt kunnen onderhandelen. Bij de 
beoordeling van de in § 1, 1°, 2° en 5°, bedoelde criteria, wordt rekening gehouden met de 
resultaten van deze procedure van toewijzing van capaciteit. 
 
 De beslissing tot afwijking, met inbegrip van de in § 2 bedoelde voorwaarden, wordt 
behoorlijk met redenen omkleed en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, samen met het 
advies van de commissie. 
 
 § 4.  De minister maakt aan de Europese Commissie een afschrift over van elke aanvraag 
tot afwijking, onmiddellijk na de ontvangst hiervan. Hij geeft onverwijld kennis aan de 
Europese Commissie van de beslissing evenals van alle nuttige informatie in verband 
hiermee. Deze informatie kan aan de Europese Commissie in samengevoegde vorm worden 
meegedeeld om haar in staat te stellen om haar beslissing behoorlijk te staven. Deze 
informatie omvat meer bepaald : 
 
 a)  de gedetailleerde redenen op basis waarvan de afwijking werd toegekend of 
afgewezen, evenals een verwijzing naar § 1 waarin het specifieke punt of de relevante punten 
van die paragraaf worden vermeld waarop deze beslissing is gebaseerd, met inbegrip van de 
financiële gegevens die aantonen dat ze noodzakelijk was; 
 
 b)  de uitgevoerde analyse betreffende de gevolgen van de toekenning van de afwijking 
voor de concurrentie en de goede werking van de interne markt voor aardgas; 
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 c)  de redenen ter verantwoording van de duur en het aandeel van de totale capaciteit van 
de betrokken gasinstallatie waarvoor de afwijking wordt toegekend; 
 
 d)  indien de afwijking een interconnectie betreft, het resultaat van het overleg met de 
instanties van de andere betrokken lidstaten van de Europese Unie; en 
 
 e)  de bijdrage van de installatie tot de diversifiëring van de gasbevoorrading. 
 
 Binnen een termijn van twee maanden vanaf de dag volgend op de ontvangst van een 
kennisgeving, kan de Europese Commissie een beslissing nemen waarbij wordt vereist dat de 
beslissing om een afwijking toe te kennen wordt gewijzigd of ingetrokken. Deze termijn van 
twee maanden kan met een bijkomende periode van twee maanden worden verlengd indien de 
Europese Commissie bijkomende informatie vraagt. Deze bijkomende termijn loopt vanaf de 
dag volgend op de dag van de ontvangst van de bijkomende informatie. De aanvankelijke 
termijn van twee maanden kan ook met wederzijds akkoord tussen de Europese Commissie en 
de minister worden verlengd. 
 
 Indien de gevraagde inlichtingen niet binnen de in de aanvraag voorziene termijn worden 
geleverd, wordt de kennisgeving geacht te zijn ingetrokken, tenzij de termijn werd verlengd 
vóór hij was vervallen door het wederzijds akkoord tussen de Europese Commissie en de 
minister, of tenzij de minister de Europese Commissie heeft geïnformeerd, vóór het verlopen 
van de vastgestelde termijn, en door een met redenen omklede verklaring, dat hij de 
kennisgeving als volledig beschouwt. 
 
 De minister schikt zich binnen een termijn van een maand naar de beslissing van de 
Europese Commissie die de wijziging of de intrekking van de beslissing tot afwijking vraagt 
en brengt de Europese Commissie hiervan op de hoogte. 
 
 De goedkeuring van een beslissing tot afwijking door de Europese Commissie vervalt 
twee jaar na de invoering ervan indien de bouw van de installatie nog niet is aangevat, en vijf 
jaar na de invoering ervan indien de installatie nog niet operationeel is, behalve wanneer de 
Europese Commissie beslist dat de vertraging te wijten is aan belangrijke moeilijkheden die 
buiten de controle liggen van de begunstigde van de afwijking ». 
 

 B.24.3.6.  Uit de in B.24.3.5 weergegeven bepalingen blijkt dat artikel 15/5duodecies, 

§ 1, enkel de voorwaarden bepaalt waaraan de nieuwe infrastructuur moet beantwoorden en 

dat de procedure waarin de paragrafen 1ter tot 4 voorzien, betrekking heeft op beide in 

B.24.3.4 bedoelde installatietypes, zodat de grief niet gegrond is. 

 

 B.24.4.1.  Drie andere grieven worden afgeleid uit het feit dat artikel 15/5duodecies, 

§§ 1ter, 3 en 4, van de Gaswet, - weergegeven in B.24.3.5 - de Koning of de bevoegde 

minister bevoegdheden toekent die aan de CREG zouden moeten toebehoren krachtens 

artikel 36, leden 4, 6, 8 en 9, van de richtlijn 2009/73/EG. 
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 B.24.4.2.  Artikel 36, leden 4, 6, 8 en 9, van de voormelde richtlijn bepaalt : 

 

 « Artikel 36 – Nieuwe infrastructuur 
 
 […] 
 
 4.  Wanneer de infrastructuur in kwestie is gelegen op het grondgebied van meer dan één 
lidstaat, kan het Agentschap een advies aan de regulerende instanties van de lidstaten in 
kwestie doen toekomen, op basis waarvan zij een besluit kunnen nemen binnen twee maanden 
vanaf de datum waarop de laatste van de regulerende instanties een verzoek om een 
ontheffing heeft ontvangen. 
 
 Indien alle betrokken regulerende instanties binnen zes maanden vanaf de datum waarop 
de laatste van de regulerende instantie het verzoek om een ontheffing heeft ontvangen, 
overeenstemming hebben bereikt over dit verzoek, stellen zij het Agentschap op de hoogte 
van hun besluit. 
 
 Het Agentschap voert de taken waarmee de regulerende instanties van de betrokken 
lidstaten bij dit artikel worden belast, uit : 
 
 a)  indien alle betrokken regulerende instanties niet in staat zijn gebleken 
overeenstemming te bereiken binnen zes maanden na de datum waarop de laatste van deze 
regulerende instanties het verzoek om ontheffing heeft ontvangen, of 
 
 b)  naar aanleiding van een gezamenlijk verzoek van de betrokken regulerende instanties. 
 
 Alle betrokken regulerende instanties kunnen gezamenlijk verzoeken de in de derde 
alinea, onder a), bedoelde periode met ten hoogste drie maanden te verlengen. 
 
 […] 
 
 6.  Een ontheffing kan gelden voor het geheel of voor gedeelten van de capaciteit van de 
nieuwe infrastructuur, of van de bestaande infrastructuur met aanzienlijk verhoogde 
capaciteit. 
 
 Bij de besluitvorming over de ontheffing wordt per geval nagegaan of er voorwaarden 
gesteld moeten worden met betrekking tot de duur van de ontheffing en de niet-
discriminerende toegang tot de infrastructuur. Bij de vaststelling van deze voorwaarden wordt 
met name rekening gehouden met de aan te leggen extra capaciteit of de wijziging van de 
bestaande capaciteit, de looptijd van het project en de nationale omstandigheden. 
 
 Voordat een ontheffing wordt verleend, besluit de regulerende instantie, over de 
voorschriften en de mechanismen voor het beheer en/of de toewijzing van de capaciteit. De 
voorschriften omvatten de eis dat alle potentiële gebruikers van de infrastructuur wordt 
verzocht hun belangstelling voor het inkopen van capaciteit aan te geven alvorens de 
toewijzing van capaciteit in de nieuwe infrastructuur, inclusief voor eigen gebruik, 
plaatsvindt. De regulerende instantie eist dat de voorschriften voor het congestiebeheer de 
verplichting omvatten om ongebruikte capaciteit op de markt aan te bieden, en eist dat 
gebruikers van de infrastructuur het recht krijgen de door hen ingekochte capaciteit te 
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verhandelen op de secundaire markt. Bij haar beoordeling van de in lid 1, onder a), b) en e), 
van dit artikel bedoelde criteria houdt de regulerende instantie rekening met de resultaten van 
de capaciteitstoewijzingsprocedure. 
 
 Het ontheffingsbesluit, met inbegrip van eventuele voorwaarden als bedoeld in de tweede 
alinea van dit lid, wordt naar behoren met redenen omkleed en wordt gepubliceerd. 
 
 […] 
 
 8.  De regulerende instantie zendt de Commissie onverwijld na ontvangst een afschrift toe 
van ieder verzoek om ontheffing. Het besluit wordt door de bevoegde instantie onverwijld ter 
kennis van de Commissie gebracht, samen met alle relevante informatie over het besluit. De 
informatie kan in geaggregeerde vorm aan de Commissie worden voorgelegd om haar in staat 
te stellen een gefundeerd besluit te nemen. Deze informatie omvat in het bijzonder : 
 
 a)  de gedetailleerde redenen op grond waarvan de regelgevende instantie of de lidstaat de 
ontheffing heeft verleend of geweigerd, samen met een verwijzing naar lid 1 met inbegrip van 
de/het relevante punt(en) van dat lid waarop dit besluit is gebaseerd, met inbegrip van de 
financiële informatie ter staving van de noodzaak van een ontheffing; 
 
 b)  de analyse van de gevolgen ten aanzien van de mededinging en de efficiënte 
functionering van de interne markt voor aardgas die het verlenen van de ontheffing met zich 
brengt; 
 
 c)  de motivering omtrent de duur en het gedeelte van de totale capaciteit van de 
betrokken gasinfrastructuur waarvoor de ontheffing is verleend; 
 
 d)  indien de ontheffing betrekking heeft op een interconnector, het resultaat van het 
overleg met de betrokken regulerende instanties, en 
 
 e)  de bijdrage van de infrastructuur aan de diversifiëring van de gasvoorziening. 
 
 9.  Binnen twee maanden na ontvangst van een kennisgeving kan de Commissie een 
besluit nemen waarbij zij de kennisgevende instanties verzoekt het besluit tot verlening van 
een ontheffing te wijzigen of in te trekken. Deze termijn vangt aan op de dag volgende op die 
van de ontvangst van de kennisgeving. Die termijn van twee maanden kan met twee extra 
maanden worden verlengd indien de Commissie om aanvullende informatie verzoekt. Deze 
termijn vangt aan op de dag volgende op die van de ontvangst van de volledige informatie. De 
termijn van twee maanden kan ook worden verlengd wanneer zowel de Commissie als de 
betrokken regulerende instantie daarmee instemt. 
 
 Wanneer de opgevraagde informatie niet binnen de in het verzoek om informatie 
vastgestelde termijn wordt verstrekt, wordt de kennisgeving geacht te zijn ingetrokken tenzij, 
alvorens die termijn afloopt, de termijn is verlengd met de instemming van zowel de 
Commissie als de regulerende instantie of tenzij de regulerende instantie in een met redenen 
omklede verklaring de Commissie ervan op de hoogte heeft gebracht dat zij de kennisgeving 
als volledig beschouwt. 
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 De regulerende instantie voldoet binnen een termijn van een maand aan het besluit van de 
Commissie om het ontheffingsbesluit te wijzigen of in te trekken en stelt de Commissie 
daarvan in kennis. 
 
 De Commissie eerbiedigt het vertrouwelijke karakter van commercieel gevoelige 
informatie. 
 
 De goedkeuring van een ontheffingsbesluit door de Commissie verliest haar effect twee 
jaar na de vaststelling daarvan wanneer de bouw van de infrastructuur nog niet van start is 
gegaan, en na vijf jaar wanneer de infrastructuur nog niet operationeel is geworden, tenzij de 
Commissie vaststelt dat de vertraging het gevolg is van grote hindernissen die buiten de 
macht liggen van de persoon aan wie de ontheffing is verleend ». 
 

 B.24.4.3.  Ook al gaat het om een onachtzaamheid van de wetgever die de Ministerraad 

als « tikfout » omschrijft, toch zijn de bestreden bepalingen geen correcte omzetting van de 

overeenkomstige bepaling van de richtlijn, zodat het zesde subonderdeel van het tweede 

onderdeel van het eerste middel in die mate gegrond is. Bijgevolg dient artikel 76, 3° en 7°, 

van de bestreden wet te worden vernietigd in zoverre het de paragrafen 1ter, 3 en 4 in 

artikel 15/5duodecies van de Gaswet invoegt. 

 

 B.25.1.  In een zevende subonderdeel van het tweede onderdeel verwijt de verzoekende 

partij artikel 36, 2°, van de bestreden wet, dat artikel 23, § 1, van de Elektriciteitswet aanvult, 

dat het de aan de CREG toegewezen doelstelling die erin bestaat ervoor te zorgen dat de 

afnemers baat hebben bij een efficiënte werking van de markt, beperkt tot de eindafnemers, 

terwijl artikel 36, onder g), van de richtlijn 2009/72/EG, die beperking niet zou bevatten. 

 

 B.25.2.  De afdeling wetgeving van de Raad van State gaf in haar advies aan : 

 

 « Om in overeenstemming te zijn met artikel 36, g), van richtlijn 2009/72/EG moet aan 
het begin van het ontworpen artikel 23, § 1, tweede lid, 7°, het woord ‘ eindafnemers ’ 
vervangen worden door ‘ afnemers ’, en moet op het einde geschreven worden ‘ … en 
bijdragen tot het waarborgen van consumentenbescherming ’ » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, 
DOC 53-1725/001, p. 305). 
 

 B.25.3.  Wellicht wegens onachtzaamheid werd aan die opmerking gevolg gegeven in de 

Nederlandse tekst van artikel 23, § 1, tweede lid, 7°, maar niet in de Franse tekst. Het gaat dus 

om een materiële vergissing die, rekening houdend met de bewoordingen van de richtlijn en 

met de bedoeling van de wetgever, niet verhindert de bestreden bepaling te interpreteren in 

die zin dat zij zich niet tot de eindafnemers beperkt. 
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 B.25.4.  Onder voorbehoud van de in B.25.3 aangegeven interpretatie, is het zevende 

subonderdeel van het tweede onderdeel van het eerste middel niet gegrond. 

 

 B.25.5.  Hetzelfde geldt voor wat de bepalingen van de Gaswet betreft. 

 

 

 Ten aanzien van het tweede middel 

 

 B.26.  Het tweede middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 35 en 37 van de 

richtlijn 2009/72/EG, met de artikelen 39 en 41 van de richtlijn 2009/73/EG, met artikel 14 

van de verordening (EG) nr. 714/2009 en met artikel 13 van de verordening (EG) 

nr. 715/2009. 

 

 

 Eerste onderdeel 

 

 B.27.1.  In een eerste subonderdeel van het eerste onderdeel verwijt de verzoekende partij 

de artikelen 15 en 16 van de bestreden wet, die de artikelen 12, § 2, en 12bis, § 2, invoegen in 

de Elektriciteitswet, in strijd te zijn met artikel 35, leden 4 en 5, en artikel 37, leden 2, 4, 6 en 

10, van de richtlijn 2009/72/EG, en met artikel 14 van de verordening (EG) nr. 714/2009, in 

zoverre de bestreden bepalingen, inzake de tariefmethodologie, een minimaal overleg en een 

wetgevend kader zouden opleggen die afbreuk zouden doen aan haar onafhankelijkheid. 

 

 B.27.2.  Artikel 12, § 2, van de Elektriciteitswet bepaalt : 

 

 « § 2.  Na gestructureerd, gedocumenteerd en transparant overleg met de netbeheerder, 
werkt de commissie de tariefmethodologie uit die deze netbeheerder moet gebruiken voor het 
opstellen van diens tariefvoorstel. 
 
 De tariefmethodologie preciseert onder andere : 
 
 (i)  de definitie van de kostencategorieën die door de tarieven worden gedekt; 
 
 (ii)  de kostencategorieën waarop, in voorkomend geval, de bevorderende regelgeving 
van toepassing is; 
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 (iii)  de regels van de evolutie na verloop van tijd van de kosten bedoeld in (i), met 
inbegrip van de methode voor de bepaling van de parameters die zijn opgenomen in de 
evolutieformule; 
 
 (iv)  de regels voor de toewijzing van de kosten aan de categorieën van netgebruikers; 
 
 (v)  de algemene tariefstructuur en de tariefcomponenten. 
 
 Het overleg met de netbeheerder maakt het voorwerp uit van een akkoord tussen de 
commissie en deze beheerder. Bij gebrek aan een akkoord wordt het overleg ten minste 
gehouden als volgt : 
 
 1°  de commissie stuurt de oproeping voor in § 2, eerste lid, bedoelde 
overlegvergaderingen naar de netbeheerder samen met de documentatie betreffende de 
agendapunten van deze vergaderingen, binnen een redelijk termijn voorafgaand aan de 
vergaderingen in kwestie. De oproeping vermeldt de plaats, de datum en het uur van de 
vergadering, alsook de punten van de dagorde; 
 
 2°  na de vergadering stelt de commissie een ontwerp van proces verbaal op van de 
vergadering waarin de argumenten worden opgenomen die naar voren werden geschoven door 
de verschillende partijen en de vastgestelde punten waarover overeenstemmening en waarover 
geen overeenstemming bestond die zij ter goedkeuring verzendt naar de netbeheerder binnen 
een redelijke termijn na de vergadering; 
 
 3°  binnen een redelijke termijn na de ontvangst van het door de partijen goedgekeurde 
proces-verbaal van de commissie, verstuurt de netbeheerder naar de commissie zijn formeel 
advies over de tariefmethodologie dat het resultaat is van dit overleg, waarbij desgevallend de 
eventuele resterende punten waarover geen overeenstemming werd bereikt worden benadrukt. 
 
 In afwijking van de voorgaande bepalingen, kan de tariefmethodologie worden opgesteld 
door de commissie volgens een vastgestelde procedure van gemeenschappelijk akkoord met 
de netbeheerder op basis van een uitdrukkelijk transparant en niet-discriminerend akkoord ». 
 

 Artikel 12bis, § 2, is, mutatis mutandis, identiek. 

 

 B.27.3.  Artikel 37, lid 2, van de richtlijn 2009/72/EG heeft zelf het kader van het overleg 

op tariefvlak vastgesteld. Het bepaalt : 

 
 « Artikel 37 - Taken en bevoegdheden van de regulerende instantie 
 
 1.  De regulerende instantie heeft de volgende taken : 
 
 a)  vaststellen of goedkeuren, volgens transparante criteria, van transmissie- of 
distributietarieven of de berekeningsmethodes hiervoor; 
 
 […] 
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 Bij de uitvoering van haar taken als bedoeld in lid 1, raadpleegt de regulerende instantie 
de transmissiesysteembeheerders en werkt zij eventueel nauw samen met andere betrokken 
nationale instanties, zonder daarbij afbreuk te doen aan hun onafhankelijkheid, onverminderd 
hun eigen specifieke bevoegdheden en overeenkomstig de beginselen van betere regelgeving. 
 
 […] ». 
 

 De wetgever heeft dezelfde beginselen in acht genomen (Parl. St., Kamer, 2010-2011, 

DOC 53-1725/001, p. 44). 

 

 B.27.4.  Rekening houdend met hetgeen is gezegd in B.27.3, kunnen noch het 

voorafgaande overleg met het oog op het sluiten van een akkoord tussen de partijen, noch het 

minimale overleg bij gebrek aan een dergelijk akkoord worden beschouwd als een aantasting 

van de onafhankelijkheid van de CREG, maar blijken zij de uiting te zijn van een beginsel van 

behoorlijk bestuur dat de uitoefening van haar tariefbevoegdheid geenszins beperkt, 

aangezien, bij gebrek aan een akkoord tussen de partijen, artikel 12, § 2, vierde lid, de CREG 

toelaat de tariefmethodologie zelf vast te stellen. De verplichting die bij die gelegenheid op 

haar rust, namelijk het de netbeheerders mogelijk maken te beschikken over een « redelijke 

termijn » om hun advies mee te delen, blijkt niet overdreven, ermee rekening houdend dat die 

beheerders een dergelijk advies niet op nuttige wijze zouden kunnen uitbrengen zonder te 

hebben kunnen beschikken over de nodige tijd om studies uit te voeren teneinde met name 

hun prestaties en de waarde ervan te kunnen evalueren. 

 

 B.27.5.  De verzoekende partij bekritiseert ook de bestreden bepalingen in zoverre zij het 

overleg waarin zij voorzien, voorbehouden aan de netbeheerders, met uitsluiting van de 

gebruikers ervan. 

 

 De Ministerraad voert ten onrechte de niet-ontvankelijkheid van die grief aan, niet-

ontvankelijkheid die steunt op de ontstentenis van belang van de verzoekende partij : 

aangezien die laatste doet blijken van het vereiste belang om de vernietiging van de bestreden 

bepalingen te vorderen, is de exceptie niet gegrond. 

 

 Voor het overige kunnen de bestreden bepalingen niet strijdig worden geacht met de 

aangevoerde bepalingen ten aanzien van de rol van de netgebruikers, aangezien, enerzijds, uit 

de overweging 36 van de richtlijn 2009/72/EG blijkt dat het bepalen van die rol wordt 

overgelaten aan de lidstaten en, anderzijds, in het algemeen, de nationale regulerende 
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instanties zelf worden verzocht te waken over de naleving van de consumentenrechten 

(overweging 51 van de richtlijn 2009/72/EG). De regels inzake de ontvlechting van de 

eigendomsstructuren die ter zake zijn opgelegd door het recht van de Europese Unie, kunnen 

overigens voorkomen dat sommige netgebruikers worden bevoordeeld door de banden die zij 

met de netbeheerders zouden hebben. 

 

 B.27.6.  De verzoekende partij verwijt de bestreden bepalingen ten slotte erin te voorzien 

dat de tariefmethodologie de kostencategorieën moet preciseren waarop de stimulerende 

regelgeving betrekking heeft (artikel 12, § 2, tweede lid, ii), en artikel 12bis, § 2, tweede lid, 

ii), van de Elektriciteitswet). 

 

 Artikel 37, lid 8, van de richtlijn 2009/72/EG geeft het doel van de stimulerende 

regelgevingen aan : 

 

 « Artikel 37 - Taken en bevoegdheden van de regulerende instantie 
 
 […] 
 
 8.  Bij de vaststelling of goedkeuring van de tarieven of methoden en de 
balanceringsdiensten zorgen de regulerende instanties ervoor dat de transmissie- en 
distributiesysteembeheerders passende stimulansen krijgen, zowel op korte als op lange 
termijn, om de efficiëntie te verbeteren, de marktintegratie en de leverings- en 
voorzieningszekerheid te versterken en verwante onderzoeksactiviteiten te ondersteunen ». 
 

 Uit die bepaling kan worden afgeleid dat de nationale regulerende instanties ertoe 

gehouden zijn te voorzien in stimulerende maatregelen, maar zij machtigt de lidstaten niet 

ertoe te bepalen op welke kosten die maatregelen betrekking hebben. 

 

 B.27.7.  Het eerste subonderdeel van het eerste onderdeel van het tweede middel is 

derhalve gegrond in zoverre het betrekking heeft op de artikelen 12, § 2, tweede lid, ii), en 

12bis, § 2, tweede lid, ii), van de Elektriciteitswet. 

 

 B.27.8.  Hetzelfde geldt voor de bepalingen van de Gaswet. 

 

 B.27.9.  Bijgevolg dienen de artikelen 15 en 16 van de bestreden wet te worden 

vernietigd in zoverre ze artikel 12, § 2, tweede lid, ii), en artikel 12bis, § 2, tweede lid, ii), van 

de Elektriciteitswet wijzigen en dienen de artikelen 71 en 72 van de bestreden wet te worden 



119 

vernietigd in zoverre ze respectievelijk artikel 15/5bis, § 2, tweede lid, ii), en artikel 15/5ter, 

§ 2, tweede lid, ii), van de Gaswet wijzigen. 

 

 B.28.1.  In een tweede subonderdeel van het eerste onderdeel verwijt de verzoekende 

partij de artikelen 15 en 16 van de bestreden wet, die de artikelen 12, § 3, eerste lid, en 12bis, 

§ 3, eerste lid, van de Elektriciteitswet wijzigen, in strijd te zijn met de bepalingen van de 

richtlijn 2009/72/EG die de onafhankelijkheid van de nationale regulerende instantie 

waarborgen, in zoverre zij de CREG ertoe verplichten aan de Kamer van 

volksvertegenwoordigers een ontwerp van tariefmethodologie voor te leggen. 

 

 B.28.2.  Artikel 12, § 3, van de Elektriciteitswet bepaalt : 

 

 « § 3.  De commissie deelt haar ontwerp van tariefmethodologie, het geheel van de 
stukken met betrekking tot het overleg met de netbeheerder alsook alle documenten die zij 
noodzakelijk acht voor de motivering van haar beslissing met betrekking tot de 
tariefmethodologie mee aan de Kamer van volksvertegenwoordigers, met inachtneming van 
de vertrouwelijkheid van de commercieel gevoelige informatie met betrekking tot de 
leveranciers of de netgebruikers, de persoonsgegevens en/of de gegevens waarvan de 
vertrouwelijkheid beschermd wordt krachtens bijzondere wetgeving. 
 
 De commissie publiceert op haar website de toepasselijke tariefmethodologie, het geheel 
van de stukken met betrekking tot het overleg met de netbeheerder en alle documenten die zij 
nuttig acht voor de motivering van haar beslissing betreffende de tariefmethodologie, met 
inachtneming van de vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige gegevens betreffende de 
leveranciers of de netgebruikers, persoonsgegevens en/of gegevens waarvan de 
vertrouwelijkheid wordt beschermd krachtens bijzondere wetgeving ». 
 

 Artikel 12bis, § 3, is, mutatis mutandis, identiek. 

 

 B.28.3.  De bestreden bepalingen zijn niet van dien aard dat zij afbreuk doen aan de 

onafhankelijkheid van de CREG, aangezien de verplichting waarin zij voorzien, is beperkt tot 

een mededelingsplicht die geen enkele beperking van de bevoegdheden van de CREG 

impliceert en die past in de parlementaire controle die de Kamer van volksvertegenwoordigers 

uitoefent over de overheden; de memorie van toelichting van het wetsontwerp dat de 

bestreden wet is geworden stelt te dezen die verplichting in de volgende bewoordingen voor : 

 

 « Dit artikel voorziet eveneens dat de CREG verplicht is om de Kamer van 
volksvertegenwoordigers op de hoogte te stellen van zijn methodologieontwerp door hem een 
kopie van dit ontwerp over te maken. De Kamer van volksvertegenwoordigers kan deze 
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documenten in een parlementaire commissie onderzoeken en kan een verslag opstellen 
waarbij zorg wordt gedragen voor de naleving van de vertrouwelijkheid van de commercieel 
gevoelige en/of persoonsgegevens » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1725/001, p. 45). 
 

 Overweging 34 van de richtlijn 2009/72/EG heeft de uitoefening van een dergelijke 

controle zelf aanvaard : 

 

 « Om de interne markt voor elektriciteit goed te laten functioneren, moeten de 
energieregulators besluiten kunnen nemen over alle relevante reguleringskwesties en moeten 
zij volledig onafhankelijk zijn van alle andere publieke of particuliere belangen. Dit sluit 
rechterlijke toetsing en parlementair toezicht overeenkomstig het constitutionele recht van de 
lidstaten niet uit ». 
 

 B.28.4.  Het tweede subonderdeel van het tweede onderdeel van het tweede middel is niet 

gegrond. 

 

 B.28.5.  Hetzelfde geldt voor de bepalingen van de Gaswet. 

 

 B.29.1.  In een derde subonderdeel van het eerste onderdeel verwijt de verzoekende partij 

de artikelen 15 en 16 van de bestreden wet, die de artikelen 12, § 4, eerste lid, eerste zin, en 

12bis, § 4, eerste lid, eerste zin, van de Elektriciteitswet wijzigen, in strijd te zijn met de 

artikelen 35, lid 4, en 37, leden 1, 4, 6, onder a), en 10, van de richtlijn 2009/72/EG, door haar 

ertoe te verplichten haar methodes inzake de totstandkoming van de tariefmethodologie zes 

maanden op voorhand aan de netbeheerders mee te delen en in zoverre zij aldus een injunctie 

van de Regering in de uitoefening van de bevoegdheden van de CREG vormen. 

 

 B.29.2.  Artikel 12, § 4, eerste lid, van de Elektriciteitswet bepaalt : 

 

 « § 4.  De tariefmethodologie die is vastgesteld krachtens § 3 en die van toepassing is op 
de vaststelling van het tariefvoorstel wordt meegedeeld aan de netbeheerder ten laatste zes 
maanden vóór de datum waarop het tariefvoorstel moet worden ingediend bij de commissie. 
De wijzingen moeten gemotiveerd worden ». 
 

 Artikel 12bis, § 4, eerste lid, is, mutatis mutandis, identiek. 
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 B.29.3.  Dergelijke bepalingen vormen geen injunctie die de wetgever aan de CREG zou 

richten en de onafhankelijkheid van de CREG zou kunnen bedreigen. Zij passen in het 

perspectief van artikel 37, lid 2, van de richtlijn 2009/72/EG en van de « beginselen van 

betere regelgeving » waarnaar reeds is verwezen in B.15.4, in zoverre zij het de netbeheerders 

mogelijk maken te beschikken over de nodige tijd om evenwichtige tarieven voor te stellen. 

 

 B.29.4.  Het derde subonderdeel van het eerste onderdeel van het tweede middel is niet 

gegrond. 

 

 B.29.5.  Hetzelfde geldt voor de bepalingen van de Gaswet. 

 

 B.30.1.  In een vierde subonderdeel van het eerste onderdeel verwijt de verzoekende 

partij de artikelen 15 en 16 van de bestreden wet, die de artikelen 12, §§ 7 en 8, en 12bis, §§ 7 

en 8, van de Elektriciteitswet wijzigen, in strijd te zijn met de artikelen 35, leden 4 en 5, en 

37, leden 1, 4, onder a), 6 en 10, van de richtlijn 2009/72/EG, in zoverre de bestreden 

bepalingen afbreuk zouden doen aan haar onafhankelijkheid door haar een procedure voor de 

goedkeuring van de tarieven en een regeling van voorlopige tarieven op te leggen. Aan de 

netbeheerders en de aan hen verbonden gebruikers zouden zij daarnaast een voordeel 

toekennen dat discriminerend is ten opzichte van de andere gebruikers en de consumenten. 

 

 B.30.2.  Artikel 12, §§ 7 en 8, van de Elektriciteitswet bepaalt : 

 

 « § 7.  De commissie onderzoekt het tariefvoorstel, beslist over de goedkeuring van deze 
en deelt haar gemotiveerde beslissing mee aan de netbeheerder met inachtneming van de 
invoerings- en goedkeuringsprocedure voor de tarieven. 
 
 § 8.  De invoerings- en goedkeuringsprocedure voor de tariefvoorstellen maakt het 
voorwerp uit van een akkoord tussen de commissie en de netbeheerder. Bij gebrek aan een 
akkoord, is de procedure de volgende : 
 
 1°  de netbeheerder dient binnen een redelijke termijn voor het einde van het laatste jaar 
van elke lopende gereguleerde periode zijn tariefvoorstel in, vergezeld van het budget, voor 
de volgende gereguleerde periode in de vorm van het rapporteringsmodel dat vastgesteld 
wordt door de commissie overeenkomstig § 5; 
 
 2°  het tariefvoorstel, vergezeld van het budget, wordt per drager en tegen 
ontvangstbevestiging in drie exemplaren overgezonden aan de commissie. De netbeheerder 
zendt eveneens een elektronische versie over op basis waarvan de commissie, indien nodig, 
het tariefvoorstel, vergezeld van budget, kan bewerken; 
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 3°  binnen een redelijke termijn na ontvangst van het tariefvoorstel, vergezeld van het 
budget, bevestigt de commissie aan de netbeheerder per brief per drager met 
ontvangstbevestiging, evenals per e-mail, de volledigheid van het dossier of bezorgt zij hem 
een lijst van bijkomende inlichtingen die het moet verstrekken. Binnen een redelijke termijn, 
na ontvangst van de hierboven bedoelde brief waarin hem bijkomende inlichtingen werden 
gevraagd, verstrekt de netbeheerder aan de commissie in drie exemplaren per brief per drager 
met ontvangstbevestiging deze inlichtingen. De netbeheerder bezorgt eveneens een 
elektronische versie van de antwoorden en bijkomende gegevens aan de commissie; 
 
 4°  binnen een redelijke termijn na ontvangst van het tariefvoorstel bedoeld in 2° of, in 
voorkomend geval, binnen een redelijke termijn na ontvangst van de antwoorden en de 
bijkomende inlichtingen van de netbeheerder, bedoeld in 3°, brengt de commissie de 
netbeheerder per brief per drager en tegen ontvangstbevestiging op de hoogte van haar 
beslissing tot goedkeuring van zijn voorstel of van haar ontwerp van beslissing tot weigering 
van het betrokken tariefvoorstel, vergezeld van het betrokken budget. 
 
 In haar ontwerp van beslissing tot weigering van het tariefvoorstel, vergezeld van het 
budget, geeft de commissie op gemotiveerde wijze aan welke punten de netbeheerder moet 
aanpassen om een beslissing tot goedkeuring van de commissie te verkrijgen. De commissie 
heeft de bevoegdheid om aan de netbeheerder te vragen om zijn tariefvoorstel te wijzigen om 
ervoor te zorgen dat dit proportioneel is en op niet-discriminerende wijze wordt toegepast; 
 
 5°  indien de commissie het tariefvoorstel, vergezeld van het budget, van de netbeheerder 
afwijst in haar ontwerp van beslissing tot weigering van het tariefvoorstel, vergezeld van het 
budget, kan de netbeheerder, binnen een redelijke termijn na de ontvangst van dit ontwerp van 
beslissing zijn bezwaren hieromtrent meedelen aan de commissie. 
 
 Deze bezwaren worden per drager en tegen ontvangstbevestiging overhandigd aan de 
commissie, alsook in elektronische vorm. 
 
 Op zijn verzoek wordt de netbeheerder, binnen een redelijke termijn na ontvangst van het 
ontwerp van beslissing tot weigering van het tariefvoorstel, vergezeld van het budget, gehoord 
door de commissie. 
 
 Desgevallend, dient de netbeheerder, binnen een redelijke termijn na ontvangst van het 
ontwerp van beslissing tot weigering van het tariefvoorstel, vergezeld van het budget, per 
drager en tegen ontvangstbevestiging in drie exemplaren, zijn aangepast tariefvoorstel, 
vergezeld van het budget, in bij de commissie. De netbeheerder bezorgt eveneens een 
elektronische kopie aan de commissie. 
 
 Binnen een redelijke termijn na verzending door de commissie van het ontwerp van de 
beslissing tot weigering van het tariefvoorstel, vergezeld van het budget, of, in voorkomend 
geval, binnen een redelijke termijn na ontvangst van de bezwaren en het aangepaste 
tariefvoorstel, vergezeld van het budget, brengt de commissie de netbeheerder per brief per 
drager en tegen ontvangstbevestiging, evenals elektronisch, op de hoogte van haar beslissing 
tot goedkeuring of weigering van het in voorkomend geval aangespaste tariefvoorstel, 
vergezeld van het budget. 
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 6°  indien de netbeheerder zijn verplichtingen niet nakomt binnen de termijnen zoals 
bepaald in de punten 1° tot 5°, of indien de commissie een beslissing heeft genomen tot 
weigering van het tariefvoorstel, vergezeld van het budget, of van het aangepaste 
tariefvoorstel, vergezeld van het aangepaste budget, zijn voorlopige tarieven van kracht tot 
alle bezwaren van de netbeheerder of van de commissie zijn uitgeput of totdat over de 
twistpunten tussen de commissie en de netbeheerder een akkoord wordt bereikt. De 
commissie is bevoegd om te besluiten tot passende compenserende maatregelen na overleg 
met de netbeheerder indien de definitieve tarieven afwijken van de tijdelijke tarieven; 
 
 7°  in geval van overgang naar nieuwe diensten en/of een aanpassing van bestaande 
diensten kan de netbeheerder binnen de gereguleerde periode aan de commissie een 
geactualiseerde tariefvoorstel ter goedkeuring voorleggen. Dit geactualiseerd tariefvoorstel 
houdt rekening met het door de commissie goedgekeurde tariefvoorstel, zonder de integriteit 
van de bestaande tariefstructuur te wijzigen. 
 
 Het geactualiseerde voorstel wordt ingediend door de netbeheerder en door de commissie 
behandeld overeenkomstig de geldende procedure, bedoeld in de punten 1° tot 6°, met dien 
verstande dat de bedoelde termijnen gehalveerd worden; 
 
 8°  indien er zich tijdens een gereguleerde periode uitzonderlijke omstandigheden 
voordoen, onafhankelijk van de wil van de netbeheerder, kan deze op elk ogenblik binnen de 
gereguleerde periode een gemotiveerde vraag tot herziening van zijn tariefvoorstel ter 
goedkeuring voorleggen aan de commissie voor wat de komende jaren van de gereguleerde 
periode betreft. 
 
 De gemotiveerde vraag tot herziening van het tariefvoorstel wordt door de netbeheerder 
ingediend en door de commissie behandeld overeenkomstig de toepasselijke procedure 
bedoeld in de voorafgaande punten 1° tot 6°, met dien verstande dat de bedoelde termijnen 
gehalveerd worden; 
 
 9°  de commissie past, onverminderd haar mogelijkheid om de kosten te controleren in 
het licht van de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, het niveau van de door 
de netbeheerder toegepaste toeslagen aan alle wijzigingen van openbare dienstverplichtingen 
aan, met name gewestelijke, die op hem van toepassing zijn binnen de drie maanden na het 
verzenden door de netbeheerder van dergelijke wijzigingen. De netbeheerder zendt deze 
wijzigingen zo spoedig mogelijk over aan de commissie zodra ze in werking zijn getreden; 
 
 10°  de commissie publiceert op haar website, op een transparante wijze, de stand van 
zaken van de goedkeuringsprocedure van de tariefvoorstellen evenals, in voorkomend geval, 
de tariefvoorstellen die neergelegd worden door de netbeheerders ». 
 

 Artikel 12bis, §§ 7 en 8, is, mutatis mutandis, identiek. 

 

 B.30.3.  De bestreden bepalingen passen in het perspectief van artikel 37, lid 2, van de 

richtlijn 2009/72/EG en van de « beginselen van betere regelgeving » waarnaar reeds is 

verwezen. Geen enkele van de voorschriften ervan doet afbreuk aan de 

beslissingsbevoegdheid van de CREG; de voorwaarden inzake termijn en motivering waarin 
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zij voorzien in de procedure voor de goedkeuring van de tarieven, vormen de uiting van een 

beginsel van behoorlijk bestuur en kunnen het nemen van adequate beslissingen bevorderen. 

Die moeten worden genomen met inaanmerkingneming van, met name, de kosten die de 

netbeheerders dragen, zoals wordt aangegeven in overweging 36 van de richtlijn 2009/72/EG. 

Een dergelijke vereiste veronderstelt dat de beheerder beschikt over redelijke termijnen 

teneinde die te kunnen evalueren. 

 

 B.30.4.  De artikelen 12, § 8, 6°, en 12bis, § 8, 6°, van de Elektriciteitswet bepalen 

weliswaar de gevallen waarin de voorlopige tarieven zullen worden toegepast en de duur van 

de toepassing ervan in bewoordingen die nauwkeuriger zijn dan die van artikel 37, lid 10, van 

de richtlijn 2009/72/EG, dat bepaalt : 

 

 « Artikel 37 - Taken en bevoegdheden van de regulerende instantie 
 
 […] 
 
 10.  […] In geval van vertraging bij de vaststelling van transmissie- en distributietarieven 
hebben de regulerende instanties de bevoegdheid om transmissie- en distributietarieven en de 
berekeningswijzen hiervan voorlopig vast te stellen of goed te keuren en een besluit te nemen 
over passende compensatiemaatregelen indien de definitieve transmissie- en 
distributietarieven of berekeningswijzen afwijken van deze voorlopige tarieven of 
berekeningswijzen ». 
 

 Er kan evenwel worden aanvaard dat de wetgever, na procedures voor de totstandkoming 

van de tarieven en het minimale overleg in de bestreden bepalingen te hebben ingevoerd, in 

het licht daarvan de « [gevallen] van vertraging bij de vaststelling van […] tarieven » bedoeld 

in artikel 37, lid 10, en de toepassingsduur van de voorlopige tarieven kon preciseren : 

aangezien die procedures de vaststelling van de tarieven binnen redelijke termijnen kunnen 

waarborgen, vermocht de wetgever zich ertoe te beperken alleen te voorzien in de toepassing 

van voorlopige tarieven tot de toepassing van definitieve tarieven. 

 

 B.30.5.  Het argument van de Ministerraad volgens hetwelk de verzoekende partij niet 

zou doen blijken van een belang bij het middel wanneer zij de bestreden bepalingen verwijt 

alleen te voorzien in een overleg tussen de CREG en de netbeheerders, dient om dezelfde 

motieven als die welke zijn vermeld in B.27.5, te worden verworpen. 
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 Inhoudelijk is het argument van de verzoekende partij evenmin gegrond, aangezien, zoals 

eveneens in B.27.5 is aangegeven, de rechten van de consumenten en van de netgebruikers 

worden beschermd door de CREG. 

 

 B.30.6.  Het vierde subonderdeel van het tweede onderdeel van het tweede middel is niet 

gegrond. 

 

 B.30.7.  Hetzelfde geldt voor de bepalingen van de Gaswet. 

 

 B.31.1.  In een tweede onderdeel verwijt de verzoekende partij de artikelen 15 en 16 van 

de bestreden wet, die de artikelen 12, §§ 5 en 14, en 12bis, §§ 5 en 14, van de 

Elektriciteitswet wijzigen, in strijd te zijn met de artikelen 35, leden 4 en 5, en 37, leden 1, 4 

en 6, onder b), van de richtlijn 2009/72/EG, in zoverre de bestreden bepalingen de CREG 

ertoe zouden verplichten « richtsnoeren » na te leven. 

 

 B.31.2.  Artikel 12, §§ 5 en 14, van de Elektriciteitswet bepaalt : 

 

 « § 5.  De commissie stelt de tariefmethodologie op met inachtneming van volgende 
richtsnoeren : 
 
 1°  de tariefmethodologie moet exhaustief en transparant zijn, teneinde het de 
netbeheerder mogelijk te maken om zijn tariefvoorstel op deze enkele basis op te stellen. Het 
bevat de elementen die verplicht moeten voorkomen in het tariefvoorstel. Het definieert 
rapporteringsmodellen die moeten worden gebruikt door de netbeheerder; 
 
 2°  de tariefmethodologie moet toelaten om het geheel van de kosten op efficiënte wijze 
te dekken die noodzakelijk of efficiënte zijn voor de uitvoering van de wettelijke of 
reglementaire verplichtingen die op de netbeheerder rusten alsook voor de uitoefening van 
zijn activiteit van beheer van het transmissienet of netten met een transmissiefunctie; 
 
 3°  de tariefmethodologie stelt het aantal jaren van de gereguleerde periode vast dat 
aanvangt op 1 januari. De jaarlijkse tarieven die hieruit voortvloeien worden bepaald bij 
toepassing van de voor die periode toepasselijke tariefmethodologie; 
 
 4°  de tariefmethodologie maakt de evenwichtige ontwikkeling mogelijk van het 
transmissienet en de netten met een transmissiefunctie, in overeenstemming met het 
ontwikkelingsplan van de netbeheerder bedoeld in artikel 13 en de investeringsplannen zoals 
in voorkomend geval goedgekeurd door de bevoegde overheden; 
 
 5°  de eventuele criteria voor de verwerping van bepaalde kosten zijn niet-discriminerend 
en transparant; 
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 6°  de tarieven zijn niet-discriminerend en proportioneel. Zij respecteren een transparante 
toewijzing van de kosten; 
 
 7°  de structuur van de tarieven bevordert het rationeel gebruik van energie en 
infrastructuren; 
 
 8°  de verschillende tarieven zijn uniform op het grondgebied dat door het net van de 
netbeheerder bediend wordt; 
 
 9°  de normale vergoeding van in de gereguleerde activa geïnvesteerde kapitalen moet de 
netbeheerder in staat stellen om de noodzakelijke investeringen voor de uitoefening van zijn 
opdrachten te verwezenlijken. 
 
 In geval van onderscheid in behandeling van de kapitalen of van de duur van de 
afschrijvingen tussen de netbeheerders, wordt het onderscheid naar behoren gemotiveerd door 
de commissie; 
 
 10°  de compensatiediensten van de onevenwichten van de Belgische regelzone worden 
op de meest kostefficiënte wijze verzekerd en leveren aan de gebruikers van het net geëigende 
stimuli opdat zij hun injectie en hun afname in evenwicht brengen. De met deze diensten 
verbonden tarieven zijn billijk, niet discriminerend en gebaseerd op objectieve criteria; 
 
 11°  de netto kosten voor de openbare dienstverplichtingen die worden opgelegd door 
deze wet, het decreet of de ordonnantie en hun uitvoeringsbesluiten, worden verrekend in de 
tarieven op een transparante en niet-discriminerende wijze, conform de toepasselijke 
wettelijke en reglementaire bepalingen; 
 
 12°  de belastingen, alsook de taksen en bijdragen van alle aard en de toeslagen die 
worden opgelegd door deze wet en haar uitvoeringsbesluiten, het decreet of de ordonnantie en 
hun uitvoeringsbesluiten, worden toegevoegd aan de tarieven op transparante en niet-
discriminerende wijze, rekening houdend met de toepasselijke wettelijke en reglementaire 
bepalingen; 
 
 13°  de aankopen van goederen en diensten die verricht worden met inachtneming van de 
wetgeving inzake overheidsopdrachten worden verondersteld te zijn verricht aan de 
marktprijs, onder voorbehoud van, desgevallend, de beoordelingsbevoegdheid van de 
commissie en zonder afbreuk te doen, wat de ondersteunende diensten betreft, aan de 
bepalingen van artikel 12quinquies; 
 
 14°  de methodologie bepaalt de nadere regels voor de integratie en controle van de 
gestrande kosten bestaande uit de niet-gekapitaliseerde lasten voor het aanvullend pensioen of 
het pensioen van de publieke sector, die worden betaald aan personeelsleden die een 
gereguleerde elektriciteitstransmissieactiviteit of voor elektriciteitstransmissie bedoelde 
activiteit hebben verricht, die verschuldigd zijn voor de jaren vóór de liberalisering krachtens 
statuten, collectieve arbeidsovereenkomsten of andere voldoende geformaliseerde 
overeenkomsten, die werden goedgekeurd vóór 30 april 1999, of die worden betaald aan hun 
rechthebbenden of vergoed aan hun werkgever door een netbeheerder, die in de tarieven 
kunnen worden opgenomen; 
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 15°  de saldi alsook hun verdeling over de volgende gereguleerde periodes worden 
bepaald op transparante en niet-discriminerende wijze; 
 
 16°  er wordt rekening gehouden met de bestaande objectieve verschillen tussen 
transmissienetbeheerders die niet kunnen worden weggewerkt op initiatief van de 
netbeheerder. 
 
 Iedere beslissing die gebruik maakt van vergelijkende technieken integreert kwalitatieve 
parameters en is gebaseerd op homogene, transparante, betrouwbare gegevens en gegevens 
die gepubliceerd zijn of integraal mededeelbaar zijn in de motivering van de beslissing van de 
commissie. 
 
 Het redelijk karakter van de kosten wordt beoordeeld door vergelijking met de 
overeenstemmende kosten van bedrijven die een vergelijkbare activiteit hebben onder 
vergelijkbare omstandigheden en rekening houdend met de reglementaire of gereguleerde 
specificiteit die bestaan onder andere in de uitgevoerde internationale vergelijkingen; 
 
 17°  de tarieven voor het gebruik van het transmissienet of voor de netten met een 
transmissiefunctie, die van toepassing zijn op productie-eenheden, kunnen verschillen naar 
gelang van de technologie van deze eenheden en van de datum van de ingebruikname ervan. 
Deze tarieven worden bepaald rekening houdend met ieder criterium dat door de commissie 
relevant wordt geacht, zoals een benchmarking met de buurlanden, teneinde 's lands 
bevoorradingszekerheid door een daling van de concurrentiekracht van de betrokken 
productie-eenheden niet in het gedrang te brengen. In het tariefvoorstel vergezeld van het 
budget bedoeld in § 8, motiveert de netbeheerder deze verschillen; 
 
 18°  de productiviteitsinspanningen die eventueel aan de netbeheerder worden opgelegd, 
mogen op lange of op korte termijn de veiligheid van personen en goederen noch de 
continuïteit van de levering in het gedrang brengen; 
 
 19°  de kruissubsidiëring tussen gereguleerde en niet-gereguleerde activiteiten is niet 
toegelaten; 
 
 20°  de tarieven moedigen de netbeheerder aan om de prestaties te verbeteren, de 
integratie van de markt en de bevoorradingszekerheid te bevorderen alsook aan onderzoek en 
ontwikkeling te doen die nodig zijn voor zijn activiteiten; 
 
 21°  de tarieven voor noodelektriciteit voor de kwalitatieve 
warmtekrachtkoppelinginstallaties die op het transmissienet of op netten met een 
transmissiefunctie aangesloten zijn, worden opgenomen bij de tarieven voor de 
ondersteunende diensten. Deze tarieven zijn voornamelijk afhankelijk van het 
elektriciteitsverbruik voor de nood- en onderhoudsbehoeften van de 
warmtekrachtkoppelinginstallaties; 
 
 22°  wat de uitbreidingen van installaties of nieuwe installaties voor de transmissie van 
elektriciteit erkend als zijnde van nationaal of Europees belang betreft, kan de 
tariefmethodologie bedoeld in § 2 specifieke bepalingen voorzien inzake vergoeding van de 
kapitalen die noodzakelijk zijn voor de financiering ervan, die gunstiger zijn dan de normale 
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vergoeding van de kapitalen bedoeld in § 5, 9°, alsook specifieke bepalingen inzake de 
dekking van de kosten teneinde hun realisatie te bevorderen en teneinde hun ontwikkeling op 
lange termijn mogelijk te maken. 
 
 Worden erkend als van nationaal of Europees belang, de investeringen gerealiseerd door 
de netbeheerder die bijdragen tot ‘s lands bevoorradingszekerheid en/of de optimalisatie van 
de werking van grensoverschrijdende interconnecties met in voorkomend geval 
faseverdraaiende transformatoren en die alzo de ontwikkeling vergemakkelijken van de 
nationale en Europese interne markt of die bijdragen tot de nationale opvang van productie op 
basis van hernieuwbare energiebronnen die ofwel rechtstreeks zijn aangesloten op het 
transmissienet ofwel onrechtstreeks via de distributienetten. De investeringen van nationaal of 
Europees belang betreffen de installaties die : 
 
 -  bestaande verbindingen versterken of nieuwe verbindingen creëren van het net beheerd 
door de netbeheerder met behulp van de technologie van gelijkstroom (DC); 
 
 -  bestaande verbindingen versterken of nieuwe verbindingen creëren beheerd door de 
netbeheerder die zijn gelegen in mariene gebieden over dewelke België haar rechtsmacht 
uitoefent; 
 
 -  bestaande grensoverschrijdende interconnectoren versterken of nieuwe 
grensoverschrijdende interconnectoren creëren of die voortkomen uit de uitbreiding van de 
capaciteit van deze interconnectoren; 
 
 23°  de kosten bedoeld in de punten 11°, 12° en 14°, de financiële lasten, de kosten voor 
de ondersteunende diensten en de andere kosten dan deze bedoeld in § 2 (ii) worden niet 
onderworpen aan een bevorderende regelgeving; 
 
 24°  de tarieven strekken ertoe een juist evenwicht te bieden tussen de kwaliteit van de 
gepresteerde diensten en de prijzen die door de eindafnemers worden gedragen. 
 
 De commissie kan de kosten van de netbeheerder toetsen aan de toepasselijke wettelijke 
en reglementaire bepalingen. 
 
 […] 
 
 § 14.  Tegen de door de commissie vastgestelde tariefmethodologie alsook tegen de door 
haar genomen beslissingen betreffende de tariefvoorstellen in uitvoering van deze 
tariefmethodologie, kan een beroep worden ingesteld door elke persoon die een belang 
aantoont bij het hof van beroep te Brussel met toepassing van artikel 29bis. 
 
 Zulk beroep kan onder andere worden ingesteld indien : 
 
 -  de beslissing van de commissie de richtsnoeren bedoeld in dit artikel niet in acht neemt; 
 
 -  de beslissing van de commissie niet in overeenstemming is met het algemene 
energiebeleid, zoals gedefinieerd in de Europese, federale en gewestelijke wet- en 
regelgeving; 
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 -  de beslissing van de commissie niet de noodzakelijke middelen waarborgt voor de 
realisatie van de investeringen van de netbeheerder en de instandhouding van de 
infrastructuur of de uitvoering van haar wettelijke opdracht ». 
 

 Artikel 12bis, §§ 5 en 14, is, mutatis mutandis, identiek. 

 

 B.31.3.  Artikel 35, lid 4, van de richtlijn 2009/72/EG waarborgt de onafhankelijkheid 

van de nationale regulerende instanties, maar maakt het de regeringen van de lidstaten 

mogelijk om, binnen de daarin bepaalde perken, « algemene beleidsrichtsnoeren » te 

definiëren. 

 

 Het bepaalt : 

 

 « Artikel 35 - Aanwijzing en onafhankelijkheid van regulerende instanties 
 
 […] 
 
 4.  De lidstaten waarborgen de onafhankelijkheid van de regulerende instantie en zorgen 
ervoor dat zij haar bevoegdheid op onpartijdige en transparante wijze uitoefent. Te dien einde 
waken de lidstaten erover dat de regulerende instantie, bij de uitvoering van de 
reguleringstaken die haar bij deze richtlijn en de aanverwante wetgeving zijn opgelegd : 
 
 a)  juridisch gescheiden en functioneel onafhankelijk is van enige andere publieke of 
particuliere entiteit; 
 
 b)  ervoor zorgt dat haar personeel en de personen die belast zijn met haar beheer : 
 
 i)  onafhankelijk zijn van marktbelangen, en 
 
 ii)  bij het verrichten van de reguleringstaken geen directe instructies verlangen of 
ontvangen van regeringen of andere publieke of particuliere entiteiten. Eventuele nauwe 
samenwerking met andere bevoegde nationale instanties of de toepassing van algemene 
beleidsrichtsnoeren van de overheid die geen verband houden met de in artikel 37 genoemde 
reguleringstaken, worden door dit voorschrift onverlet gelaten ». 
 

 B.31.4.  De memorie van toelichting van het wetsontwerp dat de bestreden wet is 

geworden, geeft het doel aan dat de wetgever nastreefde met de aanneming van de bepalingen 

betreffende de richtsnoeren : 

 

 « De door dit artikel voorziene algemene richtsnoeren […] zijn gebaseerd op deze die 
voorzien zijn in andere Lidstaten van de Europese Unie, met name in Frankrijk en in 
Duitsland alsook op de ervaring van België ter zake sedert de vrijmaking van de 
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elektriciteitsmarkt. Zij houden rekening met de opmerkingen geformuleerd door de afdeling 
wetgeving van de Raad van State in haar advies nr. 49.570/3 van 31 mei 2011 teneinde de 
volledige onafhankelijkheid van de CREG te garanderen. 
 
 Zij hebben met name tot doel om de dekking van het geheel van de kosten te waarborgen 
die noodzakelijk zijn voor de TNB voor het efficiënt beheer van zijn net alsook voor de 
evenwichtige ontwikkeling van dit net. 
 
 […] 
 
 In lijn met het Derde Energiepakket alsook met richtlijn 2009/28/EG, beogen deze 
richtsnoeren eveneens om het rationeel energiegebruik alsook de productie van elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen te promoten door de mogelijkheid van verschillende tarieven 
voor het gebruik van het transmissienet volgens de energiemix van de elektriciteitsproductie-
installaties te voorzien. Richtlijn 2009/72/EG stelt aldus als een van de doelstellingen van de 
reguleringsautoriteit deze vast van ‘ de toegang van nieuwe productiecapaciteit tot het net 
vergemakkelijken, met name door de belemmeringen voor de toegang van nieuwkomers op de 
markt en van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen weg te nemen ’. 
Richtlijn 2009/28/EG verplicht eveneens de Lidstaten tot aanname van maatregelen om de 
toegang tot en de aansluiting op elektriciteitsnetten van nieuwe productie-eenheden die 
gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen te faciliteren. Voor de toepassing van 
verschillende tarieven wordt door de CREG rekening gehouden met ieder pertinent criterium, 
zoals het algemene energiebeleid alsook met alle heffingen of belastingen die in België reeds 
werden opgelegd aan de verschillende productie-eenheden. 
 
 Deze richtsnoeren begunstigen tevens de bescherming van de consumenten. De tarieven 
moeten aldus gericht zijn op het aanbieden van een juist evenwicht tussen de kwaliteit van de 
geleverde diensten en de prijzen gedragen door de eindgebruikers » (Parl. St., Kamer, 2010-
2011, DOC 53-1725/001, pp. 43-44). 
 

 B.31.5.1.  Er dient te worden nagegaan of de verschillende aspecten van de in de door de 

CREG bestreden bepalingen opgenomen richtsnoeren afbreuk doen aan haar bevoegdheden of 

aan haar onafhankelijkheid. 

 

 B.31.5.2.  In zoverre zij bepalen dat de tariefmethodologie exhaustief en transparant moet 

zijn, sluiten de bestreden bepalingen aan bij de vereiste van transparantie geformuleerd in het 

voormelde artikel 35, lid 4, eerste alinea, eerste zin, van de richtlijn 2009/72/EG, dat vereist 

dat de tarieven worden vastgesteld volgens transparante criteria, en bij een beginsel van 

behoorlijk bestuur dat veronderstelt dat de netbeheerders hun tariefvoorstellen kunnen 

uitwerken terwijl zij beschikken over alle daartoe noodzakelijke elementen. 

 

 B.31.5.3.  In zoverre zij bepalen dat de tariefmethodologie het mogelijk moet maken alle 

kosten van de beheerder te dekken, impliceren de bestreden bepalingen niet, in tegenstelling 
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tot wat de verzoekende partij aanvoert, dat de tarieven kosten dekken die niet noodzakelijk 

zouden zijn of geen kosten dekken die dat wel zouden zijn, aangezien die bepalingen de 

kosten beogen « die noodzakelijk […] zijn voor de uitvoering van de wettelijke of 

reglementaire verplichtingen die op de netbeheerder rusten ». Zelfs los van het feit dat de 

artikelen 12, § 8, 8°, en 12bis, § 8, 8°, van de Elektriciteitswet het de beheerder mogelijk 

maken om aan de CREG een aanvraag tot herziening van haar tariefvoorstel voor te leggen 

« indien er zich […] uitzonderlijke omstandigheden voordoen », waardoor rekening kan 

worden gehouden met kosten die noodzakelijk zouden blijken, staat het aan de CREG het 

noodzakelijke karakter van die kosten te beoordelen. Indien dat karakter vaststaat, dienen die 

kosten door de tarieven te worden gedekt. 

 

 B.31.5.4.  In zoverre zij erin voorzien dat de tarieven rekening houden met de nettokosten 

van de bij de wetten en reglementen opgelegde opdrachten van openbare dienst, beletten de 

bestreden bepalingen de CREG niet om, in het licht van wat die opdrachten veronderstellen, 

na te gaan hoe de netbeheerders die kosten doorberekenen in hun tarieven; aangezien die 

opdrachten van openbare dienst door de gewesten kunnen worden gedefinieerd, kan de 

federale wetgever overigens niet worden verweten dat niet te hebben gedaan. 

 

 B.31.5.5.  In zoverre zij erin voorzien dat de bij de wet en reglementen opgelegde 

belastingen, taksen, bijdragen en toeslagen aan de tarieven worden toegevoegd, beletten de 

bestreden bepalingen de CREG niet erover te waken dat de netbeheerders zich houden aan de 

bepalingen die die financiële lasten vaststellen; de begrippen belastingen, taksen, bijdragen en 

toeslagen in die bepalingen kunnen overigens niet als onduidelijk worden aangemerkt, 

aangezien de wetten en reglementen de financiële lasten bepalen waarmee rekening moet 

worden gehouden en de CREG overigens, zoals de Ministerraad vaststelt, ervaring heeft met 

die begrippen. 

 

 B.31.5.6.  In zoverre zij erin voorzien dat de tariefmethodologie wordt vastgesteld door te 

veronderstellen dat de aankopen van goederen en diensten die verricht worden met 

inachtneming van de wetgeving inzake overheidsopdrachten aan de marktprijs zijn verricht, 

vormen de bestreden bepalingen geen tussenkomst van de wetgever in de tariefbevoegdheid 

van de CREG : aangezien het zowel aan de CREG als aan de netbeheerders staat rekening te 

houden met de wetgeving op de overheidsopdrachten en zich daaraan te houden, is het in de 

bestreden bepalingen opgenomen vermoeden verantwoord. 
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 B.31.5.7.  In zoverre zij erin voorzien dat de saldi en de verdeling ervan over de volgende 

gereguleerde periodes op transparante en niet-discriminerende wijze worden bepaald, zijn de 

bestreden bepalingen in overeenstemming met het hiervoor aangehaalde 

transparantievereiste : zij beperken zich ertoe aan te geven hoe de eventuele saldi moeten 

worden bepaald; zij houden geenszins in dat de saldi noodzakelijkerwijs worden verdeeld 

over de volgende gereguleerde periodes en beletten de CREG niet haar bevoegdheid ten 

aanzien van de eventuele verdeling ervan uit te oefenen. 

 

 B.31.5.8.  In zoverre zij erin voorzien dat de technieken voor de vergelijking van de 

netbeheerders waarvan de CREG gebruik maakt om haar beslissingen te nemen, 

« kwalitatieve parameters » omvatten en steunen op homogene, transparante, betrouwbare en 

in de motivering van die beslissingen vermelde gegevens, sluiten de bestreden bepalingen aan 

bij artikel 3, lid 3, van de richtlijn 2009/72/EG en bij bijlage I ervan, die vereist dat de 

consument met name beschikt over kwalitatieve diensten en homogene, transparante, 

betrouwbare en bekendgemaakte gegevens; de bestreden bepalingen beperken de keuze van 

de door de CREG gebruikte parameters niet, en de gegevens die zij op grond van artikel 38 

van de voormelde richtlijn kan verkrijgen, kunnen voor haar noodzakelijke vergelijkende 

kwalitatieve gegevens zijn. In zoverre zij vereisen dat de vergelijkingen gebeuren onder 

bedrijven met een soortgelijke activiteit onder vergelijkbare omstandigheden, steunen de 

bestreden bepalingen evenzo op het hiervoor vermelde vereiste van homogeniteit, waarbij de 

vergelijking van situaties die niet met elkaar vergelijkbaar zijn, niet verantwoord is. De 

grieven in verband met de invorderingen door de distributienetbeheerders van de kosten met 

betrekking tot de opdrachten van openbare dienst en de belastingen, taksen, bijdragen en 

toeslagen en de grieven in verband met de stimulerende regelgevingen dienen ten slotte op 

dezelfde wijze te worden beantwoord als in B.27.6, B.31.5.4 en B.31.5.5. 

 

 B.31.5.9.  In zoverre zij ten slotte erin voorzien dat de tarieven voor noodelektriciteit 

worden opgenomen bij de tarieven voor de ondersteunende diensten, doen de bestreden 

bepalingen geen afbreuk aan de bevoegdheden van de CREG : de opname van de tarieven 

voor noodelektriciteit van de installaties op basis van hernieuwbare energiebronnen en 

warmtekrachtkoppeling in de tariefmethodologie vormt immers een stimulans voor de 

bevordering van de hernieuwbare energiebronnen overeenkomstig de richtlijn 2009/28/EG 

van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 « ter bevordering van het gebruik 

van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van 
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Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG », waarvan de overwegingen 22 en 27 

bepalen : 

 

 « (22)  Om de doelstellingen van deze richtlijn te kunnen verwezenlijken, dienen de 
Gemeenschap en de lidstaten aanzienlijke financiële middelen uit te trekken voor onderzoek 
en ontwikkeling op het gebied van technologieën voor energie uit hernieuwbare bronnen. Het 
Europees Instituut voor innovatie en technologie dient met name hoge prioriteit te geven aan 
het onderzoek en de ontwikkeling van technologieën op het gebied van energie uit 
hernieuwbare bronnen. 
 
 […] 
 
 (27)  Overheidssteun is nodig om de doelstellingen van de Gemeenschap in verband met 
de uitbreiding van de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen te 
verwezenlijken, vooral zolang de elektriciteitsprijzen op de interne markt niet de volledige 
milieu- en sociale kosten en voordelen van de gebruikte energiebronnen weerspiegelen ». 
 

 Hoewel het juist is dat, zoals de verzoekende partij aangeeft, de installaties voor 

warmtekrachtkoppeling niet uitdrukkelijk worden beoogd door de voormelde 

richtlijn 2009/28/EG, is die energie, zoals de Ministerraad aangeeft, wanneer zij wordt 

geproduceerd met behulp van hernieuwbare energiebronnen, hernieuwbare energie in de zin 

van artikel 2, onder a), van die richtlijn. 

 

 B.31.6.  Het tweede onderdeel van het tweede middel is niet gegrond. 

 

 B.31.7.  Hetzelfde geldt voor de bepalingen van de Gaswet. 

 

 

 Derde onderdeel 

 

 B.32.1.  In een eerste subonderdeel van het derde onderdeel verwijt de verzoekende partij 

de artikelen 15 en 16 van de bestreden wet, die de artikelen 12, § 4, tweede lid, en 12bis, § 4, 

tweede lid, van de Elektriciteitswet wijzigen, in strijd te zijn met de artikelen 35, leden 4 en 5, 

en 37, leden 2, 4, 6 en 10, van de richtlijn 2009/72/EG, in zoverre de bestreden bepalingen 

voorzien in de onveranderlijkheid van de tariefmethodologieën tijdens de gereguleerde 

periode en in zoverre, behoudens de instemming van de netbeheerders, de in de methodologie 

aangebrachte wijzigingen alleen van toepassing kunnen zijn vanaf de volgende tariefperiode. 
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 B.32.2.  Artikel 12, § 4, tweede lid, van de Elektriciteitswet bepaalt : 

 

 « Deze tariefmethodologie blijft van toepassing gedurende de hele tariefperiode, met 
inbegrip van de eindbalans die betrekking heeft op deze periode. Wijzigingen aangebracht 
tijdens de periode aan de tariefmethodologie, conform de bepalingen van § 2, zijn slechts van 
toepassing vanaf de volgende tariefperiode, behoudens uitdrukkelijk transparant en niet-
discriminerend akkoord tussen de commissie en de netbeheerder ». 
 

 Artikel 12bis, § 4, tweede lid, is, mutatis mutandis, identiek. 

 

 B.32.3.  Uit artikel 37, leden 6 en 8, van de richtlijn 2009/72/EG vloeit voort dat de 

nationale regulerende instanties ertoe gehouden zijn, enerzijds, te voorzien in stimulerende 

maatregelen op lange termijn om de netbeheerders met name ertoe aan te moedigen de 

prestaties en de voorzieningszekerheid te verbeteren en, anderzijds, de tariefmethodologieën 

voldoende op voorhand vóór de inwerkingtreding ervan te bepalen. Die bepalingen impliceren 

dat de netbeheerders moeten kunnen overgaan tot langetermijninvesteringen en derhalve de 

zekerheid moeten hebben over een bepaalde stabiliteit of voorzienbaarheid van de prijzen en 

van de tariefmethodologieën. Die vereiste van voorzienbaarheid, reeds aanwezig in 

richtlijn 2003/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 « betreffende 

gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en houdende intrekking 

van Richtlijn 96/92/EG - Verklaringen met betrekking tot ontmantelings- en 

afvalbeheeractiviteiten » (artikel 23, lid 2), verantwoordt de onveranderlijkheid van de 

tarieven tijdens de gereguleerde periode en die onveranderlijkheid kan zelfs de consument 

beschermen overeenkomstig artikel 3, lid 3, van de richtlijn 2009/72/EG. Zij vormt geen 

onevenredige maatregel, aangezien het nieuwe artikel 12, § 8, 9°, van de Elektriciteitswet het 

mogelijk maakt de tariefmethodologie tijdens de gereguleerde periode aan te passen teneinde 

rekening te houden met nieuwe openbaredienstverplichtingen of op verzoek van de 

netbeheerders, wanneer zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen of nieuwe diensten 

worden aangeboden of de bestaande diensten worden gewijzigd. 

 

 B.32.4.  Het akkoord van de netbeheerders waarvan de toepassing van een wijziging van 

de tariefmethodologieën tijdens de gereguleerde periode afhankelijk is, kan aan hen geen 

voorrecht geven dat discriminerend zou zijn ten opzichte van de netgebruikers en de  
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consumenten, daar die laatstgenoemden niet gebonden zijn aan de investeringsvereisten en de 

voorzieningszekerheid waaraan de netbeheerders gebonden zijn. 

 

 B.32.5.  Het eerste subonderdeel van het derde onderdeel van het tweede middel is niet 

gegrond. 

 

 B.32.6.  Hetzelfde geldt voor de bepalingen van de Gaswet. 

 

 B.33.1.  In een tweede subonderdeel van het derde onderdeel verwijt de verzoekende 

partij de artikelen 15 en 16 van de bestreden wet, die de artikelen 12, § 9, en 12bis, § 9, van 

de Elektriciteitswet wijzigen, in strijd te zijn met de artikelen 35, leden 4 en 5, en 37, leden 2, 

4, 6 en 10, van de richtlijn 2009/72/EG, in zoverre zij de onveranderlijkheid van de tarieven 

zouden opleggen, alsook de verplichting om de continuïteit van de tarieven te verzekeren 

tijdens de volgende gereguleerde periodes. 

 

 B.33.2.  Artikel 12, § 9, van de Elektriciteitswet bepaalt : 

 

 « § 9.  De commissie stelt een tariefmethodologie op en oefent haar tariefbevoegdheid uit 
om aldus een stabiele en voorzienbare regulering te bevorderen die bijdraagt tot de goede 
werking van de vrijgemaakte markt en die de financiële markt in staat stelt om met een 
redelijke zekerheid de waarde van de netbeheerder te bepalen. Ze waakt over het behoud van 
de continuïteit van de beslissingen die zij heeft genomen in de loop van de voorgaande 
gereguleerde periodes, onder andere inzake de waardering van de gereguleerde activa ». 
 

 Artikel 12bis, § 9, is, mutatis mutandis, identiek. 

 

 B.33.3.  De grief is niet gegrond om de in B.32.3 en B.32.4 aangegeven redenen. 

 

 B.33.4.  Het tweede subonderdeel van het derde onderdeel van het tweede middel is niet 

gegrond. 

 

 B.33.5.  Hetzelfde geldt voor de bepalingen van de Gaswet. 

 

 B.34.1.  In een derde subonderdeel van het derde onderdeel verwijt de verzoekende partij 

artikel 21 van de bestreden wet, dat artikel 13, § 3, van de Elektriciteitswet aanvult, in strijd te 
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zijn met de artikelen 35, leden 4 en 5, en 37, lid 6, van de richtlijn 2009/72/EG, in zoverre het 

de minister mogelijk maakt een herziening van de tariefmethodologieën aan te vragen. 

 

 B.34.2.  Artikel 13, § 3, van de Elektriciteitswet bepaalt : 

 

 « § 3.  Indien de commissie, na raadpleging van de netbeheerder, vaststelt dat de 
investeringen voorzien in het ontwikkelingsplan de netbeheerder niet in de mogelijkheid 
stellen om op een adequate en doeltreffende wijze aan de capaciteitsbehoeften te voldoen, kan 
de minister de netbeheerder verplichten om het ontwikkelingsplan aan te passen teneinde aan 
deze situatie te verhelpen binnen een redelijke termijn. Deze aanpassing gebeurt 
overeenkomstig de procedure bepaald in § 1, eerste lid. 
 
 De minister kan bovendien aan de commissie vragen om zich uit te spreken over de 
noodzaak om al dan niet de met toepassing van artikel 12 vastgestelde tariefmethodologieën 
om de financieringsmiddelen van de overwogen investeringen te waarborgen te herzien ». 
 

 B.34.3.  De bevoegdheid waarover de minister beschikt krachtens de bestreden bepaling, 

is hem toegekend teneinde de financiering van de aangegane investeringen te verzekeren; in 

de memorie van toelichting wordt erop gewezen dat de betrokken investeringen de 

investeringen zijn die de netbeheerder realiseert om de voorzieningszekerheid van het land te 

waarborgen : 

 

 « Teneinde toe te laten aan de TNB om zijn ontwikkelingsplan te realiseren en in het 
bijzonder het geheel van noodzakelijke investeringen om de bevoorradingszekerheid van 
elektriciteit te kunnen garanderen, voorziet dit artikel, in de lijn van het advies van de afdeling 
wetgeving van de Raad van State nr. 49.570/3 van 31 mei 2011, in de mogelijkheid van de 
minister die energie onder zijn bevoegdheid heeft om aan de CREG te vragen zich uit te 
spreken over de noodzakelijkheid om de methodologie die zij vaststelt op het gebied van 
tarifering, teneinde de financiering van deze investeringen te verzekeren. 
 
 Het past, bij de lezing van het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State 
nr. 49.570/3 van 31 mei 2011, op te merken dat deze bepaling het gevolg is van een 
samenkomen van de bevoegdheden van de regering en van de CREG : de eerste treedt op 
basis van zijn bevoegdheden inzake bevoorradingszekerheid op en de tweede is bevoegd 
inzake tarieven. Deze bepaling garandeert, verre van het aantasten van de onafhankelijkheid 
van de CREG, het optreden van de minister tot wiens bevoegdheden energie behoort voor de 
bevoorradingszekerheid waarbij ten volle de bevoegdheden van de CREG gerespecteerd 
worden » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1725/001, p. 49). 
 

 Daar het monitoren van de voorzieningszekerheid ressorteert onder de lidstaten krachtens 

artikel 3, lid 1, van de richtlijn 2005/89/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

18 januari 2006 inzake maatregelen om de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening en de 
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infrastructuurinvesteringen te waarborgen en artikel 4 van de richtlijn 2009/72/EG, en 

rekening houdend met de overwegingen 5 en 25 van de voormelde richtlijn 2009/72/EG, heeft 

de wetgever geen onverantwoorde maatregel genomen door de minister toe te staan op 

zodanige wijze te handelen dat die zekerheid wordt gewaarborgd. 

 

 B.34.4.  Het derde subonderdeel van het derde onderdeel van het tweede middel is niet 

gegrond. 

 

 B.34.5.  Hetzelfde geldt voor de bepalingen van de Gaswet. 

 

 B.35.1.  In een vierde subonderdeel van het derde onderdeel verwijt de verzoekende partij 

de artikelen 15 en 16 van de bestreden wet, die de artikelen 12, § 8, 7°, 8° en 9°, en 12bis, § 8, 

7°, 8° en 9°, van de Elektriciteitswet wijzigen, in strijd te zijn met de artikelen 35, leden 4 en 

5, en 37, leden 1, 4, onder a), 6 en 10, van de richtlijn 2009/72/EG, in zoverre die bestreden 

bepalingen het de netbeheerders mogelijk maken aan de CREG een voorstel te richten tot 

wijziging van de tarieven gedurende de gereguleerde periode, hetgeen afbreuk zou doen aan 

de bevoegdheden en aan de beslissingsbevoegdheid van de CREG. 

 

 B.35.2.  Artikel 12, § 8, 7°, 8° en 9°, van de Elektriciteitswet bepaalt : 

 

 « § 8.  De invoerings- en goedkeuringsprocedure voor de tariefvoorstellen maakt het 
voorwerp uit van een akkoord tussen de commissie en de netbeheerder. Bij gebrek aan een 
akkoord, is de procedure de volgende : 
 
 […] 
 
 7°  in geval van overgang naar nieuwe diensten en/of een aanpassing van bestaande 
diensten kan de netbeheerder binnen de gereguleerde periode aan de commissie een 
geactualiseerde tariefvoorstel ter goedkeuring voorleggen. Dit geactualiseerd tariefvoorstel 
houdt rekening met het door de commissie goedgekeurde tariefvoorstel, zonder de integriteit 
van de bestaande tariefstructuur te wijzigen. 
 
 Het geactualiseerde voorstel wordt ingediend door de netbeheerder en door de commissie 
behandeld overeenkomstig de geldende procedure, bedoeld in de punten 1° tot 6°, met dien 
verstande dat de bedoelde termijnen gehalveerd worden; 
 
 8°  indien er zich tijdens een gereguleerde periode uitzonderlijke omstandigheden 
voordoen, onafhankelijk van de wil van de netbeheerder, kan deze op elk ogenblik binnen de 
gereguleerde periode een gemotiveerde vraag tot herziening van zijn tariefvoorstel ter 
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goedkeuring voorleggen aan de commissie voor wat de komende jaren van de gereguleerde 
periode betreft. 
 
 De gemotiveerde vraag tot herziening van het tariefvoorstel wordt door de netbeheerder 
ingediend en door de commissie behandeld overeenkomstig de toepasselijke procedure 
bedoeld in de voorafgaande punten 1° tot 6°, met dien verstande dat de bedoelde termijnen 
gehalveerd worden; 
 
 9°  de commissie past, onverminderd haar mogelijkheid om de kosten te controleren in 
het licht van de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, het niveau van de door 
de netbeheerder toegepaste toeslagen aan alle wijzigingen van openbare dienstverplichtingen 
aan, met name gewestelijke, die op hem van toepassing zijn binnen de drie maanden na het 
verzenden door de netbeheerder van dergelijke wijzigingen. De netbeheerder zendt deze 
wijzigingen zo spoedig mogelijk over aan de commissie zodra ze in werking zijn getreden ». 
 

 Artikel 12bis, § 8, 7°, 8° en 9°, is, mutatis mutandis, identiek. 

 

 B.35.3.  Uit de voormelde artikelen 12, § 8, 7°, 8° en 9°, en 12bis, § 8, 7°, 8° en 9°, blijkt 

dat de omstandigheden waarin de netbeheerder een herziening van de tarieven tijdens de 

tariefperiode kan aanvragen, beperkt zijn tot de hypothese van de invoering van nieuwe 

diensten of de aanpassing van bestaande diensten en tot de hypothese van uitzonderlijke 

omstandigheden. Een dergelijke mogelijkheid, verantwoord door de noodzaak om het de 

beheerder mogelijk te maken de in B.32.3 beoogde investeringen te financieren die hij doet 

met het oog op de verbetering van de prestaties en de voorzieningszekerheid, doet geen 

afbreuk aan de bevoegdheden van de CREG, aangezien zij haar bevoegdheid inzake de 

eindbeslissing behoudt. 

 

 B.35.4.  De bij de artikelen 12, § 8, 9°, en 12bis, § 8, 9°, aan de CREG opgelegde 

verplichting om de tarieven aan te passen volgens de opdrachten van openbare dienst vloeit 

harerzijds voort uit het feit dat zij, krachtens artikel 36, onder h), van de richtlijn 2009/72/EG, 

ertoe gehouden is maatregelen te nemen teneinde een hoog niveau van universele en openbare 

dienstverlening te verzekeren. 

 

 B.35.5.  Ten slotte kan het gegeven dat een herzieningsaanvraag alleen kan worden 

ingediend door de netbeheerders, met uitsluiting van de consumenten en de gebruikers, het 

discriminerende karakter van de bestreden maatregel niet aantonen, om de reeds in B.32.4 

aangegeven redenen. 
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 B.35.6.  Het vierde subonderdeel van het derde onderdeel van het tweede middel is niet 

gegrond. 

 

 B.35.7.  Hetzelfde geldt voor de bepalingen van de Gaswet. 

 

 

 Vierde onderdeel 

 

 B.36.1.  In een vierde onderdeel verwijt de verzoekende partij de artikelen 15 en 16 van 

de bestreden wet, die de artikelen 12, § 14, en 12bis, § 14, van de Elektriciteitswet wijzigen, 

in strijd te zijn met de artikelen 35, leden 1 en 4, en 37, leden 2, eerste alinea, 6 en 17, van de 

richtlijn 2009/72/EG, in zoverre de bestreden bepalingen het mogelijk maken tegen de 

beslissingen van de CREG beroepen in te stellen voor jurisdictionele organen die de 

discretionaire beoordelingen van de onafhankelijke overheid die de CREG is, ter discussie 

kunnen stellen, hetgeen afbreuk zou doen aan het beginsel van de scheiding der machten. 

 

 B.36.2.  Artikel 12, § 14, van de Elektriciteitswet bepaalt : 

 

 « § 14.  Tegen de door de commissie vastgestelde tariefmethodologie alsook tegen de 
door haar genomen beslissingen betreffende de tariefvoorstellen in uitvoering van deze 
tariefmethodologie, kan een beroep worden ingesteld door elke persoon die een belang 
aantoont bij het hof van beroep te Brussel met toepassing van artikel 29bis. 
 
 Zulk beroep kan onder andere worden ingesteld indien : 
 
 -  de beslissing van de commissie de richtsnoeren bedoeld in dit artikel niet in acht neemt; 
 
 -  de beslissing van de commissie niet in overeenstemming is met het algemene 
energiebeleid, zoals gedefinieerd in de Europese, federale en gewestelijke wet- en 
regelgeving; 
 
 -  de beslissing van de commissie niet de noodzakelijke middelen waarborgt voor de 
realisatie van de investeringen van de netbeheerder en de instandhouding van de 
infrastructuur of de uitvoering van haar wettelijke opdracht ». 
 

 Artikel 12bis, § 14, heeft dezelfde draagwijdte. 

 

 B.36.3.  Die bepalingen dienen te worden gelezen in samenhang met artikel 29bis van 

dezelfde wet, dat niet is gewijzigd en dat bepaalt : 
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 « § 1.  Elke persoon die een belang aantoont kan bij het hof van beroep te Brussel, 
zetelend zoals in kort geding, een beroep instellen tegen alle beslissingen van de commissie, 
waaronder die welke hierna worden opgesomd : 
 
 […] 
 
 § 2.  De grond van de zaak wordt voorgelegd aan het hof van beroep van Brussel dat 
uitspraak doet met volle rechtsmacht ». 
 

 B.36.4.  De bevoegdheid met volle rechtsmacht waarover het Hof van Beroep te Brussel 

beschikt om uitspraak te doen over de beroepen waarin de bestreden bepalingen voorzien, 

maakt het dat Hof van Beroep niet mogelijk zich te begeven op het terrein van de 

opportuniteit, wat onverenigbaar zou zijn met de beginselen die de verhoudingen regelen 

tussen het bestuur en de rechtscolleges. 

 

 Zij maakt het dat Hof daarentegen mogelijk de beslissingen van de CREG te vernietigen 

en te herzien, uitspraak te doen over de grond van het geschil door de externe en interne 

wettigheid van die beslissingen na te gaan en door te onderzoeken of die in feite gegrond zijn, 

uitgaan van correcte juridische kwalificaties en niet kennelijk onevenredig zijn in het licht van 

de aan de CREG voorgelegde elementen. 

 

 De uitoefening van een dergelijke controle tast het beginsel van de scheiding der machten 

niet aan. 

 

 B.36.5.  De onafhankelijkheid van de CREG wordt evenmin bedreigd door de bestreden 

bepalingen, aangezien de richtlijn 2009/72/EG, krachtens welke de onafhankelijkheid van de 

nationale regulerende instanties wordt gewaarborgd, zelf erin voorziet dat hun beslissingen 

het voorwerp kunnen uitmaken van een « beroep […] bij een instantie die onafhankelijk is 

van de betrokken partijen en van regeringen » door de benadeelde partijen (artikel 37, lid 17). 

Overweging 34 geeft in dat verband aan : 

 

 « Om de interne markt voor elektriciteit goed te laten functioneren, moeten de 
energieregulators besluiten kunnen nemen over alle relevante reguleringskwesties en moeten 
zij volledig onafhankelijk zijn van alle andere publieke of particuliere belangen. Dit sluit 
rechterlijke toetsing en parlementair toezicht overeenkomstig het constitutionele recht van de 
lidstaten niet uit. [...] ». 
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 B.36.6.  De CREG voert ten onrechte aan dat de bestreden bepalingen discriminaties 

onder de rechtzoekenden zouden teweegbrengen naar gelang van de voordelen die zij halen 

uit haar beslissingen en hun hoedanigheid. De beroepen staan, krachtens die bepalingen, 

immers open voor « elke persoon die een belang aantoont » en het staat aan de rechter na te 

gaan of dat belang al dan niet aangetoond is. Er kan evenmin sprake zijn van discriminatie 

onder rechtzoekenden naargelang zij zijn onderworpen aan een beroepsregeling die al dan niet 

voldoet aan het beginsel van de scheiding der machten, aangezien in B.36.4 is aangetoond dat 

de bij de bestreden wet bepaalde regeling daarmee in overeenstemming is. 

 

 B.36.7.  Het vierde onderdeel van het tweede middel is niet gegrond. 

 

 B.36.8.  Hetzelfde geldt voor de bepalingen van de Gaswet. 

 

 

 Vijfde onderdeel 

 

 B.37.1.  In een vijfde onderdeel verwijt de verzoekende partij artikel 4, 6°, van de 

bestreden wet, dat artikel 4, § 5, van de Elektriciteitswet wijzigt, in strijd te zijn met de 

artikelen 35, leden 4 en 5, en 37, leden 2, eerste alinea, en 6, onder a) en b), van de 

richtlijn 2009/72/EG, in zoverre de bestreden bepalingen voorzien in een steunmechanisme 

voor de nieuwkomers dat afbreuk zou doen aan haar tariefbevoegdheid en aan het beginsel 

van niet-retroactiviteit en dat discriminerend zou zijn. 

 

 B.37.2.  Artikel 4, § 5, van de Elektriciteitswet bepaalt : 

 

 « Voor de nieuwe productie-installaties waarvan de productievergunninghouder in het 
voorgaande jaar, alleen of met de installaties van vennootschappen die met hem zijn 
verbonden, niet meer dan 5 % van de totale productie in de Belgische regelzone heeft 
geproduceerd, en voor zover zij niet vallen onder het toepassingsgebied van artikel 7 of van 
gelijkwaardige gewestelijke mechanismes voor de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare 
energiebronnen of kwalitatieve warmtekrachtkoppeling, is de prijs voor de compensatie van 
kwartuuronevenwichten kleiner dan 125 MWh, gebaseerd op de benoemingen, gelijk aan de 
marktreferentieprijs, waarop een correctiefactor wordt toegepast voor de eerste vijfenzeventig 
dagen van injectie op het net zoals geprogrammeerd door de houder van de 
productievergunning en genomineerd aan de netbeheerder. Deze correctiefactor wordt 
vastgesteld door de commissie bij toepassing van artikel 12 teneinde de nieuwe installaties 
bedoeld in dit lid te bevorderen. Bij wijze van overgangsmaatregel, totdat de commissie 
voornoemde correctiefactor vaststelt, stemt deze laatste factor overeen met de minimale 
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tarifaire boete zoals vastgesteld door de commissie bij toepassing van artikel 12. Voor 2011 
zal deze maatregel uitwerking hebben ongeacht de datum van de eerste injectie van de nieuwe 
productie-installatie op het net gedurende dit jaar ». 
 

 B.37.3.  De doelstellingen van die bepaling zijn in de parlementaire voorbereiding als 

volgt voorgesteld : 

 

 « De bedoeling van deze maatregel is dus tweeledig : 
 
 -  tegemoet komen aan de bedreigingen die wegen op de bevoorradingszekerheid; 
 
 -  versterking van de concurrentie op de Belgische elektriciteitsmarkt door meer 
flexibiliteit te bieden aan nieuwkomers gedurende de proefperiode van hun nieuwe productie-
eenheden » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1725/003, p. 7); 
 

 « Wat de bevoorradingszekerheid betreft, wordt het risico van de ontoereikende 
productiecapaciteit in België algemeen erkend. Dit werd reeds in 2007 aan de kaak gesteld in 
een studie van de CREG (F)070927-CDC-715 over de ontoereikende productiecapaciteit van 
elektriciteit in België (studie van de CREG (F)070927-CDC-715 van 27 september 2007 over 
‘ de ontoereikende productiecapaciteit van elektriciteit in België ’, hierna ‘ studie van de 
CREG over de ontoereikende productiecapaciteit van elektriciteit ’). 
 
 Deze studie wijst op het risico van de ontoereikende productiecapaciteit van België die de 
goede werking van de interne markt kan schaden en op de noodzaak om de nodige middelen 
te bepalen om de afstemming tussen elektriciteitsaanbod en -vraag in België voor de komende 
jaren te verzekeren. 
 
 Ook het eindverslag van de Groep GEMIX (eindverslag van 30 september 2009 genaamd 
‘ Welke is de ideale energiemix voor België tegen 2020 en 2030 ? ’, www.economie.fgov.be) 
benadrukt de belangrijke risico’s van de ontoereikende productiecapaciteit van België en de 
afhankelijkheid ten opzichte van invoer van elektriciteit uit buurlanden (pp. 12, 41 en 43). 
 
 Teneinde de risico’s voor de bevoorradingszekerheid inzake elektriciteit in België te 
voorkomen, bleken nieuwe productieinstallaties onontbeerlijk. Er moet echter worden 
vastgesteld dat onze markt niet erg aantrekkelijk is voor de vestiging van nieuwe 
productieeenheden : de aansluiting van dergelijke installaties op het elektriciteitsnet is 
bijzonder kostelijk. De risico’s op onevenwicht met betrekking tot de nominaties zijn 
eveneens ontmoedigend : dergelijke onevenwichten worden bestraft met balancingtarieven die 
erg hoog zijn. De nieuwe productieeenheden zijn echter verplicht om bij wijze van proef te 
injecteren op het net vóór de volledige industriële indienstname. Tijdens deze proefperiode, 
zijn de nieuwe productieeenheden over het algemeen in onevenwicht ten opzichte van hun 
nominaties en worden er bijgevolg tariefboetes op hen toegepast. 
 
 De maatregelen ter bevordering van de installatie, de ontwikkeling en de implementatie 
van nieuwe productie-eenheden voor elektriciteit dienen bijgevolg te worden aangepast. 
 

http://www.economie.fgov.be/
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 Wat de bevordering van de concurrentie betreft, wordt de Belgische elektriciteitsmarkt 
gekenmerkt door de marktmacht van de historische speler die over ruim 70 % van de 
geïnstalleerde capaciteit beschikt en over een afschrijving van zijn activa. Deze marktmacht 
werd recent nog vastgesteld door de CREG in de studie (F)110908-CDC-1079 over ‘ de 
wetsvoorstellen betreffende de nucleaire heffing ’ van 8 september 2011 (p. 50, 
www.creg.be). 
 
 Om de concurrentie te bevorderen, is het noodzakelijk om nieuwe spelers te 
ondersteunen, zoals uitdrukkelijk geuit in de CREG-studie (F)090126-CDC-811 van 
26 januari 2009 over ‘ de falende prijsvorming in de vrijgemaakte Belgische 
elektriciteitsmarkt en de elementen die aan de oorsprong ervan liggen ’, www.creg.be. 
 
 De laatste jaren werden reeds diverse bepalingen aangenomen die de nieuwe 
elektriciteitsproducenten op de Belgische markt moeten begunstigen. 
 
 […] 
 
 De bepalingen die tot op heden golden ter bevordering van de nieuwe 
elektriciteitsproducenten zijn aldus beperkt tot nieuwe elektriciteitsproductie-installaties op 
basis van wind in de zeegebieden (‘ off shore ’). Het is echter nodig om dergelijke 
steunmaatregelen uit te breiden tot elektriciteitsproductieinstallaties gelegen op het Belgische 
vasteland (‘ on shore ’) teneinde tegemoet te komen aan de bedreigingen die wegen op de 
bevoorradingszekerheid. 
 
 Deze bepalingen moeten snel worden aangepast rekening houdend met deze projecten die 
momenteel geen enkele bijzondere voorwaarde genieten voor de productieafwijkingen » 
(ibid., pp. 6 en 7). 
 

 B.37.4.  Het voormelde artikel 4, § 5, vormt een steunmaatregel voor de « nieuwkomers » 

en strekt ertoe de voorzieningszekerheid van het land te waarborgen, die, zoals in B.34.3 is 

opgemerkt, ressorteert onder de lidstaten, overeenkomstig de artikelen 4 en 8 van de 

richtlijn 2009/72/EG. Er kan bijgevolg niet worden aangenomen dat de bestreden bepaling 

afbreuk doet aan de bevoegdheden van de CREG, die overigens, krachtens diezelfde bepaling, 

de daarin beoogde correctiefactor moet vaststellen. 

 

 B.37.5.  De laatste zin van de bestreden bepaling voorziet erin dat zij in werking treedt 

« voor 2011 »; zij is weliswaar bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2012 

maar dat volstaat niet om aan te nemen dat het zou gaan om een retroactieve maatregel die 

niet kan worden verantwoord : zij voorziet immers, ten behoeve van de daarin beoogde 

producenten, in een gunstmaatregel die op geldige wijze steunt op de in B.37.3 en B.37.4 

aangegeven motieven en die het jaar 2011 alleen in aanmerking neemt voor de berekening 

van het daarin bepaalde voordeel, waarbij het voordeel alleen verworven is voor die 

http://www.creg.be/
http://www.creg.be/
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producenten die zullen voldoen aan de toekenningsvoorwaarden op de datum van 

inwerkingtreding van de bestreden wet. 

 

 B.37.6.  Uit de parlementaire voorbereiding van de bestreden wet blijkt overigens dat, in 

tegenstelling tot wat de verzoekende partij aanvoert, de drempel van 5 pct. en de beperking 

van de geproduceerde energie tot 125 MWh door de wetgever zijn verantwoord (Parl. St., 

Kamer, 2010-2011, DOC 53-1725/003, pp. 8 en 9). De verzoekende partij leidt uit die grief 

geen enkel argument af. 

 

 B.37.7.  Het vijfde onderdeel van het tweede middel is niet gegrond. 

 

 B.37.8.  Hetzelfde geldt voor de bepalingen van de Gaswet. 

 

 

 Wat het derde middel betreft 

 

 B.38.  Het derde middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 9, 10 en 11 van de 

richtlijn 2009/72/EG en met de artikelen 9, 10 en 11 van de richtlijn 2009/73/EG. 

 

 

 Eerste onderdeel 

 

 B.39.1.  In een eerste subonderdeel van het eerste onderdeel verwijt de verzoekende partij 

de artikelen 8, 3°, en 9, 2°, 4° en 5°, van de bestreden wet, die de artikelen 8, § 2, eerste en 

tweede lid, en 9, § 1, van de Elektriciteitswet wijzigen, strijdig te zijn met artikel 9, lid 1, 

onder b), van de richtlijn 2009/72/EG in zoverre de bestreden bepalingen de vereisten van de 

richtlijn inzake de ontstentenis van betrekkingen van zeggenschap tussen producenten en 

leveranciers van elektriciteit, enerzijds, en transmissiesysteembeheerder, anderzijds, niet 

correct omzetten, terwijl die omzetting in de bepalingen met betrekking tot de gasmarkt 

correct is gebeurd. 
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 B.39.2.  Tweemaal betwist de Ministerraad in zijn uiteenzettingen die aan dat 

subonderdeel zijn gewijd, het belang dat de verzoekende partij erbij zou hebben om dat 

middel aan te voeren. Om de in B.27.5 vermelde redenen is die exceptie niet gegrond. 

 

 B.39.3.  De artikelen 8, § 2, eerste en tweede lid, en 9, § 1, van de Elektriciteitswet 

bepalen : 

 

 « Art. 8.  […] 
 
 § 2.  Overeenkomstig zijn maatschappelijk doel, kan de netbeheerder elke andere 
activiteit uitoefenen op of buiten het Belgisch grondgebied, onverminderd de bepalingen van 
artikel 9, § 1. Onder voorbehoud van overleg met de Gewesten, kan de netbeheerder een 
gecombineerd transmissie- en distributienet exploiteren en ook activiteiten uitoefenen die 
onder meer bestaan uit diensten voor de exploitatie, het onderhoud, de verbetering, de 
vernieuwing, de uitbreiding en/of het beheer van lokale, regionale transmissie- en/of 
distributienetten met een spanningsniveau van 30 kV tot 70 kV. Hij kan deze activiteiten, met 
inbegrip van handelsactiviteiten, rechtstreeks uitoefenen of via deelnemingen in publieke of 
private instellingen, vennootschappen of verenigingen die reeds bestaan of nog opgericht 
zullen worden. 
 
 Deze werkzaamheden mogen slechts worden uitgeoefend, hetzij rechtstreeks hetzij door 
participatiedeelnames, indien zij geen negatieve invloed hebben op de onafhankelijkheid van 
de netbeheerder of op het vervullen van de taken die hem bij de wet zijn toevertrouwd. 
 
 […] 
 
 Art. 9. § 1.  De netbeheerder moet zijn opgericht in de vorm van een naamloze 
vennootschap, met maatschappelijke zetel en centrale administratie in een Staat van de 
Europese Economische Ruimte. Het voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 524 van 
het Wetboek van Vennootschappen. Hij mag geen andere activiteiten ondernemen inzake 
productie of verkoop van elektriciteit dan de productie in de Belgische regelzone binnen de 
grenzen van zijn vermogensbehoeften inzake ondersteunende diensten en de verkopen die 
nodig zijn voor zijn coördinatieactiviteit als netbeheerder. Hij mag ook geen activiteiten 
ondernemen inzake het beheer van distributienetten met een spanningsniveau dat lager is dan 
30 kV. Indien hij zich inlaat met productieactiviteiten in de Belgische regelzone binnen de 
grenzen van zijn vermogensbehoeften inzake ondersteunende diensten, wordt de netbeheerder 
onderworpen aan de met toepassing van artikel 12 goedgekeurde tarieven alsook aan de 
bepalingen van artikel 12quinquies. In dit kader kent hij een waarde toe aan de prestaties van 
ondersteunende diensten die hij verricht overeenkomstig de artikelen 12 en 12quinquies. De 
in dit kader door de netbeheerder geproduceerde elektriciteit mag niet worden 
gecommercialiseerd. De netbeheerder doet, in laatste instantie, onder de vorm van 
onderhandelde trekkingsrechten, beroep op productieactiviteiten binnen de Belgische 
regelzone binnen de vermogenslimieten van zijn behoeften inzake ondersteunende diensten, 
nadat hij eerst alle van toepassing zijnde voorafgaande procedures om een beroep te doen op 
de markt geïmplementeerd heeft en na akkoord van de commissie. 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1999042942%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=11&cn=1999042942&table_name=LOI&nm=1999011160&la=F&chercher=t&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271999-04-29%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=1999&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=29&dddm=04&imgcn.x=28&imgcn.y=4#Art.8
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1999042942%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=11&cn=1999042942&table_name=LOI&nm=1999011160&la=F&chercher=t&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271999-04-29%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=1999&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=29&dddm=04&imgcn.x=28&imgcn.y=4#Art.9bis
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 De netbeheerder mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, geen lidmaatschapsrechten bezitten 
onder welke vorm dan ook, in producenten, distributeurs, leveranciers en tussenpersonen en 
evenmin in aardgasbedrijven zoals bepaald bij de wet van 12 april 1965 betreffende het 
vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen. Wat de 
distributienetbeheerders betreft, geldt dit lid zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van 
artikel 8, § 2. 
 
 De elektriciteits- en/of aardgasbedrijven, zoals omschreven in de wet van 12 april 1965 
betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen, 
mogen, alleen of gezamenlijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, geen deel van het kapitaal van 
de netbeheerder en geen aandelen van de netbeheerder aanhouden. Aan de aandelen van deze 
ondernemingen kan geen stemrecht worden verbonden. 
 
 De statuten van de netbeheerder en de aandeelhoudersovereenkomsten mogen geen 
bijzondere rechten verlenen aan ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks werkzaam 
zijn in de productie en/of de levering van elektriciteit en/of van aardgas. 
 
 De ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks werkzaam zijn in de productie en/of 
de levering van elektriciteit en/of van aardgas mogen de leden van de raad van bestuur, het 
directiecomité, het corporate governance comité, het auditcomité, het bezoldigingscomité 
alsook elk ander orgaan dat de netbeheerder rechtsgeldig vertegenwoordigt niet benoemen. 
 
 Het is eenzelfde natuurlijke persoon niet toegelaten lid te zijn van de raad van toezicht, de 
raad van bestuur of de organen die wettelijk de onderneming vertegenwoordigen en, 
tegelijkertijd van een onderneming die een van volgende functies vervult : productie of 
levering van elektriciteit en elektriciteitstransmissienetbeheerder ». 
 

 B.39.4.  In tegenstelling met wat de CREG betoogt, laten de in artikel 9, § 1, gebruikte 

bewoordingen toe alle in de richtlijn beoogde gevallen te omvatten waarin door eenzelfde 

persoon zeggenschap zou worden uitgeoefend op een transmissiesysteembeheerder en een 

producent of een leverancier, zoals in het geval van een vennootschap van het type 

« holding » : artikel 9, § 1, tweede lid, van de Elektriciteitswet verbiedt de netbeheerder 

immers « rechtstreeks of onrechtstreeks […] lidmaatschapsrechten [te] bezitten onder welke 

vorm dan ook », in de ondernemingen die elektriciteit produceren of leveren. De in het tweede 

lid gebruikte uitdrukking « onder welke vorm dan ook » en de bewoordingen van het derde lid 

laten eveneens toe de in de richtlijn gebruikte begrippen « zeggenschap » en « rechten » te 

omvatten. Bovendien wijst niets erop dat de wetgever tijdens de parlementaire voorbereiding 

van de bestreden wet de draagwijdte van die begrippen zou hebben willen inperken (Parl. St., 

Kamer, 2010-2011, DOC 53-1725/001, p. 35). 
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 B.39.5.  De door de CREG bekritiseerde en door artikel 8, § 2, van de Elektriciteitswet 

geopende mogelijkheid voor de netbeheerders om « elke andere activiteit » uit te oefenen, 

wordt beperkt door de in die bepaling zelf vastgelegde voorwaarden (overeenstemming met 

het maatschappelijk doel en met de bepalingen van het voormelde artikel 9, § 1, en 

ontstentenis van negatieve gevolgen voor de onafhankelijkheid van de netbeheerder en voor 

het vervullen van de taken die hem bij de wet zijn toevertrouwd) zodat niet blijkt dat die 

mogelijkheid de grenzen te buiten gaat van de mogelijkheid die wordt geopend door artikel 29 

van de richtlijn 2009/72/EG, dat bepaalt : 

 

 « Artikel 29 - Gecombineerde beheerder 
 
 Artikel 26, lid 1, vormt geen beletsel voor een gecombineerd beheer van transmissie- en 
distributiesystemen door een distributiesysteembeheerder, mits deze beheerder voldoet aan de 
voorwaarden van artikel 9, lid 1, of de artikelen 13 en 14, of van Hoofdstuk V, of onder 
artikel 44, lid 2, valt ». 
 

 De wetgever heeft tijdens de parlementaire voorbereiding van de bestreden bepaling naar 

die bepaling verwezen (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1725/001, p. 32). 

 

 B.39.6.  De eveneens door de CREG bekritiseerde mogelijkheid, geopend door artikel 9, 

§ 1, van de Elektriciteitswet, voor de netbeheerders om andere activiteiten te ontwikkelen dan 

die inzake netbeheer, is als volgt in de parlementaire voorbereiding besproken : 

 

 « Dit artikel geeft gevolg aan de aanbeveling van de CREG in haar voormelde 
elektriciteitsstudie van 5 november 2010. Zoals aangehaald door deze laatste, is het wenselijk 
dat de TNB zich ook zou kunnen bezighouden met productieactiviteiten teneinde zelf zijn 
reserves te kunnen produceren en de verliezen te regelen evenals de primaire en secondaire 
regeling. Dit artikel voorziet vervolgens in de mogelijkheid van de TNB om tussen te komen 
in de productieactiviteiten in de Belgische regelingszone binnen de grenzen van de kracht van 
haar noden in termen van ondersteunende diensten. De aldus door de TNB geproduceerde 
elektriciteit wordt logischerwijze onderworpen aan de toepassing van de door de CREG 
goedgekeurde tarieven overeenkomstig met de in de artikelen 12 en 12quinquies van de 
elektriciteitswet voorziene procedure. In dit kader en ter wille van de transparantie, is de TNB 
gehouden om de prestaties te waarderen van de ondersteunende diensten die hij levert via 
dergelijke productie-eenheden. Deze waardering zou onder meer de positieve weerslag 
moeten aantonen zowel op tarifair vlak als wat betreft de volumes bij dergelijke levering van 
ondersteunende diensten. 
 
 Deze mogelijkheid voor de TNB om zich bezig te houden met productieactiviteiten 
teneinde zijn ondersteunende diensten te dekken is bestemd om slechts in laatste instantie te 
worden toegepast door de TNB en om elk profijt uit de operatie door te rekenen aan de 
consument via positieve uitwerkingen op de tarieven van de TNB. Rekening houdend met 
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deze doorberekening, maken de kosten van de productieactiviteiten van de TNB integraal deel 
uit van zijn tarieven zoals besloten door de CREG bij toepassing van artikel 12 van de 
elektriciteitswet, zoals gewijzigd door dit voorontwerp van wet. 
 
 Zulke activiteiten zullen de vorm van onderhandelde trekkingsrechten, na akkoord van de 
CREG, aannemen. In antwoord op het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van 
State nr. 49.570/3 van 31 mei 2011, worden onder deze ‘ onderhandelde trekkingsrechten ’ 
wederkerige overeenkomsten begrepen die zijn gesloten door de TNB met elke andere partij 
voor de verstrekking van ondersteunende diensten. In de praktijk betreft het 
elektriciteitsproducenten. De mogelijkheid voor de TNB om productie-activiteiten uit te 
oefenen beoogt effectief om aan de TNB het recht te verlenen om contracten met producenten 
te sluiten voor de verstrekking van ondersteunende diensten die noodzakelijk zijn voor de 
uitoefening van zijn activiteiten. De productieactiviteiten van de TNB om de ondersteunende 
diensten te verzekeren, worden slechts in laatste instantie geïmplementeerd door de 
netbeheerder, omdat de andere procedures om beroep te doen op de markt, zoals procedures 
van openbare aanbestedingen voor ondersteunende diensten, voorafgaand dienen 
geïmplementeerd te worden. 
 
 Deze activiteiten zijn gereguleerd en derhalve gecontroleerd door de CREG, in het 
bijzonder in het kader van zijn tarifaire bevoegdheden » (ibid., pp. 33 en 34). 
 

 Die mogelijkheid, die door de bestreden bepaling (artikel 9, § 1, eerste lid) wordt beperkt 

tot productie « binnen de grenzen van [de] vermogensbehoeften [van de beheerder] inzake 

ondersteunende diensten », kan worden verantwoord door de noodzaak de risico’s te beperken 

inzake de bevoorradingszekerheid van het land, die, zoals in B.34.3 en B.37.4 is uiteengezet, 

onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten valt. 

 

 B.39.7.  Het eerste subonderdeel van het eerste onderdeel van het derde middel is niet 

gegrond. 

 

 B.40.1.  In een tweede subonderdeel van het eerste onderdeel verwijt de verzoekende 

partij artikel 9, 5°, van de bestreden wet, dat artikel 9, § 1, van de Elektriciteitswet aanvult, 

strijdig te zijn met artikel 9, lid 1, onder c), van de richtlijn 2009/72/EG. 

 

 B.40.2.  Het voormelde artikel 9, § 1, dat in B.39.3 is weergegeven, wordt verweten 

alleen de ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks werkzaam zijn in de productie of 

de levering van elektriciteit of aardgas te verbieden de leden van de organen die de 

netbeheerder vertegenwoordigen te benoemen, terwijl artikel 9, lid 1, onder c), van de 

richtlijn 2009/72/EG ook de personen beoogt - en niet alleen de bedrijven - die zeggenschap 
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of enig recht uitoefenen over een bedrijf dat elektriciteit produceert of levert, zoals een 

holding. 

 

 B.40.3.  In zoverre het de in de richtlijn gebruikte begrippen « zeggenschap » en « recht » 

aanvoert, is het middel, in dat subonderdeel, om dezelfde redenen als die welke zijn vermeld 

in B.39.4, niet gegrond. Het is evenmin gegrond in zoverre het het in de richtlijn gebruikte 

begrip « personen » aanvoert : uit artikel 2, lid 35, van dezelfde richtlijn blijkt immers dat het 

bedrijf wordt gedefinieerd als « elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die ten minste een 

van de volgende functies vervult : productie, transmissie, distributie, levering of aankoop van 

elektriciteit, en die verantwoordelijk is voor de met deze functies verband houdende 

commerciële, technische of onderhoudswerkzaamheden, maar die geen eindafnemer is ». 

Niets wijst erop dat de wetgever zou hebben willen afwijken van die definitie, die zelf even 

uitgebreid is als die welke door het Hof van Justitie van de Europese Unie in aanmerking is 

genomen (HvJ, 23 april 1991, C-41/90, Klaus Höfner en Fritz Elser t. Macrotron). 

 

 B.40.4.  Het tweede subonderdeel van het eerste onderdeel van het derde middel is niet 

gegrond. 

 

 B.40.5.  Hetzelfde geldt voor wat de bepalingen van de Gaswet betreft. Die conclusie 

wordt niet op losse schroeven gezet door de verwijzing van de verzoekende partij naar 

artikel 8/3, § 1/2, van die wet, ingevoegd bij artikel 62, 4°, van de bestreden wet, aangezien 

het geval dat door die bepaling wordt beoogd overeenstemt met het geval dat wordt beoogd in 

artikel 9, lid 1, onder b), van de richtlijn en niet met het geval dat wordt beoogd in artikel 9, 

lid 1, onder c), dat door de verzoekende partij wordt aangevoerd. 

 

 B.41.1.  In een derde subonderdeel van het eerste onderdeel verwijt de verzoekende partij 

artikel 9, 5°, van de bestreden wet, dat artikel 9, § 1, van de Elektriciteitswet met een zesde lid 

aanvult, strijdig te zijn met artikel 9, lid 1, onder d), van de richtlijn 2009/72/EG in zoverre 

het het verbod om tegelijkertijd lid te zijn, enerzijds, van een orgaan dat de onderneming 

wettelijk vertegenwoordigt en, anderzijds, van een onderneming die elektriciteit produceert of 

levert of die het elektriciteitstransmissienet beheert, enkel tot de natuurlijke personen beperkt, 

terwijl artikel 9, lid 1, onder d), van de richtlijn 2009/72/EG elke « persoon » beoogt. 
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 B.41.2.  Artikel 9, § 1, zesde lid, dat is weergegeven in B.39.3, verwijst naar de 

natuurlijke personen, terwijl het ertoe strekt artikel 9, lid 1, onder d), van de 

richtlijn 2009/72/EG om te zetten, dat de personen die het beoogt niet kwalificeert. 

 

 B.41.3.  Zelfs indien het om een onoplettendheid van de wetgever gaat, die de 

Ministerraad als « tikfout » bestempelt, zetten de bestreden bepalingen de overeenkomstige 

bepaling van de richtlijn niet correct om, zodat de grief gegrond is. 

 

 B.41.4.  Het derde subonderdeel van het eerste onderdeel van het derde middel is 

gegrond. 

 

 B.41.5.  Hetzelfde geldt voor wat de bepalingen van de Gaswet betreft. 

 

 B.41.6.  Bijgevolg dient het woord « natuurlijke » in artikel 9, § 1, zesde lid, van de 

Elektriciteitswet en in artikel 8/3, § 1/1, derde lid, van de Gaswet, respectievelijk ingevoegd 

bij de artikelen 62, 3°, en 9, 5°, van de bestreden wet te worden vernietigd. 

 

 B.42.1.  In een vierde subonderdeel van het eerste onderdeel verwijt de verzoekende 

partij artikel 12, in samenhang gelezen met artikel 13, 5°, van de bestreden wet, die 

respectievelijk een artikel 9quater en een paragraaf 2ter in artikel 10 van de Elektriciteitswet 

invoegen, strijdig te zijn met artikel 9, lid 7, van de richtlijn 2009/72/EG in zoverre de 

vereisten met betrekking tot de vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige informatie 

waarin is voorzien in artikel 9quater, eerste tot vierde lid, niet in overweging dienen te 

worden genomen bij de certificering van de transmissienetbeheerder, terwijl dat zou vereist 

zijn bij artikel 9, lid 7, van de richtlijn. 

 

 B.42.2.  De artikelen 9quater en 10, § 2ter, van de Elektriciteitswet bepalen : 

 

 « Art. 9quater. § 1.  De netbeheerder behandelt commercieel gevoelige informatie 
waarvan hij kennis krijgt bij de uitoefening van zijn activiteiten vertrouwelijk en verhindert 
dat informatie over zijn activiteiten, die commercieel gunstig kan zijn, op discriminerende 
wijze wordt verspreid. 
 
 De netbeheerder maakt bovenbedoelde informatie niet over aan bedrijven die rechtstreeks 
of onrechtstreeks werkzaam zijn in de productie en/of de levering van elektriciteit. 
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 Hij onthoudt er zich ook van zijn eigen personeel aan zulke bedrijven over te dragen. 
 
 Wanneer de netbeheerder elektriciteit verkoopt aan of aankoopt van een 
elektriciteitsbedrijf, maakt hij geen misbruik van de commercieel gevoelige informatie die hij 
van derden heeft verkregen ter gelegenheid van hun toegang tot het net of tijdens de 
onderhandelingen over hun toegang tot het net. 
 
 De informatie die noodzakelijk is voor een efficiënte mededinging en voor een goede 
marktwerking wordt openbaar gemaakt. Deze verplichting doet geen afbreuk aan de 
bescherming van de vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige informatie. 
 
 Art. 10.  […] 
 
 § 2ter.  De commissie ziet erop toe dat de vereisten voorzien in de artikelen 9 tot 9ter 
steeds door de netbeheerder worden nageleefd. Hiertoe opent zij een certificeringprocedure : 
 
 a)  wanneer een kandidaat-netbeheerder de commissie hierom verzoekt; 
 
 b)  in geval van kennisgeving vanwege de netbeheerder met toepassing van § 2bis; 
 
 c)  op eigen initiatief, wanneer zij kennis heeft van het feit dat een voorziene wijziging in 
de bevoegdheden of invloed uitgeoefend op de netbeheerder een overtreding kan uitmaken 
van de bepalingen van de artikelen 9 tot 9ter, of wanneer zij redenen heeft om te geloven dat 
een dergelijke overtreding kan gepleegd zijn; of 
 
 d)  op met redenen omkleed verzoek van de Europese Commissie. 
 
 De commissie brengt de minister op de hoogte van de opening van een 
certificeringsprocedure evenals de netbeheerder wanneer zij op eigen initiatief handelt of op 
met redenen omkleed verzoek van de Europese Commissie. 
 
 Het verzoek tot certificering van een kandidaat-netbeheerder evenals de kennisgeving van 
een netbeheerder bedoeld in lid 1, b), geschiedt via aangetekende brief met ontvangstbewijs 
en vermeldt alle nuttige en noodzakelijke informatie. Desgevallend vraagt de commissie aan 
de kandidaat-netbeheerder of aan de netbeheerder aanvullende informatie over te zenden 
binnen een termijn van dertig dagen te rekenen van de aanvraag. 
 
 Wanneer zij op eigen initiatief of op met redenen omkleed verzoek van de Europese 
Commissie handelt, vermeldt de commissie in haar schrijven de vermoede tekortkomingen 
ten opzichte van de bepalingen voorzien bij de artikelen 9 tot 9ter of zendt zij de motivering 
van de Europese Commissie over. 
 
 Na desgevallend de netbeheerder ertoe te hebben uitgenodigd binnen een termijn van 
dertig werkdagen tegemoet te komen aan de tekortkomingen die zij vermoedt of aan de 
motivering van de Europese Commissie, stelt de commissie een ontwerpbeslissing vast over 
de certificering van de netbeheerder binnen vier maanden volgend op de datum van de 
aanvraag van de kandidaat-netbeheerder, de datum van de kennisgeving van de netbeheerder, 
de datum waarop zij de minister op de hoogte heeft gebracht, indien zij handelt op eigen 
initiatief, of de datum van het verzoek van de Europese Commissie. De certificering wordt 
geacht te zijn toegekend bij het verstrijken van deze periode. De uitdrukkelijke of 
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stilzwijgende ontwerpbeslissing van de commissie wordt pas definitief na het afsluiten van de 
procedure die bepaald wordt in het zesde tot het negende lid. 
 
 De commissie geeft onverwijld kennis aan de Europese Commissie van haar 
uitdrukkelijke of stilzwijgende ontwerpbeslissing betreffende de certificering van de 
netbeheerder, vergezeld van alle nuttige informatie betreffende deze ontwerpbeslissing. De 
Europese Commissie geeft een advies overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 3 van 
Verordening (EG) nr. 714/2009. 
 
 Nadat ze het uitdrukkelijk of stilzwijgend advies van de Europese Commissie heeft 
ontvangen, neemt de commissie haar definitieve beslissing van certificering en deelt deze aan 
de minister mee, onverwijld en ten laatste binnen de maand na het advies van de Europese 
Commissie, met motivering met betrekking tot het naleven van de vereisten van [de] 
artikelen 9 tot 9ter. De commissie houdt bij haar beslissing zo veel mogelijk rekening met het 
advies van de Europese Commissie. De beslissing van de commissie en het advies van de 
Europese Commissie worden samen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. 
 
 Bovenvermelde certificeringprocedure vervalt wanneer : 
 
 a)  er afstand werd gedaan van de transactie die ter kennis werd gebracht van de 
commissie met toepassing van § 2bis; of 
 
 b)  de netbeheerder tegemoetkomt aan de tekortkomingen die de commissie en/of de 
Europese Commissie ertoe hadden aangezet om de certificeringprocedure op te starten. 
 
 De commissie en de Europese Commissie kunnen bij de netbeheerder en/of bij de 
ondernemingen die werkzaam zijn in de productie en/of de levering van elektriciteit, alle 
nuttige informatie opvragen voor de vervulling van hun taken met toepassing van deze 
paragraaf. Zij zorgen voor de vertrouwelijke behandeling van de commercieel gevoelige 
informatie ». 
 

 B.42.3.  Weliswaar belast het voormelde artikel 10, § 2ter, de CREG ermee erop toe te 

zien dat de vereisten voorzien in de artikelen 9 tot 9ter steeds door de netbeheerder worden 

nageleefd en beoogt het dus niet artikel 9quater van de Elektriciteitswet; toch is de 

verplichting tot vertrouwelijkheid die bij artikel 9quater aan de netbeheerder is opgelegd, een 

verplichting die overeenkomstig de artikelen 9, lid 7, en 16 van de richtlijn 2009/72/EG in het 

algemeen en steeds op hem rust en waarvan de inachtneming door de CREG op dezelfde 

wijze kan worden gecontroleerd, inclusief bij de certificering. 

 

 B.42.4.  Het vierde subonderdeel van het eerste onderdeel van het derde middel is niet 

gegrond. 
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 Tweede onderdeel 

 

 B.43.1.  In een eerste subonderdeel van het tweede onderdeel verwijt de verzoekende 

partij artikel 13, 1°, van de bestreden wet, dat artikel 10, § 1, laatste lid, van de 

Elektriciteitswet wijzigt, strijdig te zijn met artikel 10, lid 1, van de richtlijn 2009/72/EG in 

zoverre het bepaalt dat de netbeheerder die definitief is aangewezen vóór de bekendmaking 

van de bestreden wet geacht wordt te zijn gecertificeerd, terwijl artikel 10, lid 1, vóór elke 

goedkeuring en aanwijzing als transmissiesysteembeheerder een certificering door de 

nationale regulerende instantie vereist. 

 

 B.43.2.  De exceptie die door de Ministerraad wordt afgeleid uit het feit dat de 

verzoekende partij niet zou doen blijken van het vereiste belang bij het middel, dient om de in 

B.27.5 aangegeven redenen te worden verworpen. 

 

 B.43.3.  Artikel 10, § 1, van de Elektriciteitswet bepaalt : 

 

 « § 1.  Na advies van de commissie en beraadslaging in Ministerraad wijst de minister de 
netbeheerder aan na voorstel van één of meerdere neteigenaars (met inbegrip, in voorkomend 
geval, van de scheidende netbeheerder) die, afzonderlijk of gezamenlijk, een deel van het 
transmissienet bezitten dat ten minste 75 procent van het nationaal grondgebied en ten minste 
twee derden van het grondgebied van elk gewest bestrijkt. 
 
 Bij gebrek aan een dergelijk voorstel binnen drie maanden na de datum van 
bekendmaking van een bericht van de minister in het Belgisch Staatsblad, wijst de minister de 
netbeheerder aan op voorstel van de commissie en na beraadslaging in Ministerraad. 
 
 Vooraleer een bedrijf tot netbeheerder wordt aangewezen, wordt zij gecertificeerd 
overeenkomstig de procedure bedoeld in § 2ter. 
 
 De identiteit van de aangestelde netbeheerder wordt aan de Europese Commissie 
meegedeeld. 
 
 De netbeheerder die definitief is aangewezen vóór de bekendmaking van de wet van 
8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt en van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige 
producten en andere door middel van leidingen, wordt geacht te zijn gecertificeerd. De 
commissie kan op ieder ogenblik een certificeringsprocedure openen ». 
 

 B.43.4.  Die bepaling is in de parlementaire voorbereiding van de bestreden wet als volgt 

voorgesteld : 
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 « Dit artikel voorziet de omzetting van de verplichting om de TNB te certificeren voordat 
hij benoemd wordt, zoals voorzien in artikel 10.1 van Richtlijn 2009/72/EG. Conform de 
interpretatieve nota van de Europese Commissie van 22 januari 2010 betreffende het 
unbundling regime, is deze procedure enkel van toepassing op de toekomstige aanstellingen. 
 
 Uit deze interpretatieve nota blijkt inderdaad dat : ‘ The regulatory authorities are under 
the obligation to open a certification procedure upon notification by a potential TSO, or upon 
reasoned request from the Commission. Apart from that, regulatory authorities must monitor 
compliance of TSOs with the rules on unbundling on a continuous basis, and must open a new 
certification procedure on their own initiative where according to their knowledge a planned 
change in rights or influence over transmission system owners or TSOs may lead to an 
infringement of unbundling rules, or when they have reason to believe that such infringement 
may have occurred. ’ [Vertaling : « De regulerende instanties moeten een 
certificeringsprocedure opstarten na ontvangst van een kennisgeving van een mogelijke 
transmissiesysteembeheerder of op gemotiveerd verzoek van de Commissie. Daarnaast 
moeten de regulerende instanties erop toezien dat de transmissienetbeheerders de 
ontvlechtingsregels permanent naleven, en moeten zij een nieuwe certificeringsprocedure 
opstarten op eigen initiatief wanneer zij kennis ervan hebben dat een geplande wijziging van 
rechten of invloed over transmissiesysteemeigenaars of -beheerders kan leiden tot een inbreuk 
op de ontvlechtingsregels, of wanneer zij redenen hebben om aan te nemen dat een dergelijke 
inbreuk kan hebben plaatsgevonden. »] (Interpretatieve nota van de Europese Commissie, 
22 januari 2010, Unbundling, p. 22). 
 
 De aanwijzing van beheerders die reeds definitief werden aangewezen voor een duur van 
twintig jaar in vraag stellen, zoals voorgesteld door de afdeling wetgeving van de Raad van 
State in haar advies nr. 49.570/3 van 31 mei 2011, zou de verworven rechten van deze 
beheerders in het gedrang brengen, in volledige tegenspraak met het 1e aanvullend protocol 
van het Europees Verdrag van de rechten van de mens alsook met artikel 16 van de Grondwet. 
 
 De TNB die al is aangesteld in toepassing van de elektriciteitswet, meer bepaald Elia 
System Operator, moet dus niet meer gecertificeerd worden in toepassing van dit artikel of 
kan een verzoek tot pro forma certificering indienen. De certificering van de TNB zal op basis 
van dit artikel slechts worden opgestart in de hypothese waarin de CREG, als bewaker van de 
naleving van de plichten tot onafhankelijkheid van de TNB, op eigen initiatief een 
certificeringsprocedure zou opstarten tegen een reeds aangestelde TNB of bij de hernieuwing 
van deze TNB. De CREG kan, op ieder ogenblik, op eigen initiatief een 
certificeringsprocedure openen, conform de bepalingen van de voornoemde interpretatieve 
nota van de Europese Commissie van 22 januari 2010. 
 
 ‘ regulatory authorities must monitor compliance of TSOs with the rules on unbundling 
on a continuous basis, and must open a new certification procedure on their own initiative 
where according to their knowledge a planned change in rights or influence over 
transmission system owners or TSOs may lead to an infringement of unbundling rules, or 
when they have reason to believe that such infringement may have occurred. ’ [Vertaling : 
« De regulerende instanties [moeten] erop toezien dat de transmissienetbeheerders de 
ontvlechtingsregels permanent naleven, en moeten […] een nieuwe certificeringsprocedure 
opstarten op eigen initiatief wanneer zij kennis ervan hebben dat een geplande wijziging van 
rechten of invloed over transmissiesysteemeigenaars of -beheerders kan leiden tot een inbreuk 
op de ontvlechtingsregels, of wanneer zij redenen hebben om aan te nemen dat een dergelijke  
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inbreuk kan hebben plaatsgevonden. »] (Interpretatieve nota van de Europese Commissie, 
22 januari 2010, Unbundling, p. 22) » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1725/001, 
pp. 37-38). 
 

 B.43.5.  De keuze van de wetgever, die vergelijkbaar is met de keuzes die op andere 

gebieden in analoge omstandigheden zijn gemaakt, kan niet als klaarblijkelijk onredelijk 

worden beschouwd : zij berust immers, enerzijds, op de zorg de rechtsonzekerheid te 

voorkomen die het gevolg zou zijn van het feit dat bij ontstentenis van een bepaling zoals de 

bestreden bepaling, geen enkele netbeheerder zou zijn aangewezen, en, anderzijds, op de 

noodzaak om, ten aanzien van netbeheerders die onder de gelding van de vroegere wetgeving 

het voorwerp hebben uitgemaakt van een aanwijzing voor een duur van twintig jaar, het recht 

op de eerbiediging van de eigendom die inzonderheid wordt gewaarborgd door artikel 1 van 

het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens niet op 

de helling te zetten. Dat geldt in het bijzonder voor wat betreft netbeheerders die ertoe kunnen 

zijn gebracht investeringen te doen die een zekere voorzienbaarheid van het juridische kader 

vergen waaraan die beheerders zijn onderworpen. Het Hof van Justitie van de Europese Unie 

beslist trouwens dat het aan de lidstaten toekomt rekening te houden met de bijzondere 

situaties van de marktdeelnemers en te voorzien in aanpassingen aan de toepassing van 

nieuwe regels (HvJ, 7 juni 2005, VEMW, C-17/03). 

 

 B.43.6.  Het argument dat door de verzoekende partij is afgeleid uit het arrest van het Hof 

van Justitie van de Europese Unie van 3 december 2009 (C-475/08), is niet gegrond aangezien 

dat arrest betrekking had op een geval waarin de netbeheerder het voorwerp had uitgemaakt 

niet van een definitieve aanwijzing zoals die beoogd in de bestreden bepaling, maar van een 

voorlopige aanwijzing, en waarin hij bijgevolg geen verworven rechten kon doen gelden. 

 

 B.43.7.  De bestreden maatregel kan ten slotte niet als onevenredig worden aangemerkt 

aangezien de CREG toepassing kan maken van het voormelde artikel 10, § 1, vijfde lid, van 

de Elektriciteitswet om een certificeringsprocedure te openen. 

 

 B.43.8.  Het eerste subonderdeel van het tweede onderdeel van het derde middel is niet 

gegrond. 

 

 B.43.9.  Hetzelfde geldt voor wat de bepalingen van de Gaswet betreft. 
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 B.44.1.  In een tweede subonderdeel van het tweede onderdeel verwijt de verzoekende 

partij artikel 13, 5°, van de bestreden wet, dat artikel 10, § 2bis, eerste lid, in de 

Elektriciteitswet invoegt, strijdig te zijn met artikel 10, lid 3, van de richtlijn 2009/72/EG in 

zoverre de bestreden bepaling de transacties die worden verricht door andere personen dan de 

transmissienetbeheerders niet zouden omvatten. 

 

 B.44.2.  Artikel 10, § 2bis, van de Elektriciteitswet bepaalt : 

 

 « § 2bis.  Vóór elke transactie die een nieuwe evaluatie van de manier waarop hij zich 
schikt naar de vereisten voorzien bij [de] artikelen 9 tot 9ter verantwoordt, geeft de 
netbeheerder aan de commissie kennis van zijn voornemen om deze transactie te ondernemen. 
Dergelijke transacties kunnen slechts worden voortgezet mits voorafgaande certificering 
volgens de procedure die bepaald is bij § 2ter. In geval van sluiting van een transactie die een 
nieuwe evaluatie zou kunnen verantwoorden van de manier waarop de netbeheerder zich 
schikt naar de vereisten voorzien bij [de] artikelen 9 tot 9ter zonder voorafgaande 
certificering, stelt de commissie de netbeheerder in gebreke zich te schikken naar de vereisten 
krachtens § 2ter. De aanwijzing van de netbeheerder wordt herroepen bij gebrek aan 
regularisatie volgens deze procedure. 
 
 De kennisgeving op ieder ogenblik aan de commissie van de afstand van de betrokken 
transactie doet de certificeringsprocedure bedoeld in § 2ter vervallen ». 
 

 B.44.3.  Die bepaling is tijdens de parlementaire voorbereiding als volgt voorgesteld : 

 

 « De in artikel 10.3 van Richtlijn 2009/72/EG voorziene verplichting voor de TNB om de 
regulerende instanties op de hoogte te brengen van alle handelingen die een invloed zouden 
kunnen hebben op hun onafhankelijkheid [wordt in dit artikel omgezet]. 
 
 Om een nuttig gevolg te kunnen geven aan deze kennisgeving, wordt voorzien dat de 
TNB verplicht is om [de] CREG vooraf in kennis te stellen van ieder transactieproject dat een 
invloed zou kunnen hebben op zijn onafhankelijkheid. De geplande transactie mag niet 
voortgezet worden zonder de voorafgaande certificering. Indien nodig kan de TNB in gebreke 
gesteld worden door de CREG om zich te schikken naar de vereisten inzake 
onafhankelijkheid die toepasselijk zijn op hem en op de certificeringsprocedure » (Parl. St., 
Kamer, 2010-2011, DOC 53-1725/001, pp. 38-39). 
 

 B.44.4.  Uit de bewoordingen van de bestreden bepaling net als uit de bespreking ervan 

blijkt dat niets het mogelijk maakt ervan uit te gaan dat de transacties die zij beoogt beperkt 

zouden zijn tot de door de netbeheerder geplande transacties alleen. Het gaat daarentegen om 

elke transactie die een nieuwe evaluatie verantwoordt van de manier waarop die beheerder 

zich schikt naar de door de richtlijn ingestelde vereisten inzake ontvlechting van de 

eigendomsstructuren. Onder dat voorbehoud van interpretatie is de grief niet gegrond. 
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 B.44.5.  De verzoekende partij doet echter opmerken dat de bestreden bepaling erin 

voorziet dat krachtens artikel 10, §§ 2bis, tweede lid, voormeld, en 2ter, achtste lid, b), de 

certificeringsprocedure vervalt wanneer de netbeheerder tegemoetkomt aan de 

tekortkomingen die aanleiding hebben gegeven tot het opstarten van die procedure; door aldus 

een automatisme in de uitdoving van de procedure in het leven te roepen, komt de bestreden 

bepaling overeen met de, analoge, bepaling waarin is voorzien bij artikel 8, § 4bis, vijfde lid, 

van de Gaswet, gewijzigd bij artikel 61, 2°, van de bestreden wet, maar verschilt zij van de, 

nochtans analoge, bepaling waarin is voorzien bij artikel 8, § 4ter, van dezelfde wet, 

gewijzigd bij hetzelfde artikel 61, 2°. Artikel 8, § 4ter, achtste lid, bepaalt immers : 

 

 « Bovenvermelde certificeringprocedure vervalt wanneer : 
 
 a)  er afstand werd gedaan van de transactie die ter kennis werd gebracht aan de 
commissie met toepassing van § 4bis; of 
 
 b)  de commissie beslist, op basis van de door de aardgasvervoernetbeheerder 
aangebrachte verbeteringen, de certificeringsprocedure op te heffen ». 
 

 B.44.6.  De Gaswet behoudt aldus in een van haar bepalingen aan de CREG een 

beslissingsbevoegdheid voor die haar in hetzelfde geval door de Elektriciteitswet en door een 

andere bepaling van de Gaswet wordt ontzegd. 

 Die afwijking, die door de Ministerraad als schrijffout wordt bestempeld, brengt geen 

enkele onverantwoorde beperking van de bevoegdheden van de CREG met zich mee voor wat 

de certificering van de elektriciteitstransmissienetbeheerders betreft : de wetgever kon immers 

ervan uitgaan dat de afstand van de transactie of het verdwijnen van de situatie die aanleiding 

gaf tot de inwerkingstelling van een certificeringsprocedure, zonder andere formaliteit kon 

verantwoorden dat aan die procedure automatisch een einde wordt gemaakt. 

 

 B.44.7.  Het tweede subonderdeel van het tweede onderdeel van het derde middel is, 

onder het in B.44.4 aangegeven interpretatievoorbehoud, niet gegrond. 

 

 B.44.8.  Hetzelfde geldt voor wat de bepalingen van de Gaswet betreft. 

 

 B.45.1.  In een derde subonderdeel van het tweede onderdeel verwijt de verzoekende 

partij artikel 13, 5°, van de bestreden wet, dat artikel 10, § 2quater, derde lid, in de 
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Elektriciteitswet invoegt, strijdig te zijn met artikel 11, lid 2, van de richtlijn 2009/72/EG in 

zoverre de bestreden bepaling de verplichting tot kennisgeving aan de CREG waarin zij 

voorziet, zou beperken tot de transacties die tot gevolg hebben dat personen van derde landen 

de controle over het transmissienet of de netbeheerder verwerven, terwijl de richtlijn vereist 

dat de kennisgeving betrekking heeft op alle omstandigheden die dat gevolg hebben. 

Artikel 10, § 2quater, vierde lid, zou bovendien een automatisme met zich meebrengen dat 

afbreuk zou doen aan de bevoegdheden van de CREG. 

 

 B.45.2.  Artikel 10, § 2quater, van de Elektriciteitswet bepaalt : 

 

 « Wanneer de certificering wordt aangevraagd door een eigenaar of een beheerder van 
een transmissienet waarop een of meer personen van een of meer derde landen zeggenschap 
uitoefenen, brengt de commissie de Europese Commissie hiervan op de hoogte. 
 
 De commissie brengt de Europese Commissie ook onmiddellijk op de hoogte van elke 
situatie die tot gevolg zou hebben dat een of meer personen van een of meer derde landen de 
controle verwerven van een transmissienet of van een transmissienetbeheerder. 
 
 Vóór de sluiting ervan, brengt de netbeheerder de commissie op de hoogte van elke 
transactie die tot gevolg zou hebben dat een of meer personen van een of meer derde landen 
de controle over het transmissienet of de netbeheerder verwerven. Een dergelijke transactie 
kan slechts worden voortgezet middels de certificering volgens deze paragraaf. In geval van 
sluiting van de transactie zonder certificering, stelt de commissie de netbeheerder in gebreke 
zich te schikken naar de vereisten van [de] artikelen 9 tot 9ter krachtens deze paragraaf. De 
aanwijzing van de netbeheerder wordt herroepen bij gebrek aan regularisatie volgens deze 
procedure. 
 
 De kennisgeving op elk ogenblik aan de commissie van de afstand van het ontwerp van 
transactie doet de certificeringsprocedure van deze paragraaf vervallen. 
 
 De commissie neemt een ontwerp van beslissing aan betreffende de certificering van de 
netbeheerder binnen vier maanden volgend op de datum van de kennisgeving waartoe deze 
laatste is overgegaan. Zij weigert om de certificering toe te kennen indien niet is aangetoond : 
 
 a)  dat de betrokken entiteit zich schikt naar de vereisten voorzien in de artikelen 9 tot 
9ter; en 
 
 b)  dat de toekenning van de certificering de bevoorradingszekerheid inzake energie van 
België of van de Europese Unie niet in gevaar brengt. Wanneer zij deze kwestie onderzoekt, 
houdt de commissie rekening met : 
 
 1°  de rechten en plichten van de Europese Unie die voortvloeien uit het internationaal 
recht ten aanzien van dit derde land, met inbegrip van alle akkoorden afgesloten met een of 
meer derde landen waarbij de Europese Unie partij is en die het probleem van de 
bevoorradingszekerheid inzake energie behandelt; 
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 2°  de rechten en plichten van België ten aanzien van dit derde land die voortvloeien uit 
de met dit land afgesloten akkoorden, voor zover zij in overeenstemming zijn met het 
Unierecht; en 
 
 3°  andere bijzondere feiten en omstandigheden van dit geval alsook van het betrokken 
derde land. 
 
 De commissie geeft de Europese [Commissie] onverwijld kennis van haar ontwerp van 
beslissing, evenals van alle nuttige informatie in verband hiermee. 
 
 Alvorens haar beslissing te nemen, vraagt de commissie het advies van de Europese 
Commissie om te vernemen of : 
 
 a)  de betreffende entiteit zich schikt naar de vereisten voorzien in de artikelen 9 tot 9ter; 
en 
 
 b)  de toekenning van de certificering de bevoorradingszekerheid inzake energie van de 
Europese Unie niet in gevaar brengt. 
 
 De Europese Commissie onderzoekt de vraag zodra zij deze ontvangt. Ze brengt haar 
advies aan de commissie uit binnen twee maanden na ontvangst van de vraag. 
 
 Voor de opstelling van haar advies, kan de Europese Commissie de mening vragen van 
het ACER, van de Belgische Staat en van de belanghebbende partijen. Indien de Europese 
Commissie een dergelijke vraag stelt, wordt de termijn van twee maanden met twee 
bijkomende maanden verlengd. 
 
 Indien de Europese Commissie geen advies verleent binnen de in het achtste en het 
negende lid bepaalde periode, wordt zij geacht geen bezwaren te hebben opgeworpen tegen 
het ontwerp van beslissing van de commissie. 
 
 De commissie beschikt over een termijn van twee maanden na verloop van de in het 
achtste en negende lid bedoelde termijn om haar definitieve beslissing aangaande de 
certificering te nemen. Hiertoe houdt de commissie zo veel mogelijk rekening met het advies 
van de Europese Commissie. In elk geval heeft de commissie het recht om de certificering te 
weigeren indien dit de bevoorradingszekerheid inzake energie van België of de 
bevoorradingszekerheid inzake energie van een andere lidstaat in gevaar brengt. 
 
 De definitieve beslissing van de commissie en het advies van de Europese Commissie 
worden samen gepubliceerd. Wanneer de definitieve beslissing van het advies van de 
Europese Commissie verschilt, geeft en publiceert de commissie, samen met de beslissing, de 
motivering van deze beslissing ». 
 

 B.45.3.  Rekening houdend met het feit dat het tweede lid van artikel 10, § 2quater, van 

de Elektriciteitswet de CREG de verplichting oplegt om de Europese Commissie onmiddellijk 

op de hoogte te brengen van elke situatie die tot gevolg zou hebben dat een of meer personen 

van een of meer derde landen de controle verwerven over een transmissienet of over een 
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transmissienetbeheerder, kan, zoals de Ministerraad aangeeft, worden aangenomen dat de 

CREG zelf van dergelijke situaties op de hoogte moet worden gebracht door de netbeheerder. 

Onder dat voorbehoud van interpretatie is de grief niet gegrond. 

 

 Voor het overige is de grief niet gegrond om dezelfde redenen als die welke zijn vermeld 

in B.44.6 voor wat betreft het mechanisme van automatische uitdoving van de 

certificeringsprocedure. 

 

 B.45.4.  Het derde subonderdeel van het tweede onderdeel van het derde middel is, onder 

het in B.45.3 aangegeven interpretatievoorbehoud, niet gegrond. 

 

 B.45.5.  Hetzelfde geldt voor wat de bepalingen van de Gaswet betreft. 

 

 

 Wat het vierde middel betreft 

 

 B.46.  Het vierde middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 40 van de richtlijn 2009/72/EG en 

met de artikelen 32, 35, lid 1, 36, 41, leden 6, onder c), en 9, 42 en 48 van de 

richtlijn 2009/73/EG. 

 

 

 Eerste onderdeel 

 

 B.47.1.  In een eerste onderdeel klaagt de verzoekende partij aan dat artikel 27, 12°, van 

de bestreden wet, dat artikel 18, § 4, van de Elektriciteitswet wijzigt, in strijd is met artikel 40 

van de richtlijn 2009/72/EG in zoverre de aan de leveranciers en tussenpersonen opgelegde 

verplichting om de ter zake dienende gegevens met betrekking tot de transacties die zij 

verrichten, bij te houden, betrekking heeft op de transacties met de tussenpersonen die op het 

transmissienet zijn aangesloten en de transmissienetbeheerder, terwijl artikel 40 van de 

richtlijn betrekking heeft op de transacties met grootafnemers en 

transmissiesysteembeheerders. 
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 B.47.2.  Artikel 27 van de bestreden wet heft artikel 19, § 1, van de Elektriciteitswet op. 

Artikel 18, § 4, van diezelfde wet, waarnaar de verzoekende partij en de Ministerraad 

verwijzen, wordt bij artikel 24, 12°, van de bestreden wet gewijzigd. De materiële vergissing 

van de verzoekende partij verantwoordt niet dat het middel onontvankelijk wordt geacht zoals 

de Ministerraad in hoofdorde aanvoert, aangezien die in zijn in ondergeschikte orde 

voorgestelde argumentatie aantoont dat hij het middel in die zin heeft kunnen begrijpen dat 

het betrekking heeft op artikel 24, 12°, van de bestreden wet. 

 

 B.47.3.  Artikel 18, § 4, van de Elektriciteitswet bepaalt : 

 

 « De leveranciers en tussenpersonen houden de ter zake dienende gegevens met 
betrekking tot al hun transacties in elektriciteitsleveringscontracten met afnemers die 
aangesloten zijn op het transmissienet of elektriciteitsderivaten met tussenpersonen die 
aangesloten zijn op het transmissienet en de transmissienetbeheerder gedurende een periode 
van vijf jaar ter beschikking van de federale instanties, waaronder de commissie, de Raad 
voor de Mededinging en de Europese Commissie, voor de uitvoering van hun taken. 
 
 De gegevens omvatten bijzonderheden betreffende de kenmerken van de betrokken 
transacties, zoals looptijd, leverings- en betalingsregels, hoeveelheden, uitvoeringsdata 
en -tijdstippen, transactieprijzen en middelen om de betrokken tussenpersoon te identificeren, 
alsmede specifieke nadere gegevens over alle openstaande elektriciteitsleveringscontracten en 
elektriciteitsderivaten. 
 
 De commissie kan bepaalde van deze gegevens ter beschikking stellen van de 
marktpartijen, voor zover er geen commercieel gevoelige, vertrouwelijke informatie en/of 
informatie met een persoonlijk karakter over bepaalde marktpartijen of transacties wordt 
bekendgemaakt. Deze paragraaf is niet van toepassing op informatie betreffende de financiële 
instrumenten die vallen onder Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de 
Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het 
Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de 
Raad, zoals deze is omgezet in Belgisch recht. Wanneer de in het eerste lid bedoelde 
instanties inzage nodig hebben in de gegevens die worden bewaard door de entiteiten die 
onder voorgaande Richtlijn vallen, verstrekken deze entiteiten hen de gevraagde gegevens. 
 
 De Europese Commissie stelt richtsnoeren vast in toepassing van artikel 40.4 van 
Richtlijn 2009/72/EG. Deze paragraaf is van toepassing op de transacties met betrekking tot 
elektriciteitsderivaten tussen de leveranciers en tussenpersonen enerzijds, en de 
tussenpersonen en de netbeheerder anderzijds, op basis van deze richtsnoeren ». 
 

 B.47.4.  De tussenpersoon wordt in artikel 2, 15°, van de Elektriciteitswet, gewijzigd bij 

artikel 2, 7°, van de bestreden wet, gedefinieerd als « elke natuurlijke of rechtspersoon die 

elektriciteit koopt met het oog op de doorverkoop ervan, behalve een producent of een 
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distributienetbeheerder »; de grootafnemer wordt op zijn beurt gedefinieerd in artikel 2, lid 8, 

van de richtlijn 2009/72/EG als « een natuurlijke persoon of rechtspersoon die elektriciteit 

koopt voor wederverkoop binnen of buiten het systeem waarop hij aangesloten is ». 

 

 Door in de definitie van de tussenpersoon te preciseren dat de producenten en 

distributienetbeheerders daaronder niet worden begrepen, is de wetgever niet afgeweken van 

het in de richtlijn gehanteerde begrip « grootafnemer ». Die personen kunnen zich immers niet 

in de positie bevinden dat zij elektriciteit kopen om ze door te verkopen, wegens de bij de 

richtlijnen opgelegde regels van ontvlechting van de eigendomsstructuren (« unbundling ») 

(Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1725/001, p. 22). De door de verzoekende partij 

vermelde mogelijkheid om gebruik te maken van artikel 8, § 2, eerste lid, van de 

Elektriciteitswet om activiteiten van elektriciteitsproductie of –levering uit te oefenen, is niet 

van toepassing op de distributienetbeheerders (die bij de bestreden bepaling zijn uitgesloten) 

maar op de transmissienetbeheerders die de wetgever niet van het begrip « tussenpersoon » 

heeft uitgesloten. 

 

 B.47.5.  Het eerste onderdeel van het vierde middel is niet gegrond. 

 

 

 Tweede onderdeel 

 

 B.48.1.  In een tweede onderdeel klaagt de verzoekende partij aan dat artikel 65, 5°, van 

de bestreden wet in strijd is met de artikelen 32, 36, 41, leden 6, onder c), en 9, en 42 van de 

richtlijn 2009/73/EG in zoverre het niet de afwijking opheft die de « Interconnector 

Zeebrugge Terminal » (hierna : « IZT ») krachtens artikel 25 van de Gaswet geniet, terwijl het 

wel de afwijking opheft die de IZT krachtens artikel 15/1, § 4, van dezelfde wet geniet. 

 

 B.48.2.  Artikel 15/1, § 4, van de Gaswet bepaalde, vóór de wijziging ervan bij artikel 65, 

5°, van de bestreden wet : 

 

 « De on- en offshore installaties van de Interconnector Zeebrugge Terminal (IZT) en de 
Zeepipe Terminal (ZPT) die gelegen zijn op het Belgische grondgebied, worden beheerd 
samen met de upstream-installaties waarvan zij integraal deel uitmaken overeenkomstig de 
internationale verdragen. Zij worden niet beheerd door de beheerders beoogd in deze wet ». 
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 B.48.3.  Uit de opheffing van de woorden « van de Interconnector Zeebrugge Terminal 

(IZT) en » vloeit voort dat de IZT, die eigendom is van een Britse vennootschap, voortaan 

door de in de Gaswet bedoelde beheerders wordt beheerd; hij wordt onderworpen aan het 

gezamenlijke optreden van de Belgische en Britse nationale regulerende instantie, 

overeenkomstig artikel 34 van de richtlijn 2009/73/EG (Parl. St., Kamer, 2011-2012, 

DOC 53-1725/008, pp. 14-15). 

 

 B.48.4.  Artikel 25 van de Gaswet bepaalt dat de IZT en de Zeepipe niet zijn 

onderworpen aan de bepalingen van die wet met betrekking tot de toegang tot het 

aardgasvervoersnet, de opslaginstallaties voor aardgas en de LNG-installatie 

(hoofdstuk IVter), noch aan de bepalingen van die wet met betrekking tot de tarifering, de 

openbaredienstverplichtingen en de boekhouding (hoofdstuk IVquater). 

 

 De redenen voor het behoud van die afwijking werden tijdens de parlementaire 

voorbereiding van de bestreden wet als volgt uiteengezet : 

 

 « In België bestaan grote gasinfrastructuren, zoals Interconnector (UK), die zijn 
gerealiseerd voorafgaand aan de liberalisering van de aardgasmarkt en die destijds grote 
risico’s vertegenwoordigden voor de investeerders op vlak van winst. De internationale 
verdragen die zijn gesloten met betrekking tot dergelijke infrastructuren, zoals de 
Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van het Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake het vervoer van aardgas door 
middel van een pijpleiding tussen het Koninkrijk België en het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland, van 10 december 1997, beschermen de contractuele 
afspraken die de efficiënte inwerkingstelling van deze infrastructuren garanderen. 
 
 Deze bescherming is geenszins aangetast door de inwerkingtreding en de omzetting van 
het Derde Energiepakket, in het bijzonder wat betreft de verworven rechten van de betrokken 
partijen. 
 
 Bovendien streeft het Derde Energiepakket een ratio legis na die identiek is aan de 
bovenvermelde internationale verdragen teneinde de investeringen in nieuwe grote 
infrastructuren te stimuleren. Zo staat het de efficiënte inwerkingstelling toe van contractuele 
afspraken in afwijking van de regels op vlak van derdentoegang en gereguleerde tarieven. 
 
 Het Derde Energiepakket heeft geen enkele weerslag op afwijkingen die reeds in het 
verleden zijn toegestaan aan grote infrastructuren. De Europese Commissie heeft zelfs het 
behoud bevestigd van deze afwijkingen in het kader van de voorbereidende werken van de 
richtlijn 2009/73/EG. Uit zijn verklaring aan de Raad van 23 juni 2009 (2007/0198 (COD), 
10817/09 ADD REV 2) volgt dat : 
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 ‘ Vrijstellingen van het bij Richtlijn 2003/55/EG en Verordening (EG) nr. 2003/1228 
ingestelde regelgevend kader voor nieuwe grensoverschrijdende infrastructuur blijven ook na 
de inwerkingtreding van de richtlijn tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG en de 
verordening tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1228/2003 van toepassing tot de in het 
vrijstellingsbesluit vastgestelde vervaldatum. Tenzij anders bepaald in de 
vrijstellingsbesluiten zelf, worden de vrijstellingen niet gewijzigd door de toepassing van de 
bepalingen inzake nieuwe infrastructuur van artikel 36 van de gewijzigde gasrichtlijn en 
artikel 17 van de nieuwe elektriciteitsverordening ’. 
 
 Het behoud van deze verworven rechten is bevestigd op identieke wijze in 
Overweging (35) van de richtlijn 2009/73/EG alsook in de interpretatieve nota van de 
Europese Commissie van 22 januari 2010 over het bovenvermelde unbundling-regime. 
 
 Volgens overweging (35) van de richtlijn 2009/73/EG :  
 
 ‘ Ontheffingen die uit hoofde van Richtlijn 2003/55/EG zijn toegestaan, blijven van 
toepassing tot de geplande einddatum die in het ontheffingsbesluit is vastgesteld ’. 
 
 Uit bovenvermelde interpretatieve nota volgt overigens dat (pp. 6 en 7) : 
 
 ‘ Exemptions for new infrastructure that have already been granted pursuant to 
Article 22 of Directive 2003/55/EC and Article 7 of Regulation (EC) 2003/1228 continue to 
apply until the expiry date stipulated in the exemption decision, also after entry into force of 
the Gas Directive and the Electricity Regulation (recital 35 Gas Directive and recital 23 
Electricity Regulation). Unless provided otherwise in the exemption decisions themselves, 
such exemptions must not be altered by application of the provisions on new infrastructure set 
out in Article 36 Gas Directive and Article 17 Electricity Regulation. ’ [Vertaling : 
« Ontheffingen voor nieuwe infrastructuur die reeds zijn toegekend overeenkomstig artikel 22 
van de richtlijn 2003/55/EG en artikel 7 van de verordening (EG) nr. 2003/1228 blijven van 
toepassing tot de in het ontheffingsbesluit vastgestelde vervaldatum, ook na de 
inwerkingtreding van de Gasrichtlijn en de Elektriciteitsverordening (considerans 35 van de 
Gasrichtlijn en considerans 23 van de Elektriciteitsverordening). Tenzij anders bepaald in de 
ontheffingsbesluiten zelf, mogen dergelijke ontheffingen niet worden gewijzigd door de 
toepassing van de bepalingen inzake nieuwe infrastructuur van artikel 36 van de Gasrichtlijn 
en artikel 17 van de Elektriciteitsverordening. »] 
 
 De garanties die zijn toegekend in het kader van de bovenvermelde internationale 
verdragen en die verworven rechten toekennen zijn sindsdien op geen enkele wijze in vraag 
gesteld door het Derde Energiepakket » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1725/001, 
pp. 105-106). 
 

 B.48.5.  Uit het voorafgaande vloeit voort dat het behoud van de in het geding zijnde 

afwijkingen kan worden toegestaan door, enerzijds, de bekommernis om de bepalingen van 

het internationale verdrag na te leven dat de verwezenlijking van de IZT mogelijk heeft 

gemaakt en om aan de nationale regulerende instanties van elk van beide landen de 

mogelijkheid te bieden tot een akkoord te komen over de regeling van de IZT, alsook de 

noodzaak om rekening te houden met de bij de verwezenlijking van die infrastructuur 
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verworven rechten, en, anderzijds, het feit dat de richtlijn 2009/73/EG toestaat dat de 

afwijkingen die eerder in dat domein zijn toegekend, worden behouden, zoals de voormelde 

overweging 35 ervan aangeeft. De wetgever vermocht dus de door de verzoekende partij 

aangevoerde bepalingen van de voormelde richtlijn met betrekking tot de toegang van derden 

tot het gasvervoersnet en met betrekking tot de tarifering ervan (artikel 32) en met betrekking 

tot de bevoegdheden van de nationale regulerende instantie over de grensoverschrijdende 

interconnecties (artikelen 36, 41, leden 6, onder c), en 9, en 42) niet op de IZT van toepassing 

te maken. Hoewel het juist is dat het voormelde internationale verdrag het de Staten mogelijk 

maakt, zoals de verzoekende partij aangeeft, tot een akkoord te komen over het wijzigen of 

opzeggen ervan, neemt zulks niet weg dat een dergelijk akkoord thans niet bestaat. 

 

 B.48.6.  Het tweede onderdeel van het vierde middel is niet gegrond. 

 

 

 Derde onderdeel 

 

 B.49.1.  In een derde onderdeel klaagt de verzoekende partij aan dat artikel 7 van de 

bestreden wet, dat artikel 7 van de Elektriciteitswet wijzigt, in strijd is met de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet in zoverre het enkel voor de exploitanten van offshore-windmolenparken 

die op het transmissienet zijn aangesloten, in een regeling van toekenning van 

groenestroomcertificaten voorziet en ze bijgevolg weigert voor de andere exploitanten van 

offshore-windmolenparken. 

 

 B.49.2.  Artikel 7 van de Elektriciteitswet zoals gewijzigd door de bestreden wet, 

bepaalde : 

 

 « § 1.  Bij een besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op voorstel van de 
commissie, kan de Koning : 
 
 1°  maatregelen van marktorganisatie vaststellen, waaronder de instelling van een door de 
commissie beheerd systeem voor de toekenning van certificaten van oorsprongsgarantie en 
van groenestroomcertificaten voor elektriciteit geproduceerd overeenkomstig artikel 6, 
evenals het opleggen van een verplichting aan de netbeheerder om groenestroomcertificaten 
afgeleverd door de federale en gewestelijke overheden aan te kopen tegen een minimumprijs 
en te verkopen, teneinde de afzet op de markt te verzekeren, tegen een minimumprijs, van een 
minimumvolume elektriciteit geproduceerd met aanwending van hernieuwbare 
energiebronnen. De certificaten die worden toegekend aan installaties voor 
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elektriciteitsproductie vanuit wind in de zeegebieden waarover België zijn jurisdictie kan 
uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht en die het voorwerp uitmaken van een 
domeinconcessie zoals bedoeld bij artikel 6 genieten slechts van bovenvermelde verplichting 
tot aankoop tegen een minimumprijs op voorwaarde dat de elektriciteit die door deze 
installaties wordt geproduceerd en die het recht heeft verleend op het toekennen van 
certificaten rechtstreeks op het transmissienet wordt geïnjecteerd. 
 
 2°  een mechanisme inrichten ter financiering van alle of een deel van de nettolasten die 
voortvloeien uit de in 1° bedoelde maatregelen. 
 
 Het in het eerste lid, 2°, bedoelde mechanisme wordt, in voorkomend geval, beheerd door 
de commissie en kan geheel of gedeeltelijk worden gefinancierd door een toeslag op de 
tarieven bedoeld in artikel 12 of door een heffing op alle of objectief bepaalde categorieën van 
energieverbruikers of marktoperatoren, volgens de nadere regels bepaald door de Koning in 
uitvoering van het eerste lid, 2°. 
 
 Elk besluit dat een toeslag of heffing zoals bedoeld in het tweede lid invoert, wordt 
geacht nooit uitwerking te hebben gehad indien het niet bij wet is bekrachtigd binnen de 
twaalf maanden na de datum van zijn inwerkingtreding. 
 
 Onder voorbehoud van het derde lid, kan de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg 
in de Ministerraad, op voorstel van de commissie de bepalingen van het koninklijk besluit van 
16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit 
opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, bekrachtigd bij artikel 427 van de 
programmawet (I) van 24 december 2002, wijzigen, vervangen of opheffen. 
 
 § 1bis.  In functie van onder meer de voorwaarden van beste technische praktijken, van 
verkoopprijs van elektriciteit en van financieringskost stelt de commissie jaarlijks een verslag 
op, voor toekomstige projecten, over de doeltreffendheid inzake kosten van de minimumprijs 
van de bovenvermelde aankoopverplichting door de netbeheerder van de 
groenestroomcertificaten die door de federale en gewestelijke overheden worden toegekend. 
Dit verslag wordt aan de minister overgezonden en op de internetsite van de commissie 
gepubliceerd. 
 
 Desgevallend kan de commissie een advies uitbrengen over de wenselijkheid om het 
bovenvermeld koninklijk besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, met betrekking tot 
de hoogte van deze minimumprijs te wijzigen. 
 
 § 2.  Voor nieuwe installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de 
zeegebieden waarin België zijn rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal 
zeerecht, die het voorwerp uitmaken van een in artikel 6 bedoelde domeinconcessie, staat de 
netbeheerder in voor één derde van de kostprijs van de onderzeese kabel met een 
maximumbedrag van 25 miljoen euro voor een project van 216 MW of meer. Deze 
financiering van 25 miljoen euro wordt naar rato verminderd, wanneer het project minder dan 
216 MW bedraagt. In dit bedrag is begrepen de aankoop, de levering en de plaatsing van de 
onderzeese kabel alsmede de aansluitingsinstallaties, de uitrustingen en de 
aansluitingsverbindingen van voormelde productie-installaties. Deze financiering wordt over 
vijf jaar gespreid, a rato van één vijfde per jaar vanaf het begin van de werken. De commissie 
controleert de voor de financiering in aanmerking te nemen totale kosten op basis van de 
offerte of offertes die de titularis van de domeinconcessie bedoeld in artikel 6, § 1, in 
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aanmerking neemt bij toepassing van de wet van 24 december 1993 betreffende de 
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten. De commissie voert deze controle uit binnen een periode van één maand na 
voorlegging van voornoemde offerte, of offertes, door de titularis van de domeinconcessie 
bedoeld in artikel 6, § 1. Deze bijdrage wordt gestort in vijf gelijke schijven vanaf de maand 
volgend op de aanvang van de eerste werken, en elk volgend jaar op dezelfde datum. 
 
 In geval van het niet bereiken van de geplande 216 MW binnen de vijf jaren na het begin 
van de werken wordt een bedrag pro rata aan 25 miljoen euro teruggevorderd op initiatief van 
de minister, na advies van de commissie. 
 
 De betaling van iedere schijf gebeurt na aanvraag van de titularis van de domeinconcessie 
bedoeld in artikel 6, § 1. Deze aanvraag omvat : 
 
 1°  het bewijs van het uitvoeren van het vergund investeringsprogramma dat de 
commissie kan controleren, hetzij op basis van de door de titularis overgezonden stukken, 
hetzij ter plaatse; 
 
 2°  de overlegging van het bewijs van het naleven van de fiscale en sociale wetgevingen 
en reglementeringen tijdens het afgesloten boekjaar voorafgaand aan de aanvraag tot betaling. 
 
 Zo de voorwaarden bedoeld in het derde lid niet zijn nageleefd, schort de minister, op 
voorstel van de commissie, de storting van de jaarlijkse schijf op. Zo die voorwaarden wegens 
overmacht niet worden nageleefd, en indien de economische bedrijvigheid van de 
onderneming verdergaat, kan het storten van de jaarlijkse schijf door de minister worden 
gehandhaafd. 
 
 In geval van intrekking van de machtiging tot betaling gebeurt de terugvordering van de 
betwiste stortingen op initiatief van de minister, via alle rechtsmiddelen. 
 
 De nadere regels van deze financiering zullen worden bepaald in een overeenkomst 
tussen de netbeheerder en de titularis van de domeinconcessie. De kostprijs van deze bijdrage 
die door de netbeheerder wordt gefinancierd is toerekenbaar aan de taken bedoeld in artikel 8. 
 
 § 3.  Voor de installaties bedoeld in § 2 wordt voor elke tijdseenheid de 
productieafwijking bepaald in kW. De commissie legt, op voorstel van de netbeheerder, de 
berekeningsmodaliteiten van de productieafwijking vast met inbegrip van de wijze waarop de 
meerkost in de tarieven van de netbeheerder wordt geïntegreerd, rekening houdend met 
volgende bepalingen : 
 
 1°  de hoeveelheid energie die overeenkomt met een positieve procentuele 
productieafwijking lager dan of gelijk aan 30 % wordt door de netbeheerder aangekocht aan 
de marktreferentieprijs, verminderd met 10 % wanneer de marktreferentieprijs positief is of is 
toegenomen met 10 % wanneer de referentieprijs van de markt negatief is; 
 
 2°  de hoeveelheid energie die overeenkomt met een negatieve procentuele 
productieafwijking waarvan de absolute waarde lager is dan of gelijk is aan 30 % wordt door 
de netbeheerder bijgeleverd aan de concessionaris aan de marktreferentieprijs, verhoogd met 
10 % wanneer de marktreferentieprijs positief is of is verminderd met 10 % wanneer de 
referentieprijs van de markt negatief is; 
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 3°  de hoeveelheid energie die overeenkomt met de procentuele productieafwijking 
waarvan de absolute waarde 30 % overschrijdt wordt verrekend op basis van het tarief van de 
netbeheerder voor de compensatie van de onevenwichten, of, in voorkomend geval, 
overeenkomstig de marktvoorwaarden voor onbalansenergie. 
 
 § 4.  Voor de installatieprojecten bedoeld in § 2, ingediend tot 31 december 2007, en in 
het geval van intrekking van de domeinconcessie bedoeld in artikel 6, § 1, of van enig andere 
voor de totale realisatie van het project vereiste en door de federale overheid verleende 
vergunning of toelating, of in geval van stopzetting tijdens de opbouwfase van het project, 
ingevolge een besluit dat niet gebaseerd is op enige reglementaire basis, al of niet genomen na 
advies van de bevoegde instantie, zonder dat een voor de titularis van de domeinconcessie 
aanwijsbare nalatigheid of tekortkoming kan worden aangetoond, wordt voorzien in een 
maatregel zoals beschreven in het vierde lid, teneinde de investeringszekerheid van het project 
te garanderen, rekening houdend met het innoverende karakter van het project. 
 
 Op het ogenblik van de inwerkingtreding van de intrekking of stopzetting zoals 
beschreven in het eerste lid, wordt een evaluatie gemaakt door de commissie. Deze evaluatie 
houdt rekening met : 
 
 1°  de totale jaarlijkse kost die de investeringen omvat, de exploitatiekosten alsook de 
financiële lasten; 
 
 2°  de verschillende inkomsten voortvloeiend uit het vigerende reglementair kader en de 
mogelijkheden tot aankoop van energie. 
 
 De commissie stelt, op basis van de evaluatie in het tweede lid, de noodzakelijke 
aanpassingen voor aan de prijs van de met het project verbonden groenestroomcertificaten, 
teneinde een rentabiliteit te waarborgen die gelijkwaardig is aan een investering op lange 
termijn met gelijkaardige risico's, overeenkomstig de beste praktijken binnen de internationale 
financiële markten. 
 
 Binnen een termijn van zestig dagen na ontvangst van het voorstel van de commissie, 
bepaalt de Koning op basis van het voorstel van de commissie, bij een besluit, vastgesteld na 
overleg in de Ministerraad, de noodzakelijke aanpassingen aan de prijs van de met het project 
verbonden groenestroomcertificaten. 
 
 De commissie waakt over de verenigbaarheid tussen het voorstel en de vigerende 
regelgeving ». 
 

 B.49.3.  Artikel 2 van de wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen inzake 

energie (Belgisch Staatsblad van 28 december 2012, vierde editie) heeft de bestreden bepaling 

gewijzigd. Het bepaalt :  

 

 « In artikel 7, § 1, eerste lid, 1°, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie 
van de elektriciteitsmarkt, laatst gewijzigd bij de wet van 8 januari 2012, wordt de zin ‘ de 
certificaten die worden toegekend aan installaties voor elektriciteitsproductie vanuit wind in 
de zeegebieden waarover België zijn jurisdictie kan uitoefenen overeenkomstig het 
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internationaal zeerecht en die het voorwerp uitmaken van een domeinconcessie zoals bedoeld 
bij artikel 6 genieten slechts van bovenvermelde verplichting tot aankoop tegen een 
minimumprijs op voorwaarde dat de elektriciteit die door deze installaties wordt geproduceerd 
en die het recht heeft verleend op het toekennen van certificaten rechtstreeks op het 
transmissienet wordt geïnjecteerd. ’ opgeheven ». 
 

 Aangezien die wijziging geen terugwerkende kracht heeft, behoudt het derde onderdeel 

van het vierde middel zijn voorwerp. 

 

 B.49.4.  De door de Ministerraad aangevoerde maar door de CREG betwiste 

omstandigheid dat de offshore-windmolenparken in de praktijk op het transmissienet zijn 

aangesloten, is een feitelijke omstandigheid die het door de verzoekende partij aangeklaagde 

verschil in behandeling niet kan verantwoorden. Dat verschil in behandeling wordt trouwens 

opgeheven door de werking van het in B.49.3 vermelde artikel 2 van de wet van 27 december 

2012. 

 

 B.49.5.  De Ministerraad voert bovendien de regels inzake de verdeling van de 

bevoegdheden tussen de Staat en de gewesten aan : volgens hem zijn die krachtens artikel 6, 

§ 1, VII, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen immers 

bevoegd voor de distributie en het plaatselijk vervoer van elektriciteit door middel van netten 

waarvan de nominale spanning lager is dan of gelijk is aan 70 000 volt, zodat de federale 

wetgever niet in de regeling van toekenning van groenestroomcertificaten voor de 

exploitanten van offshore-windmolenparken die op het distributienet zijn aangesloten, had 

kunnen voorzien zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de gewesten. 

 

 Een dergelijke verantwoording is niet toelaatbaar. In tegenstelling tot wat het geval is 

voor de andere hernieuwbare energiebronnen, met name de onshore-windmolens, die in 

principe door de gewesten worden bevorderd, houdt het feit dat de offshore-windmolens in de 

territoriale wateren zijn gelegen, immers in dat zij, zowel wat de regels inzake 

energieproductie als de regels inzake de financiering van de installaties betreft, integraal 

onder de bevoegdheid van de federale Staat vallen. In de parlementaire voorbereiding heeft de 

minister, in verband met een eventuele discriminatie ten aanzien van de onshore-windmolens, 

overigens eraan herinnerd : 
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 « [De] federale Staat [is] bevoegd […] voor [alles] wat de Noordzee betreft, terwijl de 
continentale windmolens tot de bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten 
behoren. Om de doelstellingen van Kyoto te bereiken, heeft de regering aangegeven dat ze in 
dat soort van duurdere energie wil investeren. De positieve weerslag op het milieu 
rechtvaardigt dergelijke hogere kosten » (Parl. St., Kamer, 2004-2005, DOC 51-1845/021, 
p. 16). 
 

 B.49.6.  Aangezien de in B.49.1 en B.49.4 gedane vaststelling van de lacune is uitgedrukt 

in voldoende nauwkeurige en volledige bewoordingen die toelaten de bestreden bepaling toe 

te passen met inachtneming van de referentienormen op grond waarvan het Hof zijn 

toetsingsbevoegdheid uitoefent, staat het aan de bevoegde rechter en overheid een einde te 

maken aan de schending van die normen. 

 

 B.49.7.  Het derde onderdeel van het vierde middel is gegrond. Bijgevolg dient artikel 7 

van de bestreden wet te worden vernietigd in zoverre het niet van toepassing is op de 

exploitanten van offshore-windmolenparken die niet op het transmissienet zijn aangesloten. 

 

 

 Vierde onderdeel 

 

 B.50.1.  In een eerste subonderdeel van het vierde onderdeel klaagt de verzoekende partij 

aan dat artikel 25 van de bestreden wet, dat artikel 18bis van de Elektriciteitswet invoegt, in 

strijd is met artikel 28 van de richtlijn 2009/72/EG in zoverre het voor de bestaande gesloten 

industriële netten voorziet in het automatisch verkrijgen van de hoedanigheid van beheerder 

van een gesloten industrieel net, terwijl de toekenning van die hoedanigheid volgens dat 

artikel 28 dient te geschieden door een instantie die de naleving controleert van de 

voorwaarden waarvan die hoedanigheid afhankelijk wordt gesteld. Die bepaling zou 

bovendien discriminerend zijn ten aanzien van de gesloten industriële netten die na de 

inwerkingtreding van de wet zijn opgericht. 

 

 B.50.2.  Artikel 18bis van de Elektriciteitswet bepaalt : 

 

 « § 1. Elke natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is of beschikt over een gebruiksrecht 
op een net dat beantwoordt aan de criteria van een gesloten industrieel net dat uitsluitend is 
aangesloten op het transmissienet waarvan de nominale spanning hoger is dan 70 kilovolt en 
zoals bepaald bij artikel 2, 41°, mag dit net aan de commissie en aan de minister binnen een 
termijn van zes maanden volgend op de bekendmaking van de wet van 8 januari 2012 tot 
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wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 
en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door 
middel van leidingen aanmelden en zich verbinden tot het naleven van de bepalingen die 
krachtens deze wet op hem van toepassing zijn. Door deze aanmelding verwerft hij de 
hoedanigheid van beheerder van een gesloten industrieel net. De Algemene Directie Energie 
controleert, na advies van de commissie en van de netbeheerder, de technische conformiteit 
van het aangemelde gesloten industrieel net met het transmissienet. Hiertoe bezorgt de 
beheerder van het gesloten industrieel net, binnen de zes maanden na zijn melding, aan de 
Algemene Directie Energie het bewijs van de technische conformiteit van zijn gesloten 
industrieel net met het transmissienet. Een kopie van dit verslag wordt overgemaakt aan de 
netbeheerder alsook aan de commissie. 
 
 De minister kan, na advies van de commissie en van de netbeheerder, de hoedanigheid 
van beheerder van een gesloten industrieel net toekennen aan de natuurlijke of rechtspersoon 
die eigenaar is van of een gebruiksrecht bezit op een net dat beantwoordt aan de criteria van 
een gesloten industrieel net dat uitsluitend is aangesloten op het transmissienet waarvan de 
nominale spanning hoger is dan 70 kilovolt en zoals bepaald bij artikel 2, 41°, die hierom 
verzoekt na de bekendmaking van de wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 
29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 
betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, en die 
de criteria die door de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt voorzien zijn, naleeft. 
 
 De Algemene Directie Energie publiceert en actualiseert op haar internetsite de lijst van 
beheerders van gesloten industriële netten. 
 
 § 2.  In afwijking van de bepalingen van deze wet en meer bepaald van de artikelen 8 tot 
10, 12 tot 12quinquies, 18 en 22 moeten de beheerders van gesloten industriële netten zich 
slechts aan volgende verplichtingen houden : 
 
 a)  elke beheerder van een gesloten industrieel net onthoudt zich, in het kader van deze 
functie, van elke discriminatie tussen de gebruikers van zijn gesloten industrieel net; 
 
 b)  de beheerder van een gesloten industrieel net garandeert aan de gebruikers van zijn 
gesloten industrieel net het recht om hun elektriciteit bij de leverancier van hun keuze aan te 
kopen en om van leverancier te veranderen, zonder de duur en de modaliteiten van hun 
contracten in het gedrang te brengen, binnen maximaal drie weken. De gebruiker van een 
gesloten industrieel net kan de beheerder van dit net gelasten om voor en namens hem zijn in 
aanmerking komen uit te oefenen. Om rechtsgeldig te zijn, moet dit mandaat uitdrukkelijk 
worden voorzien en kunnen worden herzien per contractuele periode; 
 
 c)  de beheerder van een gesloten industrieel net bepaalt de modaliteiten voor de 
aansluiting en de toegang tot dit net in een contract met de gebruikers van het gesloten 
industrieel net. Deze contracten preciseren met name : 
 
 1°  de minimumeisen inzake het technisch ontwerp en de werking van de op het gesloten 
industrieel net aangesloten installaties, het maximale aansluitingsvermogen en de kenmerken 
van de geleverde stroom; 
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 2°  de commerciële modaliteiten voor de aansluiting op en de toegang tot het gesloten 
industrieel net; 
 
 3°  de voorwaarden voor onderbreking van de aansluiting wegens niet-naleving van de 
contractuele verplichtingen of omwille van de veiligheid van het gesloten industrieel net. 
 
 Deze contracten moeten transparant en niet-discriminerend zijn. Zij moeten eveneens 
bepalen dat de commissie bevoegd is in geval van betwisting door een gebruiker van het 
gesloten industrieel net van de op dit net toegepaste tarieven. Iedere beslissing van de 
commissie ter zake kan het voorwerp uitmaken van een beroep bij het hof van beroep te 
Brussel overeenkomstig artikel 29bis. 
 
 De afsluiting van deze contracten is afhankelijk van de vestiging van de gebruiker van het 
gesloten industrieel net op het gesloten industrieel net; 
 
 d)  de beheerder van een gesloten industrieel net bezorgt de gebruikers van het gesloten 
industrieel net dat hij beheert : 
 
 1°  een gedetailleerde en duidelijke factuur, gebaseerd op hun verbruik of eigen injecties 
en op de in dit artikel bedoelde tariefbeginselen en/of tarieven; 
 
 2°  een juiste verdeling, op hun facturen, van de meerkosten toegepast op de 
transmissiefacturen, met naleving van de beginselen van iedere meerkost; 
 
 3°  de mededeling van de relevante gegevens van hun verbruik en/of injecties, evenals de 
informatie voor een efficiënte toegang tot het net; 
 
 e)  de beheerder van een gesloten industrieel net garandeert de vertrouwelijke 
behandeling van de commercieel gevoelige informatie van de gebruikers van zijn net, 
waarvan hij kennis heeft in het kader van zijn activiteiten, uitgezonderd elke wettelijke 
verplichting tot het vrijgeven van informatie; 
 
 f)  de beheerder van een gesloten industrieel net bewijst de technische conformiteit van 
zijn net met de relevante bepalingen uit het technisch reglement ingevoerd met toepassing van 
artikel 11, waaronder die betreffende de aansluiting; 
 
 g)  de beheerder van een gesloten industrieel net exploiteert en onderhoudt zijn net en 
houdt hierbij toezicht, gelet op de kenmerken van het gesloten industrieel net, op de 
veiligheid, betrouwbaarheid en efficiëntie van dit net, en dit in economisch aanvaardbare 
omstandigheden, met respect voor het milieu en de energie-efficiëntie. 
 
 § 3.  In afwijking van de bepalingen van deze wet en met name van haar artikelen 12 tot 
12quinquies past iedere beheerder van een gesloten industrieel net alsook iedere beheerder 
van een gesloten distributienet, voor zover de toepasselijke regionale bepalingen een regime 
van gesloten distributienet implementeren, voor de aansluiting, de toegang en de 
ondersteunende diensten van toepassing op dit net, tariefbeginselen en/of tarieven toe in 
overeenstemming met volgende richtsnoeren : 
 
 1°  de tariefbeginselen en/of tarieven zijn niet-discriminerend, gebaseerd op de kosten en 
een redelijke winstmarge; 
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 2°  de tariefbeginselen en/of tarieven zijn transparant; zij worden uitgewerkt in functie 
van hun parameters en worden vooraf door de beheerder van het gesloten industrieel of het 
gesloten distributienet meegedeeld aan de netgebruikers en de bevoegde regulatoren; 
 
 3°  het tarief dat door de beheerder van een gesloten industrieel of distributienet op de 
gebruikers van dit net wordt toegepast, omvat de kosten voor toegang, aansluiting en 
ondersteunende diensten, alsook desgevallend, de kosten die verband houden met de 
bijkomende lasten die het gesloten industrieel of distributienet moet dragen om het 
transmissie- of distributienet waarop hij aangesloten is te gebruiken. De beheerder van het 
gesloten industrieel net wordt gelijkgesteld met de netgebruikers die geen 
distributienetbeheerders zijn voor de toepassing van de tarieven die toegepast worden door de 
netbeheerder op de beheerder van het gesloten industrieel net; 
 
 4°  de afschrijvingstermijnen en de winstmarges worden door de beheerder van het 
gesloten industrieel of distributienet gekozen binnen de marges tussen de waarden die hij 
toepast in zijn belangrijkste bedrijfssector en de marges die worden toegepast in de 
distributienetten; 
 
 5°  de tariefbeginselen zijn, wat de aansluiting, de versterking ervan en de vernieuwing 
van de uitrusting van het net betreft, afhankelijk van de mate van socialisering of 
individualisering van de investeringen eigen aan de locatie, rekening houdend met het aantal 
gebruikers van het gesloten industrieel of distributienet. 
 
 § 4.  Gevallen van gemengde gesloten netten waarvan het spanningsniveau zowel 
federale als regionale bevoegdheden impliceert, maken het voorwerp uit van overleg ». 
 

 B.50.3.  Artikel 18bis van de voormelde Elektriciteitswet is identiek aan artikel 15/9bis 

van de Gaswet, ingevoegd bij artikel 80 van de bestreden wet. Bij zijn arrest nr. 98/2013 van 

9 juli 2013 heeft het Hof dat artikel 80 wegens een schending van de bevoegdheidverdelende 

regels vernietigd « in zoverre het artikel 15/9bis, §§ 1, 2 en 4, in de voormelde wet van 12 april 

1965 invoegt en in zoverre die bepalingen van toepassing zijn op de gesloten industriële netten 

die binnen het territoriaal bevoegdheidsgebied van de gewesten gelegen zijn ». 

 

 B.50.4.  Het vierde onderdeel van het vierde middel moet dus enkel worden onderzocht in 

zoverre het betrekking heeft op artikel 18bis van de Elektriciteitswet, op artikel 15/9bis, § 3, van 

de Gaswet en op de paragrafen 1, 2 en 4 van die bepaling voor zover zij slaan op de gesloten 

industriële netten die niet binnen het territoriale bevoegdheidsgebied van de gewesten gelegen 

zijn. 
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 B.50.5.  Uit het voormelde artikel 18bis, § 1, eerste lid, van de Elektriciteitswet blijkt dat 

de Algemene Directie Energie ermee is belast de technische conformiteit van de bestaande 

gesloten industriële netten te controleren. Aangezien artikel 28, lid 1, van de richtlijn bepaalt 

dat de aanwijzing geschiedt door de nationale regulerende instantie of door een andere 

bevoegde instantie, kon de wetgever de Algemene Directie Energie met de genoemde controle 

belasten. Het is juist, zoals de verzoekende partij in haar memorie van antwoord doet 

opmerken, dat de bestreden bepaling ook erin voorziet dat de hoedanigheid van beheerder van 

een gesloten industrieel net wordt verworven door de aanmelding waarin in die bepaling is 

voorzien. De controlebevoegdheid waarmee de volgende zin de Algemene Directie Energie 

bekleedt, houdt evenwel in, tenzij aan die bepaling elk nuttig effect wordt ontnomen, dat men 

de hoedanigheid van beheerder van een gesloten industrieel net zou kunnen verliezen indien 

die controle tot een negatief resultaat zou leiden. Onder dat voorbehoud schendt de bestreden 

bepaling de door de verzoekende partij aangevoerde bepalingen niet. 

 

 B.50.6.  Bovendien kan de loutere omstandigheid dat de gesloten industriële netten die 

vóór de inwerkingtreding van de bestreden wet in dienst zijn genomen, aan een andere 

regeling zouden zijn onderworpen dan die waarin is voorzien voor de gesloten industriële 

netten die na die inwerkingtreding zijn opgericht, op zich geen discriminatie doen ontstaan. 

 Om te antwoorden op de argumentatie van de Ministerraad, wijst de verzoekende partij 

erop dat zij een verschil in behandeling tussen gesloten industriële netten in het geding brengt 

dat niet berust op de omstandigheid dat zij bij de inwerkingtreding van de wet al dan niet 

operationeel zouden zijn, maar op de omstandigheid dat de netbeheerder, binnen de termijn 

van zes maanden waarin in de bestreden bepaling is voorzien, al dan niet zou overgaan tot de 

in die bepaling bedoelde aanmelding. Die kritiek komt echter neer op een nieuw middel, dat 

bijgevolg niet ontvankelijk is. 

 

 B.50.7.  Het eerste subonderdeel van het vierde onderdeel van het vierde middel is niet 

gegrond, onder het in B.50.6 vermelde voorbehoud. 

 

 B.50.8.  Hetzelfde geldt met betrekking tot artikel 15/9bis, § 1, van de Gaswet in zoverre 

het, rekening houdend met B.50.3, van toepassing blijft op de gesloten industriële netten die 

niet binnen het territoriale bevoegdheidsgebied van de gewesten gelegen zijn. 
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 B.51.1.  In een tweede subonderdeel van het vierde onderdeel klaagt de verzoekende 

partij aan dat artikel 25 van de bestreden wet, dat artikel 18bis, §§ 2 en 3, van de 

Elektriciteitswet invoegt, in strijd is met artikel 28 van de richtlijn 2009/72/EG in zoverre de 

erkenning van de hoedanigheid van beheerder van een gesloten industrieel net inhoudt dat de 

beheerder wordt onderworpen aan een regeling die afwijkt van die waarin voor de andere 

beheerders is voorzien, terwijl alleen de regulerende instantie ertoe is gemachtigd afwijkingen 

toe te kennen en terwijl die regeling discriminaties doet ontstaan tussen actoren uit de sector. 

 

 B.51.2.  Het in B.50.2 weergegeven artikel 18bis, §§ 2 en 3, van de Elektriciteitswet wijkt 

met betrekking tot de gesloten industriële netten af van de artikelen 8 tot 10, 12 tot 

12quinquies, 18 en 22 van dezelfde wet, die de verplichtingen definiëren waaraan de 

netbeheerders zijn gehouden. 

 

 Die bepaling werd als volgt voorgesteld in de memorie van toelichting bij het ontwerp dat 

de bestreden wet is geworden : 

 

 « Rekening houdend met het geheel van deze eigenschappen en teneinde de juridische 
zekerheid van deze historische situaties te waarborgen, voorziet dit voorontwerp van wet [in] 
de invoering van een afwijkend stelsel voor de gesloten industriële netten : de beheerders van 
deze netten zijn slechts onderworpen aan minimale verplichtingen, vermeld in artikelen 25 en 
81 en zijn vrijgesteld van andere verplichtingen die aan de elektriciteit- en aardgasbedrijven 
zijn opgelegd. Het zou immers onlogisch zijn om de beheerders van de gesloten industriële 
netten die diensten verlenen om het gebruik van de bestaande transmissienetten te 
optimaliseren, te onderwerpen aan het geheel van verplichtingen die rusten op de 
netbeheerders » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1725/001, pp. 18-19). 
 

 De wetgever vermocht te oordelen dat de situatie van de gesloten industriële netten 

voldoende verschilde van die van de andere netten opdat de eerstgenoemde aan minder zware 

verplichtingen kunnen worden onderworpen dan die welke aan de laatstgenoemde zijn 

opgelegd. In dat verband vermocht hij te verwijzen naar overweging 30 van de 

richtlijn 2009/72/EG, waarin wordt vermeld : 

 

 « Waar gebruikgemaakt wordt van een gesloten distributiesysteem om optimale 
efficiëntie van een geïntegreerde energievoorziening te waarborgen waarbij specifieke 
exploitatienormen nodig zijn, of waar een gesloten distributiesysteem primair ten behoeve van 
de eigenaar van het systeem wordt gehandhaafd, moet de distributiesysteembeheerder kunnen 
worden vrijgesteld van verplichtingen die een onnodige administratieve belasting zouden 
vormen gezien de bijzondere aard van de betrekking tussen de distributiesysteembeheerder en 
de gebruikers van het systeem. Industrie- of commerciële locaties of locaties met gedeelde 



176 

diensten, zoals spoorwegstations, luchthavens, ziekenhuizen, grote campings met 
geïntegreerde faciliteiten of chemische-industrielocaties kunnen een gesloten 
distributiesysteem hebben wegens de specifieke aard van hun activiteiten ». 
 

 Voor het overige vermeldt de verzoekende partij niet de verplichtingen waarvan zou 

kunnen worden bekritiseerd dat de beheerders van gesloten industriële netten ervan worden 

vrijgesteld; zij kan in elk geval te hunnen aanzien de controlebevoegdheden uitoefenen 

waarmee zij bij artikel 23 van de wet is bekleed. 

 

 B.51.3.  De verzoekende partij bekritiseert het verschil in behandeling dat uit 

artikel 18bis, §§ 2 en 3, zou voortvloeien tussen de beheerders van gesloten industriële netten 

en de beheerders van gesloten distributienetten. Dat verschil in behandeling, dat enkel uit 

artikel 18bis, § 2, voortvloeit - aangezien artikel 18bis, § 3, met betrekking tot de tarieven, op 

beiden van toepassing is -, wordt verantwoord door de omstandigheid dat de in artikel 6, § 1, 

VII, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen bedoelde 

bevoegdheid om de gesloten distributienetten te regelen, toekomt aan de gewesten en niet aan 

de federale Staat, met uitzondering van de tariefaangelegenheden. Het verschil in behandeling 

vloeit dus voort uit het feit dat de bestreden bepalingen zijn aangenomen overeenkomstig de 

regels inzake de verdeling van de bevoegdheden tussen de Staat, de gemeenschappen en de 

gewesten die verbieden dat daarin bepalingen worden opgenomen die aan de gesloten 

distributienetten andere verplichtingen opleggen dan die met betrekking tot de 

tariefaangelegenheden. 

 

 B.51.4.  De verzoekende partij bekritiseert het verschil in behandeling dat uit het in 

B.50.2 weergegeven artikel 18bis, § 4, van de Elektriciteitswet zou voortvloeien tussen de 

beheerders van gesloten industriële netten en de beheerders van gemengde gesloten netten, 

aangezien die laatsten de op de eerstgenoemden van toepassing zijnde regeling niet kunnen 

genieten. 

 

 Het voormelde artikel 18bis, § 4, voorziet in overleg tussen de federale Staat en de 

gewesten met betrekking tot de gevallen van gemengde gesloten netten waarvan het 

spanningsniveau een bevoegdheidsverdeling tussen de Staat en de gewesten inhoudt. Die 

vloeit voort uit artikel 6, § 1, VII, van de voormelde bijzondere wet van 8 augustus 1980 dat 

aan de gewesten onder meer de distributie van elektriciteit door middel van netten waarvan de 

nominale spanning lager is dan of gelijk is aan 70 000 volt, met uitzondering van de 
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tariefaangelegenheden, voorbehoudt, en uit artikel 6, § 3, van dezelfde bijzondere wet dat 

voorziet in overleg tussen de betrokken Regeringen over iedere maatregel op het gebied van 

het energiebeleid, buiten de in de voormelde paragraaf 1 opgesomde bevoegdheden. 

Aangezien de maatregelen met betrekking tot de gemengde gesloten netten waarvan het 

spanningsniveau van meer dan 70 000 volt een bevoegdheidsverdeling tussen de Staat en de 

gewesten inhoudt, tot die categorie van maatregelen behoren, heeft de wetgever, door de 

bestreden bepaling aan te nemen, een maatregel genomen die in overeenstemming is met de 

regels inzake de verdeling van de bevoegdheden tussen de Staat, de gemeenschappen en de 

gewesten en die daardoor het door de verzoekende partij bekritiseerde verschil in behandeling 

kan verantwoorden. 

 

 B.51.5.  De verzoekende partij bekritiseert het verschil in behandeling dat door het 

voormelde artikel 18bis, §§ 2 en 3, van de Elektriciteitswet zou worden teweeggebracht 

tussen de gebruikers van de gesloten industriële netten en de beheerders ervan, aangezien 

enkel die laatstgenoemden de in de bestreden bepalingen bedoelde afwijkende regeling 

genieten. 

 

 In artikel 2, 43° en 44°, van de Elektriciteitswet worden de gebruiker en de beheerder van 

een gesloten industrieel net als volgt gedefinieerd : 

 

 « Art. 2.  Voor de toepassing van deze wet moet worden verstaan onder : 
 
 […] 
 
 43°  ‘ gesloten industrieel netbeheerder ’ : natuurlijke of rechtspersoon, die eigenaar is 
van een gesloten industrieel net, of die beschikt over een gebruiksrecht op een dergelijk net; 
 
 44°  ‘ gebruiker van een gesloten industrieel net ’ : een eindafnemer aangesloten op een 
gesloten industrieel net ». 
 

 Uit die definities blijkt dat zowel de gebruiker als de netbeheerder gebruik maken van het 

gesloten industriële net, zodat zij, in tegenstelling tot wat de Ministerraad aanvoert, 

vergelijkbare categorieën ten aanzien van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet vormen. 

 

 Die twee categorieën van personen bevinden zich evenwel, rekening houdend met de 

verplichtingen die enkel aan de netbeheerders zijn opgelegd, in essentieel verschillende 

situaties. Het bekritiseerde verschil in behandeling is bijgevolg niet onverantwoord en kan 
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bovendien des te minder worden bekritiseerd daar de gebruikers van een gesloten industrieel 

net, die per definitie niet aan een afwijkende regeling zijn onderworpen, de waarborgen 

genieten die aan alle netgebruikers worden geboden. 

 

 B.51.6.  De verzoekende partij bekritiseert ten slotte het verschil in behandeling dat door 

artikel 18bis, §§ 2 en 3, van de Elektriciteitswet zou worden teweeggebracht tussen de 

beheerders van gesloten industriële netten en de andere actoren uit de sector, aangezien hun 

de waarborg wordt ontzegd die de door de nationale regulerende instantie uitgeoefende 

controle uitmaakt en waaraan de bestreden bepalingen afbreuk doen door in een afwijkend 

statuut voor de beheerders van een gesloten industrieel net te voorzien. 

 

 Uit wat in B.51.2 tot B.51.5 is vermeld, vloeit voort dat de afwijkende regeling waarin 

voor die beheerders is voorzien, op een verantwoording berust die niet als onredelijk kan 

worden aangemerkt. Die regeling is bijgevolg niet discriminerend ten aanzien van de andere 

actoren uit de sector en doet daarenboven geen afbreuk aan de controlebevoegdheden die 

artikel 23 van de Elektriciteitswet aan de verzoekende partij verleent. 

 

 B.51.7.  Het tweede subonderdeel van het vierde onderdeel van het vierde middel is niet 

gegrond. 

 

 B.51.8.  Hetzelfde geldt met betrekking tot artikel 15/9bis, § 3, van de Gaswet en met 

betrekking tot de paragrafen 2 en 4 van die bepaling in zoverre zij, rekening houdend met 

B.50.3, van toepassing blijven op de gesloten industriële netten die niet binnen het territoriale 

bevoegdheidsgebied van de gewesten gelegen zijn. 

 

 B.52.1.  In een derde subonderdeel van het vierde onderdeel klaagt de verzoekende partij 

aan dat artikel 2, 21°, van de bestreden wet, dat artikel 2, 41°, van de Elektriciteitswet wijzigt, 

in strijd is met artikel 28, lid 4, van de richtlijn 2009/72/EG in zoverre de bestreden 

bepalingen de huishoudelijke afnemers uitsluiten van de personen die kunnen worden bediend 

door een gesloten industrieel net, bedoeld in artikel 18bis van de Elektriciteitswet, ingevoegd 

bij artikel 25 van de bestreden wet, terwijl het voormelde artikel 28, lid 4, hen niet uitsluit. 
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 B.52.2.  Artikel 2, 41°, van de Elektriciteitswet bepaalt : 

 

 « Art. 2.  Voor de toepassing van deze wet moet worden verstaan onder : 
 
 […] 
 
 41°  ‘ gesloten industrieel net ’ : een net binnen een geografisch afgebakende industriële 
of commerciële locatie of een locatie met gedeelde diensten dat in de eerste plaats bestemd is 
om eindafnemers te bedienen die op deze site zijn gevestigd, dat geen huishoudelijke 
afnemers van elektriciteit bevoorraadt en waarin : 
 
 a)  om specifieke technische en veiligheidsredenen, de werking of het productieproces 
van de gebruikers van dit net is geïntegreerd; of 
 
 b)  de elektriciteit in hoofdzaak aan de eigenaar of de beheerder van het gesloten 
industriële net of aan de daarmee verwante bedrijven wordt geleverd ». 
 

 B.52.3.  Uit artikel 28, lid 4, van de richtlijn 2009/72/EG blijkt dat die niet verbiedt om 

de in artikel 28, lid 2, bedoelde afwijkende regeling toe te kennen aan de gesloten industriële 

distributienetten die worden gebruikt door een klein aantal huishoudens die werkzaam zijn bij 

of vergelijkbare betrekkingen hebben met de eigenaar van dat net. 

 

 B.52.4.  De door de Ministerraad voorgestelde verzoenende interpretatie volgens welke 

de bestreden bepaling het de huishoudelijke afnemers mogelijk zou maken een gesloten 

industrieel net te genieten, druist in tegen de tekst van die bepaling en kan niet in aanmerking 

worden genomen. Niets wijst erop in welk opzicht het verantwoord zou zijn om aan de 

huishoudelijke afnemers een mogelijkheid te ontzeggen die hun, zelfs beperkt tot een 

incidenteel gebruik van het net, bij de richtlijn wordt geboden. 

 

 B.52.5.  Het derde subonderdeel van het vierde onderdeel van het vierde middel is 

gegrond. 

 

 B.52.6.  Hetzelfde geldt met betrekking tot de bepalingen van de Gaswet. 

 

 B.52.7.  Bijgevolg dienen de woorden « , dat geen huishoudelijke afnemers van 

elektriciteit bevoorraadt » in artikel 2, 41°, van de Elektriciteitswet, gewijzigd bij artikel 2, 

21°, van de wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de 

organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van 
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gasachtige produkten en andere door middel van leidingen, en de woorden « , dat geen 

huishoudelijke afnemers bevoorraadt » in artikel 1, 56°, van de Gaswet, gewijzigd bij 

artikel 55, 17°, van de voormelde wet van 8 januari 2012, te worden vernietigd. 

 

 B.53.1.  In een vierde subonderdeel van het vierde onderdeel klaagt de verzoekende partij 

aan dat artikel 2, 21°, van de bestreden wet, dat het voormelde artikel 2, 41°, van de 

Elektriciteitswet wijzigt, in strijd is met artikel 28, lid 1, van de richtlijn 2009/72/EG in 

zoverre het een gesloten industrieel net de mogelijkheid zou bieden eindafnemers te bedienen 

die niet op de locatie van het gesloten net zijn gevestigd. 

 

 B.53.2.  Uit de definitie van het gesloten industriële net die in het in B.52.2 weergegeven 

artikel 2, 41°, van de Elektriciteitswet is gegeven, blijkt dat het gaat om een « net binnen een 

geografisch afgebakende […] locatie […] dat in de eerste plaats bestemd is om eindafnemers 

te bedienen die op deze site zijn gevestigd, dat geen huishoudelijke afnemers van elektriciteit 

bevoorraadt ». De precisering « in de eerste plaats » laat uitschijnen, zoals de verzoekende 

partij aanvoert, dat eindafnemers daarnaast door het net zouden kunnen worden bediend 

buiten de locatie waarbinnen dat net is gevestigd. 

 

 B.53.3.  Niets wijst erop in welk opzicht het verantwoord zou zijn om aan afnemers die 

vreemd zijn aan die locatie, een mogelijkheid te bieden waarin artikel 28, lid 1, van de 

richtlijn 2009/72/EG niet voorziet. De andersluidende interpretatie die in de memorie van 

toelichting aan de bestreden bepaling is gegeven, volgens welke die mogelijkheid niet zou 

kunnen worden geboden aan de afnemers die vreemd zijn aan de locatie (Parl. St., Kamer, 

2010-2011, DOC 53-1725/001, p. 16), kan niet in aanmerking worden genomen aangezien zij 

door de tekst van de bestreden bepaling wordt tegengesproken. 

 

 B.53.4.  Het vierde subonderdeel van het vierde onderdeel van het vierde middel is 

gegrond. 

 

 B.53.5.  Hetzelfde geldt met betrekking tot de bepalingen van de Gaswet. 

 

 B.53.6.  Bijgevolg dienen de woorden « in de eerste plaats » in artikel 2, 41°, van de 

Elektriciteitswet, gewijzigd bij artikel 2, 21°, van de wet van 8 januari 2012 « tot wijziging 

van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet 
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van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel 

van leidingen », en de woorden « in de eerste plaats » in artikel 1, 56°, van de Gaswet, 

gewijzigd bij artikel 55, 17°, van de voormelde wet van 8 januari 2012, te worden vernietigd. 

 

 B.54.1.  In een vijfde subonderdeel klaagt de verzoekende partij aan dat artikel 55, 17°, 

van de bestreden wet, dat artikel 1, 57°, van de Gaswet wijzigt, de natuurlijke of 

rechtspersoon die een eindafnemer via zijn aansluitingspunt aan het aardgasvervoersnet 

zonder financiële prestatie of compensatie laat afnemen, uitsluit van het begrip « beheerder 

van een gesloten industrieel net ». 

 

 B.54.2.  Artikel 1, 57°, van de Gaswet bepaalt : 

 

 « Artikel 1.  Voor de toepassing van deze wet moet worden verstaan onder : 
 
 […] 
 
 57°  ‘ beheerder van gesloten industrieel net ’ : natuurlijke of rechtspersoon, eigenaar van 
een gesloten industrieel net, of die beschikt over een gebruiksrecht op een dergelijk net. De 
natuurlijke of rechtspersoon die een eindafnemer via zijn aansluitingspunt aan het 
aardgasvervoersnet zonder financiële prestatie of compensatie laat afnemen, is geen beheerder 
van een gesloten industrieel net ». 
 

 B.54.3.  De grief is gebaseerd op de omstandigheid dat de tweede zin van artikel 1, 57°, 

van de Gaswet niet voorkomt in de overeenstemmende bepaling van de Elektriciteitswet 

(artikel 2, 43°). Hij kwam voor in het wetsontwerp maar werd eruit verwijderd ingevolge een 

opmerking van de afdeling wetgeving van de Raad van State (Parl. St., Kamer, 2010-2011, 

DOC 53-1725/001, p. 272). 

 

 B.54.4.  Het is juist, zoals de Ministerraad beklemtoont, dat in de memorie van 

toelichting de beheerder van een gesloten industrieel net in de Gaswet in dezelfde 

bewoordingen wordt gedefinieerd als die welke in artikel 2, 43°, van de Elektriciteitswet zijn 

gehanteerd (ibid., pp. 85-86). Indien de wetgever de bedoeling had zich te houden aan de 

bewoordingen van artikel 2, 43°, om zich te conformeren aan het advies van de Raad van 

State, is het behoud van de uitsluiting in de tweede zin van artikel 1, 57°, van de Gaswet het 

resultaat van een onoplettendheid. 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1965041230%2FF&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=12&cn=1965041230&table_name=LOI&nm=1965041214&la=F&chercher=t&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271965-04-12%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=1965&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=12&dddm=04&imgcn.x=66&imgcn.y=3#LNK0002
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 De Ministerraad kan evenwel niet worden gevolgd wanneer hij aanvoert dat inzake gas 

moet worden verwezen naar de in de Elektriciteitswet gegeven definitie van beheerder van 

een gesloten industrieel net, aangezien het niet is verantwoord om in een zelfde wet dezelfde 

betekenis te geven aan bepalingen die in verschillende bewoordingen zijn opgesteld. 

 

 B.54.5.  Het vijfde subonderdeel van het vierde onderdeel van het vierde middel is 

gegrond. 

 

 

 Vijfde onderdeel 

 

 B.55.1.  De verzoekende partij klaagt aan dat de artikelen 2 en 26 van de bestreden wet, 

die de artikelen 2, 42°, en 18ter van de Elektriciteitswet wijzigen, in strijd zijn met artikel 28 

van de richtlijn 2009/72/EG in zoverre zij de regeling van de gesloten industriële netten van 

toepassing maken op het tractienet spoor, terwijl het elektrische tractienet spoor, gesteld dat 

het aan de voormelde richtlijn is onderworpen, geen gesloten net is. 

 

 B.55.2.  De artikelen 2, 42°, en 18ter van de Elektriciteitswet bepalen : 

 

 « Art. 2.  Voor de toepassing van deze wet moet worden verstaan onder : 
 
 […] 
 
 42°  ‘ tractienet spoor ’ : elektrische installaties van de spoorweginfrastructuurbeheerder 
die nodig zijn voor de uitbating van het spoorwegnet, waaronder installaties voor het 
transformeren en overbrengen van elektrische stroom ten behoeve van de diensten van tractie, 
veiligheid, seinwezen, telecommunicatie, wissels en verlichting, onderstations en 
bovenleidingen; 
 
 […] 
 
 Art. 18ter.  De bepalingen met betrekking tot een gesloten net, zoals vermeld in 
artikel 18bis, zijn van toepassing op het tractienet spoor voor zover de wet van 4 december 
2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur in geen andere regeling 
voorziet ». 
 

 B.55.3.  De wetgever heeft geoordeeld dat het tractienet spoor werd beoogd in de 

richtlijn 2009/72/EG en heeft met betrekking tot dat net ernaar gestreefd een 

tenuitvoerlegging van die richtlijn te waarborgen die verenigbaar is met die van de 
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richtlijn 2001/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2001 inzake de 

toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik 

van spoorweginfrastructuur alsmede inzake veiligheidscertificering. In de parlementaire 

voorbereiding wordt in dat verband vermeld : 

 

 « Het begrip ‘ tractienet ’ is het deel van de spoorweginfrastructuur die moet worden 
beschouwd als een ondeelbaar geheel in de zin van de wet van 4 december 2006 op het 
gebruik van spoorweginfrastructuur (Belgisch Staatsblad, 23 januari 2007). Verre van het 
creëren van een aparte categorie van gesloten netten zoals naar voor geschoven door de 
afdeling wetgeving van de Raad van State in advies nr. 49.570/3 van 31 mei 2011, zijn 
specifieke bepalingen voorzien voor netten die toebehoren aan de beheerder van de 
spoorweginfrastructuur of waarvoor deze laatste beschikt over een gebruiksrecht, voor zover 
de voorwaarden van een gesloten industrieel net vervuld zijn. 
 
 […] 
 
 Artikel 28 van richtlijn 2009/72/EG met betrekking tot ‘ gesloten distributiesystemen ’ 
moet effectief worden gelezen op constructieve wijze en verenigbaar met deze laatste 
richtlijn 2001/14/EG die eveneens van toepassing is op infrabel in haar hoedanigheid van 
beheerder van de spoorweginfrastructuur. Aldus moet artikel 28 van richtlijn 2009/72/EG, in 
zover het een gesloten distributienet beperkt tot een ‘ geografisch afgebakende […] locatie ’, 
aangezien het een spoorwegnet beoogt, van toepassing zijn in overeenstemming met 
voornoemde richtlijn 2001/14/EG. Bij toepassing van die richtlijn zou het begrip spoorwegnet 
het gehele Belgische grondgebied moeten dekken. 
 
 […] 
 
 De Europese Unie voert zowel voor de spoorwegen als de energiesector een beleid dat is 
gericht op een vrijmaking van de respectievelijke sector. Daarbij opteert zij voor een 
sectorgerichte aanpak. Er zijn specifieke richtlijnen voor de spoorwegsector en voor de 
elektriciteitssector. Beiden hebben ook eigen regulatoren. Omdat de treinen op elektriciteit 
rijden bestaat er een link tussen beide regelgevingen. Zo dienen ook de treinoperatoren te 
kunnen beschikken over een vrije leverancierskeuze. In die zin is het tractienet dan ook een 
gesloten distributienet conform de richtlijn 2009/72/EG. Tegenstrijdigheden tussen beide 
regelgevingen moeten worden vermeden. Zo bepaalt de spoorwegwetgeving dat de 
vergoeding van de elektrische installaties gebeurt via het rijpad dat deel uitmaakt van de 
Netverklaring. De technische specificaties voor de installatie van de energiemeters aan boord 
van treinen en locomotieven wordt geregeld via een internationale spoorwegspecificatie. 
Enkel in geval de spoorwegregelgeving geen eigen bepalingen heeft, dient de 
energieregelgeving te worden toegepast. Op deze wijze kan ook beter rekening worden 
gehouden met de eigenheden van de spoorwegsector » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, 
DOC 53-1725/003, pp. 2, 3 en 4). 
 

 B.55.4.  Aangezien het begrip « spoorwegnet » het gehele Belgische grondgebied moet 

bestrijken voor de toepassing van de voormelde richtlijn 2001/14/EG, kon de wetgever, 

teneinde de toepassing van beide richtlijnen met elkaar te verzoenen, overeenkomstig de 
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richtlijn 2009/72/EG aan het tractienet spoor het statuut van gesloten industrieel net verlenen 

met een gebied dat met hetzelfde grondgebied overeenstemt; rekening houdend met dat doel 

kan dat gebied worden beschouwd als de « geografisch afgebakende […] locatie » waarnaar 

artikel 28 van de richtlijn 2009/72/EG verwijst zonder ze te definiëren. 

 

 B.55.5.  Het vijfde onderdeel van het vierde middel is niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 -  vernietigt 

 

 1)  in de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en 

andere door middel van leidingen : 

 

 .  de woorden « in de eerste plaats » en « , dat geen huishoudelijke afnemers 

bevoorraadt » in artikel 1, 56°, gewijzigd bij artikel 55, 17°, van de wet van 8 januari 2012 

« tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige 

produkten en andere door middel van leidingen »; 

 

 .  artikel 1, 57°, tweede zin, gewijzigd bij artikel 55, 17°, van de voormelde wet van 

8 januari 2012; 

 

 .  het woord « natuurlijke » in artikel 8/3, § 1/1, derde lid, ingevoegd bij artikel 62, 3°, 

van de voormelde wet van 8 januari 2012; 

 

 .  de woorden « in overleg met de Algemene Directie Energie » in artikel 15/1, § 3, 7°, en 

de woorden « , in samenwerking met de Algemene Directie Energie, » in artikel 15/14, § 2, 

30°, respectievelijk ingevoegd bij artikel 65, 4°, en bij artikel 87, 9°, van de voormelde wet 

van 8 januari 2012; [Beschikking tot verbetering van 17 september 2013] 

 

 2)  in de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt : 

 

 .  de woorden « in de eerste plaats » en « , dat geen huishoudelijke afnemers van 

elektriciteit bevoorraadt » in artikel 2, 41°, gewijzigd bij artikel 2, 21°, van de voormelde wet 

van 8 januari 2012; 

 

 .  het woord « natuurlijke » in artikel 9, § 1, zesde lid, ingevoegd bij artikel 9, 5°, van de 

voormelde wet van 8 januari 2012; 
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 .  artikel 20bis, § 2, tweede lid, ingevoegd bij artikel 29 van de wet van 8 januari 2012, in 

zoverre het niet voorziet in de publicatie van de indexeringsformules voor de levering van 

elektriciteit aan kleine en middelgrote ondernemingen; 

 

 .  de zin « Er wordt eveneens een algemene raad opgericht. » en de woorden « en de 

algemene raad » in artikel 24, § 1, vervangen bij artikel 38, 1°, van de voormelde wet van 

8 januari 2012; [Beschikking tot verbetering van 17 september 2013] 

 

 3)  in de wet van 8 januari 2012 « tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende 

de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer 

van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen » : 

 

 .  artikel 7, in zoverre het niet van toepassing is op de exploitanten van offshore-

windmolenparken die niet op het transmissienet zijn aangesloten; 

 

 .  artikel 15, in zoverre het artikel 12, § 2, tweede lid, ii), van de wet van 29 april 1999 

betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt wijzigt; 

 

 .  artikel 16, in zoverre het artikel 12bis, § 2, tweede lid, ii), van de wet van 29 april 1999 

betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt wijzigt; 

 

 .  artikel 24, 3°; 

 

 .  artikel 38, 6°; 

 

 .  artikel 71, in zoverre het artikel 15/5bis, § 2, tweede lid, ii), van de wet van 12 april 

1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen 

wijzigt; 

 

 .  artikel 72, in zoverre het artikel 15/5ter, § 2, tweede lid, ii), van de wet van 12 april 

1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen 

wijzigt; 
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 .  artikel 76, 3° en 7°, in zoverre het de paragrafen 1ter, 3 en 4 in artikel 15/5duodecies 

van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere 

door middel van leidingen invoegt; 

 

 -  verwerpt het beroep voor het overige, onder voorbehoud van de interpretaties vermeld 

in B.25.3, B.25.5, B.44.4, B.44.8, B.45.3, B.45.5, B.50.5 en B.50.8. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 7 augustus 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut R. Henneuse 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5424 

 
 

Arrest nr. 117/2013 
van 7 augustus 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 8 januari 2012 « tot 

wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 

en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door 

middel van leidingen », ingesteld door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit 

en het Gas (CREG). 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, 

P. Nihoul en F. Daoût, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter R. Henneuse, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 15 juni 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 18 juni 2012, heeft de Commissie voor de 
Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG), met zetel te 1040 Brussel, 
Nijverheidsstraat 26-38, beroep tot gedeeltelijke vernietiging ingesteld van de wet van 
8 januari 2012 « tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige 
produkten en andere door middel van leidingen » (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad 
van 11 januari 2012). 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de nv « Marcinelle Energie », waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 
6030 Marchienne-au-Pont, rue de la Providence 150; 
 
 -  de opdrachthoudende vereniging « Intercommunale voor Energie » (IVEG), waarvan 
de zetel is gevestigd te 2660 Hoboken, Antwerpsesteenweg 260, en de opdrachthoudende 
vereniging « Infrax West », waarvan de zetel is gevestigd te 8820 Torhout, Noordlaan 9; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De verzoekende partij heeft een memorie van antwoord ingediend, en de nv « Marcinelle 
Energie », de opdrachthoudende vereniging « Intercommunale voor Energie » (IVEG), de 
opdrachthoudende vereniging « Infrax West » en de Ministerraad hebben ook memories van 
wederantwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 16 april 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. P. de Bandt, Mr. D. Verhoeven en Mr. D. Vaxelaire, loco Me. D. Lindemans, 
advocaten bij de balie te Brussel, voor de verzoekende partij; 
 
 .  Mr. L. Depré, advocaat bij de balie te Brussel, voor de nv « Marcinelle Energie »; 
 
 .  Mr. T. Chellingsworth en Mr. D. Vanherck, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
opdrachthoudende vereniging « Intercommunale voor Energie » (IVEG) en voor de 
opdrachthoudende vereniging « Infrax West »; 
 
 .  Mr. G. Block, Mr. L. Cozigou en Mr. L. Hage, advocaten bij de balie te Brussel, voor 
de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J. Spreutels en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 
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 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de bestreden bepalingen 
 
 A.1.1.  De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (hierna : CREG) en de 
Ministerraad wijzen erop dat de bestreden wet de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt (hierna : « Elektriciteitswet ») en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van 
gasachtige produkten en andere door middel van leidingen (hierna : « Gaswet ») wijzigt teneinde de volgende 
Europese richtlijnen en verordeningen om te zetten en uitvoering eraan te geven : 
 
 -  de richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG 
(hierna : « richtlijn 2009/72/EG »); 
 
 -  de richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG 
(hierna : « richtlijn 2009/73/EG »); 
 
 -  de richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van 
het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van 
Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG (hierna : « richtlijn 2009/28/EG »); 
 
 -  de verordening (EG) nr. 713/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot oprichting 
van een Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (hierna : « verordening (EG) 
nr. 713/2009 »); 
 
 -  de verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende 
de voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1228/2003 (hierna : « verordening (EG) nr. 714/2009 »); 
 
 -  de verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende 
de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten en tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1775/2005 (hierna : « verordening (EG) nr. 715/2009 »). 
 
 A.1.2.  De twee eerste richtlijnen en de verordeningen maken deel uit van wat doorgaans het « derde 
energiepakket » wordt genoemd, dat ertoe strekt de totstandbrenging van de interne markt mogelijk te maken. 
 
 De richtlijn 2009/72/EG strekt ertoe gemeenschappelijke regels in te voeren inzake productie, transmissie, 
distributie en levering van elektriciteit. Zij stelt eveneens de verplichtingen op het gebied van de universele 
dienstverlening en de rechten voor consumenten vast. Ten slotte verduidelijkt zij de verplichtingen op het gebied 
van mededinging, terwijl de richtlijn 2009/73/EG ertoe strekt gemeenschappelijke regels in te voeren inzake 
vervoer, distributie, levering en opslag van gas. 
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 A.1.3.  De Ministerraad voegt daaraan toe dat die maatregelen, die in 2003 waren voorafgegaan door 
richtlijnen met betrekking tot de liberalisering van de elektriciteits- en de gasmarkt, ertoe strekken de 
onafhankelijkheid van de nationale regulerende instanties te vergroten (de bestreden wet bekleedt de CREG 
aldus met de bevoegdheid om de tariefmethodologieën vast te stellen die - overeenkomstig het arrest 
nr. 97/2011 - niet langer bij koninklijk besluit zullen worden vastgesteld en voorziet erin dat zij enkel nog 
rekenschap zal moeten afleggen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers), de consumentenbescherming te 
versterken (de bestreden wet versterkt daartoe de bevoegdheden van de CREG) en de beheerders van 
elektriciteitstransmissienetten en van aardgasvervoersnetten te ontvlechten, namelijk de « unbundling » (hetgeen 
in België reeds was verwezenlijkt, zodat de bestreden wet zich in dat verband beperkt tot vormwijzigingen en tot 
het voorzien in certificeringsprocedures). 
 
 A.1.4.  De Ministerraad wijst eveneens erop dat de bestreden wet is ontstaan uit een proces van intens 
overleg tijdens hetwelk de CREG, onder het mom van een studie waartoe zij bij de Gaswet en de 
Elektriciteitswet is gemachtigd, wijzigingen heeft voorgesteld die in de wetgeving moesten worden aangebracht, 
terwijl die bevoegdheid enkel de wetgever toekomt. Sommige van die voorstellen werden aangenomen, andere 
niet, hetgeen wellicht het onderhavige beroep verklaart, terwijl de bestreden wet de in de Europese normen 
bedoelde maatregelen nochtans volledig in werking heeft gesteld. 
 
 A.1.5.  In haar memorie van antwoord wijst de CREG erop dat de desbetreffende studie enkel ertoe strekte 
via grondige analyses bij te dragen tot de kwaliteit van het wetgevend werk. Omzettingsfouten komen immers 
vaak voor en uit het aantal door de Ministerraad erkende « tikfouten » van de wetgever blijkt dat die analyses 
relevant waren. 
 
 A.1.6.  In zijn memorie van wederantwoord verwijst de Ministerraad naar de prejudiciële vragen die hij in 
zijn memorie heeft voorgesteld te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie en waarop het antwoord 
doorslaggevend zou zijn om zich uit te spreken over de geldigheid van de omzetting van de richtlijnen in 
Belgisch recht. Hij verwondert zich erover dat de nationale regulerende instantie, verzoekende partij, het voorstel 
om prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie niet steunt, omdat zij zulks niet 
zelf heeft voorgesteld, en verzoekt erom die prejudiciële vragen te stellen. 
 
 Hij wijst bovendien erop dat de materiële vergissingen in de tekst zullen worden gecorrigeerd. 
 
 
 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 
 
 Met betrekking tot het belang van de verzoekende partij om in rechte te treden 
 
 A.2.1.  De CREG zet uiteen dat zij als federale instelling voor de regulering van de aardgas- en de 
elektriciteitsmarkt, belast met raadgevende taken en taken van toezicht en controle en ertoe gemachtigd alle 
maatregelen te nemen teneinde de in artikel 23, § 1, van de Elektriciteitswet en de in artikel 15/14, § 1, van de 
Gaswet vastgestelde doelstellingen te bereiken, een belang heeft bij het vorderen van de vernietiging van 
bepalingen die een inbreuk plegen op de Europese normen waarvan zij de omzetting en de uitvoering beweren te 
verzekeren, die afbreuk doen aan de bevoegdheden die de wetgever wordt geacht haar bij die omzetting toe te 
wijzen en die richtlijnen die het haar mogelijk maken de correcte toepassing van het Europese reguleringskader 
te verzekeren, niet correct omzetten. Zij voegt daaraan toe dat zij, rekening houdend met de rechtspraak van het 
arrest « Fratelli Costanzo » van het Hof van Justitie van de Europese Unie (zaak C-103/88), zoals alle 
bestuursorganen ertoe is gehouden de nationaalrechtelijke bepalingen te weren die indruisen tegen voldoende 
onvoorwaardelijke en nauwkeurige bepalingen van de betrokken richtlijnen; de rechtsonzekerheid die daaruit 
voortvloeit, biedt haar de mogelijkheid te doen blijken van het belang bij het vorderen van de vernietiging van 
die bepalingen bij een arrest met een werking erga omnes en ex tunc. 
 
 
 Met betrekking tot het belang van de tussenkomende partijen om in rechte te treden 
 
 A.2.2.1.  De nv « Marcinelle Energie » rechtvaardigt haar belang bij de tussenkomst door de omstandigheid 
dat zij meent het mechanisme te kunnen genieten dat is ingevoerd bij artikel 4, 6°, van de bestreden wet waarvan 
de vernietiging door de verzoekende partij wordt gevorderd. 
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 Zij wijst erop dat zij een zogenaamde « STEG »-elektriciteitscentrale (stoom- en gasturbine) van 420 MW 
heeft gebouwd en exploiteert. Krachtens een contract voor aansluiting op het net dat met de 
elektriciteitstransmissienetbeheerder ELIA is gesloten, injecteert zij de elektriciteit die zij produceert, sedert 
2011 in het hoogspanningsnet (150 kV). Zij zet uiteen dat het bestreden artikel 4, 6°, ertoe strekt de komst van 
nieuwkomers op de Belgische markt van de elektriciteitsproductie te bevorderen door de risico’s van een boete 
vanwege de transmissienetbeheerder te verminderen waaraan zij zich blootstellen bij een verschil tussen het 
volume van de beoogde productie en dat van de daadwerkelijke productie, aangezien die beheerder hun de 
verplichting oplegt om a priori, kwartier per kwartier, het beoogde volume mee te delen. Een nieuwkomer wordt 
des te meer gestraft daar de productie, tijdens de testperiode, aan bepaalde toevalligheden onderhevig is en daar 
hij, wanneer hij, zoals te dezen, maar één productie-eenheid heeft, het gebrek aan de meegedeelde productie niet 
kan compenseren door een beroep te doen op een andere productie-eenheid. De tussenkomende partij vervult de 
voorwaarden waarin in de bestreden bepaling is voorzien om aanspraak te maken op het voordeel ervan, 
aangezien zij geen elektriciteit heeft geproduceerd in 2010 en een nieuwe productie-eenheid heeft opgestart in 
2011, met een eerste injectie op 7 mei 2011. Zij heeft de netbeheerder verzocht om het voordeel van de 
voormelde bepaling toegekend te krijgen. 
 
 A.2.2.2.  De dienstverlenende verenigingen IVEG en INFRAX WEST, tussenkomende partijen, wijzen 
erop dat zij distributienetbeheerders voor gas of elektriciteit zijn die aan een stelsel van gereguleerde 
distributietarieven zijn onderworpen, dat thans is geregeld bij artikel 12bis van de Elektriciteitswet en bij 
artikel 15/5ter van de Gaswet. 
 
 Zij menen dat zij doen blijken van het vereiste belang om net zoals de CREG de vernietiging te vorderen 
van bepalingen met betrekking tot de distributietarieven, aangezien die het grootste deel van hun inkomsten 
vertegenwoordigen, wanneer die bepalingen in strijd zijn met die welke door de CREG zijn aangevoerd. 
Tarifaire rechtszekerheid is immers essentieel en het is beter om nu reeds zelfs voor de tussenkomende partijen 
gunstige bepalingen te vernietigen dan ze na meerdere jaren van toepassing af te keuren. 
 
 Zij menen eveneens te doen blijken van een voldoende belang om sommige bepalingen te verdedigen die 
door de CREG worden bestreden en die de tariefprocedure regelen die zij dient te volgen, zowel om de methode 
vast te stellen die de distributienetbeheerders moeten toepassen om de tarieven te berekenen als om die tarieven 
vervolgens goed te keuren. Het optreden van de CREG kan afbreuk doen aan de waarborgen die bestaan in de 
inachtneming van die procedures. 
 
 
 Ten aanzien van de bevoegdheid van het Hof 
 
 A.3.1.  De CREG voert aan dat het Hof bevoegd is om kennis te nemen van het beroep omdat de schending 
van het Europese reguleringskader door de federale wetgever noodzakelijkerwijs de schending van de bij de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet gewaarborgde beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie met zich 
meebrengt, aangezien de nationale bepalingen de rechten en vrijheden die zonder discriminatie bij de Europese 
bepalingen zijn toegekend, niet waarborgen voor de personen op wie ze worden toegepast, terwijl op de andere 
rechtssubjecten in beginsel rechtsregels worden toegepast die in overeenstemming zijn met het Europese recht. 
 
 A.3.2.  De Ministerraad voert verschillende malen aan dat onderdelen of subonderdelen van de middelen 
onontvankelijk zijn of niet tot de bevoegdheid van het Hof behoren in zoverre zij niet ertoe strekken enige 
discriminatie aan te tonen, aangezien elke bewijsvoering in die zin over het hoofd wordt gezien, en zij niet nuttig 
in verband staan met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
 
 
 Ten gronde 
 
 Eerste middel (statuut en bevoegdheden van de CREG) 
 
 A.4.  Het eerste middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet 
in samenhang gelezen met de artikelen 35, leden 4 en 5, en 37, leden 1, 11 en 14, van de richtlijn 2009/72/EG, 
met de artikelen 39, leden 4 en 5, en 41, leden 1, 4, 11 en 14, van de richtlijn 2009/73/EG, en met artikel 16 van 
de Grondwet juncto artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van 
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de mens (eerste onderdeel) en met de artikelen 9, 10, 11, 15, lid 2, 35, leden 4 en 5, 36, onder g), en 37, leden 6 
en 9, van de richtlijn 2009/72/EG, met de artikelen 9, 10, 11, 36, 39, leden 4 en 5, 40, onder g), 41, leden 6 en 9, 
van de richtlijn 2009/73/EG, alsook met de artikelen 15, lid 2, 16, lid 6, tweede alinea, en 17, lid 4, van de 
verordening (EG) nr. 715/2009, met de artikelen 1, lid 10, 2, leden 6 en 13, 5, leden 2 en 4, 6, lid 1, en volgende 
van bijlage I bij die verordening, en met artikel 16, lid 2, van de richtlijn 2009/28/EG (tweede onderdeel). 
 
 
 Eerste onderdeel 
 
 A.5.  De CREG voert aan dat de wetgever, door de bepalingen van hoofdstuk VIII van de 
richtlijn 2009/73/EG niet correct om te zetten, discriminaties doet ontstaan tussen de CREG en de andere 
nationale regulerende instanties waarvan de onafhankelijkheid en de bevoegdheden overeenkomstig het 
Europese recht zijn vastgesteld, tussen actoren op de energiemarkt naargelang zij in België of in andere lidstaten 
zijn gevestigd en tussen actoren in de Belgische economie naargelang zij actief zijn in de gas- en 
elektriciteitssector of in andere sectoren, zoals die van de telecommunicatie, waarvoor de rechten en waarborgen 
die uit het Europese recht voortvloeien, wel correct zijn omgezet. 
 
 A.6.  De CREG wijst erop dat de onafhankelijkheid, ten aanzien van elke publieke of particuliere entiteit, 
van de nationale regulerende instantie, vervat in artikel 35, leden 4 en 5, van de richtlijn 2009/72/EG en in 
artikel 39, leden 4 en 5, van de richtlijn 2009/73/EG - waarvan de bepalingen niet exhaustief zijn -, een 
duidelijke keuze van de Europese wetgever is en zowel door het Grondwettelijk Hof (arrest nr. 130/2010) als 
door het Hof van Justitie van de Europese Unie (arrest van 9 maart 2010, C-518/07, punt 30, mutatis mutandis) 
is bevestigd. 
 
 
 Eerste subonderdeel 
 
 A.7.1.  Volgens de CREG schendt artikel 38, 1°, van de bestreden wet de in het middel vermelde 
bepalingen in zoverre het artikel 24, § 1, van de Elektriciteitswet wijzigt om een algemene raad op te richten 
binnen de CREG die deel ervan uitmaakt en die bestaat uit vertegenwoordigers van de federale Regering en van 
diverse representatieve organisaties, zoals werknemers-, werkgevers-, middenstands- en verbruikersorganisaties, 
die volgens de Raad van State niet dezelfde onafhankelijkheid hebben als die welke is vereist van de leden van 
het directiecomité van de CREG, terwijl de algemene raad krachtens artikel 24, § 3, tweede lid, 1°, van de 
Elektriciteitswet de richtsnoeren voor de uitvoering van de wet kan bepalen. Aldus wordt afbreuk gedaan aan de 
onafhankelijkheid van het directiecomité van de CREG. 
 
 A.7.2.  De Ministerraad is van mening dat de grief op een verkeerde lezing van artikel 38 van de bestreden 
wet berust, dat duidelijk een onderscheid maakt tussen de algemene raad en het directiecomité waarvan het 
bovendien, onder de substructuren van de CREG, de onafhankelijkheid waarborgt. Niets verbiedt het 
directiecomité om gebruik te maken van aanvullende externe adviezen en in de interpretatieve nota van de 
Europese Commissie wordt vermeld dat niets eraan in de weg staat dat de lidstaten binnen de regulator in 
verschillende substructuren met zelfs een beslissingsbevoegdheid voorzien, voor zover de onafhankelijkheid 
ervan wordt gewaarborgd. Zulks is het geval in verschillende lidstaten. De Belgische wetgever heeft de 
onafhankelijkheid van het directiecomité verzekerd, dat ertoe is gemachtigd de begroting vast te stellen van de 
algemene raad die geen instructies kan geven en wiens rol werd beperkt tot enkel een rol van niet-bindend 
advies; hij beschikt dus niet over een beslissingsbevoegdheid, zodat de onafhankelijkheid van zijn leden niet 
moest worden gewaarborgd. 
 
 De Ministerraad wijst eveneens erop dat wordt overwogen om de wet te wijzigen teneinde een volledig 
onderscheiden adviesorgaan op te richten. 
 
 A.7.3.  In haar memorie van antwoord voert de CREG aan dat de in de richtlijnen bedoelde criteria van 
onafhankelijkheid van de regulerende instantie in acht moeten worden genomen voor de substructuren ervan, 
ongeacht de bevoegdheden ervan; die instantie bestaat niet enkel uit het directiecomité en de geschillenkamer, 
zoals artikel 35, lid 4, onder b), van de richtlijn 2009/72/EG aangeeft. De door andere lidstaten opgerichte 
instanties die diverse bevoegdheden inzake regulering van de sector of van de mededinging verenigen, zijn noch 
instanties waarbinnen de wetgever een adviesorgaan zou hebben opgericht dat bestaat uit vertegenwoordigers 
van de sector noch instanties die niet onafhankelijk zouden zijn ten aanzien van de overheids- of privésector; in 
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elk geval verantwoordt de omstandigheid dat een lidstaat zich niet naar een richtlijn gedraagt, niet dat een andere 
Staat zich evenmin ernaar gedraagt. De begroting van de algemene raad maakt deel uit van de begroting van de 
CREG, hetgeen bevestigt dat er geen structurele onafhankelijkheid van de ene ten opzichte van de andere is. Ten 
slotte ontneemt een ontwerp van corrigerende wet het middel niet zijn grondslag. 
 
 A.7.4.  In zijn memorie van wederantwoord doet de Ministerraad gelden dat de algemene raad een plaats 
van dialoog en reflectie is die geen invloed kan hebben op de nationale regulerende instantie : ook al maakt hij 
deel ervan uit, toch vervult hij geen enkele regulerende taak en beschikt hij over geen enkele bindende 
beslissingsbevoegdheid. 
 
 
 Tweede subonderdeel 
 
 A.8.1.  Volgens de CREG schenden artikel 38, 1°, en artikel 43 van de bestreden wet de in het middel 
vermelde bepalingen in zoverre zij de artikelen 24 en 29 van de Elektriciteitswet wijzigen en een 
geschillenkamer oprichten bij de CREG die geen wezenlijk deel ervan uitmaakt en die niet dezelfde waarborgen 
inzake onafhankelijkheid en deskundigheid biedt als de leden van die laatste of van haar personeel. 
 
 A.8.2.  Zij wijst erop dat de geschillenkamer, die tegelijk als een orgaan van de CREG is opgericht, volgens 
artikel 29 van de Elektriciteitswet, zowel wat de samenstelling als wat de werking ervan betreft, wordt 
geconcipieerd als een orgaan zonder enige band met de nationale regulerende instantie en haar activiteiten : haar 
leden mogen geen deel uitmaken van de CREG (waarbij de voorzitter een magistraat van de rechterlijke orde is) 
en zij beschikt over autonome bevoegdheden die verschillen van die van het directiecomité, terwijl artikel 37, 
lid 11, van de richtlijn 2009/72/EG een bevoegdheid inzake geschillenbeslechting heeft willen verlenen aan de 
nationale regulerende instantie zelf en niet aan een aparte en onafhankelijke beroepsinstantie, zoals de Raad van 
State heeft opgemerkt. De in de parlementaire voorbereiding vermelde bekommernis om onpartijdigheid is niet 
gegrond aangezien de geschillen die onder de bevoegdheid van die kamer ressorteren, geen betrekking hebben 
op de beslissingen van de regulerende instantie maar op de geschillen tussen de netbeheerders en de 
netgebruikers, ten aanzien van wie de onpartijdigheid van de (personeels)leden van de CREG net wordt 
gewaarborgd. Artikel 29, § 1, eerste lid, voorziet bovendien in een uitzondering volgens welke de geschillen van 
contractuele aard geen deel uitmaken van de bevoegdheid van de geschillenkamer behoren, terwijl artikel 37, 
lid 11, van de richtlijn 2009/72/EG die uitzondering niet toestaat. Ten slotte legt de wet aan de leden van die 
kamer verplichtingen inzake onafhankelijkheid op die niet dezelfde zijn als die waarin voor het personeel van de 
regulerende instantie is voorzien. 
 
 A.8.3.  Dezelfde kritiek wordt geleverd op artikel 91 van de bestreden wet, dat artikel 15/18 van de Gaswet 
vervangt en dat, mutatis mutandis, dezelfde afbreuk doet aan de bij artikel 41, lid 11, juncto artikel 39, leden 4 en 
5, van de richtlijn 2009/73/EG gewaarborgde rechten. 
 
 A.8.4.  De Ministerraad verwijst naar zijn argumentering, weergegeven in A.7.2, om aan te voeren dat de 
geschillenkamer, zoals in andere lidstaten van de Europese Unie, een substructuur van de CREG kan vormen, 
voor zover de bij de richtlijn vastgestelde criteria van onafhankelijkheid in acht worden genomen. De bij de 
richtlijn opgelegde vereisten inzake onafhankelijkheid en onpartijdigheid worden in acht genomen door de 
bestreden wet die net vermijdt dat het directiecomité van de CREG zowel rechter als partij kan zijn bij het nemen 
van beslissingen ten aanzien van de sector : die geschillen, inzake tarieven of toegang, hebben betrekking op 
netbeheerders, en het directiecomité kon ertoe zijn gebracht eerder een advies uit te brengen dat het zou 
verhinderen te beantwoorden aan de criteria van onpartijdigheid indien het de genoemde geschillen zou moeten 
beslechten. Dat geldt des te meer daar de geschillenkamer administratieve geldboeten kan opleggen die door het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens met strafrechtelijke sancties worden gelijkgesteld. Die elementen 
lijken door de Raad van State niet te zijn opgemerkt. 
 
 Bovendien is het vaststellen van verschillende onafhankelijkheidscriteria voor het directiecomité en voor de 
geschillenkamer in overeenstemming met artikel 35, lid 4, van de richtlijn 2009/72/EG, dat de voorwaarden 
vastlegt inzake onafhankelijkheid van de regulator, waartoe de geschillenkamer behoort. 
 
 Ten slotte, indien de bestreden wet de geschillen met betrekking tot contractuele rechten uitsluit van de 
bevoegdheid van de geschillenkamer, is dat omdat dergelijke geschillen krachtens artikel 144 van de Grondwet 
bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken behoren. 
 
 Om dezelfde redenen zijn de soortgelijke verwijten tegen de bepalingen van de Gaswet niet gegrond. 
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 A.8.5.  In haar memorie van antwoord voert de CREG aan dat de geschillen in kwestie de geschillen zijn 
met betrekking tot de naleving van de verplichtingen die bij de richtlijnen en zelfs bij de wet en de reglementen 
aan de netbeheerders zijn opgelegd. Zelfs indien de CREG vroeger reeds op de hoogte is geweest van een 
problematiek, zal zij in alle gevallen de wetgeving moeten toepassen. Het is vervolgens uitgesloten dat de leden 
van het directiecomité zich in een positie van rechter en partij kunnen bevinden, aangezien artikel 37, lid 11, van 
de richtlijn 2009/72/EG alleen betrekking heeft op de geschillen tussen de netgebruikers en de netbeheerder en 
aangezien de CREG geen partij in het geschil is; artikel 37, lid 17, van die richtlijn voorziet bovendien in het 
bestaan van een instantie die onafhankelijk is van de betrokken partijen wanneer door de nationale regulerende 
instantie genomen beslissingen worden aangevochten. Het bestaan, in andere lidstaten, van bepalingen die 
soortgelijk zijn aan die welke worden bestreden, vormt geen verantwoording; de rechtspraak van het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens staat bovendien niet eraan in de weg dat een geschil vooraf wordt voorgelegd 
aan een orgaan dat niet aan alle vereisten van artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 
beantwoordt, wanneer dwingende vereisten van soepelheid en doeltreffendheid zulks verantwoorden. Ten slotte 
vormt artikel 144 van de Grondwet geen argument om aan de CREG een bevoegdheid inzake 
geschillenbeslechting, zelfs met betrekking tot contractuele rechten en verbintenissen, te ontzeggen aangezien 
die grondwetsbepaling de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken afbakent ten aanzien van die van de 
administratieve rechtscolleges; de CREG is evenwel een administratieve overheid en geen administratief 
rechtscollege. 
 
 A.8.6.  In zijn memorie van wederantwoord is de Ministerraad van mening dat de argumenten die door de 
verzoekende partij in haar memorie naar voren zijn gebracht, ertoe leiden te beslissen dat de geschillenkamer 
niet het voorwerp van een substructuur bij de CREG kon uitmaken. Het is nochtans de nationale regulerende 
instantie die kennis moet nemen van de geschillen waarbij de netgebruikers en de beheerders tegenover elkaar 
staan. De omstandigheid dat tegen de beslissingen van de CREG beroep kan worden ingesteld bij het Hof van 
Beroep te Brussel, is bovendien niet van dien aard dat zij de wetgever, die gebruik maakt van de 
beoordelingsbevoegdheid die de zijne is, verhindert om vanaf de eerste aanleg erin te voorzien dat de 
geschillenkamer, die ertoe is gemachtigd administratieve geldboeten uit te spreken, die een onafhankelijke 
administratieve overheid vormt, die een strafbevoegdheid uitoefent en die binnen de werkingssfeer van artikel 6 
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens valt, wordt opgericht op een wijze die in 
overeenstemming is met wat die bepaling vereist. 
 
 
 Derde subonderdeel 
 
 A.9.1.  Volgens de CREG schendt artikel 38, 5°, van de bestreden wet, dat artikel 24, § 2bis, van de 
Elektriciteitswet wijzigt, de in het middel vermelde bepalingen in zoverre het het mogelijk maakt 
tuchtvervolging in te stellen tegen de leden van het directiecomité van de CREG in geval van schending van elke 
wettelijke of reglementaire bepaling die krachtens de Elektriciteits- en de Gaswet op hen van toepassing zijn. 
Volgens artikel 35, lid 5, tweede alinea, van de richtlijn 2009/72/EG dient het, rekening houdend met de 
verschillende taalversies van die bepaling, evenwel om bijzonder zware inbreuken te gaan, zoals de Raad van 
State heeft opgemerkt. De te ruime definitie van de bestreden wet opent de weg voor het uitoefenen van druk op 
en het intimideren van de leden van het directiecomité en druist aldus in tegen hun onafhankelijkheid. 
 
 A.9.2.  De Ministerraad voert aan dat de richtlijn, door het mogelijk te maken dat de leden van het bestuur 
van hun ambt kunnen worden ontheven indien zij « volgens de nationale wetgeving schuldig zijn geweest aan 
wangedrag », aan de lidstaten de zorg overlaat te bepalen welk wangedrag in aanmerking moet worden 
genomen, met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel. Artikel 38, 5°, van de bestreden wet past in de 
strikte naleving van de regels van de burgerlijke aansprakelijkheid van de overheid in het Belgische recht, zoals 
zij blijken uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie, zodat het begrip « wangedrag » niet onbeperkt is. Het zou 
discriminerend zijn dat de CREG niet aan de regels van de burgerlijke aansprakelijkheid wordt onderworpen 
terwijl zij een onafhankelijke administratieve overheid vormt en terwijl andere staatsoverheden wel daaraan 
worden onderworpen. 
 
 A.9.3.  In haar memorie van antwoord voert de CREG aan dat de Ministerraad de regels met betrekking tot 
de burgerlijke aansprakelijkheid en die met betrekking tot de tuchtvordering met elkaar verwart. Toestaan dat 
tuchtvervolging kan worden ingesteld tegen een lid van het directiecomité van de CREG wanneer het een 
wetsbepaling overtreedt en wanneer de Staat door zijn wangedrag burgerrechtelijk aansprakelijk kan worden 
gesteld, zou de weg openen voor de mogelijkheid om druk op de betrokkenen uit te oefenen, hetgeen in strijd 
zou zijn met de richtlijn. Volgens die richtlijn is de beperking van de gevallen die tot het ontslag van de leden 
van het directiecomité kunnen leiden, echter essentieel om de onafhankelijkheid van het comité te verzekeren. 
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Bovendien kan niet worden aangenomen dat de tuchtraad burgerrechtelijke en strafrechtelijke sancties kan 
opleggen die veel verder zouden gaan dan wat in het bestuursrecht wordt toegestaan. 
 
 A.9.4.  In zijn memorie van wederantwoord repliceert de Ministerraad dat de regels met betrekking tot de 
burgerlijke aansprakelijkheid en die met betrekking tot de tuchtvordering in casu wel degelijk met elkaar 
verband houden, aangezien de nationale regulerende instantie aansprakelijk wordt gesteld door het wangedrag 
dat door een van haar organen is begaan en aangezien artikel 35, lid 5, van de richtlijn 2009/72/EG bepaalt dat 
de personen die erin worden beoogd, van hun ambt kunnen worden ontheven wanneer zij volgens de nationale 
wetgeving schuldig zijn geweest aan wangedrag. De hypothese van druk kan niet ernstig worden overwogen, 
aangezien de tuchtprocedure door een onafhankelijk en onpartijdig orgaan wordt uitgeoefend en inhoudt dat 
wangedrag of een tekortkoming, bedoeld in artikel 38, 5°, van de bestreden wet, wordt vastgesteld. 
 
 A.10.1.  Volgens de CREG schendt artikel 38, 5°, van de bestreden wet, dat artikel 24, § 2bis, vierde lid, 
van de Elektriciteitswet invoegt, de in het middel vermelde bepalingen in zoverre het de tuchtraad de 
mogelijkheid biedt te beslissen over het verval van de opzeggingsvergoedingen of andere ontslagvergoedingen 
die contractueel werden bedongen met de leden van het directiecomité. 
 
 Het betreft een inmenging in het bij artikel 16 van de Grondwet en bij artikel 1 van het Eerste Aanvullend 
Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens gewaarborgde eigendomsrecht, waarover het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens beslist dat de voordelen die analoog zijn aan die welke in het geding 
zijn, een eigendom in de zin van die bepaling uitmaken. De bestreden bepaling kan echter niet worden geacht 
een legitiem doel van algemeen belang na te streven en is onevenredig aangezien de sanctie kan worden 
opgelegd wegens schending van elke wettelijke of reglementaire bepaling die krachtens de « Gas- en de 
Elektriciteitswet » op de betrokkenen van toepassing is : een wezenlijk deel van hun contract kan hun bijgevolg 
worden ontzegd terwijl geen enkele beperking wordt gesteld aan de bevoegdheid van de tuchtraad om te 
besluiten tot ontslag met verval van de verworven rechten. 
 
 A.10.2.  De Ministerraad voert aan dat de tuchtprocedure aan de vereisten van de artikelen 6 en 7 van het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens moet beantwoorden en dat de ontstentenis van een tuchtraad 
binnen de CREG een discriminatie zou doen ontstaan tussen de leden van het directiecomité van de CREG en de 
leden van andere administratieve overheden. 
 
 Volgens hem vormen de verbrekingsvergoedingen van de leden van het directiecomité geen verworven 
recht en zou een dergelijk recht, gesteld dat zulks het geval zou zijn, de ontstentenis van elke inbreuk op de 
normen voor de uitoefening van het ambt inhouden, zoals voor elke andere hoge ambtenaar. Zo niet zou het 
erkennen van een dergelijk recht niet legitiem zijn. 
 
 A.10.3.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat de sanctie van het verval van de 
rechten een buitensporige maatregel is die nooit zal kunnen beantwoorden aan de vereiste van evenredigheid 
indien zij wordt opgelegd voor elke schending van de wettelijke en reglementaire bepalingen die op de leden van 
het directiecomité van toepassing zijn. 
 
 A.10.4.  In zijn memorie van wederantwoord is de Ministerraad van mening dat er geen sprake is van een 
buitensporige maatregel, aangezien hij wordt beoordeeld door de tuchtraad, die een onafhankelijk en onpartijdig 
orgaan is. 
 
 
 Vierde subonderdeel 
 
 A.11.1.  Volgens de CREG zou artikel 36, 16°, van de bestreden wet, dat artikel 23, § 2bis, in de 
Elektriciteitswet invoegt, in strijd zijn met de in het middel vermelde bepalingen in zoverre het de CREG ertoe 
verplicht haar beslissingen te motiveren en het ontwerp ervan aan de betrokken ondernemingen over te zenden 
opdat zij hun opmerkingen kunnen doen gelden. Dat bedreigt het beslissingsproces van de CREG en is, zoals de 
Raad van State heeft opgemerkt, in strijd met artikel 35, lid 4, onder b), van de richtlijn 2009/72/EG dat haar 
verbiedt instructies van de overheid of van particuliere entiteiten te vragen of te ontvangen. De Europese 
Commissie heeft zelf aangegeven dat die bepaling enkel voor de belangrijke beslissingen een raadpleging 
inhoudt. 
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 A.11.2.  Dezelfde kritiek wordt geleverd op artikel 87, 10°, van de bestreden wet, dat artikel 15/14, § 4, van 
de Gaswet wijzigt, rekening houdend met de artikelen 39, lid 4, en 41, lid 4, van de richtlijn 2009/73/EG. 
 
 A.11.3.  Volgens de Ministerraad vereisen de bestreden bepalingen niet dat de onderneming die wordt 
verzocht haar opmerkingen aan de CREG mee te delen, zulks doet na inzage van een ontwerpbeslissing : de 
raadpleging zou bijvoorbeeld op grond van een vragenlijst kunnen plaatsvinden. 
 
 Algemener past de verplichting tot raadpleging in een wil om het « bestuur » in de energiesector te 
verbeteren en dient zij in verband te worden gebracht met een soortgelijk initiatief op het niveau van de 
instellingen van de Europese Unie, dat in een interinstitutioneel akkoord is geformaliseerd. Zulks vormt geen 
onevenredige last, aangezien het nemen van passende beslissingen kan worden bevorderd en beroepen kan 
vermijden zoals die welke hangende zijn voor het Hof van Beroep te Brussel tegen de beslissingen van de CREG 
en die lijken te zijn ingegeven door de wil om een eerste discussie met haar te hebben. 
 
 De motiveringsplicht vloeit tegelijk voort uit de richtlijnen (zoals artikel 37, lid 16, van de 
richtlijn 2009/72/EG), uit het grondwettelijke beginsel volgens hetwelk ieder recht heeft op een billijk en eerlijk 
proces en uit de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, 
waaraan de CREG niet alleen in haar hoedanigheid van aan een jurisdictionele toetsing onderworpen 
administratieve overheid maar ook krachtens haar eigen huidige huishoudelijk reglement is onderworpen. De 
verplichting tot bekendmaking van de beslissingen van de CREG past in het kader van de in artikel 32 van de 
Grondwet en in artikel 37, lid 16, van de richtlijn 2009/72/EG uitgedrukte verplichting tot transparantie van de 
administratieve beslissingen. De voorbereidende akten van een beslissing maken het mogelijk te begrijpen 
waarom zij is genomen - de CREG heeft in haar huishoudelijk reglement zelf erin voorzien ze bekend te 
maken - en de gelijkheid van de bestuurden te verzekeren. 
 
 A.11.4.  In haar memorie van antwoord stelt de CREG dat zij de verplichtingen tot motivering en tot 
transparantie die haar worden opgelegd, geenszins betwist. Zij beperkt haar kritiek tot de verplichting tot 
voorafgaande raadpleging, waarbij zij tevens erop wijst dat zij in artikel 8 van haar huishoudelijk reglement zelf 
in een dergelijke raadpleging heeft voorzien door evenwel uitzonderingen te bepalen waarin de bestreden 
bepaling ten onrechte niet voorziet : de onderzoeksmaatregelen en de sancties zijn moeilijk te verenigen met een 
verplichting tot voorafgaande raadpleging en de Ministerraad toont niet aan dat die de doeltreffendheid van het 
optreden van de CREG en haar onafhankelijkheid niet bedreigt. 
 
 Eveneens in tegenstelling tot wat de Ministerraad aanvoert, is het wel degelijk de ontwerpbeslissing en 
geen vragenlijst die aan de ondernemingen moet worden bezorgd, aangezien de bestreden bepaling verwijst naar 
de « opmerkingen » die door die ondernemingen zouden worden geformuleerd. 
 
 De CREG is van mening dat de in de Europese regelgeving vervatte beginselen van voorafgaande 
raadpleging enkel betrekking hebben op het wetgevingsproces op Europees niveau en enkel op de Europese 
instellingen van toepassing zijn; de door de Ministerraad aangevoerde « beginselen van betere regelgeving » 
houden geen participatief proces in voor elke beslissing van de regulerende instantie en de in het « derde 
energiepakket » vastgelegde verplichting tot transparantie houdt enkel een verplichting tot voorafgaande 
raadpleging in voor de belangrijke beslissingen - namelijk enkel die met algemene draagwijdte - van de instantie. 
De bestreden bepaling is wel degelijk discriminerend aangezien de andere Belgische administratieve overheden 
niet aan een dergelijke verplichting tot voorafgaande en stelselmatige raadpleging worden onderworpen. 
 
 A.11.5.  In zijn memorie van wederantwoord voert de Ministerraad aan dat de aan de CREG opgelegde 
verplichting enkel betrekking heeft op de belangrijke beslissingen met betrekking tot diegenen die moeten 
worden geraadpleegd en dat niets de wetgever verhindert om een dergelijke maatregel te nemen. De 
omstandigheid dat de verplichting tot raadpleging met geen enkele uitzondering gepaard zou gaan, verantwoordt 
niet dat de maatregel wordt afgekeurd. De in artikel 8 van het huishoudelijk reglement van de CREG bedoelde 
gevallen zijn die met betrekking tot de administratieve sancties en de onderzoeksmaatregelen, die het voorwerp 
van specifieke bepalingen in de Gaswet en in de Elektriciteitswet uitmaken. 
 
 Voor het overige doet de bestreden bepaling noch aan de bevoegdheden, noch aan de onafhankelijkheid van 
de CREG afbreuk, aangezien die laatste niet is gebonden door de door de ondernemingen geformuleerde 
opmerkingen. 
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 Vijfde subonderdeel 
 
 A.12.1.  Volgens de CREG zou artikel 40 van de bestreden wet, dat artikel 26, § 1, van de Elektriciteitswet 
wijzigt, in strijd zijn met de in het middel vermelde bepalingen in zoverre het de CREG ertoe verplicht de 
verzoeken om informatie die zij tot de ondernemingen richt, te motiveren en haar bijgevolg verhindert om haar 
taak efficiënt en snel uit te voeren, terwijl artikel 37, lid 4, van de richtlijn 2009/72/EG inhoudt dat het enkel de 
CREG toekomt te oordelen of de informatie waarom zij verzoekt, noodzakelijk is voor de uitvoering van haar 
taak (zoals in de interpretatieve nota van de Europese Commissie wordt aangegeven) en terwijl de wet van 
29 juli 1991 reeds een verplichting bevat tot motivering van de definitieve beslissingen die rechtsgevolgen 
beogen te hebben. 
 
 A.12.2.  Artikel 40, 2°, van de bestreden wet, dat artikel 26, § 1, van de Elektriciteitswet aanvult, zou 
eveneens in strijd zijn met de in het middel vermelde bepalingen in zoverre het de aanwending, door de CREG, 
van de informatie die zij vergaart, enkel toestaat voor de verslagen, adviezen en aanbevelingen die in de 
artikelen 23bis en 23ter van die wet zijn bedoeld : zij is dus niet gemachtigd om ze aan te wenden wanneer zij de 
taken van toezicht uitvoert (die ertoe strekken de concurrentieverstorende gedragingen en de oneerlijke 
handelspraktijken te vermijden) waarmee artikel 37, lid 1, onder i) en j), van de richtlijn 2009/72/EG (omgezet in 
de artikelen 23, § 2, 3°, 3°bis, 5° en 21°, 23bis en 23ter van de Elektriciteitswet) haar bekleedt, noch wanneer zij 
ten aanzien van de elektriciteitsondernemingen de bindende beslissingen neemt die die taken van toezicht 
inhouden. Artikel 26, § 1bis, maakt het de Koning weliswaar mogelijk die bepaling uit te breiden tot de bindende 
beslissingen die in de artikelen 23bis en 23ter kunnen worden bedoeld, maar wat aldus maar een mogelijkheid is, 
is niet verenigbaar met het beginsel volgens hetwelk de instanties van de CREG van geen enkele overheid 
instructies mogen aanvaarden. 
 
 A.12.3.  Dezelfde kritiek wordt geleverd op artikel 89, 2°, van de bestreden wet, dat de artikelen 15/14bis 
en 15/14ter van de Gaswet wijzigt, rekening houdend met de artikelen 39, lid 4, onder b), punt ii), en 41, lid 1, 
onder i) en j), en lid 4, van de richtlijn 2009/73/EG. 
 
 A.12.4.  Volgens de Ministerraad strekt de verplichting tot motivering van de verzoeken om informatie 
ertoe de actoren van de sector te beschermen tegen onderzoeksmaatregelen met een verkennend karakter en 
houdt zij verband met de onderzoeksbevoegdheid van de regulator waarin in de bepalingen van de richtlijnen 
(zoals artikel 37, lid 4, van de richtlijn 2009/72/EG) is voorzien en die volgens de interpretatieve nota van de 
Europese Commissie de rechten van de verdediging van de betrokken maatschappijen in acht dient te nemen, 
teneinde te vermijden dat onderzoeksmaatregelen ertoe strekken bewijsmiddelen te verkrijgen die niet bestemd 
zouden zijn om in een ingestelde of overwogen gerechtelijke procedure te worden aangewend. Soortgelijke 
regels bestaan met betrekking tot de bewijsverkrijging in grensoverschrijdende gerechtelijke procedures 
(artikel 1 van de verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 « betreffende de samenwerking 
tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken ») en in 
het mededingingsrecht (artikel 18 van de verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 
betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag). 
 
 A.12.5.  Volgens de Ministerraad berust het verbod om informatie aan te wenden die is vergaard ingevolge 
een verzoek dat enkel het opstellen van adviezen, aanbevelingen of verslagen beoogt, op dezelfde bekommernis : 
zo niet zou het verzoek om informatie veel weg kunnen hebben van een ongepaste wijze van bewijsgaring die in 
strijd is met de rechten en vrijheden en discriminerend kunnen zijn. Het in de wet geformuleerde verbod gaat 
gepaard met de mogelijkheid voor de Koning om het mogelijke toepassingsgebied van de aanwending van de 
informatie en van de verplichting tot motivering van het verzoek om informatie uit te breiden. De bestreden 
bepalingen bedreigen geenszins de mogelijkheid voor de CREG om haar bevoegdheden uit te oefenen en 
bindende beslissingen te nemen, aangezien de volheid van bevoegdheid om informatie van de sector te 
verkrijgen haar wordt gewaarborgd bij de bepalingen die op haar van toepassing zijn, zoals artikel 23 van de wet 
van 29 april 1999 dat bij artikel 36 van de bestreden wet is gewijzigd. 
 
 A.12.6.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat de motiveringsplicht, die geen enkele 
grondslag in de richtlijn vindt, niet kan worden verantwoord op grond van de voormelde verordening (EG) 
nr. 1206/2001, aangezien die enkel aan de rechtscolleges bevoegdheden verleent, noch op grond van artikel 8 
van de voormelde verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 dat betrekking heeft op de 
door de Europese Commissie toegestuurde verzoeken om informatie met betrekking tot inbreuken op de 
mededinging, aangezien de bevoegdheden van de CREG geen betrekking hebben op dergelijke inbreuken maar 
op de goede toepassing van de regelgeving inzake energie. 
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 Zij betwist ook dat het informatiemechanisme het recht op eerbiediging van het privéleven en het recht op 
een eerlijk proces kan schenden aangezien het personeel van de CREG ertoe is gehouden de vertrouwelijkheid 
van de commercieel gevoelige informatie in acht te nemen en aangezien tegen elke beslissing van de CREG een 
beroep bij het Hof van Beroep te Brussel kan worden ingesteld. Zij betwist eveneens de toepassing van de 
voormelde wet van 29 juli 1991 op de informatieverzoeken van de CREG, aangezien die krachtens de Gas- en de 
Elektriciteitswet niet kunnen worden aangewend voor bindende beslissingen, terwijl de wet van 1999 enkel 
betrekking heeft op de handelingen die bestemd zijn om rechtsgevolgen te hebben met een eenzijdig karakter en 
een individuele draagwijdte. 
 
 A.12.7.  Zij voert bovendien aan dat, aangezien zij bindende beslissingen moet kunnen nemen ten aanzien 
van de elektriciteitsondernemingen in het kader van, enerzijds, het toezicht op de transparantie en de 
mededinging op de elektriciteitsmarkt (artikel 23bis van de Elektriciteitswet) en, anderzijds, de beoordeling van 
het objectief verantwoorde karakter van de verhouding tussen de prijzen en de kosten van de 
elektriciteitsondernemingen (artikel 23ter van de Elektriciteitswet), de wetgever zijn verplichting tot correcte 
omzetting van de richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG niet is nagekomen door de aanwending van de 
vergaarde informatie enkel tot adviezen, aanbevelingen en verslagen te beperken : die informatie strekt niet ertoe 
bewijzen te verkrijgen in het kader van het burgerrechtelijk contentieux, handelsgeschillen of geschillen inzake 
mededinging, en de CREG is ertoe gehouden de vertrouwelijkheid van alle commercieel gevoelige informatie te 
verzekeren. Bovendien wordt geen enkele motiveringsplicht opgelegd bij andere regelgevingen met betrekking 
tot het toezicht op de ondernemingen, zoals die met betrekking tot de Commissie voor het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen. 
 
 A.12.8.  In zijn memorie van wederantwoord is de Ministerraad van mening dat de inachtneming, door de 
leden van de CREG, van de vertrouwelijkheid van de commercieel gevoelige gegevens en de mogelijkheid om 
een beroep in te stellen bij het Hof van Beroep te Brussel niet volstaan om de ondernemingen te beschermen 
tegen de hiervoor vermelde verzoeken om informatie en hun rechten van verdediging te waarborgen. De door de 
CREG bekritiseerde motiveringsplicht vormt bijgevolg een noodzakelijke maatregel. 
 
 De beperking van de aanwending van de aldus vergaarde informatie is des te meer verantwoord daar die 
informatie aan de mededingingsautoriteiten wordt overgezonden (artikelen 23bis en 23ter van de 
Elektriciteitswet). Het voorbeeld van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen is in dat 
opzicht slecht gekozen omdat artikel 35 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële 
sector en de financiële diensten eveneens in een dergelijke beperking voorziet. 
 
 
 Zesde subonderdeel 
 
 A.13.1.  Volgens de CREG zou artikel 40, 3°, van de bestreden wet, dat artikel 26, § 2, van de 
Elektriciteitswet wijzigt, in strijd zijn met de in het middel vermelde bepalingen in zoverre het de 
beroepsgeheimhoudingsplicht, die aan de organen en aan het personeel van de CREG is opgelegd, uitbreidt tot 
de gegevens met een persoonlijk karakter. De verplichting van vertrouwelijkheid had tot dusver betrekking op de 
commercieel gevoelige gegevens waarvan de CREG kennis neemt en die worden bedoeld in de artikelen 10, 
lid 8, 30, lid 2, en 37, lid 16, van de richtlijn 2009/72/EG en 10, lid 8, 30, lid 2, en 41, lid 16, van de 
richtlijn 2009/73/EG. Het voormelde artikel 26, § 2, dat niet correct is omgezet, voorziet voortaan in 
strafsancties die de bekendmaking van niet alleen vertrouwelijke gegevens maar ook van gegevens met een 
persoonlijk karakter bestraffen, terwijl de richtlijnen betrekking hebben op de commercieel gevoelige 
vertrouwelijke gegevens en terwijl niet alle gegevens met een persoonlijk karakter noodzakelijkerwijs 
commercieel gevoelig zijn. Die uitbreiding, die des te minder verantwoord is daar andere wetsbepalingen de 
gegevens met een persoonlijk karakter beschermen, vormt een onjuiste omzetting van artikel 37, leden 4 en 14, 
van de richtlijn 2009/72/EG en van artikel 41, leden 4 en 17, van de richtlijn 2009/73/EG die respectievelijk de 
Staten ermee belasten ervoor te zorgen dat passende bestuursrechtelijke of strafrechtelijke maatregelen worden 
genomen wanneer die in de richtlijn bedoelde vertrouwelijkheidsregels niet in acht worden genomen en de 
instantie, namelijk de CREG, belasten met taken die de bestreden bepalingen haar zullen verhinderen efficiënt en 
snel uit te voeren. 
 
 A.13.2.  Volgens de Ministerraad past de door de verzoekende partij bekritiseerde verplichting in die welke 
bij de verordening (EG) nr. 45/2001 van 18 december 2000 aan het (Europese) Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregulators (hierna : ACER) is opgelegd en in het ruimere kader van zowel het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens (krachtens hetwelk het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens beslist dat er een beginsel van bescherming van het privéleven van de ondernemingen bestaat) als het recht 
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van de Europese Unie dat in het recht op bescherming van gegevens met een persoonlijk karakter voorziet. De 
richtlijn 2009/72/EG voorziet eveneens in een bescherming van de ondernemingen overeenkomstig het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens en het recht van de Europese Unie (overweging 68 van de 
richtlijn 2009/72/EG). Door niet in een dergelijke bescherming te voorzien, zou de Belgische wet in strijd zijn 
met de voormelde internationale normen, zoals het Hof in zijn arrest nr. 118/2007 heeft aangegeven. In het 
huishoudelijk reglement zelf van de CREG wordt de verplichting van vertrouwelijkheid vastgelegd. Uit alles wat 
voorafgaat, vloeit voort dat de definitie van het fundamentele recht op bescherming van het privéleven erg ruim 
is en zich noch tot de privésfeer van de persoon, noch tot een soort van bijzondere informatie beperkt, maar zich 
uitstrekt tot de zakengeheimen en de persoonlijke gegevens. De voormelde richtlijn heeft die draagwijdte 
aangezien zij past in het kader van de naleving van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. 
 
 A.13.3.  De Ministerraad voert aan dat het middel niet ontvankelijk is met betrekking tot de Gaswet, 
aangezien daarin niet wordt vermeld welke bepalingen van de bestreden wet in strijd zouden zijn met de 
bepalingen van de richtlijnen waaraan die wet uitvoering geeft. 
 
 Indien het Hof zou oordelen dat het middel toch ontvankelijk is, zou moeten worden vastgesteld dat het 
middel, met betrekking tot de artikelen 70, 71, 72, 73, 85, 87 en 96 van de bestreden wet, die de Gaswet 
wijzigen, niet gegrond is, om dezelfde redenen als die welke in A.13.2 zijn vermeld. 
 
 A.13.4.  In haar memorie van antwoord onderstreept de CREG dat haar huishoudelijk reglement in strikte 
verplichtingen van vertrouwelijkheid voorziet. De bestreden wet heeft evenwel betrekking op de gegevens met 
een persoonlijk karakter, zelfs wanneer het gaat om gegevens die niet vertrouwelijk zijn, terwijl het twee 
verschillende zaken betreft : de bescherming van de gegevens met een persoonlijk karakter beschermt alleen de 
natuurlijke personen. In de energiesector zal het echter bijna uitsluitend om informatie gaan die door 
rechtspersonen is overgezonden. Bovendien heeft het begrip « gegevens met een persoonlijk karakter », in 
tegenstelling tot het begrip « commercieel gevoelige informatie », eveneens, zo niet hoofdzakelijk betrekking op 
gegevens die niet vertrouwelijk zijn en onder de gegevens met een persoonlijk karakter zal er zeker commercieel 
gevoelige informatie zijn en omgekeerd. De erg ruime definitie van het begrip « gegevens met een persoonlijk 
karakter » waartoe de beroepsgeheimhoudingsplicht zich uitstrekt, kan een belemmering vormen voor de 
uitvoering van de taken van de CREG, terwijl de aanwending van elk gegeven met een persoonlijk karakter 
overigens niet noodzakelijkerwijs van dien aard is dat zij afbreuk doet aan het privéleven van de betrokkene. 
 
 In tegenstelling tot wat de Ministerraad aanvoert, is het ACER tot geen enkele verplichting van 
vertrouwelijkheid met betrekking tot gegevens met een persoonlijk karakter gehouden. Het ACER is 
onderworpen aan de verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 
2000 « betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens », die een bescherming biedt die vrijwel identiek is aan die welke wordt geboden door de Belgische 
wet van 8 december 1992 « tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens » waaraan de CREG is onderworpen, zodat de verplichtingen waartoe beide zijn gehouden, 
vrijwel identiek zijn. De ondernemingen uit de andere sectoren die het voorwerp van reguleringsnormen 
uitmaken, zijn enkel gehouden tot de naleving van het beroepsgeheim voor de commercieel gevoelige 
informatie. 
 
 A.13.5.  In tegenstelling tot de Ministerraad is de CREG van mening dat het middel eveneens ontvankelijk 
is met betrekking tot de bepalingen van de Gaswet : aangezien artikel 15/16, § 2, ervan verwijst naar artikel 26, 
§ 2, van de Elektriciteitswet, gewijzigd bij artikel 40, 3°, van de bestreden wet, dient de vernietiging van die 
bepaling te worden uitgebreid tot het voormelde artikel 15/16. Het gaat in elk geval om een bepaling die 
onlosmakelijk verbonden is met de bestreden bepaling, hetgeen de vernietiging ervan verantwoordt. 
 
 A.13.6.  In zijn memorie van wederantwoord is de Ministerraad van mening dat de verzoekende partij 
voorbijgaat aan de regels met betrekking tot het zakengeheim en aan het arrest nr. 118/2007. Er moet dus geen 
onderscheid worden gemaakt tussen de zogenaamde « commercieel gevoelige » informatie die in fine tot het 
privéleven van de ondernemingen behoort en alle andere gegevens met een persoonlijk karakter waarvan de 
verwerking bij de voormelde wet van 8 december 1992 wordt beschermd. De verzoekende partij gaat eveneens 
voorbij aan overweging 68 van de richtlijn 2009/72/EG waarin wordt aangegeven dat de richtlijnen van het 
« derde energiepakket » onder meer passen in het kader van de naleving van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie. De naleving van de bij het Europese recht opgelegde regels houdt niet de door de 
verzoekende partij aangeklaagde logheid in en de vrijstelling van de naleving van de verplichting die zij 
bekritiseert, zou discriminerend zijn ten aanzien van de ondernemingen uit diverse gereguleerde sectoren 
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waarvoor die informatie wordt beschermd, zoals de post- en telecommunicatiesector (artikel 23, § 1, van de wet 
van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en 
telecommunicatiesector). 
 
 
 Zevende subonderdeel 
 
 A.14.1.  Volgens de CREG schendt artikel 53, 2°, van de bestreden wet, dat artikel 31, eerste lid, van de 
Elektriciteitswet wijzigt, de in het middel vermelde bepalingen in zoverre het artikel 37, lid 4, onder d), van de 
richtlijn 2009/72/EG niet correct omzet. Dat artikel bepaalt dat de Staten ervoor zorgen dat aan de regulerende 
instantie de bevoegdheid wordt verleend om aan de exploitanten die daarin worden beoogd, sancties op te leggen 
tot maximaal 10 pct. van de jaaromzet wegens niet-naleving van hun verplichtingen. Door het maximumbedrag 
van de sanctie die de CREG kan opleggen, te beperken tot 3 pct. van die omzet, is de bestreden wet niet in 
overeenstemming met de richtlijn, zoals de Raad van State heeft aangegeven. 
 
 A.14.2.  Artikel 53, 1°, van de bestreden wet, dat artikel 31 van de Elektriciteitswet wijzigt, vormt eveneens 
een onjuiste omzetting van artikel 37, lid 4, onder d), van de richtlijn 2009/72/EG, in zoverre het de bevoegdheid 
van de CREG om sancties op te leggen wegens de schending van de wettelijke en reglementaire bepalingen 
waarvan zij de naleving verzekert, beperkt en in niets dergelijks voorziet voor de schending van de door de 
CREG genomen juridisch bindende besluiten, terwijl artikel 37, lid 4, onder d), erin voorziet dat zij over een 
dergelijke bevoegdheid moet beschikken. 
 
 A.14.3.  Dezelfde kritiek wordt geleverd op artikel 103, 1° en 2°, van de bestreden wet, dat artikel 20/2 van 
de Gaswet wijzigt, rekening houdend met artikel 41, lid 4, onder d), van de richtlijn 2009/73/EG. 
 
 A.14.4.  Met betrekking tot het maximumbedrag van de geldboete die de CREG kan opleggen, voert de 
Ministerraad in hoofdorde aan dat het middel niet ontvankelijk is, aangezien het plafond van 3 pct. dat daarin 
wordt bekritiseerd, reeds in de wet van 29 april 1999 in de oorspronkelijke redactie ervan was opgenomen, zodat 
het beroep te laat is ingediend. Het Hof is bovendien niet bevoegd om een tekortkoming vast te stellen zoals de 
Europese Commissie en het Hof van Justitie van de Europese Unie dat doen. 
 
 A.14.5.  In ondergeschikte orde voert de Ministerraad aan dat de Franse versie en de Nederlandse versie 
van de richtlijnen (zoals artikel 37, lid 4, van de richtlijn 2009/72/EG) niet volledig met elkaar overeenstemmen 
en stelt hij vast dat uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de wetgever daarvan niet dezelfde lezing als de 
verzoekende partijen heeft gemaakt. De vraag betreft de omvang van de subsidiariteitsbevoegdheid van de 
lidstaat : kan hij al dan niet voorzien in een maximale sanctiedrempel die lager ligt dan het bij de richtlijn 
vastgestelde maximum van 10 pct. of dient hij een maximumdrempel van 10 pct. vast te stellen ? In zoverre de 
eerste mogelijkheid in overeenstemming is met de richtlijn, faalt het middel naar recht. 
 
 Indien twijfel zou blijven bestaan, zou een prejudiciële vraag kunnen worden gesteld aan het Hof van 
Justitie van de Europese Unie. 
 
 A.14.6.  Met betrekking tot de mogelijkheid voor de verzoekende partij om geldboeten op te leggen in 
geval van niet-naleving van haar beslissingen of van die van het ACER, is de Ministerraad van mening dat de 
verzoekende partij een strikte lezing maakt van de memorie van toelichting en van artikel 53, 1°, van de 
bestreden wet : de controlebevoegdheid van de CREG werd bij die bepaling uitgebreid en houdt in dat het 
gevolg ervan - het recht te bestraffen - in dezelfde verhouding effectief wordt gemaakt, ook ten aanzien van de 
juridisch bindende besluiten van de CREG en van het ACER. 
 
 Voor het overige doet de verzoekende partij niet blijken van het bestaan van een discriminatie in de zin van 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
 
 A.14.7.  In haar memorie van antwoord voert de CREG met betrekking tot de ontvankelijkheid van de grief 
betreffende de maximumdrempel van de geldboete aan dat de limiet van 3 pct. van de omzet onlosmakelijk 
verbonden is met het eerste onderdeel van het alternatief, namelijk het maximum van 2 miljoen euro, dat bij de 
bestreden wet is gewijzigd, zodat de nieuwe bepaling in haar geheel moet worden beoordeeld. 
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 A.14.8.  Met betrekking tot de maximumdrempel zelf is de CREG van mening dat de verschillende 
taalversies van de Gas- en de Elektriciteitsrichtlijn bevestigen dat aan de regulerende instanties « ten minste » de 
bevoegdheid moet worden verleend om sancties op te leggen van maximaal 10 pct. van de omzet. Er is geen 
sprake van enige interpretatiemoeilijkheid die kan verantwoorden dat een prejudiciële vraag aan het Hof van 
Justitie van de Europese Unie wordt gesteld. 
 
 A.14.9.  De CREG neemt akte van het feit dat artikel 53, 1°, haar volgens de Ministerraad de mogelijkheid 
biedt om ook sancties op te leggen in geval van niet-naleving van haar juridisch bindende besluiten en van die 
van het ACER. Zij is evenwel van mening dat in de wet geenszins wordt verwezen naar dergelijke besluiten 
maar enkel naar de verplichtingen die uit de wet en uit de uitvoeringsbesluiten ervan voortvloeien, alsook uit de 
andere van toepassing zijnde bepalingen, hetgeen dus niet de beslissingen van de CREG en van het ACER 
omvat. Die beperking is problematisch in alle gevallen waarin de CREG over een beoordelingsbevoegdheid 
beschikt en waarin haar beslissing zich niet tot een loutere uitvoering van de van toepassing zijnde regelgeving 
beperkt. 
 
 A.14.10.  In zijn memorie van wederantwoord voert de Ministerraad met betrekking tot het 
maximumpercentage aan dat de doorgevoerde wijziging enkel het gevolg van de overgang naar de euro is en 
geen enkele wil inhoudt om de bevoegdheden van de CREG te beperken. 
 
 In ondergeschikte orde stelt hij voor om de volgende prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de 
Europese Unie te stellen : 
 
 « Maken artikel 37, lid 4, onder d), van de richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking 
van Richtlijn 2003/54/EG (Elektriciteitsrichtlijn) en artikel 41, lid 4, onder d), van de richtlijn 2009/73/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne 
markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG (Gasrichtlijn), in samenhang gelezen met 
artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie waarbij het subsidiariteitsbeginsel is vastgelegd, het een 
lidstaat mogelijk om, wanneer hij aan de nationale regulerende instantie de ‘ bevoegdheid [verleent] om aan de 
transmissiesysteembeheerder of het verticaal geïntegreerde bedrijf, naargelang het geval, sancties van maximaal 
10 % van de jaaromzet van de transmissiesysteembeheerder of het verticaal geïntegreerde bedrijf op te leggen of 
voor te stellen deze op te leggen, wegens niet-naleving van hun respectieve verplichtingen uit hoofde van [die] 
richtlijn ’, als sanctie een maximumpercentage van de omzet vast te stellen dat lager is dan het in de richtlijn 
bedoelde maximum van 10 pct. ? ». 
 
 De mogelijkheid voor de CREG om geldboeten op te leggen in geval van niet-naleving van haar 
beslissingen of van die van het ACER is niet beperkt tot het loutere geval van een uitvoeringsbesluit, aangezien 
de bewoordingen van artikel 32, § 2, tweede lid, 8°, van de Elektriciteitswet veel ruimer zijn. 
 
 
 Tweede onderdeel 
 
 A.15.  Het tweede onderdeel van het middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 9, 10, 11, 15, lid 2, 36, onder g), en 37, leden 6 en 
9, van de richtlijn 2009/72/EG, met de artikelen 9, 10, 11, 36, 40, onder g), en 41, leden 6 en 9, van de 
richtlijn 2009/73/EG, alsook met de artikelen 15, lid 2, 16, lid 6, tweede alinea, en 17, lid 4, van de verordening 
(EG) nr. 715/2009, met de artikelen 1, lid 10, 2, lid 6, 2, lid 13, 5, leden 2 en 4, en 6, lid 1 en volgende leden, van 
bijlage I bij die verordening, en met artikel 16 van de richtlijn 2009/28/EG. 
 
 
 Eerste subonderdeel 
 
 A.16.1.  Volgens de CREG schendt de bestreden wet de in het middel vermelde bepalingen in zoverre zij 
de artikelen 9, 10 en 11 van de richtlijn 2009/72/EG met betrekking tot de certificering van de 
transmissienetbeheerders (hierna : TNB’s), die onder de bevoegdheid van de CREG valt, niet correct omzet. 
Artikel 9 vereist een onafhankelijkheid van die beheerders ten aanzien van de activiteiten van productie en 
levering van elektriciteit of van aardgas maar heeft een ruimere draagwijdte dan die van de wet; die wet bepaalt 
echter niet dat de verplichtingen met betrekking tot de vertrouwelijkheid van de commercieel gevoelige 
informatie en met betrekking tot het personeel van de beheerder, waarin in de richtlijn is voorzien, eisen zijn 
waarvan de certificering van die beheerder afhankelijk wordt gesteld. De artikelen 10 en 11 van de richtlijn zijn 



16 

evenmin correct omgezet in zoverre de wet de verplichtingen tot kennisgeving inperkt en in een mechanisme van 
automatisch verval van de certificeringsprocedure voorziet zonder tussenkomst van de CREG in verband met de 
nieuwe evaluatie van de certificering en van de certificering van derde landen, en in zoverre zij voorziet in een 
beding waardoor een vóór de bekendmaking van de wet aangewezen beheerder kan worden geacht te zijn 
gecertificeerd. 
 
 A.16.2.  Soortgelijke kritiek wordt geleverd op de wet met betrekking tot de gasmarkt, rekening houdend 
met de artikelen 9, lid 1, onder c) en d), en 5, en met de artikelen 10 en 11 van de richtlijn 2009/73/EG : de eerste 
drie artikelen zijn te eng omgezet, terwijl de in de laatste twee artikelen bedoelde certificeringsprocedure niet 
van toepassing is op de beheerder die op grond van zijn aanwijzing van vóór de inwerkingtreding van de 
bestreden wet wordt geacht te zijn gecertificeerd. 
 
 A.16.3.  De Ministerraad wenst, om reden van de duidelijkheid, terzelfder tijd te antwoorden op het tweede 
onderdeel van het derde middel. 
 
 A.16.4.  Hij voert aan dat de verzoekende partij zich vergist in de inzake certificering van toepassing zijnde 
bepalingen. De wetgever heeft pro forma TNB’s gecertificeerd die vóór de inwerkingtreding van het « derde 
energiepakket » reeds definitief waren aangewezen met inachtneming van de voorwaarden inzake de 
ontvlechting van de eigendomsstructuren, waarbij aldus het evenwicht in acht is genomen tussen de 
bevoegdheden van de CREG (die zelfs tegen een reeds aangewezen TNB een certificeringsprocedure kan 
opstarten) en de « verworven rechten » van de TNB’s over hun concessie. 
 
 A.16.5.  Volgens de Ministerraad is het eerste subonderdeel van het tweede onderdeel van het eerste middel 
onontvankelijk of niet gegrond, in zoverre de verzoekende partij nalaat naar een bepaling van de bestreden wet te 
verwijzen. Zij doet zulks daarentegen in het tweede onderdeel van het derde middel, waarnaar wordt verwezen 
(in A.44.3, A.45.3, A.45.4 en A.46.4 wordt de door de Ministerraad verdedigde argumentatie met betrekking tot 
het eerste subonderdeel van het tweede onderdeel van het eerste middel voorgesteld). 
 
 A.16.6.  In haar memorie van antwoord betwist de CREG de door de Ministerraad aangeklaagde 
onontvankelijkheid van het middel door te doen gelden dat in het dispositief van het verzoekschrift, in verband 
met het eerste middel, de bepalingen worden vermeld die erin worden bestreden door te preciseren dat zij 
afbreuk doen aan de bevoegdheden van de CREG inzake certificering van de netbeheerder en dat in de 
uiteenzetting in het verzoekschrift uitdrukkelijk wordt verwezen naar de nummers ervan met betrekking tot de 
ontvlechting van de transmissienetten en van de transmissienetbeheerders en met betrekking tot de 
certificeringsprocedure. Bovendien heeft de Ministerraad zich niet vergist in de bestreden bepalingen aangezien 
hij in het kader van dit middel antwoordt op de argumenten die door de verzoekende partij worden aangevoerd in 
het kader van het tweede onderdeel van het derde middel. 
 
 
 Tweede subonderdeel 
 
 A.17.1.  Volgens de CREG schendt artikel 36, 8°, van de bestreden wet, dat artikel 23, § 2, tweede lid, 9°, 
van de Elektriciteitswet wijzigt, de in het middel vermelde bepalingen in zoverre het erin voorziet dat de CREG 
de toepassing van het technisch reglement controleert en de in dat reglement beoogde documenten goedkeurt. 
 
 Bij artikel 37, leden 6, onder c), en 9, van de richtlijn 2009/72/EG en bij artikel 41, leden 6, onder c), en 9, 
van de richtlijn 2009/73/EG worden aan de nationale regulerende instanties immers exclusieve bevoegdheden 
inzake grensoverschrijdende infrastructuur verleend, met name wat betreft de procedures voor congestiebeheer 
van de netten, en worden die instanties met het toezicht op dat beheer belast. Bij de verordening (EG) 
nr. 714/2009 worden hun belangrijke bevoegdheden in die aangelegenheid verleend. 
 
 Het in de bestreden bepaling en in artikel 11 van de Elektriciteitswet bedoelde technisch reglement wordt 
evenwel opgesteld door de Koning, na advies van de CREG en in overleg met de netbeheerder, en daarin worden 
onder meer de regels bepaald waaraan die beheerder is onderworpen teneinde met name het hoofd te bieden aan 
problemen van congestie. De lezing van artikel 11 in samenhang met het nieuwe artikel 23, § 2, tweede lid, 9°, 
van de Elektriciteitswet houdt in dat de CREG dient te waken over de toepassing van de voorwaarden die zijn 
vastgelegd bij het koninklijk besluit van 19 december 2002 dat ter uitvoering van artikel 11 is genomen; daaruit 
vloeit een tegenstrijdigheid voort met de bestreden wet die, tegelijkertijd, aan de CREG de exclusieve 
bevoegdheden verleent om de methoden goed te keuren voor toegang tot de grensoverschrijdende infrastructuur 
(artikel 23, § 2, tweede lid, 35° en 36°) en haar ermee belast in het technisch reglement beoogde documenten 
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goed te keuren volgens door de Koning vastgestelde voorwaarden met betrekking tot methoden met een 
soortgelijk doel. De bevoegdheid die de CREG uit de richtlijn afleidt inzake voorwaarden voor toegang tot de 
grensoverschrijdende infrastructuur wordt aldus afhankelijk gesteld van de voorwaarden die krachtens een 
koninklijk besluit zijn vastgesteld en die betrekking hebben op de congestie in ruime zin, met inbegrip van de 
methoden voor het evalueren van de capaciteit die nochtans tot de exclusieve bevoegdheid van de CREG 
behoren. De wetgever heeft de draagwijdte van het advies dat de Raad van State in die aangelegenheid had 
verstrekt, niet begrepen. 
 
 A.17.2.  Volgens de CREG schenden de artikelen 65, 4°, en 87, 9°, van de bestreden wet, die 
respectievelijk in artikel 15/4, § 2, tweede lid, van de Gaswet een punt 29° en een punt 30° en in artikel 15/1, § 3, 
van dezelfde wet een punt 7° invoegen, de in het middel vermelde bepalingen in zoverre zij aan de CREG een 
overleg met de Algemene Directie Energie opleggen. Bij artikel 15/4, § 2, tweede lid, wordt de CREG belast met 
het goedkeuren van de methoden die zijn gebruikt om de toegang tot de grensoverschrijdende infrastructuur 
mogelijk te maken, ook inzake congestiebeheer (29°), en met het toezicht op de invoering van de regels die erop 
betrekking hebben, in overleg met de Algemene Directie Energie (30°). Die regels worden voorgesteld door de 
transmissienetbeheerder. Krachtens artikel 41, lid 9, van de richtlijn 2009/73/EG kan echter geen enkel optreden 
van het bestuur worden aanvaard en dat waarin de bestreden wet voorziet, maakt het niet mogelijk om een risico 
van inbreuk op de bevoegdheid van de CREG uit te sluiten. 
 
 A.17.3.  Volgens de CREG schendt artikel 87, 9°, van de bestreden wet, dat een punt 15° in artikel 15/14, 
§ 2, tweede lid, van de Gaswet invoegt, de in het middel vermelde bepalingen in zoverre het aan de CREG de 
verplichting oplegt om de toepassing van de gedragscode te controleren. Die heeft het voorwerp uitgemaakt van 
een koninklijk besluit van 23 december 2010 dat op grond van artikel 15/5undecies van de Gaswet is genomen, 
en het is evident dat die code betrekking heeft op exclusieve bevoegdheden van de nationale regulerende 
instantie, zoals artikel 41, leden 6, onder c), en 9, van de richtlijn 2009/73/EG daarin voorziet, en dat door de 
wetgever dus niet correct is omgezet. Bovendien beperkt de bestreden bepaling de controle van de toepassing 
van de code ten onrechte tot de regels in verband met de veiligheid en de betrouwbaarheid van het 
aardgasvervoersnet, zonder de opslaginstallatie voor aardgas en de installatie voor vloeibaar aardgas (LNG) te 
beogen. 
 
 A.17.4.  Met betrekking tot het technisch reglement voert de Ministerraad artikel 37, leden 6 en 9, van de 
richtlijn 2009/72/EG aan om te doen gelden dat die niet vereist dat dat reglement door de regulator moet worden 
opgesteld. Hij voert bovendien aan dat de richtlijn, inzake congestiebeheer, past in het ruimere kader van de 
verordening (EG) nr. 714/2009 die onder meer strekt tot het invoeren van netcodes die van toepassing zijn op de 
gehele Europese Unie met het oog op de totstandbrenging van een concurrerende en efficiënte interne markt 
voor elektriciteit. Zulks houdt de uniformisering van de interne procedures van de lidstaten in. In afwachting dat 
zulks gebeurt (in 2013), kon de wetgever, om geen juridisch vacuüm te doen ontstaan, niet anders dan het 
bestaande federale technisch reglement te behouden, daar hij het niet kon vervangen door een andere code of een 
ander reglement dat onmiddellijk operationeel kon zijn. De bepalingen van het federale reglement die in strijd 
zijn met de nieuwe Europese normen, zullen de facto worden opgeheven en de andere zullen door het 
subsidiariteitsbeginsel worden geregeld; het zal uiteraard aan de CREG staan om, zoals de richtlijn daarin 
voorziet, de voorwaarden goed te keuren voor, enerzijds, de aansluiting op en de toegang tot het transmissienet, 
alsook de voorwaarden voor de « verantwoordelijkheid voor het evenwicht » van de regelzone en, anderzijds, de 
grensoverschrijdende aangelegenheden. 
 
 A.17.5.  Met betrekking tot het toezicht op de congestie en de verplichting tot overleg met de Algemene 
Directie Energie, voert de Ministerraad aan dat het in de Gaswet bedoelde overleg noch het delen van de 
beslissingsbevoegdheid, noch een aantasting van de onafhankelijkheid van de CREG inhoudt : het gaat veeleer 
om een verplichting om het bestuur in te lichten, dat moet weten hoe de congestie wordt beheerd, zoals 
artikel 23, § 2, tweede lid, 36°, van de Elektriciteitswet, op grond waarvan de bestreden bepalingen kunnen 
worden gelezen, trouwens aangeeft. 
 
 A.17.6.  Met betrekking tot de in de Gaswet bedoelde gedragscode inzake toegang tot het vervoersnet, de 
opslaginstallatie en de LNG-installatie, verwijst de Ministerraad naar wat hij reeds heeft vermeld (A.17.4) : het is 
omdat Europese netcodes worden voorbereid dat de wetgever artikel 15/5undecies, eerste lid, van de Gaswet, dat 
de Koning belast met het opstellen van de gedragscode (waarbij de CREG, zoals inzake elektriciteit, de in de 
richtlijn bedoelde goedkeuringsbevoegdheid dient uit te oefenen), ongewijzigd heeft gelaten. Om dezelfde 
redenen zou een juridisch vacuüm zijn ontstaan indien de CREG was bekleed met de bevoegdheid om zelf die 
code op te stellen. 
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 Ten slotte, in tegenstelling tot wat de CREG aanvoert, wordt haar controlebevoegdheid geenszins beperkt 
tot alleen het aardgasvervoersnet aangezien haar bij artikel 15/14, § 2, tweede lid, 15°, van de Gaswet, ingevoegd 
bij artikel 87, 9°, van de bestreden wet, twee onderscheiden taken worden toegekend : de controle van de 
toepassing van de gedragscode en de evaluatie van de ter uitvoering van die code geleverde prestaties in verband 
met de veiligheid en de betrouwbaarheid van het aardgasvervoersnet. 
 
 A.17.7.  In haar memorie van antwoord voert de CREG aan dat de opheffing van het in A.17.1 bedoelde 
technisch reglement niet tot een juridisch vacuüm zou leiden en dat zulks geen onjuiste omzetting van de 
bepalingen van de richtlijn verantwoordt. 
 
 Zij merkt op dat haar bevoegdheid geen betrekking heeft op het vaststellen van het technisch reglement in 
zijn geheel, maar enkel op de methoden en plannen met betrekking tot het congestiebeheer, ook al verantwoordt 
een bekommernis om coherentie dat zij voor het geheel bevoegd zou zijn. 
 
 Zij betwist ook dat de netcodes, waarvan de ontwikkelingstermijnen door de Ministerraad worden 
aangevoerd om de bestreden bepaling te verantwoorden, het technisch reglement achterhaald kunnen maken : de 
netcodes worden immers enkel ontwikkeld voor grensoverschrijdende aangelegenheden met betrekking tot het 
net en de marktintegratie (artikel 8, lid 7, van de verordening (EG) nr. 714/2009), en zulks zonder afbreuk te 
doen aan de bevoegdheid van de Staten om nationale netcodes vast te stellen. De omstandigheid dat de CREG 
over een goedkeuringsbevoegdheid zou beschikken - waarin de wet niet voorziet - kan het feit dat de wetgever 
het technisch reglement heeft behouden, niet verhullen. 
 
 A.17.8.  De CREG neemt akte van het feit dat de Ministerraad erkent dat de verplichting tot overleg met de 
Algemene Directie Energie niet verenigbaar is met de richtlijn 2009/73/EG aangezien hij die verplichting als een 
informatieplicht wenst te interpreteren. Een dergelijke interpretatie stemt evenwel niet overeen met de wettekst. 
 
 A.17.9.  Wat de gedragscode betreft, verwijst de CREG naar wat zij over het technisch reglement reeds 
heeft vermeld (A.17.7). De netcodes, waarvan het ontwikkelingsproces lang duurt, zullen enkel betrekking 
hebben op het vervoer van aardgas en niet op de opslag van gas en vloeibaar aardgas en verbieden de Staten niet 
om nationale codes aan te nemen. 
 
 Ten slotte neemt zij akte van de door de Ministerraad gegeven interpretatie aan artikel 15/14, § 2, tweede 
lid, 15°, vermeld in A.17.6, maar meent zij dat zij geen steun vindt in de tekst van de bestreden bepaling. 
 
 A.17.10.  In zijn memorie van wederantwoord is de Ministerraad van mening dat de verzoekende partij de 
wil van de wetgever met betrekking tot het technisch reglement en de gedragscode niet heeft begrepen, namelijk 
passen in het kader van de Europese actualiteit inzake uniformisering van de netcodes. De bestreden wet heeft de 
richtlijn correct omgezet. 
 
 Met betrekking tot de netcodes voegt hij daaraan toe dat artikel 8, lid 7, van de verordening (EG) 
nr. 714/2009 de bekommernis van de Europese wetgever om uniformisering bevestigt; door aan de CREG de 
bevoegdheid te verlenen om het technisch reglement op te stellen, zou verder zijn gegaan dan het voorschrift van 
de richtlijnen. Voor het overige worden de netcodes voorbereid tijdens voorafgaande besprekingen binnen het 
ACER, waaraan niet de Regering maar de CREG deelneemt, die dus om een wijziging van het technisch 
reglement kan verzoeken teneinde het met de toekomstige teksten in overeenstemming te brengen. 
 
 Wat het overleg met de Algemene Directie Energie betreft, is hij van mening dat het geen enkele 
verplichting met zich meebrengt om een gemeenschappelijk project uit te voeren. 
 
 Wat, ten slotte, de gedragscode betreft, voert de Ministerraad artikel 4, leden 6 en 9, van de 
richtlijn 2009/73/EG aan om te doen gelden dat dat artikel ter zake niet de uitgebreide en onbeperkte 
bevoegdheid toekent waarop de verzoekende partij aanspraak maakt. Bovendien toont de verzoekende partij niet 
aan waaruit de discriminatie die zij aanklaagt, zou bestaan. 
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 Derde subonderdeel 
 
 A.18.1.  Volgens de CREG schendt artikel 8, 1°, van de bestreden wet, dat artikel 8, § 1, derde lid, 5°, van 
de Elektriciteitswet wijzigt, de in het middel vermelde bepalingen in zoverre het aan de Koning de bevoegdheid 
delegeert om de criteria te preciseren die door een productie-installatie die hernieuwbare energie aanwendt, 
moeten worden nageleefd teneinde een voorrang te kunnen genieten en om de technische en financiële 
voorwaarden te bepalen die door de transmissienetbeheerder moeten worden toegepast in verband met de 
productie-installaties die hernieuwbare energiebronnen aanwenden. 
 
 Bij artikel 37, lid 6, van de richtlijn 2009/72/EG wordt aan de nationale regulerende instanties immers de 
exclusieve bevoegdheid verleend om de methoden vast te stellen of goed te keuren voor het berekenen of 
vastleggen van de voorwaarden inzake de verstrekking van balanceringsdiensten, bedoeld in artikel 15, lid 2, van 
dezelfde richtlijn, terwijl bij artikel 15, lid 3, ervan aan de lidstaten de verplichting wordt opgelegd om de 
transmissienetbeheerders ertoe te dwingen voorrang te geven aan de productie-installaties voor elektriciteit die 
hernieuwbare energiebronnen aanwenden. Door de Koning ertoe te machtigen de criteria en de voorwaarden te 
preciseren die moeten worden nageleefd door een productie-installatie die die bronnen aanwendt, na advies van 
de CREG, doet de bestreden wet afbreuk aan de bevoegdheden die bij de artikelen 15, lid 2, en 37, lid 6, van de 
richtlijn aan de CREG worden voorbehouden om de voorwaarden inzake balanceringsdiensten vast te stellen en 
de objectieve criteria te definiëren die ertoe strekken de coördinatie van de inschakeling van de productie-
installaties en het bepalen van het gebruik van de interconnecties te waarborgen. 
 
 A.18.2.  De Ministerraad voert in hoofdorde aan dat de richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 23 april 2009 « ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende 
wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG » (artikel 16, lid 2) aan de regulator 
alleen de bevoegdheid verleent om de criteria vast te stellen met betrekking tot de instandhouding van de 
betrouwbaarheid en de veiligheid van het net, en niet de bevoegdheid om de criteria te bepalen waaraan de 
productie-installaties die hernieuwbare energiebronnen aanwenden, moeten voldoen; de wetgever heeft de 
richtlijn dus correct omgezet door de CREG ermee te belasten de objectieve criteria goed te keuren op grond 
waarvan de productie-installaties worden ingeschakeld en het gebruik van de interconnecties wordt bepaald. 
 
 A.18.3.  In ondergeschikte orde suggereert de Ministerraad het Hof om aan het Hof van Justitie van de 
Europese Unie een prejudiciële vraag te stellen over de interpretatie van de in A.18.2 bedoelde richtlijn en van 
de richtlijn 2009/72/EG indien het van oordeel is dat de verzoenende interpretatie van die twee richtlijnen ten 
aanzien van het primaire recht, namelijk artikel 194 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie (dat zowel de werking van de markt als het stimuleren en het ontwikkelen van energie uit hernieuwbare 
energiebronnen beoogt), het niet mogelijk maakt te bepalen in welke mate de omzetting van de richtlijnen door 
de Belgische wetgever in overeenstemming is met het voorschrift ervan. Die vraag zou als volgt worden 
geformuleerd : 
 
 « Maken artikel 194 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, artikel 15, leden 2 en 
3, van de richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG 
(hierna : Elektriciteitsrichtlijn) en artikel 16, lid 2, van de richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende 
wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG het de lidstaten mogelijk erin te 
voorzien dat, enerzijds, de nationale regulerende instantie de objectieve criteria goedkeurt waarop de coördinatie 
van de inschakeling van de productie-installaties en het bepalen van het gebruik van de interconnecties berust en, 
anderzijds, de lidstaten na advies van de nationale regulerende instantie de criteria preciseren die moeten worden 
nageleefd door een productie-installatie die hernieuwbare energiebronnen aanwendt ? ». 
 
 A.18.4.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat de Ministerraad voorbijgaat aan de 
duidelijke tekst van de richtlijnen en dat de bij artikel 16 van de richtlijn 2009/28/EG aan de lidstaten toegekende 
bevoegdheden niet kunnen worden uitgeoefend ten nadele van die welke bij de richtlijn 2009/72/EG aan de 
nationale regulerende instanties zijn toegekend. Zij bevestigt het discriminerende karakter van de bestreden 
bepaling en acht het niet nuttig om een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese 
Unie aangezien de in aanmerking te nemen bepalingen geen interpretatiemoeilijkheden met zich meebrengen. 
 
 A.18.5.  In zijn memorie van wederantwoord is de Ministerraad van mening dat de verzoekende partij in 
geen geval over een exclusieve bevoegdheid beschikt om de criteria voor de inschakeling van de productie-
installaties en van het gebruik van de interconnecties, alsook de voorwaarden voor het verstrekken van 
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balanceringsdiensten, vast te stellen : de richtlijn maakt het de Staten mogelijk om aan de regulators ofwel de 
bevoegdheid toe te kennen om de ter zake van toepassing zijnde regels vast te stellen, ofwel de bevoegdheid om 
ze goed te keuren (artikel 15, lid 2, van de richtlijn 2009/72/EG). 
 
 
 Vierde subonderdeel 
 
 A.19.1.  Volgens de CREG schendt artikel 24, 3°, van de bestreden wet, dat artikel 18, § 1, 2°, van de 
Elektriciteitswet wijzigt, de in het middel vermelde bepalingen in zoverre het de Koning ertoe machtigt 
gedragsregels vast te stellen die van toepassing zijn op de tussenpersonen en leveranciers, meer bepaald inzake 
transactie en balancering. 
 
 Bij artikel 37, lid 6, onder b), van de richtlijn wordt aan de nationale regulerende instantie evenwel de 
bevoegdheid voorbehouden inzake voorwaarden voor de verstrekking van balanceringsdiensten in het algemeen, 
ook die met betrekking tot de regels en prijzen die van toepassing zijn op de door de netbeheerders verstrekte 
diensten voor het balanceren van het elektriciteitsnet. Aan die bevoegdheid van de CREG werd door de wetgever 
dus voorbijgegaan, zoals de Raad van State heeft opgemerkt. 
 
 A.19.2.  De Ministerraad voert aan dat de verzoekende partij een verkeerde lezing maakt van de bestreden 
bepaling : die bepaling heeft geen betrekking op het door de CREG bedoelde geval, maar wel op dat waarbij de 
wijze wordt vastgesteld waarop de leveranciers en tussenpersonen aan de marktvoorwaarden inzake transactie en 
balancering moeten voldoen, en vormt dus de omzetting van artikel 3, lid 4, van de richtlijn 2009/72/EG. Het 
gaat dus niet om de regels die door de TNB of de CREG inzake onbalans zijn aangenomen (artikelen 15, lid 7, 
en 37, lid 6, onder b), van de richtlijn 2009/72/EG). 
 
 A.19.3.  In haar memorie van antwoord verwerpt de CREG de interpretatie van de Ministerraad : zij doet 
gelden dat het voormelde artikel 3, lid 4, betrekking heeft op het recht van de afnemers om zich tot de 
leverancier van hun keuze te richten, ongeacht de Staat waarin hij is geregistreerd, op voorwaarde dat de regels 
inzake transactie en balancering in acht worden genomen; dat kan evenwel niet in die zin worden geïnterpreteerd 
dat aan de Koning de bevoegdheid wordt verleend om gedragsregels inzake balancering te bepalen, die enkel 
onder de bevoegdheid van de nationale regulerende instantie vallen. 
 
 A.19.4.  In zijn memorie van wederantwoord brengt de Ministerraad zijn argumentatie in herinnering en 
voegt hij daaraan toe dat artikel 37, lid 6, onder b), van de voormelde richtlijn aan de nationale regulerende 
instantie niet de exclusieve bevoegdheid toekent die de verzoekende partij daarin wenst te zien. 
 
 
 Vijfde subonderdeel 
 
 A.20.1.  Volgens de CREG schendt artikel 29 van de bestreden wet, dat een artikel 20bis in de 
Elektriciteitswet invoegt (dat vervolgens bij artikel 27 van de wet van 29 maart 2012 is gewijzigd), de in het 
middel vermelde bepalingen in zoverre het aan de CREG een tussenkomst oplegt van de Nationale Bank van 
België (hierna : NBB) in haar besluitvormingsproces, een onderhandeling tussen, enerzijds, de 
elektriciteitsleverancier en, anderzijds, de CREG en de NBB, voorafgegaan door een overleg tussen die twee 
partijen, en in zoverre het bepaalt dat de voorlopige vaststelling door de CREG met betrekking tot de toepassing 
van de indexeringsmechanismen kan worden betwist voor een door beide partijen aanvaard lid van het Belgisch 
Instituut van de Bedrijfsrevisoren. 
 
 Artikel 20bis voorziet in een nieuw mechanisme dat ertoe strekt de volatiliteit van de energieprijzen te 
beperken in de gevallen die erin worden beoogd en behoudt daartoe aan de CREG een bevoegdheid voor van 
controle op de toepassing van de indexeringsformule door de leveranciers, op advies van de NBB en met de 
mogelijkheid, voor de leverancier, om een beroep te richten tot een lid van het Belgisch Instituut van de 
Bedrijfsrevisoren tegen de vaststellingen door de CREG (artikel 20, §§ 3 en 4). De leveranciers dienen de in de 
wet bedoelde prijsstijgingen eveneens op gemotiveerde wijze aan te geven bij de CREG. Indien de stijging niet 
wordt verantwoord, worden de CREG, de NBB en de leverancier in onderhandelingen samengebracht; bij gebrek 
aan een akkoord kan de CREG, op advies van de NBB, de stijging verwerpen (artikel 20, § 5). 
 
 De bestreden bepaling zet geen enkele bepaling van de richtlijn 2009/72/EG om maar past de mogelijkheid 
toe die bij artikel 3, lid 3, ervan aan de lidstaten is geboden om in openbaredienstverplichtingen te voorzien. De 
CREG betwist die keuze van de wetgever niet maar meent dat hij zodoende afbreuk heeft gedaan aan haar 
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onafhankelijkheid. Die verhindert weliswaar geen samenwerking met andere overheden, maar het stelselmatige 
karakter van het optreden van de NBB kan niet worden verzoend met het beginsel van die onafhankelijkheid dat 
bij artikel 35, lid 4, onder b), punt ii), van de richtlijn 2009/72/EG is vastgelegd. De bij de wet opgelegde 
onderhandeling is door hetzelfde gebrek aangetast, zoals de Raad van State heeft doen opmerken, net zoals de 
mogelijkheid tot controle van de voorlopige beslissing van de CREG door een lid van het Belgisch Instituut van 
de Bedrijfsrevisoren, tegen wiens beslissingen geen beroep mogelijk is, terwijl de definitieve beslissing van de 
CREG voor het hof van beroep kan worden betwist. 
 
 A.20.2.  Volgens de CREG schendt artikel 29 van de bestreden wet, dat artikel 20bis, § 2, tweede lid, van 
de Elektriciteitswet invoegt, de in het middel vermelde bepalingen in zoverre de indexeringsformules enkel voor 
de huishoudelijke eindafnemers door de leveranciers moeten worden gepubliceerd, terwijl het mechanisme van 
prijscontrole ook op de kmo’s van toepassing is. Dat onbegrijpelijke verschil in behandeling is des te meer 
onverantwoord daar artikel 15/10bis van de Gaswet voor beide in die publicatie voorziet. 
 
 A.20.3.  Dezelfde kritiek als die vermeld in A.20.1 wordt door de CREG geleverd op artikel 82 van de 
bestreden wet dat artikel 15/10bis, § 4, eerste en derde lid, § 5, vierde tot achtste lid, en § 7, van de Gaswet 
wijzigt, rekening houdend met artikel 39, leden 4 en 5, van de richtlijn 2009/73/EG. 
 
 A.20.4.  Met betrekking tot de grief die uit de aantasting van de onafhankelijkheid van de CREG is 
afgeleid, voert de Ministerraad aan dat de richtlijn 2009/72/EG aan de lidstaten - tenzij zij anders daarover 
beslissen - de taak toekent om de huishoudelijke eindafnemers (en, indien zij zulks beslissen, de kmo’s) de 
universele dienstverlening te laten genieten tegen redelijke, vergelijkbare, doorzichtige en niet-discriminerende 
prijzen (het « vangnet » ten aanzien van de volatiliteit van de prijzen). De consumentenbescherming valt dus 
enkel onder de bevoegdheid van de lidstaten. De Belgische wetgever heeft in artikel 29 van de bestreden wet 
ervoor gekozen - zonder daartoe te zijn verplicht - aan de CREG, wegens haar kennis van de markt en haar 
ervaring, verschillende bevoegdheden te verlenen bij de inwerkingstelling van het vangnet. Daarin is niet 
voorzien bij de richtlijn 2009/72/EG en het valt niet onder de toegewezen of exclusieve bevoegdheden van de 
regulator, zodat de wetgever daarin zowel de Nationale Bank van België (waarvan de bevoegdheden bij de wet 
van 25 augustus 2012 houdende diverse bepalingen inzake energie werden herzien, zodat het middel niet langer 
ontvankelijk is wat de NBB betreft) als het Instituut van de Bedrijfsrevisoren kon laten tussenkomen, net zoals 
hij, overeenkomstig artikel 3 van de voormelde richtlijn, die aangelegenheid enkel aan zijn administratie zou 
hebben kunnen toevertrouwen. 
 
 A.20.5.  Met betrekking tot de samenhang tussen de Elektriciteitswet en de Gaswet doet de Ministerraad 
gelden dat het om een tikfout van de federale wetgever gaat, aangezien artikel 29 van de bestreden wet, zoals de 
memorie van toelichting aangeeft, in die zin moet worden geïnterpreteerd dat het ook op de kmo’s betrekking 
heeft. 
 
 A.20.6.  In haar memorie van antwoord merkt de CREG op dat de wet van 25 augustus 2012 houdende 
diverse bepalingen inzake energie in artikel 20bis van de Elektriciteitswet wijzigingen aanbrengt die de in dat 
vijfde subonderdeel uiteengezette grieven zonder voorwerp maken, onder voorbehoud evenwel van het feit dat 
1) artikel 20bis, § 5, zevende lid, in onderhandelingen van de CREG met de leverancier blijft voorzien wanneer 
zij meent dat de opwaartse aanpassing van de energiecomponent niet gerechtvaardigd is; 2) de parallelle taak van 
de Nationale Bank van België en van de CREG inzake monitoring en evaluatie van het vangnetmechanisme 
behouden blijft; 3) het recht van de leverancier om de voorafgaande vaststelling door de CREG voor een lid van 
het Belgisch Instituut van de Bedrijfsrevisoren te betwisten (artikel 20bis, § 4, derde lid), wordt behouden. 
 
 Zij verwerpt het standpunt van de Ministerraad volgens hetwelk het « derde energiepakket » inzake 
consumentenbescherming geen enkele bevoegdheid aan de nationale regulerende instantie zou voorbehouden, 
zodat de wetgever die bescherming zou kunnen regelen zonder rekening te houden met het beginsel van 
onafhankelijkheid van de regulerende instantie : zulks is immers in strijd met artikel 35, lid 4, van de 
richtlijn 2009/72/EG dat die onafhankelijkheid waarborgt voor alle activiteiten van de instantie. Het 
vangnetmechanisme is gebaseerd op artikel 3, lid 3, van die richtlijn en is dus wel degelijk een bij de richtlijn 
toegekende taak van regulering die de inachtneming van de onafhankelijkheid van de regulerende instantie 
inhoudt. 
 
 A.20.7.  De CREG is van mening dat de Ministerraad, door de verwijzing naar de huishoudelijke afnemers 
in artikel 29 van de bestreden wet als een tikfout aan te merken, geen einde maakt aan de discriminatie die zij 
aanklaagt en dat de interpretatie die hij voorstelt, indruist tegen de tekst van de bepaling. 
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 A.20.8.  In zijn memorie van wederantwoord voert de Ministerraad aan dat artikel 35, lid 4, van de 
richtlijn 2009/72/EG niet van toepassing is en dat het, zelfs indien het wel van toepassing zou zijn, de lidstaten 
niet zou verhinderen om tegelijkertijd aan de regulerende instantie en aan een andere instantie een taak van 
monitoring toe te vertrouwen; hij verwijst in dat verband naar artikel 37, lid 2, eerste alinea, van dezelfde 
richtlijn dat in een dergelijk geval van de andere instantie vereist dat zij aan de nationale regulerende instantie 
alle informatie bezorgt die aan de oorsprong van de conclusies van haar monitoring ligt. 
 
 Wat de Nationale Bank van België betreft, diende haar taak niet te worden opgeheven bij de wet van 
25 augustus 2012; die heeft zich ertoe beperkt die taak tot een jaarlijkse monitoring te beperken, rekening 
houdend met het feit dat de Bank niet over voldoende personeel beschikte om de taken te vervullen die de 
bestreden wet haar had toevertrouwd; die taken passen in het hiervoor vermelde kader en schenden artikel 35, 
lid 4, van de richtlijn 2009/72/EG dus niet. 
 
 
 Zesde subonderdeel 
 
 A.21.1.1.  Volgens de CREG schendt artikel 76, 2°, van de bestreden wet, dat artikel 15/5duodecies, § 1ter, 
van de Gaswet wijzigt, de in het middel vermelde bepalingen in zoverre het de Koning ertoe machtigt, op 
voorstel van de minister en na advies van de CREG, afwijkingen van bepaalde duur toe te kennen met betrekking 
tot onder meer de regels inzake ontvlechting van de vervoersnetten en van de vervoersnetbeheerders en de regels 
inzake toegang tot de netten. Artikel 36, lid 7, van de richtlijn 2009/73/EG, dat het de lidstaten weliswaar 
mogelijk maakt een andere instantie dan de regulerende instantie ertoe te machtigen die afwijkingen toe te 
kennen, bepaalt evenwel dat die haar advies aan die instantie moet voorleggen, en zulks enkel met het oog op 
een formeel besluit; dat advies is dus doorslaggevend en het staat enkel aan de bevoegde instantie om het in een 
definitieve beslissing te formaliseren. Aangezien de bestreden bepaling niet in die beperking voorziet, wordt 
artikel 36, lid 7, daarin niet correct omgezet. 
 
 A.21.1.2.  De Ministerraad brengt in herinnering dat de Gasrichtlijn ertoe strekt de bevoorradingszekerheid 
te waarborgen - hetgeen enkel tot de bevoegdheid van de lidstaten behoort - en het mogelijk maakt voor een 
beperkte periode af te wijken van de regeling van de ontvlechting van de eigendomsstructuren, en zulks in 
beginsel onder toezicht van de regulator. Die afwijking vormt slechts het middel om het doel van de richtlijn te 
bereiken, zodat de wetgever een belangrijke rol aan de minister van Energie heeft toegekend. 
 
 A.21.1.3.  Hij voert aan dat in de richtlijn geen enkele wil van de Europese wetgever tot uiting wordt 
gebracht om het advies van de regulator bindend te maken voor de instantie die inzake afwijkingen bevoegd is 
en die volgens artikel 36, lid 7, bedoeld in A.21.1.1, ertoe is gemachtigd het formele besluit na advies van de 
regulator te nemen. 
 
 A.21.1.4.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat het advies van de regulerende 
instantie bindend is omdat zulks blijkt uit de bewoordingen van artikel 36 en omdat dat advies afwijkingen 
betreft die betrekking hebben op de regels inzake toegang tot de netten en op de ontvlechting van de 
eigendomsstructuren van de vervoersnetten en van de beheerders ervan; die aangelegenheden behoren evenwel 
tot de exclusieve bevoegdheid van de nationale regulerende instantie (artikelen 10 en 41, lid 6, onder a), van de 
richtlijn 2009/73/EG). 
 
 A.21.1.5.  In zijn memorie van wederantwoord antwoordt de Ministerraad dat de door de CREG 
aangevoerde bepalingen haar niet de exclusieve bevoegdheid verlenen die zij daarin ziet. 
 
 A.21.2.1.  Volgens de CREG schendt artikel 76, 3°, van de bestreden wet, dat artikel 15/5duodecies, § 1bis, 
in de Gaswet invoegt, de in het middel vermelde bepalingen in zoverre het erin voorziet dat de in A.21.1 
bedoelde aanvraag tot afwijking moet worden ingediend bij de bevoegde minister, terwijl artikel 36, lid 8, van de 
richtlijn 2009/73/EG bepaalt dat zij moet worden ingediend bij de nationale regulerende instantie, die een 
afschrift daarvan toezendt aan de Europese Commissie. De bestreden bepaling verzekert evenmin een correcte 
omzetting van dat artikel 36, lid 4, van de richtlijn, in zoverre de bestreden bepaling, door erin te voorzien dat 
elke aanvraag tot afwijking zou moeten worden behandeld overeenkomstig artikel 15/5duodecies, § 1ter, van de 
Gaswet (dat de aanvragen beoogt met betrekking tot installaties die op het grondgebied van verschillende 
lidstaten zijn gelegen), de procedure buiten beschouwing laat die is beoogd in artikel 15/5duodecies, § 1, van de 
Gaswet, dat betrekking heeft op de installaties die op het Belgische grondgebied zijn gelegen. 
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 A.21.2.2.  De Ministerraad voert aan dat artikel 36, lid 8, van de richtlijn het niet mogelijk maakt af te 
leiden dat de nationale regulerende instantie de instantie is waarbij de aanvraag tot afwijking moet worden 
ingediend, zodat de verzoekende partij een verkeerde lezing van die bepaling maakt; niets belet de minister om 
de aanvraag te ontvangen en ze vervolgens mee te delen aan de CREG die ermee is belast een afschrift ervan 
naar de Europese Commissie te sturen. 
 
 Met betrekking tot de van toepassing zijnde procedure voert hij aan dat artikel 15/5duodecies, § 1, van de 
Gaswet in de mogelijkheid van een aanvraag tot afwijking voorziet en de voorwaarden vaststelt die de nieuwe 
infrastructuur dient na te leven, terwijl de paragrafen 1ter tot 4 het proces van behandeling van de aanvraag tot 
afwijking regelen, ongeacht of de installaties op het Belgische grondgebied of op dat van verschillende lidstaten 
zijn gelegen. Aangezien artikel 15/5duodecies, § 1bis, naar de behandelingsprocedure verwijst, mist de grief 
feitelijke grondslag. 
 
 A.21.2.3.  In haar memorie van antwoord verwijst de CREG naar de uiteenzettingen in haar verzoekschrift. 
 
 A.21.3.1.  Volgens de CREG schendt artikel 76, 3°, van de bestreden wet, dat artikel 15/5duodecies, § 1ter, 
van de Gaswet wijzigt, de in het middel vermelde bepalingen in zoverre het erin voorziet dat de beslissing van de 
minister met betrekking tot een nieuwe infrastructuur die op het grondgebied van verschillende lidstaten is 
gelegen, wordt voorafgegaan door een advies van het ACER en aldus volledig ontsnapt aan de rol van de CREG, 
terwijl artikel 36, lid 4, van de richtlijn 2009/73/EG erin voorziet dat dat advies aan de betrokken regulerende 
instanties moet worden voorgelegd, die het als basis voor hun beslissing kunnen gebruiken. 
 
 De bestreden bepaling zet artikel 36, lid 5, van de richtlijn evenmin correct om in zoverre zij in die zin kan 
worden geïnterpreteerd dat zij aan andere instanties dan de CREG de mogelijkheid biedt om een 
termijnverlenging te vragen en om te worden geraadpleegd, terwijl de richtlijn die prerogatieven enkel tot de 
nationale regulerende instantie beperkt. 
 
 A.21.3.2.  De Ministerraad is van oordeel dat artikel 76, 3°, in zoverre het aan de minister de hoedanigheid 
van betrokken instantie in het interne recht met betrekking tot de nieuwe grensoverschrijdende infrastructuur 
toekent, het resultaat van een tikfout van de wetgever is en moet worden geïnterpreteerd overeenkomstig 
artikel 36, lid 4, van de richtlijn 2009/73/EG, dat die hoedanigheid aan de regulator voorbehoudt, zodat het 
middel feitelijke grondslag mist. 
 
 A.21.3.3.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat de Ministerraad een interpretatie 
contra legem voorstelt die moet worden verworpen. 
 
 A.21.4.1.  Volgens de CREG schendt artikel 76, 7°, van de bestreden wet, dat artikel 15/5duodecies, § 3, 
van de Gaswet wijzigt, de in het middel vermelde bepalingen in zoverre het het de Koning mogelijk maakt, 
alvorens de in A.21.1.1 bedoelde afwijking toe te kennen, op voorstel van de minister en na advies van de CREG 
de regels en de mechanismen voor het beheer en de toewijzing van capaciteit vast te leggen. Bij artikel 41, 
leden 6 en 9, van de richtlijn 2009/73/EG worden aan de nationale regulerende instanties evenwel exclusieve 
bevoegdheden toevertrouwd inzake toegang tot grensoverschrijdende infrastructuur, met inbegrip van de 
procedures voor toewijzing van capaciteit en voor congestiebeheer, en artikel 36, leden 6 en 7, van dezelfde 
richtlijn bevestigt die exclusieve bevoegdheid en verbiedt om ze aan een andere bevoegde instantie toe te 
vertrouwen. 
 
 A.21.4.2.  Zoals in A.21.3.2 wordt gezegd, is de Ministerraad van mening dat het om een tikfout gaat en dat 
de bestreden bepaling, overeenkomstig de richtlijn, in die zin moet worden geïnterpreteerd dat zij aan de 
regulator de bevoegdheden verleent die daarin worden beoogd, zodat het middel feitelijke grondslag mist. 
 
 A.21.4.3.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat de Ministerraad een interpretatie 
contra legem voorstelt die moet worden verworpen. 
 
 A.21.5.1.  Volgens de CREG schendt artikel 76, 7°, van de bestreden wet, dat artikel 15/5duodecies, § 4, 
van de Gaswet wijzigt, de in het middel vermelde bepalingen in zoverre het de essentiële rol van de CREG 
omzeilt zoals die voortvloeit uit artikel 36, leden 8 en 9, van de richtlijn 2009/73/EG; die bepalingen voorzien 
erin dat de nationale regulerende instantie aan de Europese Commissie elke aanvraag en elke beslissing tot 
afwijking moet meedelen en moet voldoen aan het besluit van de Europese Commissie om die beslissing tot 
afwijking te wijzigen of in te trekken. Door die rol aan de minister voor te behouden, zet de bestreden bepaling 
de richtlijn niet correct om in Belgisch recht. 
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 A.21.5.2.  Zoals in A.21.3.2 wordt gezegd, is de Ministerraad van mening dat het om een tikfout gaat en dat 
de bestreden bepaling, overeenkomstig de richtlijn, in die zin moet worden geïnterpreteerd dat zij aan de 
regulator de bevoegdheden verleent die daarin worden beoogd, zodat het middel feitelijke grondslag mist. 
 
 A.21.5.3.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat de Ministerraad een interpretatie 
contra legem voorstelt die moet worden verworpen. 
 
 
 Zevende subonderdeel 
 
 A.22.1.  Volgens de CREG schendt artikel 36, 2°, van de bestreden wet, dat artikel 23, § 1, tweede lid, 7°, 
van de Elektriciteitswet invoegt, de in het middel vermelde bepalingen in zoverre het het algemene doel van de 
CREG dat erin bestaat het voordeel van een efficiënte werking van de nationale markt te verzekeren, tot de 
eindafnemers beperkt, terwijl artikel 36, onder g), van de richtlijn 2009/72/EG alle afnemers beoogt, ongeacht of 
het grootafnemers of eindafnemers betreft (artikel 2, lid 7). De omzetting van de richtlijn is dus niet correct, 
zoals de Raad van State heeft opgemerkt. 
 
 A.22.2.  Dezelfde kritiek als die vermeld in A.22.1 wordt door de CREG geleverd op artikel 87, 1°, van de 
bestreden wet, dat artikel 15/14, § 1, tweede lid, 7°, van de Gaswet wijzigt, rekening houdend met artikel 40, 
onder g), van de richtlijn 2009/73/EG. 
 
 A.22.3.  De Ministerraad is van mening dat het middel niet gegrond is omdat in de Nederlandse tekst van 
de bestreden bepalingen het woord « afnemers » wordt gebruikt dat niet de in de Franse tekst bestaande 
beperking bevat en dat het mogelijk maakt te oordelen dat de wet in overeenstemming is met de richtlijn. 
 
 A.22.4.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat de Ministerraad een interpretatie 
contra legem voorstelt die moet worden verworpen. Het is bovendien niet mogelijk om één taalversie te doen 
primeren boven de andere. 
 
 
 Tweede middel (tariefbevoegdheden van de CREG) 
 
 A.23.  Het middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in 
samenhang gelezen met de artikelen 35 en 37 van richtlijn 2009/72/EG, met de artikelen 39 en 41 van 
richtlijn 2009/73/EG en met artikel 14 van verordening (EG) nr. 714/2009 en artikel 13 van verordening (EG) 
nr. 715/2009. 
 
 
 Eerste onderdeel (totstandkomingsprocedure) 
 
 Eerste subonderdeel 
 
 A.24.1.  Volgens de CREG schenden de artikelen 15, 16, 71 en 72 van de bestreden wet, die respectievelijk 
de artikelen 12, § 2, en 12bis, § 2, van de Elektriciteitswet invoegen, de in het middel vermelde bepalingen, in 
zoverre zij de minimuminhoud vaststellen van de procedure voor de totstandkoming van de 
tariefmethodologieën wanneer daarover geen akkoord bestaat met alleen de netbeheerders, terwijl de CREG, als 
onafhankelijke regulerende instantie, zelf de procedurele regels voor het aannemen van haar besluiten moet 
kunnen vaststellen, overeenkomstig artikel 35, leden 4 en 5, artikel 37, leden 2, 4, onder a), 6 en 10, van de 
richtlijn 2009/72/EG, en de artikelen 39, leden 4 en 5, en 41, leden 2, 4, onder a), 6 en 10, van de 
richtlijn 2009/73/EG, alsook artikel 14 van de verordening (EG) nr. 714/2009 en artikel 13 van de verordening 
(EG) nr. 715/2009. 
 
 Zowel de Europese Commissie als de Raad van State hebben onderstreept dat de onafhankelijkheid van de 
regulerende instantie zich ertegen verzette dat dergelijke instructies aan haar worden gericht. 
 
 A.24.2.  De CREG is van mening dat de aannemingsprocedure waarin de bestreden bepalingen voorzien, 
een te grote rol aan uitsluitend de netbeheerders voorbehoudt. Zij beschikken in de eerste plaats over een 
redelijke termijn om de bij de wet bepaalde stappen uit te voeren, zodat zij de timing voor de aanneming van de 
methodologieën gedeeltelijk beheersen, terwijl het aan de CREG toekomt haar tariefbevoegdheid « doeltreffend 
en snel » uit te voeren. 
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 Vervolgens is een afwijking van de normen inzake de totstandkoming van de tariefmethodologieën 
ondergeschikt aan hun akkoord, waardoor de regulator afhankelijk wordt van de ondernemingen die hij wordt 
geacht te controleren en ten aanzien van wie hij onafhankelijk moet zijn. 
 
 Ten slotte moet de CREG voldoen aan zware procedurele verplichtingen, waarbij zij de argumenten van de 
netbeheerders moet overnemen in de verslagen van de vergaderingen en in een bijlage bij haar besluit. 
 
 A.24.3.  In de veronderstelling dat de wetgever de in het geding zijnde totstandkomingsprocedure kan 
vaststellen, zou hij dat niet op discriminerende wijze kunnen doen. De CREG is echter van mening dat de 
netbeheerders en de netgebruikers aan wie zij zijn verbonden, zonder verantwoording worden bevoordeeld ten 
opzichte van de andere bij de nettarieven betrokken spelers : zij genieten procedurele waarborgen inzake de 
aanneming van tariefmethodes en kunnen als enige een akkoord met de CREG sluiten teneinde de methodologie 
te bepalen, hetgeen de gebruikers niet kunnen. 
 
 A.24.4.  De CREG is ook van mening dat de artikelen 12, § 2, tweede lid, en 12bis, § 2, tweede lid, van de 
Elektriciteitswet en de overeenstemmende bepalingen van de Gaswet, in zoverre zij ertoe verplichten dat de 
tariefmethodologie « de kostencategorieën waarop, in voorkomend geval, de bevorderende regelgeving van 
toepassing is » nauwkeurig omschrijft, de fundamentele elementen van die methodologie rechtstreeks preciseren. 
Hiermee beschouwt de wetgever dat de netbeheerders door de regulator niet ertoe moeten worden aangemoedigd 
doeltreffend te zijn voor alle kostencategorieën, of zelfs dat het mogelijk zou zijn dat geen enkele 
kostencategorie wordt onderworpen aan een « bevorderende regelgeving ». De Raad van State had onderstreept 
dat artikel 37, lid 8, van de richtlijn 2009/72/EG en artikel 41, lid 8, van de richtlijn 2009/73/EG niet toelieten 
dat bepaalde kosten worden uitgesloten van de « bevorderende regelgeving » (begrip dat nergens wordt 
gedefinieerd). 
 
 De bestreden bepalingen zijn ook strijdig met de voormelde verordeningen, die bepalen dat de tarieven de 
werkelijke kosten weerspiegelen in de enige mate dat zij overeenstemmen met een doeltreffende netbeheerder. 
 
 A.24.5.  De Ministerraad voert aan dat de invoering bij de bestreden wet van de door de CREG 
bekritiseerde overlegprocedure in overeenstemming is met de beginselen van de Europese wetgever voor een 
betere regelgeving, en verwijst met name naar artikel 37, lid 2, van de richtlijn 2009/73/EG en artikel 41, lid 2, 
van de richtlijn 2009/73/EG. 
 
 Dat geldt aldus zowel voor de voorafgaande overlegprocedure met het oog op het sluiten van een akkoord 
tussen de partijen als voor de minimale overlegprocedure waarin de wet voorziet wanneer tussen de partijen geen 
akkoord wordt bereikt en die tot doel heeft een constructieve dialoog tussen de partijen te verzekeren en de 
moeilijkheden verbonden aan het gebruik van een voorlopige tarifering te voorkomen. Die procedure tast 
geenszins de bevoegdheden aan van de CREG, die, wanneer geen akkoord is bereikt, alle wijzigingen kan 
aanbrengen die zij nodig acht in de uitoefening van haar tariefbevoegdheid; zij moet evenwel, net als elke 
Belgische administratieve instantie, de beginselen van behoorlijk bestuur en van transparantie in acht nemen. 
 
 A.24.6.  Ten aanzien van de redelijke termijn waarover de netbeheerders beschikken, is de Ministerraad van 
mening dat die vereist is vanwege de investeringen waarmee die netbeheerders worden geconfronteerd bij de 
totstandkoming van de tariefmethodologie. 
 
 Ten aanzien van de ontstentenis van bepalingen die voorzien in een overleg met de netgebruikers, heeft de 
Ministerraad vragen bij het belang van de verzoekende partij bij dat subonderdeel van het middel en voert hij aan 
dat dat subonderdeel in dat opzicht bijgevolg niet ontvankelijk is. In ondergeschikte orde is de Ministerraad van 
mening dat de keuze van de spelers die deelnemen aan het voorafgaande overleg uitsluitend toekomt aan de 
lidstaten, zoals de interpretatieve nota van de Europese Commissie aangeeft. In die nota wordt ook aangegeven 
dat de netgebruikers eveneens in zekere mate worden betrokken bij een overleg dat de regulator omwille van de 
transparantie moet organiseren vooraleer belangrijke beslissingen worden genomen. Uit het feit dat de wetgever 
een overleg met de netbeheerders oplegt, kan niet worden afgeleid dat de regulator ervan zou zijn vrijgesteld de 
consumenten te raadplegen, zoals wordt bepaald in overweging 51 van de richtlijn 2009/72/EG en 
overweging 48 van de richtlijn 2009/73/EG. 
 
 A.24.7.  De Ministerraad betwist ook elke discriminatie onder netgebruikers naargelang zij al dan niet aan 
een beheerder zijn verbonden, en voert daarbij aan dat de verzoekende partij de door de Europese wetgever 
opgelegde regels inzake ontvlechting van de eigendomsstructuren tussen de transmissienetbeheerders en de 
distributienetbeheerders en de activiteiten inzake levering en productie over het hoofd lijkt te zien. 
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 A.24.8.  Ten aanzien van de invoering van het beginsel van de bevorderende regelgeving binnen de 
tariefmethodologie is de Ministerraad van mening dat die integraal deel uitmaakt van elke tariefmethodologie, 
daar zij tot doel heeft de technisch-economische doeltreffendheid van de activiteiten van de netbeheerders te 
bevorderen en een voor de gebruikers van dat net betaalbare prijs te waarborgen, zoals bepaald in artikel 37, 
lid 8, van de richtlijn 2009/72/EG en artikel 41, lid 8, van de richtlijn 2009/73/EG. 
 
 A.24.9.  In haar memorie van antwoord verdedigt de CREG haar belang bij het middel door te verwijzen 
naar de rechtspraak van het Hof en door erop te wijzen dat zij is betrokken bij de procedure inzake de 
totstandkoming van de tariefmethodologie die onder haar bevoegdheid valt. 
 
 A.24.10.  Zij voert aan dat de verwijzing naar het « beginsel van betere regelgeving » geen « voorschrift » 
is dat in de aangehaalde bepalingen is vastgesteld, noch een verplichting onderscheiden van die welke daarin zijn 
opgenomen. De tekst bepaalt dat « overeenkomstig de beginselen van betere regelgeving » een verplichting tot 
raadpleging bestaat. De verwijzing naar dat beginsel is dus louter contextueel. De Engelse tekst van de richtlijn, 
die nauwkeuriger is, laat toe te beschouwen dat het gaat om beginselen van « betere regulering ». Die bepalingen 
betreffen hoe dan ook alleen de wetgever en staan hem niet toe afbreuk te doen aan de onafhankelijkheid en aan 
de bevoegdheden van de regulator. Noch dat beginsel, noch overweging 36 van de richtlijnen 2009/72/EG en 
2009/73/EG kennen de wetgever de bevoegdheid toe om de tariefprocedure vast te stellen. De mogelijkheid voor 
de netbeheerders, die alleen of met het akkoord van de gebruikers handelen, om een tariefvoorstel uit te werken, 
doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de regulator, aangezien dat voorstel ter goedkeuring aan hem wordt 
voorgelegd. Een en ander wordt bevestigd in de interpretatieve nota van de Europese Commissie, die, hoewel zij 
weliswaar geen dwingend document is, evenwel de meest geloofwaardige bron voor de interpretatie van de 
richtlijnen is. 
 
 A.24.11.  De CREG verwerpt de argumenten die zijn afgeleid uit, enerzijds, de zorg om elke confrontatie 
tussen haar en de netbeheerders te voorkomen (zorg die geen motief vormt om afbreuk te doen aan haar 
bevoegdheden en haar onafhankelijkheid) en, anderzijds, de verplichtingen inzake transparantie en niet-
discriminatie van de netbeheerders : die verplichtingen gelden voor de netbeheerders wanneer zij hun eigen 
bevoegdheden uitoefenen en staan los van de procedures waaraan zij zijn onderworpen; zij houden niet in dat de 
wetgever ertoe gemachtigd zou zijn afbreuk te doen aan de onafhankelijkheid van de CREG. Bovendien bestaat 
een wezenlijk verschil tussen de verplichting om de betrokkenen te raadplegen en de verplichting van een 
overlegprocedure bij de aanneming van de beslissingen die men neemt overeenkomstig bepalingen van een wet 
die ongeacht de omstandigheden van de zaak van toepassing zijn. Dat proces is overigens overdreven zwaar in 
zoverre het de CREG ertoe verplicht tijdens eenzelfde procedure de inaanmerkingneming van de neergelegde 
opmerkingen twee keer te motiveren. 
 
 A.24.12.  De CREG is van mening dat, hoewel de bij de wet opgelegde redelijke termijnen de financiële 
belangen van de netbeheerders beogen te beschermen en aldus aan hun oordeel worden overgelaten, zij afbreuk 
doen aan haar bevoegdheid; zij merkt op dat de Ministerraad immers erkent dat de bestreden bepalingen tot 
gevolg hebben de uitoefening van die bevoegdheid te bevriezen. 
 
 A.24.13.  In verband met de discriminaties tussen de verschillende categorieën van spelers is de CREG van 
mening dat het argument dat is afgeleid uit het feit dat haar hoofddoel erin zou bestaan de belangen van de 
consumenten te waarborgen, weliswaar aansluit bij de logica waarop de bestreden bepalingen steunen, maar 
verkeerd is, omdat zij niet de beschermer van de netgebruikers is, maar ermee belast is het beste evenwicht 
tussen de verschillende aanwezige belangen te waarborgen, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van zekere en 
performante netten mogelijk te maken of door tarieven goed te keuren die de kosten weerspiegelen. De bestreden 
bepalingen bemoeilijken in elk geval de opdracht van de CREG die erin bestaat te waken over de belangen van 
de consumenten, en men ziet niet in waarom die laatsten anders zouden moeten worden behandeld dan de andere 
spelers. Het gegeven dat de enen en de anderen zijn vertegenwoordigd binnen de algemene raad van de CREG of 
dat die de verplichting zou hebben alle betrokken partijen te controleren, kan de aangeklaagde discriminatie niet 
doen verdwijnen. 
 
 A.24.14.  De CREG betwist voorts dat de regels inzake de ontvlechting van de eigendomsstructuren 
bepaald in artikel 9 van de richtlijnen het bestaan uitsluiten van een discriminatie onder netgebruikers die al dan 
niet aan de netbeheerders zijn verbonden. Die regels zijn immers op onvolledige wijze omgezet, zoals in het 
derde middel wordt aangevoerd; zij zijn alleen van toepassing op de transmissienetbeheerders en vormen vooral 
slechts een deel van de op hen toepasselijke voorschriften. 
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 A.24.15.  Ten aanzien van de bevorderende regelgevingen is de CREG van mening dat de Ministerraad 
erkent dat de wet wel degelijk fundamentele beperkingen vaststelt voor de uitoefening van de tariefbevoegdheid 
die, volgens het arrest nr. 97/2011, toekomt aan de CREG, terwijl artikel 37, lid 8, van de richtlijn 2009/72/EG 
en artikel 41, lid 8, van de richtlijn 2009/73/EG aan de regulator de zorg toevertrouwen gepaste bevorderende 
maatregelen vast te stellen. De Ministerraad spreekt zich bovendien niet uit over artikel 14 van de 
verordening (EG) nr. 714/2009 en artikel 13 van de verordening (EG) nr. 715/2009. 
 
 A.24.16.  In zijn memorie van wederantwoord voert de Ministerraad, die terugkomt op het beginsel van 
« betere regelgeving », aan dat het niet alleen is voorbehouden aan de regulatoren, maar dat het integendeel is 
opgenomen in een richtlijn die moet worden omgezet, zodat de lidstaten bevoegd zijn om de op de regulator toe 
te passen procedure vast te stellen. Het bij de bestreden wet bepaalde overleg is in overeenstemming met 
overweging 68 van de richtlijn 2009/72/EG en vormt een procedureregel die de lidstaten vermogen vast te 
stellen. 
 
 Hij merkt op dat de CREG niet betwist dat zij tariefvoorstellen kan krijgen vanwege de netbeheerders, 
hetgeen ruimschoots overeenstemt met het in de wet bepaalde beginsel van het voorafgaande overleg. De 
tussenkomende partijen wijzen ook erop dat de tariefmethodologie een exclusieve bevoegdheid van de CREG is, 
maar dat de procedure voor de totstandkoming van die methodologie ressorteert onder de federale wetgever. 
 
 De termijnen die bij de bestreden wet zijn vastgesteld in overeenstemming met het beginsel van de 
redelijke termijn, beperken het optreden van de regulator niet, maar laten hem toe te beschikken over een grotere 
bewegingsruimte en over flexibiliteit, zowel om de methoden voor de totstandkoming van de tarieven en de 
tarieven zelf te bepalen als die goed te keuren. 
 
 De Ministerraad blijft erbij dat de belangrijkste rol van de nationale regulerende instantie erin bestaat de 
bescherming van de netgebruikers te verzekeren. Het overleg tussen de netbeheerders en de netregulator strekt 
ertoe dat die laatste de belangen van de consumenten op geldige wijze kan vertegenwoordigen om te komen tot 
beslissingen die voor alle partijen bevredigend en evenwichtig zijn. 
 
 Ten aanzien van de bevorderende regelgevingen voert hij aan dat de wet de kostencategorieën waarop die 
betrekking hebben, niet vaststelt, maar zich ertoe beperkt de specifieke indicatoren te preciseren waarop de 
regulator in het bijzonder moet toezien. Het gaat dus niet om een aantasting van zijn onafhankelijkheid of de 
gevolgen ervan, maar een en ander past in het perspectief dat in de interpretatieve nota van de Europese 
Commissie wordt geschetst. 
 
 
 Tweede subonderdeel 
 
 A.25.1.  Volgens de CREG schenden de artikelen 15 en 16 van de bestreden wet, die een artikel 12, § 3, 
eerste lid, invoegen in de Elektriciteitswet (inzake de transmissie en de distributie van elektriciteit), en de 
artikelen 71 en 72 van de bestreden wet, die een artikel 15/5bis, § 3, eerste lid, invoegen in de Gaswet (inzake 
het vervoer en de distributie van gas), de in het middel aangegeven bepalingen, in zoverre zij de CREG ertoe 
verplichten een ontwerp van tariefmethodologie voor te leggen aan de Kamer van volksvertegenwoordigers, met 
alle documenten die noodzakelijk zijn om haar beslissing te motiveren, terwijl de regulerende instantie, die 
exclusief bevoegd is op tariefvlak, bevoegdheden op onafhankelijke wijze moet uitoefenen door middel van 
beslissingen die rechtstreeks uitvoerbaar zijn, zonder mogelijke controle door een politiek orgaan, en terwijl de 
uitoefening van een onafhankelijke regulerende controle een voorwaarde voor de niet-discriminerende toegang 
tot het net vormt, en zulks overeenkomstig artikel 35, leden 4 en 5, artikel 37, leden 2, 4, onder a), en 10, van de 
richtlijn 2009/72/EG, en de artikelen 39, leden 4 en 5, 41, leden 2, 4, onder a), en 10, van de 
richtlijn 2009/73/EG, alsook artikel 14 van de verordening (EG) nr. 714/2009 en artikel 13 van de verordening 
(EG) nr. 715/2009. 
 
 A.25.2.  De CREG wijst erop dat de opmerking van de Raad van State in verband met dat optreden van de 
Kamer van volksvertegenwoordigers niet volledig is gevolgd door de wetgever. De bestreden bepalingen voeren 
een vorm van herziening van een ontwerp van besluit in die bovendien discriminerend is, aangezien die de 
netbeheerders die onder hun aandeelhouders politieke entiteiten tellen, en de netgebruikers die structureel aan die 
beheerders zijn verbonden, dreigt te bevoordelen. 
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 A.25.3.  De Ministerraad voert de overwegingen 34 en 30 van de richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG 
aan om te doen gelden dat de bij de bestreden wet ingevoerde parlementaire controle in overeenstemming is met 
die richtlijnen (hetgeen de interpretatieve nota van de Europese Commissie bevestigt) en was aanvaard in het 
arrest nr. 131/2010 (B.5 en B.7). De rol van de Kamer van volksvertegenwoordigers is overigens beperkt tot een 
onderzoek ex ante ten gevolge van de opmerkingen van de Raad van State en men zou niet verder kunnen gaan 
zonder een fundamenteel beginsel van onze grondwettelijke organisatie, namelijk de uitoefening van een 
democratische controle door de wetgevende macht, te bedreigen. 
 
 Ten aanzien van de kritiek die steunt op een vermeende discriminatie waaruit de netbeheerders met 
politieke entiteiten onder hun aandeelhouders en de netgebruikers die aan hen zijn verbonden, voordeel zouden 
halen, is het zo dat die niet gegrond is om dezelfde reden als die welke in A.24.7 is aangegeven. 
 
 A.25.4.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat de Ministerraad zich vergist wat de 
door haar geformuleerde kritiek betreft. Zij brengt niet de parlementaire controle in het geding, maar de concrete 
voorwaarden van de maatregel, die een verboden aantasting van haar onafhankelijkheid inhoudt. Het arrest 
nr. 130/2010 heeft zich niet uitgesproken over de bestreden bepalingen, maar heeft de delegatie van de 
soevereiniteit van het Parlement bij de oprichting van onafhankelijke instanties onder de impuls van de Europese 
wetgeving aanvaard. Dat sluit de handhaving van een democratische controle niet uit, maar houdt niettemin in 
dat men afziet van de reflexen die zijn verbonden aan een traditioneel referentiekader dat niet meer actueel is. 
Het arrest nr. 97/2011 heeft overigens een wet afgekeurd tot geldigverklaring van een koninklijk besluit dat de 
door de CREG voorgestelde tariefmethodologie wijzigt. Het parlementaire optreden moet dus geval per geval 
worden onderzocht en zelfs indien niets erop aan te merken is dat de Kamer van volksvertegenwoordigers zich 
uitspreekt over een ontwerp van tariefmethodologie, is het toch zo dat de bestreden bepalingen in strijd lijken 
met het Europees recht. De regelmatigheid ervan vloeit niet voort uit het feit dat de controlemaatregel ex ante 
plaatsheeft. 
 
 De discriminatie in het voordeel van de netbeheerders met politieke entiteiten onder hun aandeelhouders en 
de netgebruikers die aan hen zijn verbonden, kan volgens de CREG niet worden ontkend op basis van de 
bepalingen met betrekking tot de ontvlechting van de eigendomsstructuren, aangezien die bepalingen de 
ontvlechting beogen tussen de transmissie- en de productie- of leveringsactiviteit, en niet de banden tussen de 
netbeheerders en de politieke entiteiten. 
 
 A.25.5.  In zijn memorie van wederantwoord is de Ministerraad van mening dat het ontwerp dat de CREG 
aan de Kamer van volksvertegenwoordigers meedeelt, haar ertoe zal brengen een verslag op te stellen dat op alle 
vlakken kan worden gelijkgesteld met een advies dat voor de regulator niet dwingend is. Voor het overige is hij 
van mening dat de verzoekende partij de Europese voorschriften inzake de ontvlechting van de 
eigendomsstructuren die elk risico van discriminatie onder netbeheerders wegnemen, niet kent. 
 
 
 Derde subonderdeel 
 
 A.26.1.  Volgens de CREG schenden de artikelen 15 en 16 van de bestreden wet, die een artikel 12, § 4, 
eerste lid, eerste zin, invoegen in de Elektriciteitswet (inzake de transmissie en de distributie van elektriciteit), en 
de artikelen 71 en 72 van de bestreden wet, die een artikel 15/5ter, § 4, eerste lid, eerste zin, invoegen in de 
Gaswet (inzake het vervoer en de distributie van gas), de in het middel vermelde bepalingen, in zoverre zij erin 
voorzien dat de CREG ertoe gehouden is de tariefmethodologie mee te delen aan de netbeheerders uiterlijk zes 
maanden vóór de datum waarop die laatstgenoemden hun tariefvoorstel moeten indienen, terwijl de regulerende 
instantie, die exclusief bevoegd is op tariefvlak, geen instructies mag ontvangen en snel dwingende beslissingen 
moet kunnen nemen en de wijziging van de toegepaste methodologieën aanvragen, en terwijl de uitoefening van 
haar controle niet discriminerend mag zijn, overeenkomstig artikel 35, leden 4 en 5, artikel 37, leden 1, 4, 
onder a), 6 en 10, van de richtlijn 2009/72/EG en de artikelen 39, leden 4 en 5, en 41, leden 1, 4, onder a), 6 en 
10, van de richtlijn 2009/73/EG. 
 
 A.26.2.  De CREG is van mening dat de bestreden bepalingen geen algemene beleidsrichtsnoer zijn, maar 
een injunctie die bovendien alleen de netbeheerders en de aan hen verbonden gebruikers bevoordeelt, omdat niet 
erin is voorzien de methodologieën mee te delen aan de (andere) netgebruikers die belang erbij kunnen hebben 
dat die methodologie rekening houdt met de situatie gedurende de termijn van zes maanden vóór de indiening 
van de tariefvoorstellen. De in het subonderdeel van het middel aangeklaagde ongrondwettigheid is des te meer 
evident daar de richtlijnen uitsluitend voorzien in de « voldoende ruim aan de inwerkingtreding voorafgaande » 
bepaling van de tarieven of methoden. 
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 A.26.3.  Ook hier verwijst de Ministerraad naar de Europese voorschriften voor een « betere regelgeving » 
teneinde de termijn van zes maanden te verantwoorden waarin de bestreden bepalingen voorzien en geeft hij aan 
dat een dergelijke termijn toegestaan is om zich ervan te vergewissen dat de partijen daadwerkelijk overleg 
plegen over elementen die het de netbeheerders mogelijk maken hun investeringen zo goed mogelijk te 
kwantificeren en voor alle partijen bevredigende tariefvoorstellen te formuleren. Er is evenmin sprake van 
discriminatie ten opzichte van de netgebruikers, aangezien de CREG tot doel heeft de belangen van de 
consument te waarborgen en te verdedigen; de Ministerraad verwijst ook hier naar hetgeen in A.24.7 is 
opgemerkt. 
 
 A.26.4.  In haar memorie van antwoord verwijst de CREG naar hetgeen is vermeld in A.24.10 in verband 
met de vermeende verplichting van een betere regelgeving en in A.24.14 en A.25.4 in verband met de 
discriminaties tussen de netbeheerders en de andere bij de tarieven betrokken partijen. 
 
 In tegenstelling tot wat uit de memorie van de Ministerraad blijkt, heeft de grief geen betrekking op het 
verplichte overleg tussen de CREG en de netbeheerders, maar op de termijn tussen de aanneming van de 
methodologieën en de inwerkingtreding ervan, tijdens welke de wet de CREG verbiedt die methodologieën te 
wijzigen. 
 
 A.26.5.  In zijn memorie van wederantwoord verwerpt de Ministerraad die argumentatie van de 
verzoekende partij door aan te geven dat de termijn van zes maanden ertoe strekt een perfect overleg tussen de 
netbeheerders en de nationale regulerende instantie te verzekeren. Het gaat om een termijn van beraad die het 
mogelijk maakt te komen tot een tariefvoorstel dat zo goed mogelijk overeenstemt met de tariefmethodologie en 
dus niet om de belemmering van de uitoefening, door de regulator, van diens bevoegdheden. 
 
 
 Vierde subonderdeel 
 
 A.27.1.  Volgens de CREG schenden de artikelen 15 en 16 van de bestreden wet, die een artikel 12, §§ 7 en 
8, invoegen in de Elektriciteitswet (inzake de transmissie en de distributie van elektriciteit), en de artikelen 71 en 
72 van de bestreden wet, die een artikel 15/5bis, §§ 7 en 8, invoegen in de Gaswet (inzake het vervoer en de 
distributie van gas), de in het middel vermelde bepalingen, in zoverre zij aan de CREG een procedure voor de 
goedkeuring van de tarieven opleggen bij gebrek aan een akkoord met de netbeheerders, en aldus afbreuk doen 
aan de functionele onafhankelijkheid van de regulator, aantasting die in strijd is met artikel 35, leden 4 en 5, 
artikel 37, leden 1, 4, onder a), 6 en 10, van de richtlijn 2009/72/EG en de artikelen 39, leden 4 en 5, en 41, 
leden 1, 4, onder a), 6 en 10, van de richtlijn 2009/73/EG. 
 
 A.27.2.  De CREG wijst erop dat de Europese Commissie uitdrukkelijk heeft bevestigd dat de regulator zelf 
zijn beslissingsprocedures moet vaststellen; de logge procedure waarin de bestreden wet voorziet, belet de 
regulator evenwel volledig controle te hebben over de totstandkoming van de tarieven wegens de « redelijke 
termijnen » waarover de netbeheerders beschikken bij elke stap van de procedure. De Raad van State had zelf 
opgemerkt dat die bepaling zou afwijken van de gemeenschapsnormen en de wijziging van het ontwerp, naar 
aanleiding van die opmerking waarmee een in aantal dagen uitgedrukte termijn is vervangen door een 
« redelijke » termijn, accentueert het probleem. Het gegeven dat de procedure het voorwerp kan uitmaken van 
een akkoord tussen de CREG en alleen de netbeheerders, doet niets af aan die kritiek, omdat de 
onafhankelijkheid van de regulator niet kan afhangen van een akkoord met de private ondernemingen. 
 
 Overigens, door een regeling van voorlopige tarieven vast te stellen, legt de wet de CREG op in welke 
gevallen die tarieven van toepassing zijn en voor hoe lang. Dat zijn beslissingen die ressorteren onder de 
regulator. 
 
 Ten slotte kennen de bestreden bepalingen ook hier aan de netbeheerders en aan de aan hen verbonden 
gebruikers waarborgen toe die zij niet toekennen aan de andere gebruikers, noch aan de consumenten. 
 
 A.27.3.  De Ministerraad verwijst naar het Europees beginsel van betere regelgeving, waarnaar reeds is 
verwezen, om de procedure van goedkeuring van de tarieven te verantwoorden, en naar artikel 37, lid 2, en 
artikel 41, lid 2, van de richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG die de bevoegdheden van de regulator bepalen, 
om het argument te weerleggen volgens hetwelk alleen de netbeheerders een volledige controle zouden hebben 
over het proces van de totstandkoming en de goedkeuring van de tarieven : het participatieve proces maakt het 
gewoon mogelijk te komen tot tariefbeslissingen waarover de partijen hebben onderhandeld en die voor hen 
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evenwichtig zijn; het doet geen afbreuk aan de onafhankelijkheid van de regulator, noch aan zijn 
tariefbevoegdheid, daar de uiteindelijke beslissing aan hem wordt voorgelegd, en het kan het aantal beroepen 
doen afnemen. 
 
 A.27.4.  Ten aanzien van de « redelijke termijnen » waarin de bestreden wet voorziet, wijst de Ministerraad 
erop dat die zowel aan de netbeheerders als aan de CREG zelf worden toegekend en, wat de eerstgenoemden 
betreft, verantwoord zijn door de noodzaak om hen in staat te stellen de wezenlijke economische aspecten van 
een nieuw tariefvoorstel en de kosten in te schatten, waarmee de regulatoren overigens op grond van de 
richtlijnen rekening moeten houden. Zij verliezen daarom nog niet hun bevoegdheid om dwingende beslissingen 
te nemen ten aanzien van de elektriciteitsondernemingen, aangezien de regulatoren slechts over een dergelijke 
bevoegdheid beschikken wanneer die ondernemingen niet voldoen aan de aan hen opgelegde verplichtingen en 
aangezien geen enkele verplichting ten aanzien van de netbeheerders wordt opgelegd inzake de goedkeuring van 
tarieven (zie overweging 37 van de richtlijn 2009/72/EG). 
 
 Ten aanzien van de voorlopige tarieven voert de Ministerraad aan dat de verzoekende partij de wet 
verkeerd leest : die wet beperkt zich ertoe te voorzien in het gebruik van voorlopige tarieven wanneer de 
netbeheerders niet voldoen aan hun verplichtingen inzake het voorafgaande of minimale overleg of wanneer hun 
tariefvoorstel door de regulator is geweigerd. Alleen die twee omstandigheden kunnen leiden tot een vertraging 
in het proces voor de aanneming van de tarieven, maar zij verwijzen naar de vereisten van de richtlijnen inzake 
de voorlopige tarieven (artikel 37, lid 10, en artikel 41, lid 10, van de richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG). 
Wat de toepassingsduur van die tarieven betreft, heeft de wetgever die beperkt door erin te voorzien dat die 
eindigt wanneer definitieve tarieven worden aangenomen, hetgeen in overeenstemming is met de vereiste van 
stabiele en voorzienbare tarieven die voortvloeit uit de noodzaak om de voorziening te waarborgen. 
 
 Ten slotte, in de veronderstelling dat de verzoekende partij belang erbij heeft een dergelijk argument te 
verdedigen - quod non -, kan niet worden aangenomen dat de wet een discriminatie zou teweegbrengen in het 
nadeel van de gebruikers en de consumenten, omdat het, zoals reeds is gezegd, aan de regulator staat te waken 
over hun belangen. 
 
 A.27.5.  In haar memorie van antwoord verwijst de CREG naar hetgeen zij heeft opgemerkt in verband met 
de eerste drie subonderdelen van het middel; zij onderstreept daarnaast dat noch de bevoegdheid inzake de 
uiteindelijke beslissing die haar toekomt, noch de verplichting, voor de tarieven, om de kosten te weerspiegelen 
(het betreft de inhoud van de tarieven) volstaan om aan te tonen dat haar onafhankelijkheid en haar 
tariefbevoegdheden niet zijn geschonden. De mogelijkheid om administratieve geldboeten op te leggen - waarin 
bepalingen voorzien die de richtlijnen niet correct omzetten, zoals is opgemerkt in het zevende subonderdeel van 
het eerste onderdeel van het eerste middel - vormt evenmin een relevant argument : het is moeilijk denkbaar dat 
de CREG een speler bestraft die de procedure voor de goedkeuring van de tarieven heeft nageleefd en de 
bevoegdheid om geldboeten op te leggen, herstelt niet de bevoegdheid om tariefbeslissingen snel en doeltreffend 
te kunnen nemen. 
 
 Wat de voorlopige tarieven betreft, vormt het antwoord van de Ministerraad een erkenning van de 
gegrondheid van het middel en het argument afgeleid uit de bevoegdheid van de Staten inzake de veiligheid van 
de energievoorziening is fundamenteel verkeerd : het is immers wegens te frequente politieke ingrepen die 
gedekt werden door motieven die even kneedbaar zijn als dit motief, dat de Europese wetgever een functionele 
onafhankelijkheid van de regulator en zijn exclusieve bevoegdheid inzake tarieven heeft willen waarborgen. De 
strikte gevallen waarin de richtlijnen het de Staten mogelijk maken af te wijken van hun bepalingen door te 
steunen op de noodzaak om de energievoorziening te verzekeren, zijn niet die waarin de Ministerraad dat 
argument aanvoert om de bestreden bepalingen te verantwoorden. En zelfs in de gevallen waarin de 
voorzieningszekerheid een afwijkende verplichting van openbare dienst verantwoordt, moet daarvan nog kennis 
worden gegeven aan de Europese Commissie en moet die evenredig zijn. Aangezien de richtlijnen reeds 
bepalingen met betrekking tot de voorzieningszekerheid bevatten, lijkt het uitgesloten dat die nog een afwijkende 
verplichting van openbare dienst kan verantwoorden. Een andere mogelijkheid om af te wijken van de richtlijnen 
is bepaald in artikel 42 van de richtlijn 2009/72/EG en in artikel 46 van de richtlijn 2009/73/EG in geval van 
plotselinge crisis. Maar een dergelijke omstandigheid wordt niet aangevoerd. In werkelijkheid is er geen plaats 
meer voor regale maatregelen inzake nettarieven, zelfs wanneer die zijn verantwoord door een motief van 
voorzieningszekerheid. Hoewel die zekerheid verantwoordt dat er maatregelen worden genomen, moet dat 
gebeuren op andere domeinen, waar zij veel doeltreffender zijn dan op het vlak van de tarieven. Ten slotte heeft 
het Hof in zijn arrest nr. 97/2011, net als de afdeling wetgeving van de Raad van State, bepalingen afgekeurd 
waarmee de wetgever tussenkwam in de totstandkoming van de tariefmethodologie. 
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 A.27.6.  In zijn memorie van wederantwoord is de Ministerraad van mening dat de uitoefening, door de 
federale wetgever, van diens bevoegdheid inzake de procedure voor de totstandkoming en de goedkeuring van 
de tarieven, niet van dien aard is een inbreuk te vormen op de bevoegdheid van de CREG en niet kan worden 
verward met de uitoefening van diens tariefbevoegdheid. De noodzaak om tarieven aan te nemen die de kosten 
weerspiegelen, wordt uitdrukkelijk beoogd in overweging 36 van de richtlijn 2009/72/EG en in overweging 32 
van de richtlijn 2009/73/EG. 
 
 Ten aanzien van de voorlopige tarieven is de Ministerraad van mening dat de wetgever bevoegd is om zich 
te vergewissen van een procedure van overleg tussen de partijen - het gaat niet erom de Koning in staat te stellen 
de tarieven te bepalen, zoals in het bij het arrest nr. 97/2011 van 31 mei 2011 (B.9.5) afgekeurde geval -, en om 
algemene beleidsrichtsnoeren vast te stellen die ertoe strekken de voorziening van het land te waarborgen, en 
zulks overeenkomstig artikel 3 van de richtlijn 2005/89/EG en artikel 4 en de overwegingen 5 en 25 van de 
richtlijn 2009/72/EG. 
 
 In ondergeschikte orde verzoekt de Ministerraad het Hof aan het Hof van Justitie van de Europese Unie de 
volgende prejudiciële vraag te stellen over de interpretatie van de richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG in het 
licht van de voormelde richtlijn 2005/89/EG : 
 
 « Staan artikel 194, lid 1, onder b), en lid 2, alinea 2, van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, in samenhang gelezen met artikel 35, leden 4 en 5, en artikel 37, leden 1, 4, 6 en 10, van de 
richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke 
regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG, met artikel 39, leden 4 
en 5, en artikel 41, leden 1, 4, 6, onder a), en 10, van de richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot 
intrekking van Richtlijn 2003/55/EG, en met artikel 3, leden 2 en 3, van de richtlijn 2005/89/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 18 januari 2006 inzake maatregelen om de zekerheid van de 
elektriciteitsvoorziening en de infrastructuurinvesteringen te waarborgen, een lidstaat toe, teneinde zijn 
energievoorzieningszekerheid te verzekeren, een politiek kader betreffende de voorzieningszekerheid vast te 
stellen, kader waarin de nationale regulerende instantie haar tariefbevoegdheid moet uitoefenen ? ». 
 
 
 Ten aanzien van de vier subonderdelen 
 
 A.27.7.  De dienstverlenende verenigingen IVEG en INFRAX WEST zijn van mening dat de vier 
subonderdelen op dezelfde argumenten zijn gegrond. Zij voeren aan dat de definitie van de tariefprocedures geen 
aan de regulator voorbehouden bevoegdheid is. De richtlijnen kennen hem weliswaar goed gedefinieerde 
minimale tariefbevoegdheden toe (artikel 37, leden 4, 6 en 10, van de richtlijn 2009/72/EG en artikel 41, leden 4, 
6 en 10, van de richtlijn 2009/73/EG), namelijk de tarieven of de berekeningsmethode daarvan goedkeuren of 
definiëren, eisen dat de netbeheerders de tarieven of de berekeningsmethodes wijzigen, de tarieven, de 
berekeningswijzen in geval van vertraging en, in voorkomend geval, de compensatiemaatregelen voorlopig 
vaststellen of goedkeuren, en die bevoegdheden snel en doeltreffend uitoefenen. Die bevoegdheden vallen dus 
niet onder de wetgever, maar maken van de tariefprocedures geen exclusieve bevoegdheid van de CREG. Een en 
ander wordt bevestigd door de vaste rechtspraak van het Hof van Beroep te Brussel, waarover de CREG met 
geen woord rept. Zij verwijst weliswaar naar een « interpretatieve nota van de Europese Commissie », maar die 
nota is in werkelijkheid een werkdocument van ambtenaren van de Commissie die dus niet de juridische waarde 
heeft die de CREG eraan geeft, noch zelfs, wat de inhoud betreft, de draagwijdte die zij eraan geeft : daarin 
wordt nergens aangegeven dat de regulator de procedureregels inzake tarieven zelf moet kunnen vaststellen, 
maar daarin wordt, integendeel, de regulator, om redenen van transparantie, ertoe verplicht zijn eigen 
procedureregels bekend te maken, met andere woorden zijn huishoudelijk reglement. In tegenstelling tot wat de 
CREG beweert, maakt het advies van de Raad van State het evenmin mogelijk te beweren dat de tariefprocedure 
alleen ressorteert onder de regulator : het advies beperkt zich ertoe aan te geven, zoals de rechtsleer dat ook doet, 
dat de wetgever geen dermate dwingende regels kan aannemen dat die de bevoegdheid van de CREG zouden 
beperken. De bepalingen van het voorontwerp van wet hadden dat karakter weliswaar, maar zij zijn daarna 
geamendeerd teneinde rekening te houden met het advies van de Raad van State : de door de tariefprocedure 
bepaalde termijnen moeten « redelijk » zijn, hetgeen het dwingende karakter ervan wegneemt dat de CREG haar 
vrijheid van handelen ontnam. Men is aldus teruggekeerd naar de vroegere regeling, die de CREG zelf had 
voorgesteld. De aan de CREG opgelegde vereisten inzake het opstellen van de processen-verbaal en inzake 
motivering zijn niet overdreven en vormen geenszins een keurslijf dat haar bevoegdheden beperkt. Aangezien zij 
bovendien belangrijke reglementaire bevoegdheden uitoefent zonder een democratische legitimiteit te hebben, is 
de vereiste van een motivering allesbehalve onverantwoord. 
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 A.27.8.  De dienstverlenende verenigingen IVEG en INFRAX WEST betwisten ook de interpretatie die de 
CREG geeft van artikel 12bis, § 2, derde lid, en § 8, van de Elektriciteitswet en van artikel 15/5ter, § 2, derde lid, 
en § 8, van de Gaswet volgens welke de netbeheerder zich op het begrip « redelijke termijn » zou kunnen 
beroepen om de besluitvormingsprocedures te vertragen en de regulator te beletten zijn bevoegdheden snel en 
doeltreffend uit te oefenen. Die beslissingen geven weliswaar niet aan wie die redelijke termijn vaststelt, maar zij 
moeten, krachtens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, worden geïnterpreteerd op een 
wijze die in overeenstemming is met de richtlijn en bijgevolg in die betekenis dat het steeds aan de CREG 
toekomt om de redelijke termijn vast te stellen. 
 
 Zij betwisten ook de discriminatie waarvan de netgebruikers het slachtoffer zouden zijn ten opzichte van de 
netbeheerders in het licht van de procedurele waarborgen en de mogelijkheden om een akkoord met de CREG te 
sluiten, die aan de laatstgenoemden zouden zijn voorbehouden. Het gaat immers niet om vergelijkbare 
categorieën wat de tariefreglementering betreft : de laatstgenoemden zijn immers gehouden tot verschillende 
verplichtingen en de distributietarieven vertegenwoordigen het grootste deel van hun inkomsten, zij moeten hun 
tariefvoorstellen opmaken in overeenstemming met de berekeningsmethodes die de CREG vaststelt en moeten 
aan die laatste verslag uitbrengen over hun kosten. Het is essentieel dat zij nauw betrokken worden bij de 
opstelling van die berekeningsmethodes, zo niet worden die in de praktijk onwerkbaar. Dat kan niet worden 
gezegd van de netgebruikers, die ten slotte reeds beschikken over een « beschermer », in de persoon van de 
CREG. Het deel dat de netbeheerders voor hun rekening nemen in de tariefprocedures, is bovendien geenszins 
onevenredig, vermits zij niet beschikken over een vetorecht en alleen standpunten kunnen formuleren of 
voorstellen kunnen indienen. Niets verbiedt overigens de CREG ook de netgebruikers te horen. 
 
 A.27.9.  Volgens de verzoekende partijen voert de CREG ten onrechte aan dat de uitoefening van haar 
tariefbevoegdheden zou afhangen van een akkoord met de netbeheerders, aangezien de voormelde bepalingen 
van de Elektriciteitswet en van de Gaswet, bij gebrek aan een akkoord, voorzien in « standaardprocedures » die 
de CREG moet toepassen. 
 
 Ten onrechte bekritiseert de CREG ook de verplichting die op haar rust om aan de Kamer van 
volksvertegenwoordigers haar voorstellen voor een tariefmethodologie te bezorgen. Het spreekt vanzelf dat de 
volksvertegenwoordigers opmerkingen zullen kunnen formuleren, maar de CREG kan vrij beslissen daarmee al 
dan niet rekening te houden. Het is evenmin juist te beweren dat de distributienetbeheerders waarvan de 
aandeelhouders lokale overheden zijn, worden bevoordeeld, daar zij niet meer invloed hebben bij de 
parlementsleden dan de leveranciers of de verbruikersverenigingen, die bovendien over betrouwbare 
tussenpersonen beschikken. Men zou niet kunnen aannemen dat het Parlement zelfs niet de mogelijkheid heeft 
voorstellen van de CREG te onderzoeken of opmerkingen erover te formuleren, terwijl het reeds niet conform de 
Belgische grondwettelijke traditie is dat de reglementering die zij uitwerkt, wordt onttrokken aan de bevoegdheid 
van de democratisch verkozen wetgever. 
 
 A.27.10.  De dienstverlenende verenigingen IVEG en INFRAX WEST voeren, in tegenstelling tot de 
CREG, aan dat de aan die laatste opgelegde verplichting om haar tariefmethodes mee te delen aan de 
distributienetbeheerders zes maanden voor de termijn waarover zij beschikken om hun tariefvoorstellen in te 
dienen, geen afbreuk doet aan de onafhankelijkheid van de CREG en verantwoord is door de noodzaak om het 
de netbeheerders mogelijk te maken rekening te houden met die elementen voor de berekening van hun tarieven 
en om hun boekhouding aan te passen. Het is niet discriminerend dat die verplichting alleen bestaat voor de 
netbeheerders en niet voor de netgebruikers, daar de laatstgenoemden zich niet moeten aanpassen aan enige 
verplichting ten aanzien van die tariefmethodes en overigens beschikken over de mogelijkheid om die te 
raadplegen op de website van de CREG. Hoewel het juist is dat de CREG rekening kan willen houden met een 
mogelijke daling van verschillende parameters tijdens de in het geding zijnde periode van zes maanden, staat het 
haar vrij daarin te voorzien in haar tariefmethodes. 
 
 A.27.11.  In haar memorie van antwoord voert de CREG aan dat de rechtspraak van het Hof van Beroep te 
Brussel waarnaar de verzoekende partijen verwijzen, slechts bestaat uit enkele arresten die zijn uitgesproken in 
een juridisch kader dat niet langer relevant is en die daarna zijn tegengesproken door het arrest nr. 97/2011 van 
31 mei 2011. Voor het overige wordt verwezen naar hetgeen zij heeft uiteengezet in A.24.9 tot A.24.15, A.25.4, 
A.26.4 en A.27.5. 
 
 A.27.12.  Ten aanzien van de verplichting om de methodologieën zes maanden op voorhand mee te delen, 
is de CREG van mening dat de vaststelling van abstracte parameters volgens hun waarde in de maand die 
voorafgaat aan de indiening van tariefvoorstellen teneinde vooruit te lopen op de wijzigingen die zouden 
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plaatshebben gedurende de periode van mededeling, geen enkele feitelijke oplossing inhoudt en de schending 
van het Europees recht duidelijk niet doet verdwijnen. Hetzelfde geldt voor het argument volgens hetwelk de 
bestreden bepalingen van procedurele aard zouden zijn, aangezien zij afbreuk doen aan de bevoegdheden en aan 
de onafhankelijkheid van de CREG. 
 
 A.27.13.  In hun memorie van antwoord zijn de tussenkomende partijen IVEG en INFRAX WEST van 
mening dat de richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG aan de CREG geen enkele « exclusieve bevoegdheid van 
de regulator op tariefvlak » toekennen zoals haar stukken laten uitschijnen. De richtlijnen bepalen alleen dat de 
regulator bevoegd is om de tariefmethodologie van de distributietarieven vast te stellen of goed te keuren. 
 
 A.27.14.  De tussenkomende partijen betwisten de beperkte draagwijdte die de CREG toekent aan de 
rechtspraak van het Hof van Beroep te Brussel : dat Hof oordeelt dat de bevoegdheid van de CREG alleen 
betrekking heeft op de tariefmethodologie en zijn rechtspraak is vast vermits het gaat om vier arresten gewezen 
in twee jaar tijd. De eerste twee betreffen weliswaar de vorige richtlijnen, maar het onderwerp van de 
bevoegdheid van de regulator (de tariefmethodologieën) is niet gewijzigd door de nieuwe richtlijnen die alleen 
de aard ervan hebben gewijzigd door de vereiste van een goedkeuring van de tariefmethodologieën door de 
politieke overheid op te heffen. De twee andere arresten, gewezen in 2012, hebben wel degelijk betrekking op de 
richtlijn 2009/72/EG en de rechtspraak van de vier arresten wordt niet tegengesproken door het arrest 
nr. 97/2011, aangezien dat laatste geenszins beslist dat de regulator zou beschikken over een ruimere 
bevoegdheid dan die om de tariefmethodologieën te definiëren, maar duidelijk laat blijken dat die bevoegdheid 
geen exclusieve tariefbevoegdheid is. Dat arrest heeft alleen de bepalingen vernietigd die betrekking hadden op 
de algemene structuur van de tarieven en niet die met betrekking tot de procedurele tariefregels. 
 
 A.27.15.  De verzoekende partijen zijn van mening dat het niet is omdat de richtlijnen de wetgever niet 
ermee belasten de tariefprocedure te regelen, dat die bevoegdheid uitsluitend zou vallen onder de regulator en dat 
de wetgever niet zou kunnen ingrijpen, omdat dit in strijd zou zijn met de artikelen 36 en 37 van de Grondwet : 
de wetgever heeft geen machtiging nodig die hem door het Europees recht zou worden toegekend om bepalingen 
aan te nemen in een zekere aangelegenheid. Bovendien verbiedt artikel 33 van de Grondwet de wetgever om aan 
de regulator de bevoegdheid te delegeren de procedureregels op tariefvlak vast te stellen, in het bijzonder 
wanneer het gaat om een normatieve bevoegdheid. Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie zou dat alleen anders zijn indien het Europees recht verplichtte om dat te doen, zoals is beslist in 
het arrest nr. 130/2010 met verwijzing naar artikel 34 van de Grondwet. De lering van dat arrest kan evenwel 
niet worden omgezet naar de onderhavige zaak, vermits het arrest geen betrekking had op een normatieve 
bevoegdheid en de daarin beoogde machtiging was opgelegd door het Europees recht. 
 
 A.27.16.  De tussenkomende partijen voeren aan dat de onafhankelijkheid van de regulator zijn exclusieve 
tariefbevoegdheid niet impliceert. Er kan niet ernstig worden aangevoerd dat een orgaan niet onafhankelijk kan 
zijn indien het de procedureregels voor zijn relaties met de rechtzoekenden niet zelf kan vaststellen. Het 
voorbeeld van het Hof en van de hoven en rechtbanken toont het tegendeel aan. 
 
 A.27.17.  De tussenkomende partijen zijn van mening dat de procedureregels op tariefvlak waarin de 
artikelen 12bis van de Elektriciteitswet en 15/5ter van de Gaswet voorzien, de uitoefening, door de CREG, van 
haar bevoegdheden niet bedreigen. Die bepalingen stellen niet het ogenblik vast waarop de CREG haar ontwerp 
van tariefmethodologie moet meedelen aan de Kamer van volksvertegenwoordigers, zodat dat zelfs zou kunnen 
gebeuren nadat zij haar beslissing heeft genomen. Een eenvoudige fotokopie van het administratief dossier zal 
volstaan. De verplichting om de tariefmethodologie mee te delen aan de netbeheerders zes maanden vóór het 
verstrijken van de termijn waarin is voorzien om tariefvoorstellen in te dienen, beperkt geenszins de 
bevoegdheid van de CREG om die methodologie te definiëren of te wijzigen. De bestreden wet kent aan de 
CREG, zoals de artikelen 37, lid 10, en 41, lid 10, van de richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG vereisen, 
weliswaar niet de bevoegdheid toe om de tariefmethodes op eigen initiatief te wijzigen (tweede middel, derde 
onderdeel, eerste subonderdeel). Maar die vraag staat los van die van de termijn waarbinnen die wijzigingen ter 
kennis moeten worden gebracht van de netbeheerders en die laatsten moeten kunnen beschikken over de nodige 
tijd om een tariefvoorstel op te stellen. 
 
 Het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 29 oktober 2009 (C-474/08) beslist, in 
tegenstelling tot wat de CREG beweert, niet dat de regulator de procedureregels op tariefvlak zou moeten 
kunnen vaststellen. Het onthoudt zich integendeel ervan de betwistbare uitdrukking van de CREG waarbij « de 
exclusieve tariefbevoegdheid van de regulator » wordt aangevoerd, te valideren en verwijst alleen naar de 
tariefmethodologie. 
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 Tweede onderdeel (richtsnoeren) 
 
 In hoofdorde 
 
 A.28.1.  Volgens de CREG schenden de artikelen 15, 16 en 18 van de bestreden wet die een artikel 12, §§ 5 
en 14, en een artikel 12quater, § 2, tweede zin, invoegen in de Elektriciteitswet (inzake de transmissie en de 
distributie van elektriciteit), en de artikelen 71, 72 en 74 van de bestreden wet, die een artikel 15/5bis, §§ 5 en 
14, en een artikel 15/5quinquies, § 2, tweede zin, invoegen in de Gaswet (inzake het vervoer en de distributie van 
gas), de in het middel vermelde bepalingen in zoverre zij de CREG ertoe verplichten « richtsnoeren » in acht te 
nemen bij de totstandkoming van de tariefmethodologie of bij het aannemen van voorlopige maatregelen op 
tariefvlak, hetgeen in strijd is met artikel 35, leden 4 en 5, en artikel 37, leden 1, 4, onder a), en 6, van de 
richtlijn 2009/72/EG en de artikelen 39, leden 4 en 5, en 41, leden 1, 4, onder a), en 6, van de 
richtlijn 2009/73/EG, alsook met artikel 14 van de verordening (EG) nr. 714/2009 en artikel 13 van de 
verordening (EG) nr. 715/2009. De wetgever vermag echter geen tariefregels aan te nemen die verder gaan dan 
algemene beleidsrichtsnoeren en kan in elk geval, bij het aannemen ervan, alleen rekening houden met de 
belangen van uitsluitend de netbeheerders. 
 
 De CREG voert aan dat de richtlijnen zich verzetten tegen elke richtsnoer van de wetgever op tariefvlak, 
zodat de bestreden bepalingen niet verenigbaar zijn met die richtlijnen. Zij zijn ook discriminerend in zoverre zij 
alleen de netbeheerders en de aan hen verbonden gebruikers beogen, terwijl de andere gebruikers en de 
consumenten de aan de eerstgenoemden verleende waarborgen niet genieten. 
 
 De Raad van State heeft die discriminatie erkend, maar de wetgever heeft zich ertoe beperkt de draagwijdte 
van de betrokken bepalingen te verlichten. 
 
 A.28.2.1.  De Ministerraad voert in hoofdorde aan dat de richtsnoeren worden genomen ter uitvoering van 
het Europees recht, namelijk artikel 35, lid 4, van de richtlijn 2009/72/EG en artikel 39, lid 4, van de 
richtlijn 2009/73/EG, die voorzien in algemene richtsnoeren die door de Regering worden vastgesteld. De 
interpretatieve nota van de Europese Commissie en de wetgeving van andere lidstaten, zoals wordt opgemerkt in 
de parlementaire voorbereiding en in de rechtsleer, gaan in dezelfde zin. Hij voert aan dat de bepalingen 
betreffende de richtsnoeren zijn genomen met inachtneming van het Belgisch recht (aangezien zij herinneren aan 
de beginselen van behoorlijk bestuur) en passen in de continuïteit van de praktijk van de CREG, aangezien de 
wetgeving reeds eerder dergelijke bepalingen bevatte en noch door de rechtsleer, noch door de rechtspraak werd 
betwist; het zijn geen regels ten gronde op tariefvlak. Het wetsontwerp is in dat opzicht gewijzigd om rekening te 
houden met het advies van de Raad van State, en zulks na afloop van besprekingen met de Europese Commissie, 
die in haar interpretatieve nota aanvaardde dat de Staten richtsnoeren kunnen aannemen en geen negatief 
bezwaar heeft geformuleerd. 
 
 A.28.2.2.  Volgens de Ministerraad zouden de bestreden bepalingen niet discriminerend kunnen zijn, omdat 
de beginselen van exhaustiviteit en transparantie, dekking van de kosten, zekerheid ten aanzien van de gedekte 
periode, niet-discriminatie en evenredigheid van toepassing zijn op alle netgebruikers. Richtsnoeren die van 
toepassing zijn op andere netgebruikers zouden niet kunnen worden aangenomen zonder dat dit een verboden 
tussenkomst vormt in de taken inzake de regulering van de markt waarmee de regulator is belast. 
 
 A.28.3.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat noch de Ministerraad, noch de 
tussenkomende partijen antwoorden op het argument dat is afgeleid uit het feit dat noch artikel 35, lid 4, 
onder b), punt ii), van de richtlijn 2009/72/EG, noch artikel 39, lid 4, onder b), punt ii), van de 
richtlijn 2009/73/EG, het de Staten mogelijk maken richtsnoeren te formuleren die betrekking hebben op de 
opdrachten en bevoegdheden inzake regulering, met inbegrip van de tariefbevoegdheid. Een prejudiciële vraag 
hierover aan het Hof van Justitie van de Europese Unie zou derhalve zonder voorwerp zijn en de onderhavige 
procedure vertragen. 
 
 De hoofdlijnen van de verdediging van de Ministerraad en van de tussenkomende partijen zijn bovendien 
niet pertinent. Daar de bepalingen van de richtlijn duidelijk zijn, vereisen zij geen interpretatie van een nota van 
de Europese Commissie; een praktijk die niet in overeenstemming zou zijn met die bepalingen, kan niet worden 
verantwoord door tariefrichtsnoeren die in andere lidstaten bestaan, noch door beginselen van behoorlijk bestuur 
die niet gelijkgesteld kunnen worden met richtsnoeren die de wetgever op tariefvlak heeft vastgesteld, noch door 
de overeenstemming van die praktijk met het Belgisch recht, noch door het gegeven dat zij bestond vóór de 
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richtlijnen van het « derde energiepakket ». De rechtsleer is verdeeld over de kwestie van de bevoegdheid van de 
wetgever. 
 
 A.28.4.  Het discriminerende karakter van de richtsnoeren wordt, volgens de CREG, bevestigd door de 
Ministerraad, die zich tegenspreekt door te beweren dat, enerzijds, een richtsnoer dat ertoe strekt tegemoet te 
komen aan het belang van de netbeheerders een regelmatig optreden van de wetgever op tariefvlak vormt, en, 
anderzijds, het bestaan van dergelijke « wettelijke waarborgen » ten behoeve van andere categorieën van spelers 
een niet te verantwoorden inmenging zou vormen in de taken betreffende de regulering van de markt die onder 
de regulerende instantie vallen. 
 
 Bovendien belet de toepassing van richtsnoeren op de gebruikers net als op de beheerders niet dat heel wat 
daarvan de belangen van de laatstgenoemden dienen in zoverre zij betrekking hebben op tariefelementen die 
aanleiding hebben gegeven tot betwistingen van de beslissingen van de CREG door die beheerders. Ook al wordt 
de inmenging van een politieke instantie in de uitoefening van de regulerende bevoegdheden door middel van 
richtsnoeren aanvaard, dan nog mogen die laatste niet verder gaan dan algemene beleidsrichtsnoeren. 
 
 A.28.5.  De CREG verwerpt eveneens het argument volgens hetwelk haar een keuze zou worden gelaten 
door de richtsnoeren betreffende het exhaustieve karakter van de tariefmethodologie, de dekking van de kosten, 
de belastingen, taksen, bijdragen van alle aard en toeslagen, de saldi als gevolg van de toepassing van de 
tarieven, de kwalitatieve parameters inzake kostenvergelijking en de noodelektriciteit voor de installaties voor 
warmtekrachtkoppeling. De richtsnoeren zouden overigens niet alleen kunnen worden verantwoord door het feit 
dat zij aan de regulator, bij de uitvoering ervan, een keuze laten. De kritiek van de Europese Commissie en van 
de Raad van State is onvoldoende in aanmerking genomen, in tegenstelling tot wat de Ministerraad aanvoert. 
 
 A.28.6.  In zijn memorie van wederantwoord voert de Ministerraad de interpretatieve nota van de Europese 
Commissie van 22 januari 2010 aan om te doen gelden dat het wel degelijk de bedoeling was de Staten de 
mogelijkheid te bieden algemene beleidsrichtsnoeren uit te vaardigen, met name voor de tariefstructuur 
en -methodologie. Die maakten vroeger reeds het voorwerp uit van een koninklijk besluit; vandaag zijn zij 
bepaald bij wet, hetgeen de bewegingsruimte van de CREG vergroot. Hij voert eveneens aan dat de 
bevoegdheden van de regulator beperkt zijn, enerzijds, door artikel 37, lid 6, en artikel 41, lid 6, van de 
richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG, die de regulator ertoe machtigen de tarieven inzake het vervoer en de 
distributie of de methodes ervan vast te stellen of goed te keuren (hetgeen alternatief en niet cumulatief is) en, 
anderzijds, door artikel 37, lid 10, en artikel 41, lid 10, van dezelfde richtlijnen, die de regulator ertoe machtigen 
aan de beheerders te vragen de tarieven of de methodologieën zo te wijzigen dat zij evenredig zijn en op niet-
discriminerende wijze worden toegepast. De procedureregels vallen dus niet onder de exclusieve bevoegdheid 
van de regulator. 
 
 A.28.7.  De Ministerraad is van mening dat de richtlijnen de toepassing, op de CREG, van de beginselen 
van behoorlijk bestuur, waaruit de richtsnoeren voortvloeien, niet beletten. Zij zijn van toepassing op alle 
netgebruikers, die zich overigens niet in dezelfde situatie als die van de beheerders bevinden, zodat er geen 
sprake zou kunnen zijn van discriminatie. De richtsnoeren kunnen zich alleen richten tot de regulator en zouden 
in strijd zijn met diens bevoegdheden indien zij zich richtten tot de gebruikers en er is hier geenszins sprake van 
enige tegenstrijdigheid. 
 
 
 In ondergeschikte orde 
 
 A.28.8.1.  In ondergeschikte orde voert de CREG aan dat, zelfs indien de Europese Commissie, contra 
legem, aanvaardt dat de overheid, op tariefvlak, beschikt over een beperkte mogelijkheid om op te treden door 
middel van « algemene beleidsrichtsnoeren », dan nog is die mogelijkheid zeer beperkt, daar de richtsnoeren 
geen concrete voorschriften mogen zijn, algemeen (en niet precies) moeten zijn en betrekking moeten hebben op 
het beleid (en niet van technische aard mogen zijn). De hierna onderzochte richtsnoeren zijn echter helemaal 
geen algemene beleidsrichtsnoeren. 
 
 A.28.8.2.  In ondergeschikte orde voert de Ministerraad aan dat de richtsnoeren wel degelijk algemene 
beleidsrichtsnoeren zijn die de bevoegdheden van de regulator inzake de controle van de kosten niet beperken. 
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 A.28.9.1.  Volgens de CREG verplichten de richtsnoeren betreffende het exhaustieve karakter en de 
transparantie van de tariefmethodologie de CREG ertoe op alles vooruit te lopen, van bij de totstandkoming van 
de methodologie, en die op anticipatieve wijze mee te delen aan de netbeheerders. Zij vormen een precieze 
instructie, terwijl, volgens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 29 oktober 2009, 
Commissie t. Zweden, C-274/08 (punt 40), gewezen onder de gelding van een vorige richtlijn, de methodologie 
niet exhaustief moet zijn, maar uitsluitend een voldoende graad van voorspelbaarheid moet hebben opdat de 
operatoren hun kosten voor de toegang tot de netten kunnen ramen. Zij doen bijgevolg afbreuk aan de 
onafhankelijkheid van de CREG. 
 
 A.28.9.2.  Volgens de Ministerraad waarborgt de bestreden wet, door te bepalen dat de methodologie 
exhaustief en transparant moet zijn, aan iedereen een onveranderlijk en voorzienbaar kader dat het de bestuurden 
en de netbeheerders mogelijk maakt hun tariefvoorstellen op te maken, maar de CREG niet ertoe verbiedt 
rekening te houden met een nieuw element of een uitzonderlijke omstandigheid die zich tijdens de gereguleerde 
periode voordoet. 
 
 A.28.9.3.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat de Ministerraad de grondslag van het 
middel erkent. Hij geeft toe dat de richtsnoeren afbreuk kunnen doen aan de onafhankelijkheid van de CREG en 
voert daarbij aan dat zij tot doel hebben de inhoud en de duur van de toepassing van de tarieven op rechtstreekse 
wijze te beïnvloeden. Het argument van de rechtszekerheid is niet méér gegrond dan het argument betreffende de 
voorzieningszekerheid, dat is weerlegd zoals gezegd in A.27.5. De Ministerraad antwoordt ten slotte niet op de 
argumenten afgeleid uit artikel 37, lid 2, derde alinea, van de richtlijn 2009/72/EG en uit artikel 41, lid 2, derde 
alinea, van de richtlijn 2009/73/EG. 
 
 A.28.9.4.  In zijn memorie van wederantwoord verwerpt de Ministerraad het argument dat is afgeleid uit 
het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 29 oktober 2009, dat is gewezen op basis van de 
vroegere elektriciteitsrichtlijn, waarvan de geest en de letter verschillen van die van de nieuwe richtlijnen. 
 
 A.28.10.1.  Volgens de CREG vormen de richtsnoeren in verband met de dekking van alle noodzakelijke en 
doeltreffende kosten eveneens een technische en precieze instructie. Artikel 37, lid 8, van de 
richtlijn 2009/73/EG bepaalt echter dat de tarieven stimulerende maatregelen bevatten. Die kunnen, zij het in 
bepaalde uitzonderlijke gevallen, tot gevolg hebben dat sommige onnodige kosten door de tarieven worden 
gedekt, of integendeel dat sommige vereiste kosten niet worden gedekt. De richtsnoeren zijn overigens in strijd 
met artikel 14 van de verordening (EG) nr. 714/2009 en met artikel 13 van de verordening (EG) nr. 715/2009, in 
zoverre zij tot gevolg zouden hebben de dekking toe te laten van kosten die, ook al zijn zij reëel, niet 
overeenstemmen met die van een doeltreffende netbeheerder. 
 
 A.28.10.2.  Volgens de Ministerraad belet het richtsnoer dat vereist dat alle kosten worden gedekt in de 
tariefmethodologie, geen herziening van het tariefvoorstel wanneer een uitzonderlijke omstandigheid zich 
voordoet tijdens de gereguleerde periode, zoals wordt aangegeven in artikel 12, § 8, 8°, van de Elektriciteitswet 
en in artikel 15/5ter, § 5, 8°, van de Gaswet; het belet de CREG evenmin haar beoordelingsbevoegdheid uit te 
oefenen ten aanzien van het al dan niet noodzakelijke karakter van de kosten. 
 
 A.28.10.3.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat de Ministerraad ten onrechte 
verwijst naar de onvoorziene omstandigheden die een nadere bepaling vormen voor de wijziging van de tarieven 
die zijn goedgekeurd op basis van de tariefmethodologie, terwijl het middel de weinig voorkomende maar van 
bij de aanvang voorziene omstandigheid beoogt dat de regulator het nodig kan achten bepaalde vereiste kosten 
niet te dekken, hetgeen een element vormt bij de vaststelling van de tariefmethodologie zelf. Los van die 
vergissing bevestigt de Ministerraad alleen maar de gegrondheid van het argument van de verzoekende partij, 
waarbij de wetgever niet kan vooruitlopen op een tariefhypothese; hij zegt niets over de schending van 
specifieke bepalingen die in het middel worden aangevoerd. 
 
 A.28.10.4.  In zijn memorie van wederantwoord is de Ministerraad van mening dat men zich niet kan 
inbeelden dat de CREG noodzakelijke of doeltreffende kosten verwerpt. Het gaat om regels van gezond verstand 
die van toepassing zijn op de CREG. Het algemene richtsnoer belet niet de dekking van de kosten die 
voortvloeien uit de door de gewesten aan de netbeheerders opgelegde verplichtingen, noch die van de kosten die 
voortvloeien uit verbeteringen boven het niveau van de noodzakelijke kosten, waarbij de CREG bevoegd is om 
het noodzakelijke karakter ervan te beoordelen. 
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 A.28.11.1.  De CREG is ook van mening dat de richtsnoeren die vereisen dat de nettokostprijs van 
verplichtingen van openbare dienst in aanmerking worden genomen in de tarieven, tot gevolg lijken te hebben 
dat de CREG de kostprijs van de verplichtingen van openbare dienst niet volledig zou kunnen controleren, 
terwijl de Europese Commissie vereist dat de lidstaten een verplichting van openbare dienst definiëren en de 
mogelijkheid van die controle waarborgen. De Raad van State heeft ook de beperking van de mogelijkheid, voor 
de CREG, om de kostprijs van de verplichtingen van openbare dienst na te gaan, bekritiseerd. 
 
 De richtsnoeren, die eveneens in strijd zijn met de in A.28.10.1 bedoelde verordeningen, en om dezelfde 
motieven, verwarren de verplichting van openbare dienst, die door de overheid is opgelegd, met de kostprijs 
ervan, die afhankelijk is van de daaraan bestede budgettaire middelen. De kostprijs wordt echter vaak niet 
vastgesteld door de definitie van de verplichtingen van openbare dienst. De kwestie is niet theoretisch, omdat de 
kostprijs van de verplichtingen van openbare dienst een aanzienlijk deel van de begroting van de netbeheerders 
vertegenwoordigt : door de regulator een richtsnoer op te leggen volgens hetwelk de nettokostprijs van de 
verplichtingen van openbare dienst noodzakelijkerwijs wordt doorberekend in de tarieven, beperken de bestreden 
bepalingen het toepassingsgebied van de tariefcontrole in grote mate. 
 
 A.28.11.2.  Door te bepalen dat in de tarieven op transparante en exhaustieve wijze rekening wordt 
gehouden met de nettokosten van de verplichtingen van openbare dienst, is de wet, volgens de Ministerraad, niet 
ambigu, aangezien de openbare dienstverplichting is gedefinieerd door de wetten en reglementen die in de 
bestreden bepaling worden beoogd, en doet zij geen afbreuk aan de bevoegdheid van de CREG om de kostprijs 
van de verplichtingen van openbare dienst en de wijze waarop de netbeheerders die opnemen in de tarieven, te 
verifiëren. Dat geldt des te meer daar de verplichtingen van openbare dienst vaak alleen een resultaat opleggen, 
zonder de kostprijs ervan vast te stellen. 
 
 A.28.11.3.  In haar memorie van antwoord neemt de CREG akte van de interpretatie van de Ministerraad, 
maar merkt zij op dat hij niet bevoegd is om de wet te interpreteren. De wet is ambigu, zodat het Hof een 
alternatief dispositief zou moeten aannemen dat een onderscheid maakt tussen de mogelijke interpretaties van de 
hier onderzochte richtsnoeren. 
 
 A.28.11.4.  In zijn memorie van wederantwoord voegt de Ministerraad eraan toe dat het in het geding 
zijnde algemene richtsnoer niet meer is dan de omzetting van algemene beginselen van behoorlijk bestuur die op 
de CREG van toepassing zijn. 
 
 A.28.12.1.  De CREG bekritiseert ook de richtsnoeren, die bepalen dat de belastingen, taksen, « bijdragen 
van alle aard » en « bij de wet, het decreet of de ordonnantie en de uitvoeringsbesluiten ervan opgelegde 
toeslagen » worden toegevoegd aan de tarieven, en voert daarbij aan dat zij, zoals die welke in A.28.11.1 worden 
beoogd, ambigu zijn en haar lijken te beletten iets anders te doen dan een eenvoudige wettigheidscontrole ten 
aanzien van de betrokken elementen; zij zijn eveneens, en om dezelfde redenen, in strijd met de in A.28.10.1 
beoogde verordeningen. De termen « toeslag » en « bijdrage van alle aard » die zij gebruiken, maken het 
mogelijk de controle van de regulator te omzeilen, in het nadeel van de netgebruikers. 
 
 A.28.12.2.  Volgens de Ministerraad is de bepaling die vereist dat de richtsnoeren aan de tarieven, de bij de 
wet, het decreet of de ordonnantie opgelegde belastingen, taksen, bijdragen van alle aard en toeslagen toevoegen, 
geenszins ambigu, daar het gaat om welbekende begrippen, niet alleen in het Belgische rechtsstelsel, maar ook 
op de website van de CREG zelf. Haar rol beperkt zich in dat opzicht ertoe na te gaan of de netbeheerders het 
doel in acht nemen dat de wetgever nastreefde bij de aanneming van die verschillende taksen die zelf het 
voorwerp hebben uitgemaakt van een jaarlijkse goedkeuring en van een parlementaire controle. 
 
 A.28.12.3.  In haar memorie van antwoord betwist de CREG het duidelijke karakter van die richtsnoeren en 
voert zij aan dat de wettekst aan de CREG geen enkele bevoegdheid toekent om de tariefelementen die daarin 
worden beoogd, te controleren. In dat opzicht heeft het middel niets hypothetisch, waarbij het voorwerp van die 
richtsnoeren reeds tot verschillende geschillen heeft geleid. 
 
 A.28.12.4.  In zijn memorie van wederantwoord voegt de Ministerraad eraan toe dat de in de bestreden 
bepaling beoogde begrippen zoals in het verleden moeten worden geïnterpreteerd door de CREG, met dien 
verstande dat haar interpretatie in overeenstemming moet zijn met de wetsbepalingen die daarop betrekking 
hebben en door een rechter kan worden gecontroleerd. 
 
 A.28.13.1.  Volgens de CREG vormen de richtsnoeren die bepalen dat « aankopen van goederen en 
diensten die verricht worden met inachtneming van de wetgeving inzake overheidsopdrachten verondersteld 
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worden te zijn verricht tegen de marktprijs, onder voorbehoud, in voorkomend geval, van de 
beoordelingsbevoegdheid van de Commissie » geen algemene beleidsrichtsnoeren, maar een inmenging van de 
wetgever in de aan de regulator voorbehouden tariefbevoegdheid. Die inmenging verzwaart de bewijslast van de 
CREG om dergelijke kosten te verwerpen. 
 
 A.28.13.2.  Volgens de Ministerraad beperken de richtsnoeren betreffende de naleving van de wetgeving op 
de overheidsopdrachten zich ertoe op algemene wijze ervoor te waarschuwen dat de daarop betrekking hebbende 
wetgeving wel degelijk van toepassing is en men ziet niet in hoe de CREG die wetgeving van openbare orde zou 
kunnen afwijzen. 
 
 A.28.13.3.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat het standpunt van de Ministerraad 
niet te verzoenen is met de wettekst en bevestigt zij dat de wetgever de tariefaangelegenheid heeft overgenomen, 
hetgeen niet meer onder zijn bevoegdheid valt. 
 
 A.28.13.4.  In zijn memorie van wederantwoord verwijst de Ministerraad naar de tekst van de bestreden 
bepaling die de beoordelingsbevoegdheid van de CREG uitdrukkelijk aanhoudt. 
 
 A.28.14.1.  Volgens de CREG vormen de richtsnoeren betreffende de opstelling en de verdeling van de 
saldi over de volgende gereguleerde periodes geen algemene beleidsrichtsnoeren, maar beletten zij om 
beslissingen te nemen volgens specifieke omstandigheden, op grond van een regulerende keuze die het juiste 
evenwicht vindt tussen de belangen van de netbeheerders en die van de gebruikers. In sommige gevallen moet de 
CREG kunnen beslissen om de saldi tijdens de gereguleerde periode te verrekenen (met name in het voordeel 
van de netbeheerders) of om bepaalde delen van de saldi te verrekenen op de kosten van de netbeheerders, 
teneinde het niet-discriminerende karakter van de tarieven te verzekeren. 
 
 A.28.14.2.  Volgens de Ministerraad beperken de richtsnoeren betreffende de vaststelling en de verdeling 
van de saldi zich ertoe te eisen dat die saldi en, wanneer er een verdeling is, de verdeling ervan over de volgende 
gereguleerde periodes, op transparante en niet-discriminerende wijze worden bepaald; zij leggen geenszins op 
dat die saldi worden verrekend op de volgende gereguleerde periodes, hetgeen uitsluitend valt onder de 
bevoegdheid van de CREG. 
 
 A.28.14.3.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat de door de Ministerraad verdedigde 
formalistische interpretatie ertoe leidt in elk geval te erkennen dat, wanneer er saldi door te berekenen zijn, de 
wetgever oplegt dat die worden doorberekend op de volgende gereguleerde periode. Dat vormt een 
opportuniteitskeuze die alleen ressorteert onder de regulator, zoals hij er reeds heeft gemaakt, zonder te zijn 
tegengesproken door het Hof van Beroep te Brussel. Geen enkele opportuniteitsbekommernis staat de wetgever 
toe af te wijken van de richtlijnen. 
 
 A.28.14.4.  In zijn memorie van wederantwoord bevestigt de Ministerraad dat het aan de CREG staat te 
bepalen of er al dan niet een verdeling is. 
 
 A.28.15.1.  Volgens de CREG zijn de richtlijnen die de voor de CREG bestaande mogelijkheden beperken 
om de kosten van de netbeheerders te vergelijken, verboden instructies, die bovendien in strijd zijn met de in 
A.28.10 beoogde verordeningen, en om dezelfde motieven. Zij leggen immers kwalitatieve parameters op voor 
elke techniek met het oog op de vergelijking van de netbeheerders en beletten in voorkomend geval de CREG 
om gebruik te maken van de methode die zij op wetenschappelijke wijze gebruikte, maar die zich niet echt 
leende voor het opnemen van kwalitatieve criteria. Die kunnen bovendien niet op materiële wijze worden 
opgenomen, daar er in België slechts één netbeheerder (gas of elektriciteit) is en de CREG niet bevoegd is om 
comparatieve kwalitatieve gegevens in het buitenland op te vragen. Zij zou evenmin de kwalitatieve aspecten 
van de distributienetten kunnen nagaan, daar dat element ressorteert onder de gewestelijke bevoegdheden. 
 
 Ten slotte, inzake distributie, bepalen de richtsnoeren dat de vergelijkingen betrekking moeten hebben op 
vennootschappen die soortgelijke activiteiten hebben en in analoge omstandigheden werken en dat de 
distributienetbeheerders met een gemiddelde marktdoeltreffendheid, de totaliteit van hun kosten kunnen 
invorderen. Die bepalingen zijn nauwkeurige technische voorschriften en zijn in strijd met het Europees recht, 
daar de wetgever niet bevoegd is om te beslissen dat de kosten van sommige van die beheerders niet kunnen 
worden gecontroleerd. 
 
 Dezelfde kritiek wordt gericht tegen de specifieke richtsnoeren die de CREG verbieden om een aantal 
kosten te onderwerpen aan een vergelijking tussen netbeheerders of aan een « bevorderende regelgeving ». 
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 A.28.15.2.  Volgens de Ministerraad vormen de richtsnoeren die een vergelijkingstechniek opleggen die 
kwalitatieve parameters integreert en op homogene, transparante, betrouwbare en bekendgemaakte of 
mededeelbare gegevens steunt, geen technische instructies en sluiten zij geen enkele vergelijkingsmethode uit. 
Overeenkomstig artikel 3, lid 3, van de richtlijn 2009/72/EG en bijlage I erbij, beperkt de bestreden wet zich 
ertoe te herinneren aan de kwaliteit van de openbare dienst voor het welzijn van de eindafnemer : het staat aan de 
CREG om die kwaliteit te controleren en de parameters te integreren die zij zal kiezen, in voorkomend geval 
door in het buitenland de vereiste gegevens op te vragen, zoals artikel 38 van de voormelde richtlijn haar dat 
toelaat. Door te bepalen dat de vergelijkingen betrekking moeten hebben op bedrijven met een soortgelijke 
activiteit die in analoge omstandigheden werken, voldoet de bestreden bepaling aan het beginsel van niet-
discriminatie. 
 
 A.28.15.3.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat het standpunt van de Ministerraad 
niet te verzoenen is met de wettekst en lacuneus is. De richtlijn legt geen enkele kwalitatieve parameter op aan 
de regulator. Bovendien zou de CREG geen kwalitatieve vergelijking van de distributienetbeheerders kunnen 
maken zonder gewestelijke bevoegdheden uit te oefenen. De verplichting tot samenwerking en tot uitwisseling 
van gegevens onder regulatoren houdt niet in dat de CREG dergelijke vergelijkingen tussen Belgische en 
buitenlandse beheerders moet uitvoeren, noch die mogelijk moet maken, aangezien de voorschriften met 
betrekking tot die verplichting een beperkt kader hebben en de regulatoren gehouden zijn tot een 
vertrouwelijkheidsplicht. De ervaring toont aan dat het moeilijk is de vereiste gegevens te verkrijgen. In de 
veronderstelling dat de methodes voor het vergelijken van de kosten die thans door de CREG worden gebruikt, 
in strijd zouden zijn met de vereisten van de richtlijnen - quod non -, zou dat niet verantwoorden dat de wetgever 
op tariefvlak kan optreden. 
 
 De interpretatie van de Ministerraad met betrekking tot de vergelijking die moet worden gemaakt tussen de 
bedrijven met een soortgelijke activiteit die onder analoge omstandigheden werken, vindt geen enkele grondslag 
in de bestreden wet. De andere in het verzoekschrift aangevoerde argumenten blijven onbeantwoord. 
 
 A.28.15.4.  In zijn memorie van wederantwoord voert de Ministerraad aan dat de CREG de bestreden 
bepalingen op extensieve wijze leest, bepalingen die nochtans geen technische instructie bevatten en de door de 
CREG gebruikte methodes en de kosten ervan niet uitsluiten. Het is artikel 3, lid 3, van de richtlijn 2009/72/EG 
dat homogene, transparante, betrouwbare en bekendgemaakte gegevens vereist. 
 
 A.28.16.1.  Volgens de CREG zijn de richtsnoeren volgens welke de tarieven voor noodelektriciteit voor de 
installaties voor kwalitatieve warmtekrachtkoppeling moeten worden opgenomen onder de tarieven van de 
ondersteunende diensten en in hoofdzaak volgens het gebruik, een technische en nauwkeurige instructie die een 
rechtstreeks optreden van de wetgever bij het bepalen van de tariefmethodologie vormt. 
 
 A.28.16.2.  Volgens de Ministerraad weerspiegelen de richtsnoeren betreffende het opnemen van de 
tarieven voor noodelektriciteit onder de tarieven van de ondersteunende diensten, gewoon de wil van de 
wetgever om de toepassing te verzekeren van de richtlijn 2009/28/EG « ter bevordering van het gebruik van 
energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en 
Richtlijn 2003/30/EG », krachtens welke hij ertoe gehouden is die te bevorderen, in voorkomend geval door 
middel van overheidssteun en die hem te dezen ertoe heeft gebracht de opname van de betrokken tarieven in de 
methodologie van de regulator te bevorderen : een en ander laat toe te verzekeren dat, in geval van 
energieproblemen, er voldoende stimuli zijn om die hernieuwbare bronnen zoveel mogelijk te bevorderen en, op 
die manier, het land wordt bevoorraad, bijvoorbeeld in geval van sluiting van de kerncentrales. Het kan hier 
alleen gaan om een algemeen beleidsrichtsnoer. 
 
 A.28.16.3.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat de richtlijn 2009/28/EG van 
toepassing is op de energie die wordt geproduceerd uit hernieuwbare bronnen en niet de installaties voor 
warmtekrachtkoppeling beoogt, zodat het daaruit afgeleide argument niet relevant is. Het gegeven dat de Staten 
ertoe gehouden zijn hernieuwbare energie of zelfs de installaties voor kwalitatieve warmtekrachtkoppeling te 
bevorderen, impliceert niet dat de wetgever om het even welke maatregel kan nemen en de bevoegdheden van de 
verschillende overheden niet in acht neemt. 
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 A.28.16.4.  In zijn memorie van wederantwoord voert de Ministerraad aan dat de energie uit 
warmtekrachtkoppeling wordt beschouwd als hernieuwbare energie in de zin van de voormelde richtlijn wanneer 
de installatie die die energie produceert, gebruik maakt van hernieuwbare energiebronnen; alles hangt af van de 
gebruikte kanalen en van de erkenning daarvan door de gewesten. In het Waalse Gewest zijn de groene 
certificaten identiek voor de energie uit warmtekrachtkoppeling en voor de hernieuwbare energie. 
 
 De Ministerraad onderzoekt vervolgens de respectieve bevoegdheden van de federale Staat en van de 
gewesten inzake energie en wijst erop dat, hoewel de kwalificatie van de hernieuwbare energie onder de 
gewesten ressorteert, de uitvoering van de prioriteit van de installaties op het vervoersnet en de tarieflijnen 
federale bevoegdheden zijn. De federale overheid moet rekening houden met de door de gewestelijke overheden 
in de tarieven gedefinieerde elementen en de bestreden bepaling belet dat niet. De verzoekende partij voert 
evenmin de schending van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen aan. 
 
 A.28.17.  Algemeen besluit de Ministerraad dat de regulator toelaten om de tariefmethodologie vast te 
stellen zonder een voorafgaand wetgevend kader, zou indruisen tegen de betrokken richtlijnen. Het optreden van 
de wetgever vormt geen verplichting die aan de CREG wordt opgelegd, maar strekt ertoe minstens een 
tariefmethodologie te verzekeren in overleg met de netbeheerders teneinde beroepen te vermijden en zich te 
gedragen naar de voorschriften voor een betere regelgeving. 
 
 A.28.18.  In uiterst ondergeschikte orde geeft de Ministerraad aan dat het Hof, indien het twijfels zou 
hebben bij de kwestie van de omvang van de bevoegdheid van een lidstaat om richtsnoeren inzake de 
tariefmethodologie aan te nemen, aan het Hof van Justitie van de Europese Unie de volgende prejudiciële vraag 
zou kunnen richten : 
 
 « Maken artikel 35, lid 4, en artikel 37, leden 1, 4, onder a), en 6, van de richtlijn 2009/72/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt 
voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG (de Elektriciteitsrichtlijn) en artikel 37, lid 4, en 
artikel 41, leden 4, onder a), en 6, van de richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van 
Richtlijn 2003/55/EG (de Gasrichtlijn), in samenhang gelezen met artikel 194 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, het een lidstaat mogelijk richtsnoeren inzake een tariefmethodologie vast te 
stellen ? Maken de bepalingen het een lidstaat mogelijk de vaststelling van richtsnoeren inzake een 
tariefmethodologie toe te vertrouwen aan de wetgevende macht ? ». 
 
 A.28.19.  De dienstverlenende verenigingen IVEG en INFRAX WEST zijn van mening, waarbij zij 
verwijzen naar de rechtsleer, dat niet alle richtsnoeren inzake tarieven in strijd zijn met de 
richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG : zij kunnen worden aanvaard wanneer het erom gaat de CREG aan te 
zetten tot het nastreven van een doel van algemeen belang of te herinneren aan grondwettelijke beginselen of 
beginselen van behoorlijk bestuur (artikel 12bis, § 5, 4° tot 7°, van de Elektriciteitswet en artikel 15/5ter, § 5, 4° 
tot 7°, van de Gaswet). De richtsnoeren die de CREG op specifieke wijze in het geding brengt, zijn daarentegen 
daadwerkelijk in strijd met de voormelde richtlijnen. Dat geldt aldus voor : (1) de verplichting om een 
« exhaustieve en transparante » tariefmethodologie op te stellen, terwijl het arrest van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie van 29 oktober 2009 (C-274/08) niet vereist dat die methodologie het mogelijk maakt de tarieven 
op automatische wijze te berekenen, maar gewoon dat zij een voldoende mate van voorzienbaarheid waarborgt; 
(2) de verplichting om een tariefmethodologie op te stellen die het mogelijk maakt een bepaald kostenniveau te 
dekken, hetgeen de CREG lijkt te beletten te eisen dat de doeltreffendheid boven dat niveau wordt verbeterd; 
(3) de verplichting om een tariefmethodologie op te stellen die rekening houdt met de nettokostprijs van de 
verplichtingen van openbare dienst, hetgeen de CREG belet na te gaan of die kosten redelijk zijn, terwijl, in 
sommige gevallen, de netbeheerder nochtans in staat is die kosten te controleren; (4) de verplichting om in de 
tariefmethodologie rekening te houden met de « bijdragen van alle aard » of de « toeslagen » omdat dit andere 
overheden dan de regulator zou toelaten distributietarieven in te voeren zonder die als dusdanig te benoemen; 
(5) de verplichting om rekening te houden met de marktprijs wat betreft de overheidsopdrachten, hetgeen een 
precieze en technische regel vormt die verder gaat dan het beginsel van de redelijkheid; (6) de regels betreffende 
de verrekening van de saldi over de volgende gereguleerde periodes die, hoewel zij in het algemeen verantwoord 
zijn, mogelijk ook moeten worden afgewezen volgens keuzes die door de CREG moeten worden gedefinieerd; 
(7) de verplichting om gedetailleerde voorschriften toe te passen in de vergelijkingstechnieken en bepaalde 
parameters als controlenorm te gebruiken (artikel 12bis, § 5, 1°, 2°, 10°, 11°, 12°, 14°, 15° en 20°, van de 
Elektriciteitswet en artikel 15/5ter, § 5, 1°, 2°, 10°, 11°, 12°, 14°, 15° en 20°, van de Gaswet). 
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 Derde onderdeel (onveranderlijkheid van de tariefmethodologieën en van de tarieven) 
 
 Eerste subonderdeel 
 
 A.29.1.  Volgens de CREG en volgens de dienstverlenende verenigingen IVEG en INFRAX WEST 
schenden de artikelen 15 en 16 van de bestreden wet, die de artikelen 12, § 4, tweede lid, en 12bis, § 4, tweede 
lid, invoegen in de Elektriciteitswet (inzake de transmissie en distributie van elektriciteit), en de artikelen 71 en 
72 van de bestreden wet, die de artikelen 15/5bis, § 4, tweede lid, en 15/5ter, § 4, tweede lid, invoegen in de 
Gaswet (inzake het vervoer en de distributie van gas), de in het middel aangegeven bepalingen, in zoverre zij 
erin voorzien dat de tariefmethodologie van toepassing blijft gedurende de hele tariefperiode, met inbegrip van 
de eindbalans die betrekking heeft op die periode. Wijzigingen van de methodologie kunnen overigens pas van 
toepassing zijn vanaf de volgende tariefperiode, behoudens een akkoord tussen de CREG en de betrokken 
netbeheerders. 
 
 Die bepalingen zijn in strijd met de artikelen 35, leden 4 en 5, en 37, leden 2, 4, onder a), 6 en 10, van de 
richtlijn 2009/72/EG en met de artikelen 39, leden 4 en 5, en 41, leden 2, 4, onder a), 6 en 10, van de 
richtlijn 2009/73/EG, omdat de wetgever niet beschikt over tariefbevoegdheden en de richtlijnen aan de regulator 
de mogelijkheid voorbehouden om de tariefmethodologieën te wijzigen, zelfs gedurende de lopende 
gereguleerde periode. 
 
 Het is eveneens in strijd met de richtlijnen om de toepassing van nieuwe tarieven te doen afhangen van het 
akkoord van de netbeheerders; de Raad van State heeft overigens opgemerkt dat de bestreden bepalingen in strijd 
waren met het Europees recht. 
 
 Zij zijn bovendien discriminerend, omdat, onder de bij de tarieven betrokken spelers, zoals de 
netgebruikers en consumenten, alleen de netbeheerders een wijziging van de methodologie tijdens de 
gereguleerde periode, mits een akkoord met de CREG wordt gesloten, mogelijk kunnen maken. 
 
 De aantasting van de geschonden normen is des te meer onevenredig daar, volgens de omzettingswet : 
(1) de netbeheerders beschikken over een initiatiefrecht om een wijziging van de tarieven tijdens de gereguleerde 
periode aan te vragen, in geval van nieuwe diensten, aanpassing van de bestaande diensten of « op elk ogenblik 
binnen de gereguleerde periode » in geval van uitzonderlijke omstandigheden; (2) de CREG ertoe gehouden is 
de tarieven tijdens de gereguleerde periode « automatisch » te wijzigen teneinde rekening te houden met de 
ontwikkeling van de verplichtingen van openbare dienst; (3) de CREG ertoe gehouden is de continuïteit te 
handhaven van de beslissingen die zij heeft genomen tijdens de eerdere gereguleerde periodes; (4) de minister 
beschikt over een recht om de CREG te vragen de methodes te wijzigen. 
 
 A.29.2.  De Ministerraad is van mening dat de onveranderlijkheid van de tariefmethodologieën geen 
afbreuk doet aan de tariefbevoegdheid van de regulator, omdat die voldoet aan de verschillende vereisten van 
artikel 37, leden 6 en 8, van de richtlijn 2009/72/EG en artikel 41, lid 8, van de richtlijn 2009/73/EG, die de 
regulator ertoe verplichten stimulerende maatregelen te nemen teneinde de voorzieningszekerheid te 
waarborgen, hetgeen investeringen op lange termijn veronderstelt die worden bevorderd door de stabiliteit en de 
voorzienbaarheid van de prijzen tijdens een gereguleerde periode. Dat doel van stabiliteit en voorzienbaarheid 
van de tariefregulering vormt ook een grondslag van het Europees en nationaal energiebeleid, zoals wordt 
aangegeven in de richtlijn 2003/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 « betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en houdende intrekking van 
Richtlijn 96/92/EG » en in de wet van 1 juni 2005 tot wijziging van de Elektriciteitswet. De onveranderlijkheid 
van de tarieven is eveneens een middel om het doel inzake de bescherming van de eindafnemer te bereiken, doel 
dat wordt nagestreefd bij artikel 3, lid 3, van de richtlijn 2009/72/EG, aangezien de voorzienbaarheid tijdens de 
gereguleerde periode de transmissie- en distributienetbeheerders de mogelijkheid waarborgt de kwaliteit van hun 
diensten te verbeteren, alsook hun verbintenis ten aanzien van de consumenten over verschillende jaren. 
Bovendien blijft de regulator, krachtens artikel 15 van de bestreden wet, ertoe gemachtigd de tariefmethodologie 
tijdens de gereguleerde periode te wijzigen, rekening houdend met de ontwikkeling en het ontstaan van nieuwe 
verplichtingen van openbare dienst, alsook in geval van uitzonderlijke omstandigheden of wijziging van de 
diensten, zelfs indien de initiatiefbevoegdheid toekomt aan de netbeheerder. 
 
 A.29.3.  Volgens de Ministerraad is die regel geenszins discriminerend, aangezien hij een evenwicht beoogt 
tussen de onafhankelijkheid van de regulator en de noodzaak om een voorzieningszekerheid te waarborgen door 
de tariefwijzigingen - die afbreuk kunnen doen aan de stabiliteit en aan de voorzienbaarheid van de prijzen en 
dus aan het investeringsbeleid van de netbeheerders - te onderwerpen aan het akkoord van die beheerders. 
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 A.29.4.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat de Ministerraad zich ertoe beperkt aan 
te tonen dat de tariefstabiliteit wenselijk is, hetgeen niet wordt betwist, en de exacte draagwijdte van de 
bestreden bepalingen te erkennen. Door bepalingen aan te voeren die de voorzienbaarheid en de stabiliteit van de 
tarieven beogen, verwijst de Ministerraad naar normen inzake de uitoefening van de bevoegdheden die 
uitsluitend aan de regulator zijn toegewezen of geen normatieve waarde hebben. Zij kennen geen enkele 
machtiging aan de wetgever toe. De continuïteit van de vroegere normen wordt niet op meer pertinente wijze 
aangevoerd, aangezien de nieuwe richtlijnen die de bestreden wet omzet, aan de regulator een duidelijk grotere 
onafhankelijkheid toekennen dan die welke tot dan toe was opgelegd. De zorg om de eindafnemer of de 
netbeheerders te beschermen, volstaat evenmin om de uitvoering, door de regulator, van diens bevoegdheden 
ondergeschikt te maken aan de bevoegdheid van de wetgever om een opportuniteitsbeoordeling te maken. 
 
 A.29.5.  Volgens de CREG verantwoorden de voorzieningszekerheid en de bescherming van de 
eindafnemers niet de discriminatie tussen, enerzijds, de netbeheerders en, anderzijds, de netgebruikers (zoals de 
producenten, die even onmisbaar zijn als de eerstgenoemden voor de bevoorrading van de consumenten) en de 
consumenten (die betrokken zijn bij de voorzieningszekerheid en bij de tarieven). 
 
 A.29.6.  In zijn memorie van wederantwoord voert de Ministerraad overweging 15 van de voormelde 
richtlijn 2005/89/EG aan, alsook de overwegingen 5 en 25 en de artikelen 3 en 4 van de richtlijn 2009/72/EG, ter 
ondersteuning van hetgeen hij in zijn memorie heeft verdedigd ten aanzien van de onveranderlijkheid van de 
tariefmethodologie en van de tarieven tijdens de gereguleerde periode : de verantwoordelijkheid voor de 
voorzieningszekerheid is gedelegeerd aan de Staten, zodat de algemene richtsnoeren inzake de stabiliteit en de 
voorzienbaarheid van de prijzen, die essentieel zijn voor die zekerheid, geen inbreuk maken op de bevoegdheden 
van de regulator. Zij zijn overigens noodzakelijk om de eindafnemer te beschermen op het vlak van de prijzen en 
de kwaliteit van de dienst. 
 
 De voormelde overweging 25 maakt het eveneens mogelijk de vereiste van een voorafgaand akkoord van 
de netbeheerders niet als discriminerend ten aanzien van de netgebruikers en de consumenten te beoordelen : de 
beheerders zijn rechtstreeks betrokken bij de tariefmethodologie die door de CREG wordt vastgesteld en op basis 
waarvan tarieven worden bepaald die de diensten moeten vergoeden en een rendement op de in het net vereiste 
investeringen moeten verzekeren. 
 
 
 Tweede subonderdeel 
 
 A.30.1.  Volgens de CREG en volgens de dienstverlenende verenigingen IVEG en INFAX WEST 
schenden de artikelen 15 en 16 van de bestreden wet, die de artikelen 12, § 9, en 12bis, § 9, invoegen in de 
Elektriciteitswet (inzake de transmissie en de distributie van elektriciteit) en de artikelen 71 en 72 van de 
bestreden wet, die de artikelen 15/5bis, § 9, en 15/5ter, § 9, invoegen in de Gaswet (inzake het vervoer en de 
distributie van gas), de in het middel vermelde bepalingen, in zoverre zij de CREG ertoe verplichten de 
continuïteit van haar tariefbeslissingen te verzekeren, terwijl zo nodig beslissingen moeten kunnen worden 
genomen die breken met het verleden, in overeenstemming met de artikelen 35, leden 4 en 5, en 37, leden 2, 4, 
onder a), 6 en 10, van de richtlijn 2009/72/EG en de artikelen 39, leden 4 en 5, en 41, leden 2, 4, onder a), 6 en 
10, van de richtlijn 2009/73/EG. 
 
 A.30.2.  De CREG verwijst naar het eerste subonderdeel en voegt eraan toe dat de regulator 
tariefbeslissingen moet kunnen nemen die breken met het verleden, bijvoorbeeld wanneer fraude wordt 
vastgesteld bij de waardering van de activa, het stimulerende karakter van de tarieven wordt aangepast, of zelfs 
het beleid wordt gewijzigd. De instructie die uitgaat van de wet lijkt alleen het belang van de netbeheerders te 
beogen. 
 
 A.30.3.  De Ministerraad verwijst naar het eerste subonderdeel ten aanzien van de onveranderlijkheid van 
de tarieven. Wat betreft de verplichting om de continuïteit te verzekeren van de tijdens de vorige gereguleerde 
periodes genomen beslissingen, laat die toe de netbeheerders, overeenkomstig de Europese vereisten, ertoe aan te 
moedigen de noodzakelijke investeringen te doen. Het aldus bereikte evenwicht tussen de onafhankelijkheid van 
de regulator en de noodzaak om de goede werking van de energiemarkt te verzekeren door de netbeheerders 
gerust te stellen die ertoe worden gebracht investeringen te doen, laat niet toe te beschouwen dat de bestreden 
bepalingen discriminerend zijn. 
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 A.30.4.  In haar memorie van antwoord verwijst de CREG naar hetgeen zij hiervoor heeft opgemerkt inzake 
de voorzieningszekerheid. De Ministerraad doet hetzelfde in zijn memorie van wederantwoord. 
 
 
 Derde subonderdeel 
 
 A.31.1.  Volgens de CREG schenden de artikelen 21 en 64 van de bestreden wet, die respectievelijk 
artikel 13, § 3, in de Elektriciteitswet en artikel 15/1, § 5, derde lid, in de Gaswet invoegen, de in het middel 
ermelde bepalingen, in zoverre zij erin voorzien dat de minister van Energie aan de CREG kan vragen om zich 
uit te spreken over de noodzaak om de methodologieën inzake vervoerstarieven te herzien, terwijl de 
tariefbevoegdheid uitsluitend valt onder de bevoegdheid van de regulator, die niet door de overheid mag worden 
beïnvloed, overeenkomstig artikel 35, leden 4, 5 en 6, van de richtlijn 2009/72/EG en artikel 39, leden 4, 5 en 6, 
van de richtlijn 2009/73/EG. 
 
 A.31.2.  De CREG onderstreept dat de Raad van State de bestreden bepalingen overbodig heeft geacht en in 
voorkomend geval in strijd met het Europees recht, en dat de wijzigingen die naar aanleiding van dat advies in 
het ontwerp zijn aangebracht, het aangevoerde risico niet doen verdwijnen. Zij zijn bovendien discriminerend, 
omdat men niet inziet wat verantwoordt dat zij alleen van toepassing zijn op de transmissienetbeheerders (en niet 
op de distributienetbeheerders). 
 
 A.31.3.  De Ministerraad voert aan dat de bevoegdheid van de minister geen inbreuk maakt op de 
bevoegdheden van de CREG, omdat die geen dwingend karakter heeft; zij is verantwoord door de zorg om de 
continuïteit van de energievoorziening te waarborgen, zoals wordt aangegeven in de parlementaire voorbereiding 
van de bestreden wet en zulks, overeenkomstig de voormelde richtlijnen - zoals artikel 4 van de 
richtlijn 2009/72/EG - en de interpretatieve nota van de Europese Commissie. De aan de minister toegekende 
bevoegdheid past aldus in het kader van het energie- en milieubeleid dat ressorteert onder de regale bevoegdheid 
van de lidstaat en strekt dus niet ertoe zich te mengen in de bevoegdheden van de CREG. 
 
 A.31.4.  In haar memorie van antwoord is de CREG ook hier van mening dat de bekommeringen 
betreffende de voorzieningszekerheid en het milieubeleid niet volstaan om de wetgever ertoe te machtigen van 
de richtlijnen af te wijken. 
 
 
 Vierde subonderdeel 
 
 A.32.1.  Volgens de CREG schenden de artikelen 15 en 16 van de bestreden wet, die de artikelen 12, § 8, 
7°, 8° en 9°, en 12bis, § 8, 7°, 8° en 9°, invoegen in de Elektriciteitswet (inzake de transmissie en de distributie 
van elektriciteit) en de artikelen 71 en 72 van de bestreden wet, die de artikelen 15/5bis, § 8, 7°, 8° en 9°, en 
15/5ter, § 8, 7°, 8° en 9°, invoegen in de Gaswet (inzake het vervoer en de distributie van gas), de in het middel 
vermelde bepalingen in zoverre die aan de beheerders het recht toekennen om een tariefwijziging tijdens de 
gereguleerde periode aan te vragen in geval van een aanpassing van de diensten of van uitzonderlijke 
omstandigheden, en in zoverre die bepalingen de procedure vaststellen die op dergelijke tariefwijzigingen van 
toepassing is. Die bevoegdheden komen echter toe aan de regulator, overeenkomstig de artikelen 35, leden 4 en 
5, en 37, leden 1, 4, onder a), 6 en 10, van de richtlijn 2009/72/EG en de artikelen 39, leden 4 en 5, en 41, 
leden 1, 4, onder a), 6 en 10, van de richtlijn 2009/73/EG. 
 
 A.32.2.  De CREG verwijst naar hetgeen is uiteengezet in A.24.1 en A.29.1 en voegt eraan toe dat de 
wetgever de regulator niet ertoe kan verplichten de tarieven aan te passen in het licht van de ontwikkeling van de 
verplichtingen van openbare dienst van de netbeheerder. Bovendien zijn de bestreden bepalingen discriminerend 
in zoverre de mogelijkheid waarin zij voorzien, alleen wordt geboden aan de netbeheerders. 
 
 A.32.3.  De dienstverlenende verenigingen IVEG en INFRAX WEST zijn van mening dat het aan de 
regulator moet staan om het initiatief voor een tariefwijziging te kunnen nemen, overeenkomstig artikel 37, 
lid 10, van de richtlijn 2009/72/EG en artikel 41, lid 10, van de richtlijn 2009/73/EG. Een en ander verantwoordt 
echter niet, in tegenstelling tot wat de CREG beweert, dat de netbeheerders een dergelijk initiatief niet zelf 
kunnen nemen door de regulator te vragen om op te treden. 
 
 A.32.4.  De Ministerraad voert aan dat de aan de netbeheerders toegekende bevoegdheid geenszins afbreuk 
doet aan de bevoegdheden van de CREG in zoverre hun initiatief, dat is onderworpen aan voorwaarden die strikt 
zijn afgebakend door de bestreden wet, volledig aan het oordeel van de regulator wordt overgelaten. Die 
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bevoegdheid wordt ook hier verantwoord door de zorg om de voorzieningszekerheid van de lidstaten, die aan 
hen toekomt en vereist dat het investeringsbeleid van de netbeheerders steunt op een zichtbaarheid en een 
voorzienbaarheid van de tarieven. Zij kan een constructieve dialoog bevorderen tussen hen en de regulator, 
overeenkomstig het door de Europese normen nagestreefde doel van een « betere regelgeving ». 
 
 A.32.5.  De Ministerraad voegt daaraan toe dat de verplichting om de tarieven aan te passen aan de 
ontwikkeling van de verplichtingen van openbare dienst van de netbeheerder rechtstreeks voortvloeit uit de 
bepalingen van de richtlijnen die de bestreden wet uitvoert, zoals overweging 46 en artikel 36 van de 
richtlijn 2009/72/EG. 
 Aangezien ten slotte de wetgever de bepalingen van de richtlijnen met betrekking tot de 
voorzieningszekerheid van het land strikt heeft toegepast, zou hij geen discriminerende bepaling hebben kunnen 
aannemen. 
 
 A.32.6.  In haar memorie van antwoord verwijst de CREG naar hetgeen zij reeds heeft vermeld inzake de 
voorzieningszekerheid en het Europees beginsel van een betere regelgeving. De wet beperkt overigens niet de 
gevallen waarin de netbeheerders om een tariefwijziging kunnen vragen tot die van de noodzaak om de 
bevoorrading te waarborgen, die in de parlementaire voorbereiding bovendien niet wordt aangevoerd. Die 
mogelijkheid alleen voorbehouden aan de netbeheerders wegens het investeringsrisico is niet verantwoord, daar 
dat risico een element van de tariefmethodologie is, en men ziet moeilijk in hoe een en ander het belang van de 
consument zou beschermen. De interpretatieve nota van de Europese Commissie laat de Staten weliswaar, 
contra legem, toe een beleid in de tariefcontext te volgen, maar dat zou de wetgever niet kunnen toelaten afbreuk 
te doen aan de onafhankelijkheid en de autonomie van de regulator. Hetzelfde geldt voor de aan de regulator 
opgelegde verplichting om bij te dragen tot het verzekeren van een zeer kwalitatieve openbare en universele 
dienst, en het gegeven dat de CREG bevoegd is voor de eindbeslissing volstaat niet om vast te stellen dat haar 
tariefbevoegdheden haar niet zouden worden ontnomen. 
 
 Zij is van mening dat, ten aanzien van de door haar aangeklaagde discriminatie, de Ministerraad geen enkel 
relevant motief aanvoert om die te verantwoorden, omdat de aangevoerde motieven ook gelden voor de andere 
categorieën van spelers. 
 
 A.32.7.  De CREG is van mening dat de tussenkomende partijen het middel verkeerd lezen, waarbij daarin 
niet wordt betwist dat de netbeheerders een tariefwijziging kunnen aanvragen, maar daarin wel de bij de wet 
vastgestelde voorwaarden van die bevoegdheid worden betwist. 
 
 
 Vierde onderdeel (specifieke redenen) 
 
 A.33.1.  Volgens de CREG schenden de artikelen 15 en 16 van de bestreden wet, die de artikelen 12, § 14, 
en 12bis, § 14, invoegen in de Elektriciteitswet (inzake de transmissie en de distributie van elektriciteit), en de 
artikelen 71 en 72 van de bestreden wet, die de artikelen 15/5bis, § 14, en 15/5ter, § 14, invoegen in de Gaswet 
(inzake het vervoer en de distributie van gas), de in het middel vermelde bepalingen, in zoverre zij het mogelijk 
maken beroepen in te stellen tegen de tariefbeslissingen van de CREG, met name op basis van bepaalde gronden 
van betwisting die een discretionaire opportuniteitsbeoordeling inhouden, terwijl de uitoefening van de 
tariefbevoegdheid nochtans behoort tot de exclusieve prerogatieven van de regulator en de discretionaire 
opportuniteitsbeoordelingen van een onafhankelijke instantie overigens niet ter discussie kunnen worden gesteld 
door een rechtsprekend orgaan (behalve in geval van een kennelijke beoordelingsfout); een en ander houdt een 
schending in van het algemeen beginsel van de scheiding der machten, van artikel 33, tweede lid, van de 
Grondwet, van de artikelen 35, leden 1 en 4, en 37, leden 2, eerste alinea, 6 en 17, van de richtlijn 2009/72/EG 
en van de artikelen 39, leden 1 en 4, en 41, leden 2, eerste alinea, 6 en 17, van de richtlijn 2009/73/EG. 
 
 A.33.2.  De CREG is van mening dat de kritiek die de Raad van State afleidt uit de schending van het 
beginsel van de scheiding der machten door de bepalingen van het aan de Raad van State voorgelegde ontwerp, 
relevant blijven in het licht van de uiteindelijk aangenomen bepalingen, in zoverre het beroep waarin zij 
voorzien, kan worden ingesteld voor het Hof van Beroep te Brussel, met name wanneer de tariefbeslissing van 
de CREG (i) niet voldoet aan de in de betrokken artikelen beoogde « richtsnoeren », (ii) niet voldoet aan het 
algemeen energiebeleid (gedefinieerd in de Europese, federale en gewestelijke wetgeving en reglementering) of 
(iii) niet de middelen waarborgt die vereist zijn voor het verwezenlijken van de investeringen van de betrokken 
netbeheerder en het in stand houden van de infrastructuur of de uitvoering van zijn wettelijke opdracht. Het is in 
strijd met het beginsel van de scheiding der machten dat een rechter ertoe wordt gebracht de discretionaire 
beoordeling door een administratieve instantie te controleren. Het arrest nr. 37/2012 van 8 maart 2012 heeft een 
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dergelijke benadering afgekeurd en is des te meer relevant in de onderhavige zaak daar de onafhankelijkheid die 
de richtlijnen aan de regulatoren waarborgen, zich ertegen verzet dat de opportuniteit van hun beslissingen in het 
geding wordt gebracht door een rechter die niet beschikt over de technische bevoegdheden, de 
onderzoeksmiddelen en de regulerende ervaring die daartoe vereist zijn. De omstandigheid dat de regulator 
verslag moet uitbrengen over zijn optreden, laat niet toe afbreuk te doen aan diens onafhankelijkheid. 
 
 A.33.3.  De CREG voert ook aan dat de bestreden bepalingen discriminerend zijn in zoverre het beroep 
waarin zij voorzien openstaat voor alle personen die bij de tarieven zijn betrokken, terwijl die personen niet 
dezelfde voordelen halen uit de beslissingen van de regulator en hun hoedanigheid hun een voorkeurstoegang tot 
de netten zou kunnen verlenen. Bepaalde motieven van betwisting (hoewel de mogelijkheid om die aan te voeren 
niet is beperkt tot bepaalde betrokken partijen) beogen voor de rest in eerste instantie de naleving van de 
belangen van de netbeheerders en hebben geen equivalent ten behoeve van de andere bij de tarieven betrokken 
partijen. Daarnaast is er een discriminatie tussen de bij de nettarieven betrokken partijen (namelijk een categorie 
van rechtzoekenden op wie een juridische regeling wordt toegepast die het mogelijk maakt de opportuniteit van 
een administratieve beslissing in het geding te brengen) en de andere rechtzoekenden (wier middelen van 
jurisdictioneel beroep zijn onderworpen aan het beginsel van de scheiding der machten). 
 
 A.33.4.  De Ministerraad betwist de aantasting van het beginsel van de scheiding der machten. 
Artikel 29bis van de Elektriciteitswet - en de overeenstemmende bepaling in de Gaswet - kende reeds aan het 
Hof van Beroep te Brussel een bevoegdheid met volle rechtsmacht toe, waaraan de bestreden wet niets 
verandert. Die bevoegdheid houdt niet noodzakelijk een opportuniteitsbeoordeling in, daar het beginsel van de 
scheiding der machten zich niet ertegen verzet dat de externe wettigheid van de administratieve handeling wordt 
gecontroleerd, noch dat de rechter nagaat of de handeling in rechte en in feite gegrond is; het arrest nr. 130/2010 
van het Hof heeft niets anders beslist en de rechtspraak van het Hof van Beroep te Brussel bevestigt dat de 
bevoegdheid met volle rechtsmacht van de rechter verenigbaar is met het beginsel van de scheiding der machten. 
De controle die dat Hof uitvoert, zowel in feite als in rechte, ten aanzien van de tariefbeslissingen van de CREG 
heeft geenszins betrekking op de opportuniteit en de controle met volle rechtsmacht wordt zowel door de 
rechtscolleges van andere lidstaten van de Europese Unie als door het Hof van Justitie van de Europese Unie 
uitgeoefend en de uitvoering ervan wordt in België gecontroleerd door het Hof van Cassatie. 
 
 A.33.5.  De Ministerraad betwist ook de aantasting van het beginsel van enigheid en onafhankelijkheid van 
de regulator. Het jurisdictioneel beroep en de uitoefening van de controle die dat beroep veronderstelt, zijn 
bepaald bij de overwegingen 34 en 30 en bij de artikelen 37, lid 17, en 40, lid 17, respectievelijk, van de 
richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG; de interpretatieve nota van de Europese Commissie gaat in dezelfde zin. 
 
 A.33.6.  De Ministerraad betwist ten slotte de aantasting van het beginsel van niet-discriminatie : de 
bestreden bepalingen hebben tot doel de toegang tot een onafhankelijke en onpartijdige rechtbank voor iedereen 
open te stellen en niet zich uit te spreken over de voordelen die de ene of andere speler van de markt zou 
verkrijgen. 
 
 A.33.7.  In haar memorie van antwoord voert de CREG aan dat de bestreden wet, in tegenstelling tot wat de 
Ministerraad beweert, specifieke bepalingen met betrekking tot de tariefbeslissingen bevat die de jurisdictionele 
controle van het Hof van Beroep te Brussel wel degelijk wijzigen door dat Hof ertoe te machtigen zich uit te 
spreken op het vlak van de opportuniteit. Het is overigens niet relevant het arrest nr. 130/2010 aan te voeren 
(aangezien het zich niet uitspreekt over de bestreden bepalingen), noch de rechtspraak van het Hof van Beroep te 
Brussel (die dateert van vóór de bestreden wet), noch de controle van het Hof van Cassatie, daar dat laatste ertoe 
verplicht is een wet toe te passen die te dezen aan de rechter een bevoegdheid van opportuniteitsbeoordeling zou 
toekennen. 
 
 Zij voert aan dat de onafhankelijkheid van de regulator de jurisdictionele controle niet belet, maar dat die 
laatste de eerste niet mag beperken. Ten slotte, hoewel het juist is dat de rechtsmiddelen openstaan voor alle 
personen die doen blijken van een belang, is het toch zo dat de bestreden bepalingen voorzien in specifieke 
motieven van beroep die, zij het gedeeltelijk, alleen ten goede komen aan de netbeheerders die een 
tariefbeslissing van de CREG kunnen betwisten die hun niet de nodige middelen waarborgt, terwijl de andere 
spelers tarieven die zij te hoog achten, niet kunnen aanvechten. 
 
 A.33.8.  In zijn memorie van wederantwoord is de Ministerraad, ten aanzien van de scheiding der machten, 
van mening dat de afdeling wetgeving van de Raad van State in zijn advies dat voorafgaat aan de bestreden wet, 
de draagwijdte van de noodzaak van een jurisdictionele controle ten aanzien van de tariefbeslissingen van de 
CREG niet heeft ingezien : die controle bestaat sinds 2005 (artikel 29bis van de Elektriciteitswet) en impliceert 
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geenszins de oprichting van een instantie die de tariefbeslissingen van de CREG kan herzien; een 
beroepsinstantie houdt geenszins een splitsing van de beslissingsbevoegdheid in. 
 
 Hoewel het juist is dat het arrest nr. 130/2010 zich uitspreekt over feiten die dateren van vóór de wet van 
1 juni 2005, is het toch zo dat het zich uitspreekt over het beginsel zelf van het recht van de rechtzoekende op 
een daadwerkelijk beroep, los van het rechtscollege dat bevoegd is om kennis te nemen van dat beroep. Hetgeen 
is gezegd over de jurisdictionele controle die de Raad van State uitoefent, kan worden omgezet naar de justitiële 
rechter. Het arrest nr. 37/2012 van 8 maart 2012, gewezen in een andere materie, bevestigt dat de door de rechter 
uitgevoerde interne en externe wettigheidscontrole geen opportuniteitscontrole is. Indien het Hof van Beroep een 
dergelijke controle zou uitoefenen, zouden zijn beslissingen kunnen worden vernietigd en zou de controle van 
het Hof van Cassatie, dat alleen kennisneemt van het recht, evenmin een opportuniteitscontrole zijn. 
 
 Ten slotte, ten aanzien van de schending van het gelijkheidsbeginsel, wijst de Ministerraad erop dat de lijst 
van de motieven van beroep tegen de beslissingen van de CREG een lijst met voorbeelden is en niet exhaustief 
is, zodat de netgebruiker of de consument die doet blijken van een belang, eveneens die beslissingen kan 
betwisten. 
 
 
 Vijfde onderdeel (nieuwkomers) 
 
 A.34.1.  Volgens de CREG schendt artikel 4, 6°, van de bestreden wet, dat artikel 4, § 5, van de 
Elektriciteitswet invoegt, de in het middel vermelde bepalingen, in zoverre het voorziet in een voorkeursregeling 
voor de compensatie van de « kwartuuronevenwichten » in het voordeel van « bepaalde houders van 
productievergunningen voor nieuwe productie-installaties » van een bepaald type, met terugwerkende kracht 
voor het jaar 2011. De regulator is echter als enige bevoegd voor de balancerings- en tariefdiensten en om te 
bepalen of nieuwkomers een compensatieregeling voor onevenwichten moeten genieten, overeenkomstig de 
artikelen 35, leden 4 en 5, en 37, leden 2, eerste alinea, en 6, onder a) en b), van de richtlijn 2009/72/EG en de 
artikelen 39, leden 4 en 5, en 41, leden 2, eerste alinea, en 6, onder a) en b), van de richtlijn 2009/73/EG. 
 
 A.34.2.  Volgens de CREG strekt de bestreden bepaling ertoe de nieuwkomers te bevoordelen, zodat de 
voorzieningszekerheid wordt versterkt en de concurrentie wordt bevorderd, maar stuit zij op de bezwaren die de 
Raad van State had opgeworpen tijdens het onderzoek van het ontwerp, waarbij de daarna aangebrachte 
wijzigingen daarop geen antwoord konden bieden. De wet geeft immers technische en nauwkeurige injuncties 
aan de CREG ten aanzien van de tarieven voor de compensatie van de onevenwichten, met inbegrip van de 
parameters voor het vastleggen van de correctiefactor die moet worden toegepast op de situatie die de wetgever 
zelf heeft afgebakend; de wet is retroactief, aangezien die bepalingen van toepassing zijn « voor 2011 », terwijl 
zij op 8 januari 2012 is afgekondigd; zij voert een discriminatie in onder producenten, aangezien alleen de 
compensatieregeling is voorbehouden aan diegenen die het voorgaande jaar niet meer dan 5 pct. van de totale 
productie in de Belgische regelzone hebben geproduceerd, terwijl noch de drempel van 5 pct., noch de beperking 
van de geproduceerde energie tot 125 MWh zijn verantwoord. 
 
 A.34.3.  Volgens de nv « Marcinelle Energie » doet de richtlijn 2009/72/EG geen afbreuk aan de 
bevoegdheden van de wetgevende en regelgevende autoriteiten om het algemene kader van die opdrachten te 
bepalen. Krachtens artikel 35, lid 4, onder b), punt ii), ervan, zijn de regeringen ertoe gemachtigd algemene 
richtsnoeren vast te stellen inzake met name tarieven (artikel 37, lid 1, onder a)) en de monitoring van de 
investeringen in productiecapaciteit met het oog op de continuïteit van de voorziening (artikel 37, lid 1, 
onder r)), die dus niet vallen onder de regulerende instanties; de Europese Commissie heeft daarnaast, in haar 
interpretatieve nota, erop gewezen dat de opdrachten van de regulator geen afbreuk doen aan de bevoegdheid 
van de Staten om algemene beleidsrichtsnoeren vast te stellen die door de regulerende instanties moeten worden 
vertaald in de tariefstructuur en -methodologie, en om een nationaal beleid inzake energie uit te werken. In de 
parlementaire voorbereiding wordt erop gewezen dat de wetgever rekening heeft gehouden met dat evenwicht en 
dat de retroactiviteit van de maatregel verantwoord is door het doel van algemeen belang dat door de bestreden 
bepaling wordt nagestreefd en in de overwegingen 5, 25 en 57 van de richtlijn 2009/72/EG wordt beoogd. Daarin 
wordt ook de keuze van de drempel van 5 pct. van de totale productie verantwoord door het feit dat de uitvoering 
moet worden verzoend met de noodzaak om de stabiliteit van het elektriciteitsnet te waarborgen, die inhoudt dat 
de maatregel is voorbehouden aan de nieuwkomers die niet beschikken over bestaande eenheden die een 
onevenwicht als gevolg van hun tests op een nieuwe eenheid kunnen compenseren. 
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 A.34.4.  De Ministerraad wijst erop dat de structurele problemen van de energiemarkt zijn onderstreept 
door de vaststellingen van de CREG zelf, zoals blijkt uit de parlementaire voorbereiding van de bestreden 
bepalingen. Die laatste strekken ertoe de komst van nieuwe productiecapaciteiten binnen de Belgische regelzone 
te bevorderen en de concurrentie te versterken, overeenkomstig de bepalingen van de richtlijnen die door de 
bestreden wet worden uitgevoerd, zoals de overwegingen 5, 6, 25, 39 en 44 van de richtlijn 2009/72/EG en de 
artikelen 4 en 8 ervan, die van de voorzieningszekerheid een regale bevoegdheid van de lidstaten maakt, zodat 
het wel degelijk de wetgever en niet de CREG is die de steun aan de nieuwkomers moet regelen. 
 
 Bovendien heeft de wetgever aan de CREG de mogelijkheid geboden de correctiefactor te bepalen die 
wordt toegepast op de marktprijs in geval van een onevenwicht van een nieuwkomer. 
 
 A.34.5.  De Ministerraad betwist de aantasting van het beginsel van de niet-retroactiviteit van de wetten 
door aan te geven dat de vertraging in de bekendmaking van de bestreden wet in het Belgisch Staatsblad 
(11 januari 2012) geenszins de wil weergeeft om een retroactieve werking te verlenen aan een wet waarvan het 
ontwerp op 15 en 22 december 2011 was goedgekeurd in het Parlement. De retroactieve wet is niet 
ongrondwettig en de nieuwe wet kan van toepassing zijn op de toekomstige gevolgen van situaties die ontstaan 
onder de gelding van de vorige wet en die zich voordoen of voortzetten onder de gelding van de nieuwe wet, 
tenzij de toepassing van de nieuwe wet afbreuk doet aan eerdere situaties die definitief voltooid zijn. De 
rechtspraak van het Hof maakt het de wetgever mogelijk te steunen op een vroegere werkelijkheid om een 
belasting te berekenen, maar vereist dat het recht voorzienbaar en toegankelijk is. Te dezen vloeit de bestreden 
bepaling voort uit een amendement dat op 29 augustus 2011 aan de Raad van State is voorgelegd, op 3 november 
2011 is neergelegd en op 15 en 22 december 2011 is goedgekeurd, zodat de betrokkenen het steunmechanisme 
voor de nieuwkomers kenden wanneer de wet op 11 januari 2012 is bekendgemaakt. Zij houdt geen enkel nadeel 
in voor de transmissienetbeheerder, aangezien de kosten van die correctie zijn opgenomen in de tarieven en 
worden afgewenteld op alle consumenten en de beheerder zijn kosten over verschillende jaren spreidt. Wat het 
ontstaansfeit betreft, kunnen alleen de nieuwkomers die op de datum van inwerkingtreding van de wet 
beantwoorden aan de bij de bestreden wet vastgestelde criteria, de toepassing ervan genieten voor het jaar 2011, 
temeer daar de regularisatie kan plaatshebben begin 2012, naar het voorbeeld van de klassieke regularisatie van 
de tarieven die de beheerder op jaarbasis uitvoert. 
 
 A.34.6.  Wat betreft de keuze voor de drempel van 125 MWh en voor 5 pct. van de productie in de 
Belgische regelzone, blijkt uit de parlementaire voorbereiding dat de wetgever heeft gesteld dat die drempel van 
5 pct. het mogelijk maakte de stabiliteit van het transmissienet te waarborgen; zij is niet discriminerend, 
aangezien zij het, overeenkomstig de doelstelling van de bestreden bepaling, mogelijk maakt een onderscheiden 
categorie van producenten - de nieuwkomers - te creëren die niet beschikken over verschillende productie-
eenheden om het onevenwicht te compenseren. 
 
 A.34.7.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat het argument afgeleid uit het gebrek 
aan productiecapaciteit en het argument, verworpen door de Raad van State, afgeleid uit de noodzaak om de 
voorzieningszekerheid te waarborgen, niet volstaan om de bestreden maatregel te verantwoorden, maatregel 
waarvan niet is aangetoond dat die niet verder gaat dan een algemene beleidsrichtsnoer. Hij gaat daarentegen wel 
verder, omdat hij de regulator ertoe verplicht een correctiefactor toe te passen op de « tarieven voor 
kwartuuronevenwichten » en die zelf vaststelt voor het jaar 2011. 
 
 A.34.8.  De CREG is van mening dat de retroactieve werking van de wet, die afbreuk doet aan de rechten 
van de consumenten, voortvloeit uit een bepaling die, ingevoerd via een amendement, dus niet beantwoordde aan 
een dermate dringende noodzaak (anders zou zij reeds begin 2011 in het wetsontwerp zijn ingevoerd); zij kon 
alleen retroactief zijn, vermits zij pas op 22 december 2011 is aangenomen en, bij ontstentenis van bepalingen 
die voorzien in de onmiddellijke inwerkingtreding, dus niet meer in werking kon treden in 2011. 
 
 Meer fundamenteel kunnen noch de zorg om de productiecapaciteit te ontwikkelen of de 
voorzieningszekerheid te waarborgen, de retroactiviteit van de maatregel waarborgen : die maatregel is immers 
van toepassing op productie-eenheden die reeds zijn gebouwd en aangesloten op het net en de financiële 
stimulans die hij vormt, leidt niet ertoe de productiecapaciteit te ontwikkelen. Noch de Ministerraad, noch de 
tussenkomende partijen verantwoorden de maatregel in het licht van artikel 32 van richtlijn 2009/72/EG, dat de 
bekendmaking van het tarief vóór de inwerkingtreding ervan oplegt. De CREG had de tarieven echter op 
22 december 2011 voor vier jaar vastgelegd en bij ontstentenis van een jaarlijkse « regularisatie » van de 
tarieven zal het moeilijk zijn over te gaan tot een rechtzetting van de tarieven, ermee rekening houdend dat de op 
die datum vastgestelde tarieven zelf voorzagen in een gunstregeling waarop men mogelijk zou moeten 
terugkomen, met alle moeilijkheden van dien. De ontstentenis van een retroactieve werking zou daarentegen 
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geen enkele discriminatie hebben ingevoerd, daar de regulator beschikt over de mogelijkheid om te voorzien in 
een regeling die gunstig is voor de nieuwkomers, zoals de CREG dat heeft gedaan in haar beslissing van 
22 december 2011. 
 
 A.34.9.  In zijn memorie van wederantwoord voert de Ministerraad aan dat de bestreden maatregel past in 
de naleving van de richtlijn 2005/89/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 januari 2006 « inzake 
maatregelen om de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening en de infrastructuurinvesteringen te waarborgen », 
waarvan de beginselen aldus zijn omgezet in de bestreden wet, waarbij de Europese wetgever voor het overige 
niet heeft gepreciseerd welke richtlijn moest primeren op de andere; de maatregel past aldus in een beleid van 
voorzieningszekerheid dat onder de Staten ressorteert. 
 
 Ten aanzien van de rechtzetting van de tarieven waarnaar de verzoekende partij verwijst, voert de 
Ministerraad artikel 12, § 8, 8°, van de Elektriciteitswet aan, gewijzigd bij artikel 15 van de bestreden wet, dat 
het de netbeheerder mogelijk maakt aan de CREG een aanvraag tot tariefherziening voor te leggen wanneer er 
zich buiten haar wil om uitzonderlijke omstandigheden voordoen. Het nieuwe mechanisme kan dus in 
overweging worden genomen, zelfs indien de tarieven zijn aangenomen vóór de inwerkingtreding van de 
bestreden maatregel. 
 
 A.34.10.  In haar memorie van tussenkomst voert de nv « Marcinelle Energie » aan dat de CREG zich 
vergist wat de omvang van haar bevoegdheden betreft en is zij van mening dat de door haar op 22 december 
2011 genomen beslissing om de recente centrales die een bepaalde capaciteit niet overschrijden, vrij te stellen 
van de betaling van de injectietarieven, het de nieuwkomers niet mogelijk maakt zich te doen gelden en hun 
productie-eenheid te rendabiliseren, omdat de maatregel die zij heeft genomen en die erin bestaat alle recente 
centrales vrij te stellen van de betaling van een bijdrage (« zegel » genoemd) teneinde met name het tariefdeficit 
te financieren, ertoe leidt dat alle recente centrales een verminderd injectietarief genieten, zodat de nieuwkomers 
worden geconfronteerd met een nog grotere concurrentie. Daar zij niet beschikken over andere productie-activa 
in de Belgische regelzone zullen zij een gebrek, hetgeen zich vaak voordoet tijdens de testperiode en die de 
verlaging van de bij de bestreden wet bepaalde toegangsdrempels moest verhelpen, niet kunnen opvangen. 
Bovendien is de door de CREG genomen maatregel veel minder gericht, omdat hij betrekking heeft op een in 
2002 aangevatte productieperiode en op injectietarieven en niet op de prijs voor de compensatie van de 
onevenwichten. 
 
 A.34.11  Volgens de nv « Marcinelle Energie » valt de bestreden maatregel wel degelijk onder de 
bevoegdheid van de wetgever; hoewel het juist is dat de regulator de toegang tot het net van de nieuwe 
productiecapaciteiten moet vergemakkelijken, moet hij dat doen in samenwerking met de nationale overheden en 
zonder afbreuk te doen aan hun bevoegdheid (artikel 36, lid 1, van de richtlijn 2009/72/EG) en moet hij zich 
ertoe beperken te waken over het bereikte niveau en de bereikte doeltreffendheid inzake de opening van de 
markten en de mededinging (artikel 37, lid 1, onder j), van dezelfde richtlijn). In de veronderstelling dat de 
wetgever inbreuk heeft gemaakt op de bevoegdheden van de CREG blijft de door hem genomen maatregel 
evenredig, gelet op het feit dat die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn bevoegdheden, dat de materie 
zich leent voor een gedifferentieerde reglementering en dat impact ervan daarop slechts marginaal is. 
 
 A.34.12.  In ondergeschikte orde verdedigt de nv « Marcinelle Energie » de bevoegdheid van de federale 
Staat waarbij de richtlijn 2009/72/EG geen afbreuk doet aan diens bevoegdheden ten aanzien van de definitie 
van het algemeen kader van de opdrachten van de regulator en deze laatste de opdracht niet toekent om de 
doelstellingen of de instrumenten te definiëren die het mogelijk maken de voor de voorzieningszekerheid 
noodzakelijke investeringen te bevorderen. 
 
 Zij verwijst naar de overwegingen 5, 25 en 57 van dezelfde richtlijn om de retroactieve werking van de 
bestreden maatregel te verdedigen en voert aan dat de elektriciteitsproductie onder het algemeen belang valt. 
 
 
 Derde middel (organisatie van het beheer van de aardgasvervoers- en elektriciteitstransmissienetten) 
 
 A.35.  Het middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in 
samenhang gelezen met de artikelen 9, 10 en 11 van de richtlijn 2009/72/EG en met de artikelen 9, 10 en 11 van 
de richtlijn 2009/73/EG. 
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 Eerste onderdeel (ontvlechting - « unbundling » - van de transmissienetten en onafhankelijkheid van de 
transmissienetbeheerders) 
 
 A.36.  Volgens de CREG strekt artikel 9 van de in het middel bedoelde richtlijnen 2009/72/EG en 
2009/73/EG ertoe de activiteiten van productie en levering te scheiden van de activiteiten van netbeheer en 
voorziet het daartoe in drie verschillende schema’s waarvan er één - de ontvlechting van de 
eigendomsstructuren - in de Belgische wet in aanmerking is genomen. Zulks houdt het verdwijnen van elke 
relatie van zeggenschap of recht tussen, enerzijds, producenten en leveranciers en, anderzijds, 
transmissienetbeheerders in. De bepalingen van de voormelde artikelen 9 voorzien daartoe in vier cumulatieve 
eisen die niet correct zijn omgezet bij de bestreden wet, zoals de Europese Commissie tijdens de parlementaire 
voorbereiding van de wet heeft beklemtoond. 
 
 
 Eerste subonderdeel 
 
 A.37.  Volgens de CREG werden de bij artikel 9, lid 1, onder b), van de richtlijn 2009/72/EG gestelde eisen 
met betrekking tot het gelijktijdig uitoefenen van zeggenschap over de transmissienetbeheerder en over een 
bedrijf dat instaat voor de productie of de levering van elektriciteit of gas, niet correct omgezet bij de bestreden 
wet met betrekking tot de elektriciteitsmarkt (terwijl de bepalingen met betrekking tot de gasmarkt die van de 
richtlijn expressis verbis overnemen). 
 
 A.38.1.  De CREG klaagt in de eerste plaats aan dat artikel 9, 4° en 5°, van de bestreden wet te beperkend 
is door enkel de deelnemingen te beogen die de transmissienetbeheerder aanhoudt in het kapitaal van een 
producent of van een leverancier (of omgekeerd), terwijl artikel 9, lid 1, onder b), van de richtlijn 2009/72/EG 
alle gevallen omvat waarin een zelfde persoon gelijktijdig zeggenschap kan uitoefenen over de 
transmissienetbeheerder en over de producent of de leverancier. De Belgische wet heeft dus geen betrekking op 
bijvoorbeeld de holdingvennootschap, en het ontwerp ervan werd door de Raad van State bekritiseerd. 
 
 A.38.2.  De CREG klaagt in de tweede plaats aan dat dezelfde bepalingen enkel het bezit door de 
transmissienetbeheerder van « lidmaatschapsrechten […], onder welke vorm dan ook », verbieden, terwijl in 
artikel 9, lid 1, onder b), van de richtlijn 2009/72/EG de ruimer gewenste begrippen « zeggenschap » (dat in 
artikel 2, lid 34, van dezelfde richtlijn is bedoeld en elke situatie omvat waarin een beslissende invloed kan 
worden uitgeoefend) en « rechten » (dat in artikel 9, lid 2, van de richtlijn is gedefinieerd en rechten omvat die, 
terwijl zij geen controlebevoegdheid verlenen, het mogelijk maken een bepaalde invloed uit te oefenen, zoals de 
uitoefening van stemrecht of het recht om leden van de organen van het bedrijf aan te wijzen) worden 
gehanteerd. 
 
 Zij klaagt ook aan dat artikel 9, 5°, dat in artikel 9, § 1, van de Elektriciteitswet een derde lid invoegt, aan 
de elektriciteits- of gasbedrijven de verplichting oplegt om « geen deel van het kapitaal » en « geen aandelen » 
van de transmissienetbeheerder aan te houden, terwijl die begrippen minder ruim zijn dan het in de richtlijn 
gedefinieerde begrip « zeggenschap ». De omstandigheid dat aan de aandelen van de netbeheerder of van zijn 
dochterondernemingen, aangehouden door elektriciteits- of aardgasbedrijven, geen stemrecht of bijzondere 
rechten kunnen worden verbonden (artikel 9, § 1, derde en vierde lid, van de Elektriciteitswet), volstaat niet om 
de begrippen « zeggenschap » en « recht », bedoeld in artikel 9, lid 1, onder b), en lid 2, van de 
richtlijn 2009/72/EG, te dekken. 
 
 A.38.3.  In de derde plaats klaagt de CREG aan dat de omzettingswet enkel het aanhouden, door 
elektriciteits- of aardgasbedrijven, van deelnemingen in het kapitaal van de transmissienetbeheerder verbiedt, 
terwijl artikel 9, lid 1, onder b), van de richtlijn 2009/72/EG ook zeggenschap of een recht over « een 
transmissiesysteem » verbiedt, hetgeen verder gaat dan de Belgische wet. 
 
 A.38.4.  De Ministerraad voert aan dat het geval van de « holdingvennootschap », in tegenstelling tot wat 
de verzoekende partij beweert, wel degelijk wordt beoogd in artikel 9, tweede en derde lid, van de 
Elektriciteitswet. Uit de memorie van toelichting blijkt dat het niet noodzakelijk was om de begrippen 
« elektriciteitsbedrijf » en « aardgasbedrijf » uit te breiden tot de bedrijven die zeggenschap erover hebben, 
aangezien de wet zowel direct als indirect zeggenschap verbiedt. 
 
 A.38.5.  Volgens de Ministerraad maakt niets het mogelijk te beweren dat de wetgever de verplichtingen 
ten laste van de netbeheerder en van de elektriciteits- en aardgasbedrijven zou hebben beperkt door de termen 
« zeggenschap » en « recht » niet te gebruiken : het voormelde artikel 9, tweede lid en volgende leden, heeft 
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immers betrekking op de lidmaatschapsrechten « onder welke vorm dan ook » en op het rechtstreeks of 
onrechtstreeks aanhouden van delen van het kapitaal of van aandelen van de netbeheerder. Het in de richtlijn 
gebruikte begrip « zeggenschap » is uitdrukkelijk overgenomen uit de verordening (EG) nr. 139/2004 van de 
Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen, die rechtstreekse 
werking in het interne recht heeft, zodat de wet, tenzij de wetgever anders heeft vermeld, in dezelfde zin moet 
worden geïnterpreteerd; aangezien de CREG aan de begrippen « zeggenschap » en « recht » de ruimste betekenis 
kan geven, heeft zij geen belang bij dat middel. 
 
 A.38.6.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat uit artikel 9, 4° en 5°, van de bestreden 
wet niet blijkt dat het betrekking heeft op het geval van de « holdingvennootschappen » : het heeft enkel 
betrekking op de deelnemingen die worden aangehouden door de transmissienetbeheerder of door de 
ondernemingen en niet door andere personen die gelijktijdig aandelen aanhouden in een transmissienetbeheerder 
en in een vennootschap die produceert of levert; bovendien houden de in de Elektriciteitswet en in de Gaswet 
gehanteerde begrippen « elektriciteitsbedrijf » en « aardgasbedrijf » zeker niet het begrip « holding » in. Een 
ruime interpretatie van de bestreden bepalingen zou onverenigbaar zijn met de bewoordingen ervan. De 
verordening (EG) nr. 139/2004 is niet van toepassing op de in de bestreden bepalingen bedoelde aangelegenheid 
aangezien de situaties die daarin worden beoogd, niet onder de beoordeling van het begrip « concentratie » 
vallen waarop die verordening betrekking heeft. 
 
 A.38.7.  In zijn memorie van wederantwoord voert de Ministerraad aan dat de definitie van het begrip 
« bedrijf » in de bestreden wet identiek is aan die welke voorkomt in de richtlijnen die die wet omzet. Het 
verwijt dat is afgeleid uit het feit dat de wetgever niet dezelfde terminologie zou hebben vermeld als de 
richtlijnen met betrekking tot de begrippen « zeggenschap » en « recht », wijst niet erop dat hij de verplichtingen 
ten laste van de transmissienetbeheerders zou hebben willen inperken. Wat betreft de verordening (EG) 
nr. 139/2004 waaraan het begrip « zeggenschap » is ontleend, is het de interpretatieve nota van de Europese 
Commissie die zelf daarnaar verwijst, zodat de verzoekende partij zich klaarblijkelijk in haar interpretatie 
vergist. 
 
 A.39.1.  Volgens de CREG zetten de artikelen 8, 3°, en 9, 2°, van de bestreden wet die respectievelijk een 
tweede lid in artikel 8, § 2, van de Elektriciteitswet invoegen en artikel 9, § 1, eerste lid, van dezelfde wet 
wijzigen, de richtlijn niet correct om in zoverre zij het de transmissienetbeheerder mogelijk maken om, enerzijds, 
op of buiten het Belgische grondgebied elke andere activiteit uit te oefenen, onverminderd de bepalingen van 
artikel 9, § 1, van die wet, op voorwaarde dat die activiteiten geen invloed hebben op de onafhankelijkheid van 
de transmissienetbeheerder of op het vervullen van de taken die hem bij de wet zijn toevertrouwd, en, anderzijds, 
activiteiten te ondernemen inzake « de productie in de Belgische regelzone binnen de grenzen van zijn 
vermogensbehoeften inzake ondersteunende diensten ». 
 
 Artikel 9, lid 1, onder b), van de richtlijn 2009/72/EG strekt evenwel ertoe alle belangenconflicten tussen 
producenten, leveranciers en netbeheerders op te heffen en de bij artikel 9 vastgestelde voorwaarden inzake 
onafhankelijkheid van de beheerder zijn preciezer dan de bij de Belgische wet vastgestelde algemene 
voorwaarden. 
 
 A.39.2.  De Ministerraad wijst erop dat in het voormelde artikel 8, 3°, artikel 29 van de 
richtlijn 2009/72/EG wordt toegepast dat het een beheerder mogelijk maakt een gecombineerd transmissie- en 
distributiesysteem te exploiteren onder de voorwaarden die erin worden vastgesteld. Zoals in de parlementaire 
voorbereiding wordt aangegeven, heeft de wetgever rekening willen houden met de realiteit. Aangezien de 
beheerder de voorwaarden van artikel 9 van de richtlijn in acht neemt, is er geen discriminatie. 
 
 Wat artikel 9, 2°, betreft, is het verwijt van de CREG verrassend aangezien zij zelf had gesuggereerd dat de 
TNB productieactiviteiten zou kunnen ondernemen die noodzakelijk zijn voor zijn activiteit of voor die van 
andere beheerders. Haar belang bij het middel kan worden betwist. Door die suggestie te volgen, heeft de 
wetgever het beginsel van specialiteit van de TNB daardoor uitgebreid teneinde de risico’s in verband met de 
voorzieningszekerheid te beperken en het structurele gebrek aan investeringen dat het land kent, te verhelpen : 
het is noodzakelijk om aan de TNB de mogelijkheid te bieden, niet om een productiebevoegdheid uit te oefenen, 
maar om indien nodig en als laatste redmiddel over de toegang tot de ondersteunende diensten tegen een lagere 
kostprijs te beschikken teneinde in geval van hoogspanning op het net het evenwicht tussen het aanbod en de 
vraag te kunnen herstellen en aldus de kwaliteit op het net te kunnen waarborgen. 
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 A.39.3.  In haar memorie van antwoord voert de CREG aan dat artikel 8, § 2, eerste lid, van de 
Elektriciteitswet verder gaat dan wat artikel 29 van de richtlijn 2009/72/EG toestaat en indruist tegen de eisen 
inzake « unbundling ». De in dat artikel 8, § 2, bedoelde eisen zijn algemener dan de precieze eisen vermeld in 
artikel 9, lid 1, van de voormelde richtlijn. 
 
 De bewoordingen van artikel 9, § 1, eerste lid, van de Elektriciteitswet maken het bovendien niet mogelijk 
aan te voeren dat het geen betrekking heeft op eigenlijke productieactiviteiten maar op het beheer van het 
transmissienet. Noch de voorzieningszekerheid, noch de kostprijs van de ondersteunende diensten 
verantwoorden de bestreden maatregel. 
 
 Ten slotte ontneemt de omstandigheid dat die maatregel uit een voorstel van de CREG zou voortvloeien, 
haar niet haar belang om in rechte te treden. 
 
 
 Tweede subonderdeel 
 
 A.40.1.  Volgens de CREG schendt artikel 9, 5°, van de bestreden wet, dat artikel 9, § 1, vijfde lid, van de 
Elektriciteitswet wijzigt, de in het middel vermelde bepalingen in zoverre het het verbod om de leden aan te 
wijzen van de organen die de netbeheerder vertegenwoordigen, beperkt tot de ondernemingen die rechtstreeks of 
onrechtstreeks werkzaam zijn in de productie of de levering van elektriciteit of van aardgas, terwijl artikel 9, 
lid 1, onder c), van de richtlijn 2009/72/EG ook de personen - en niet enkel de ondernemingen - beoogt die 
zeggenschap of enig recht uitoefenen over een bedrijf dat elektriciteit produceert of levert, zoals een 
holdingvennootschap. 
 
 A.40.2.  Volgens de CREG kan hetzelfde verwijt worden gericht tegen artikel 62, 3°, van de bestreden wet 
dat een tweede lid in artikel 8/3, § 1/1, van de Gaswet invoegt; die conclusie wordt niet op de helling gezet door 
het nieuwe artikel 8/3, § 1/2, ingevoegd bij artikel 62, 4°, van de bestreden wet. 
 
 A.40.3.  De Ministerraad voert aan, zoals is gezegd in A.38.5, dat de bestreden bepalingen, door de 
rechtstreekse of onrechtstreekse werkzaamheid in de productie of de levering van elektriciteit te beogen, de in de 
richtlijn gehanteerde begrippen « recht » en « zeggenschap » adequaat omzetten. 
 
 Het begrip « onderneming » is niet minder ruim dan het begrip « persoon » aangezien, in het 
mededingingsrecht, het Hof van Justitie in zijn arrest van 23 december 1991 daaronder elke eenheid verstaat die 
een economische activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd. 
 
 Die ruime opvatting wordt gedeeld door de Europese Commissie, in artikel 2, lid 35, van de 
richtlijn 2009/72/EG en in artikel 1, 1°, van de gecoördineerde wet van 15 september 2006 tot bescherming van 
de economische mededinging. 
 
 A.40.4.  De Ministerraad verwerpt het betoog van de CREG met betrekking tot artikel 62, 3°, van de 
bestreden wet om dezelfde redenen als die vermeld in A.40.3. Artikel 62, 4°, zet artikel 9, lid 1, onder b), van de 
richtlijn 2009/73/EG om en heeft bijgevolg betrekking op een heel andere situatie dan die welke in artikel 9, 
lid 1, onder c), wordt beoogd. Daarover bestaat geen verwarring. 
 
 A.40.5.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat de bestreden bepalingen niet voldoen 
aan de eisen van duidelijkheid en nauwkeurigheid die voor omzettingswetten worden vereist. Ook hier beogen 
zij enkel de ondernemingen en niet het geval van holdingvennootschappen, instellingen of personen die 
zeggenschap of een recht over die ondernemingen uitoefenen. 
 
 Zij verwerpt de interpretatie van de begrippen « personen » en « ondernemingen » die uit het 
mededingingsrecht is afgeleid door aan te voeren dat de omzettingswet de draagwijdte moet eerbiedigen die aan 
dergelijke termen wordt gegeven in de richtlijnen die zij in werking stelt. In artikel 9, lid 1, van de 
richtlijn 2009/72/EG wordt echter een onderscheid tussen die begrippen gemaakt door ze op verschillende 
plaatsen te gebruiken om verschillende situaties aan te wijzen, zodat het begrip « personen » klaarblijkelijk 
ruimer is dan het begrip « ondernemingen ». Dit begrip in de zin van het mededingingsrecht sluit de personen uit 
wier activiteiten niet economisch zijn, hetgeen niet in overeenstemming is met de richtlijnen 2009/72/EG en 
2009/73/EG. 
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 A.40.6.  Wat artikel 62, 3°, van de bestreden wet betreft, stelt de CREG vast dat de Ministerraad, door 
uiteen te zetten dat artikel 62, 4°, ervan ertoe strekt artikel 9, lid 1, onder b), van de richtlijn 2009/73/EG om te 
zetten, de gegrondheid van haar betoog bevestigt : artikel 9, lid 1, onder c), van de richtlijn 2009/73/EG heeft een 
ruimere draagwijdte dan die welke aan artikel 8/3, § 1/2, is gegeven bij het voormelde artikel 62, 4°, dat de 
onjuiste omzetting van de richtlijn bij artikel 62, 3°, dus niet kan verhelpen. 
 
 A.40.7.  In zijn memorie van wederantwoord voert de Ministerraad aan dat, aangezien artikel 9, 5°, van de 
bestreden wet betrekking heeft op de ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks werkzaam zijn in de 
productie of de levering van elektriciteit, alle ondernemingen, zoals zij in de Elektriciteitswet worden 
gedefinieerd, zouden kunnen worden geacht die werkzaamheid te hebben en bijgevolg zouden kunnen worden 
verhinderd om de leden van de organen in kwestie aan te wijzen; hij blijft erbij dat het begrip « onderneming » 
een minstens even ruim begrip is als het begrip « persoon »; aangezien enkel het criterium van de economische 
activiteit een doorslaggevende factor vormt, lijkt het geen aanzienlijk onderscheid tussen beide begrippen te 
kunnen maken. 
 
 
 Derde subonderdeel 
 
 A.41.1.  Volgens de CREG schendt artikel 9, 5°, van de bestreden wet, dat een zesde lid in artikel 9, § 1, 
van de Elektriciteitswet invoegt, de in het middel vermelde bepalingen in zoverre het het verbod om 
tegelijkertijd lid te zijn, enerzijds, van een orgaan dat de onderneming wettelijk vertegenwoordigt en, anderzijds, 
van een onderneming die elektriciteit produceert of levert of die het elektriciteitstransmissienet beheert, enkel tot 
de natuurlijke personen beperkt, terwijl artikel 9, lid 1, onder d), van de richtlijn 2009/72/EG elke « persoon » 
beoogt. 
 
 A.41.2.  Dezelfde kritiek wordt om dezelfde reden geleverd op artikel 62, 3°, in fine, van de bestreden wet, 
dat een nieuw lid in artikel 8/3, § 1/1, van de Gaswet invoegt, rekening houdend met artikel 9, lid 1, onder d), 
van de richtlijn 2009/73/EG. 
 
 A.41.3.  De Ministerraad wijst erop dat de uitdrukking « eenzelfde natuurlijke persoon » in de bestreden 
bepalingen op een tikfout berust. Indien die bepalingen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de 
voormelde richtlijnen die « dezelfde persoon » beogen, faalt het middel naar recht. 
 
 A.41.4.  In haar memorie van antwoord neemt de CREG akte van de bekentenis van de Ministerraad maar 
is zij van mening dat zij geen einde maakt aan de onbestaanbaarheid van de bestreden bepalingen met de 
richtlijnen en dat de gesuggereerde interpretatie strijdig is met de bewoordingen van de wet. 
 
 
 Vierde subonderdeel 
 
 A.42.1.  Volgens de CREG schendt artikel 12, in samenhang gelezen met artikel 13, 5°, van de bestreden 
wet, die respectievelijk een artikel 9quater en een paragraaf 2ter in artikel 10 van de Elektriciteitswet invoegen, 
de in het middel vermelde bepalingen in zoverre het niet erin voorziet dat de eisen met betrekking tot de 
commercieel gevoelige informatie in aanmerking worden genomen bij de door de CREG gevoerde 
certificeringsprocedure. Bij artikel 9, lid 7, van de richtlijn wordt aan de lidstaten evenwel de verplichting 
opgelegd erover te waken dat noch de in artikel 16 bedoelde commercieel gevoelige gegevens in de handen van 
een transmissienetbeheerder die deel heeft uitgemaakt van een verticaal geïntegreerd bedrijf, noch het personeel 
van die transmissienetbeheerder worden overgedragen aan bedrijven die een functie van productie of levering 
verrichten. Artikel 9, lid 7, van de richtlijn 2009/73/EG heeft een identieke inhoud. Bovendien bepaalt artikel 10 
van de richtlijn 2009/72/EG dat de regulerende instanties erop toezien dat de transmissienetbeheerders de in 
artikel 9 bedoelde eisen permanent naleven. 
 
 A.42.2.  De Ministerraad is van mening dat artikel 12 de perfecte omzetting van de richtlijn vormt, die zich 
niet tot het uitzonderlijke kader van de certificeringsprocedure beperkt maar in een permanente en aanhoudende 
verplichting voorziet, die op elk ogenblik door de regulator kan worden afgedwongen. De CREG kan de 
permanente verplichting van vertrouwelijkheid niet verwarren met de specifieke en beperkte parameters 
waarmee zij rekening dient te houden bij de certificeringsprocedure. 
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 A.42.3.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat zij over geen enkele basis beschikt om 
de naleving van de in A.42.1 bedoelde verplichting van vertrouwelijkheid na te gaan : in artikel 10, § 2ter, van 
de Elektriciteitswet wordt artikel 9quater ervan immers niet vermeld bij de bepalingen waarvan de CREG de 
naleving moet verzekeren. Zij ontkent bovendien dat er een verschil bestaat tussen de permanente verplichting 
van vertrouwelijkheid en de specifieke en beperkte parameters waarmee zij rekening dient te houden bij de 
certificeringsprocedure. 
 
 A.42.4.  In zijn memorie van wederantwoord voert de Ministerraad aan dat de artikelen 9, lid 7, en 16 van 
de richtlijn 2009/72/EG op algemene wijze de regels vaststellen die inzake vertrouwelijkheid moeten worden 
nageleefd en niet in een bijzondere procedure voorzien die in acht moet worden genomen in het kader van de 
certificering, zodat de wetgever die dat kader bepaalt, geen omzettingsfout heeft gemaakt. 
 
 
 Tweede onderdeel (aanwijzing en certificering van de netbeheerders) 
 
 A.43.1.  De CREG zet uiteen dat de certificering, voorafgaand aan de goedkeuring en de aanwijzing van 
een onderneming als netbeheerder, ertoe strekt na te gaan of die onderneming de eisen van ontvlechting en 
onafhankelijkheid naleeft en, wanneer de onderneming uit een derde land afkomstig is, de eis met betrekking tot 
de continuïteit van de energievoorziening van de lidstaat of van de Gemeenschap. Die taak van certificering 
werd aan de CREG verleend, maar de bestreden wet zet de bepalingen van de richtlijnen 2009/72/EG en 
2009/73/EG niet correct om. 
 
 A.43.2.  De Ministerraad verwijst naar wat hij als antwoord op het tweede onderdeel van het eerste middel 
heeft vermeld. 
 
 
 Eerste subonderdeel 
 
 A.44.1.  Volgens de CREG schendt artikel 13, 1°, van de bestreden wet, dat een zogenaamde 
« grandfathering »-clausule in artikel 10, § 1, laatste lid, van de Elektriciteitswet invoegt, de in het middel 
vermelde bepalingen in zoverre het erin voorziet dat de netbeheerder die definitief is aangewezen vóór de 
bekendmaking van de bestreden wet, wordt geacht te zijn gecertificeerd. 
 
 Artikel 10, lid 1, van de richtlijn 2009/72/EG vereist evenwel een certificering door de nationale regulator 
vóór de goedkeuring en de aanwijzing als transmissiesysteembeheerder, teneinde het die regulator mogelijk te 
maken toe te zien op de « permanente naleving » van de in A.43 in herinnering gebrachte eisen. Die vereiste is 
absoluut, zodat de wet in strijd is met de richtlijn die ze oplegt. In de parlementaire voorbereiding wordt vermeld 
dat die vereiste, volgens de Europese Commissie, enkel voor de toekomstige aanwijzingen zou gelden en dat de 
aanwijzing van de huidige beheerders niet opnieuw in het geding kan worden gebracht zonder afbreuk te doen 
aan het eigendomsrecht, maar het ontwerp werd door de Raad van State bekritiseerd en in de interpretatieve nota 
van de Europese Commissie wordt tegengesproken wat in de parlementaire voorbereiding wordt beweerd. Bij 
het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 3 december 2009, Commissie t. België (C-475/08), 
was reeds een rechtspraak in dezelfde zin gevestigd. 
 
 De omstandigheid dat artikel 10, § 1, vijfde lid, van de Elektriciteitswet het de CREG mogelijk maakt op 
ieder ogenblik een certificeringsprocedure te openen, is niet van dien aard dat het de overeenstemming van de 
bestreden bepaling met de richtlijn aantoont. Die procedure kan trouwens enkel worden geopend binnen de 
perken bedoeld in artikel 10, lid 4, onder b), van de richtlijn (overgenomen in artikel 10, § 2ter, eerste lid, c), van 
de Elektriciteitswet), zodat de CREG zich niet ervan kan vergewissen dat de bestaande beheerder het 
transmissienet bezit overeenkomstig artikel 9, lid 1, onder a), van de richtlijn 2009/72/EG. 
 
 A.44.2.  Dezelfde verwijten worden gericht tegen artikel 61, 2°, van de bestreden wet, dat een artikel 8, 
§ 4bis, derde lid, in de Gaswet invoegt, rekening houdend met artikel 10, leden 1 en 4, van de 
richtlijn 2009/73/EG. 
 
 A.44.3.  De Ministerraad voert aan dat de pro-formacertificering van de definitief aangewezen TNB 
beantwoordt aan de in de parlementaire voorbereiding vermelde noodzaak om de verworven rechten van die 
TNB's niet opnieuw in het geding te brengen. Net zoals de verzoekende partij heeft de Europese Commissie de 
legitieme motiveringen van de wetgever niet begrepen, die rekening heeft gehouden met de verworven rechten 
van de TNB's die onder de gelding van de vroegere bepalingen reeds zijn aangewezen voor een duur van twintig 
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jaar en met inachtneming van de regeling van ontvlechting van de eigendomsstructuren die aan het « derde 
energiepakket » was voorafgegaan. Door daarmee geen rekening te houden, zou een rampzalig juridisch vacuüm 
zijn gecreëerd voor het beheer van de netten. De pro-formacertificering, die in andere lidstaten wordt toegepast, 
maakt het mogelijk dat vacuüm en een tegenstrijdigheid met zowel artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol 
bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens als met artikel 16 van de Grondwet te vermijden, 
aangezien het begrip « eigendom » dat in de eerste van die bepalingen wordt bedoeld, in de rechtspraak van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens een ruime interpretatie krijgt. Uit het recht van de Europese Unie 
blijkt bovendien dat de grondrechten en de verworven rechten worden gewaarborgd teneinde onder meer de 
investeringen te beschermen en een zekere voorzienbaarheid van het van toepassing zijnde juridisch kader 
mogelijk te maken, zoals wordt aangegeven in de richtsnoeren van het ACER inzake toewijzing van capaciteit. 
 
 De situatie zou verschillend zijn geweest indien de TNB's voorlopig waren aangewezen, een hypothese die 
bij het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 3 december 2009 (C-475/08) is afgekeurd, 
aangezien zij in dat geval geen verworven rechten zouden hebben kunnen aanvoeren en zich aan een volledige 
certificeringsprocedure zouden hebben moeten onderwerpen. De door de CREG bekritiseerde pro-
formacertificering belet haar niet een certificeringsprocedure te openen, overeenkomstig de interpretatieve nota 
van de Europese Commissie; het valt de Ministerraad trouwens in dat de CREG zulks recent heeft gedaan tegen 
een definitief aangewezen TNB. 
 
 A.44.4.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat de mogelijkheid die haar wordt 
geboden om uit eigen beweging een certificeringsprocedure te openen, niet volstaat om de ontstentenis van een 
correcte omzetting van de richtlijn te verhelpen. Artikel 10, § 2ter, eerste lid, c), van de Elektriciteitswet en 
artikel 8, § 4ter, eerste lid, c), van de Gaswet bieden haar die mogelijkheid trouwens niet onbeperkt en doen de 
bewijslast van de elementen die de toepassing van die procedure verantwoorden, op haar rusten. 
 
 De kwestie van de inachtneming van de verworven rechten is niet relevant aangezien de beheerders die aan 
de nieuwe eisen van ontvlechting en onafhankelijkheid voldoen, door de CREG zullen kunnen worden 
gecertificeerd. Er is dus geen risico van een juridisch vacuüm of van een aantasting van de eigendom. Bovendien 
wordt in het arrest-VEMW van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 7 juni 2005 (C-17/03) beslist dat 
de bescherming van de verworven rechten in het kader van een liberaliseringsproces wordt beperkt. 
 
 De voorbeelden van een « pro forma »-certificering waarop in andere lidstaten is gewezen, zijn evenmin 
relevant, bij gebrek aan specifieke elementen die die verplichtingen ondersteunen, en verantwoorden in elk geval 
niet dat een met het Europese recht strijdige praktijk wordt uitgebreid. De verwijzing naar het arrest van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie van 3 december 2009 is wel relevant, aangezien het Hof daarin de verlenging 
heeft afgekeurd van de vergunningen die zijn toegekend vóór de inwerkingtreding van de wet die de 
richtlijn 2003/55/EG omzet, tot de voltooiing van de aanwijzingsprocedure die overeenkomstig de vereisten 
ervan is vastgesteld. 
 
 A.44.5.  In zijn memorie van wederantwoord verwerpt de Ministerraad het argument dat uit het voormelde 
arrest-VEMW van het Hof van Justitie van de Europese Unie is afgeleid door erop te wijzen dat dat arrest 
betrekking had op een situatie die zich voorafgaand aan het « eerste energiepakket » en de liberalisering heeft 
voorgedaan, met betrekking tot langetermijncontracten; het kan dus niet worden vergeleken met de huidige 
situatie waarin de rechten die uit de definitieve aanwijzing van de transmissienetbeheerders voortvloeien, zijn 
ontstaan uit een « concessie » die door de Staat is toegekend voor een duur van twintig jaar. Bovendien wordt in 
het aangevoerde arrest zelf vereist dat de Staten rekening moeten houden met de bijzondere situaties van de 
marktdeelnemers en moeten voorzien in aanpassingen van de toepassing van de nieuwe regels. 
 
 Het aanvoeren van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 3 december 2009 
(C-475/08) is evenmin relevant aangezien het Koninkrijk België daarin werd veroordeeld omdat het niet was 
overgegaan tot de definitieve aanwijzing van de beheerders van de vervoers-, opslag- en LNG-installaties, 
hetgeen sindsdien is gebeurd. 
 
 Ten slotte maakt het in de bestreden wet bedoelde mechanisme het de CREG mogelijk haar bevoegdheden 
ten volle uit te oefenen : zij heeft onlangs een certificeringsprocedure opgestart tegen ELIA (definitief 
aangewezen elektriciteitsbeheerder) op grond van de bestreden bepaling. 
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 Tweede subonderdeel 
 
 A.45.1.  Volgens de CREG schendt artikel 13, 5°, van de bestreden wet, dat artikel 10, § 2bis, eerste lid, in 
de Elektriciteitswet invoegt, de in het middel vermelde bepalingen in zoverre het niet de transacties omvat die 
geschieden door andere personen dan de transmissienetbeheerders en voorziet in een mechanisme van 
automatisch verval van de certificeringsprocedure, zonder enige tussenkomst vanwege de regulerende instantie. 
 
 Bij artikel 10, lid 3, van de richtlijn 2009/72/EG wordt aan de transmissiesysteembeheerders evenwel de 
verplichting opgelegd om de regulator in kennis te stellen van elke transactie die is gepland door hen of door 
anderen, zoals de moedermaatschappij van de beheerder, en die een herevaluatie kan vereisen van hun naleving 
van de eisen van artikel 9. 
 
 Bovendien voorziet artikel 10, § 2bis, tweede lid, van de Elektriciteitswet erin dat de 
certificeringsprocedure automatisch vervalt wanneer de beheerder de CREG ervan in kennis stelt dat van de in 
artikel 10, § 2bis, eerste lid, bedoelde transactie afstand werd gedaan, hetgeen artikel 10, § 2ter, achtste lid, a), 
bevestigt. Een dergelijk automatisme, dat niet wordt teruggevonden in de Gaswet (waar artikel 8, § 4ter, achtste 
lid, b), in een beslissing van de CREG voorziet) en waarin niet in de richtlijn is voorzien, beperkt de 
bevoegdheden van de CREG. 
 
 A.45.2.  Hetzelfde verwijt als dat gericht tegen artikel 10, § 2bis, eerste lid, wordt gericht tegen artikel 61, 
2°, van de bestreden wet, dat artikel 8, § 4bis, vierde en vijfde lid, en § 4ter, achtste lid, a), in de Gaswet invoegt, 
rekening houdend met artikel 10, lid 3, van de richtlijn 2009/73/EG. 
 
 A.45.3.  Met betrekking tot de procedure van « hercertificering » verwerpt de Ministerraad de interpretatie 
van de verzoekende partij volgens welke artikel 13, 5°, van de bestreden wet een minder ruime draagwijdte zou 
hebben dan die in de bepalingen van de richtlijnen (zoals artikel 10, lid 3, van de richtlijn 2009/72/EG), omdat 
daarin niet de transacties worden beoogd die door andere personen dan de TNB zijn gepland. Enerzijds, omdat 
het voormelde artikel 10, lid 3, door elke geplande transactie te beogen die een herevaluatie kan vereisen van de 
wijze waarop de TNB de eisen van die richtlijn inzake ontvlechting van de eigendomsstructuren naleeft, 
betrekking heeft op een herevaluatie die eigen is aan de TNB en niet aan moedermaatschappijen of filialen. 
Anderzijds, omdat de bestreden wet het begrip « transactie » geenszins inperkt maar elke transactie beoogt die 
een herevaluatie kan vereisen van de wijze waarop de TNB de eisen van de richtlijn naleeft en die een invloed op 
zijn onafhankelijkheid kan hebben. De wet zet de richtlijn dus volledig om en de CREG is bovendien op elk 
ogenblik bevoegd om een procedure van « hercertificering » op te starten indien zij verneemt dat een geplande 
wijziging van de op de TNB uitgeoefende rechten een inbreuk op de richtlijn met zich mee kan brengen. 
 
 Voor het overige beroept de verzoekende partij zich enkel op cosmetische wijze op de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet. 
 
 A.45.4.  De Ministerraad erkent de schrijffout in de Elektriciteitswet met betrekking tot het verval van de 
procedure van « hercertificering ». In de memorie van toelichting wordt evenwel aangegeven dat de wetgever 
wel degelijk de bedoeling heeft aan de CREG de bevoegdheid te verlenen om te onderzoeken of de voorwaarden 
inzake ontvlechting van de eigendomsstructuren adequaat zijn vervuld, zodat de Elektriciteitswet in die zin en 
onder verwijzing naar de Gaswet moet worden geïnterpreteerd en zodat moet worden geoordeeld dat de CREG 
impliciet over de genoemde bevoegdheid beschikt. 
 
 A.45.5.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat de interpretatie waarbij het begrip 
« transactie » tot de door de transmissienetbeheerder geplande transacties wordt beperkt, kennelijk in strijd is 
met de artikelen 10, lid 3, van de richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG. De mogelijkheid voor de CREG om 
een certificeringsprocedure op te starten kan de omzettingsfout niet doen verdwijnen, net zomin als de door de 
Ministerraad toegegeven schrijffout. 
 
 A.45.6.  In zijn memorie van wederantwoord is de Ministerraad van mening dat de door de verzoekende 
partij verdedigde restrictieve interpretatie van het begrip « transactie » niet alleen uit de tekst van de bestreden 
bepaling kan worden afgeleid. Het verval van de procedure beperkt de bevoegdheden van de CREG inzake 
hercertificering niet. 
 
 



56 

 Derde subonderdeel 
 
 A.46.1.  Volgens de CREG schendt artikel 13, 5°, van de bestreden wet, dat artikel 10, § 2quater, derde lid, 
in de Elektriciteitswet invoegt, de in het middel vermelde bepalingen in zoverre het enkel van toepassing is in 
geval van een transactie en in zoverre het voorziet in een mechanisme van automatisch verval van de 
certificeringsprocedure, zonder enige tussenkomst van de nationale regulerende instantie. 
 
 Bij artikel 11, lid 2, van de richtlijn 2009/72/EG wordt aan de netbeheerder evenwel de verplichting 
opgelegd om de regulator in kennis te stellen van « omstandigheden » die ertoe leiden dat personen uit derde 
landen zeggenschap verkrijgen over het transmissiesysteem of over de beheerder ervan, teneinde het de regulator 
mogelijk te maken een certificeringsprocedure op te starten die onder meer ertoe strekt na te gaan of de 
toekenning van de certificering geen bedreiging zal vormen voor de energievoorziening van de lidstaten of van 
de Gemeenschap. Aangezien er « omstandigheden » bestaan die, zonder transacties te zijn, het in de richtlijn 
beschreven gevolg kunnen hebben, is die niet correct omgezet bij de bestreden wet die enkel de transacties 
beoogt en bijvoorbeeld niet het feit dat door een andere partij wordt afgezien van bepaalde rechten ten aanzien 
van de elektriciteitstransmissienetbeheerder. 
 
 A.46.2.  Volgens de CREG is artikel 10, § 2quater, vierde lid, van de Elektriciteitswet ook onverenigbaar 
met de voormelde richtlijn in zoverre het voorziet in een mechanisme van automatisch verval van de 
certificeringsprocedure dat de bevoegdheden van de CREG beperkt. 
 
 A.46.3.  Dezelfde kritiek wordt geleverd op artikel 61, 2°, van de bestreden wet, dat een artikel 8, 
§ 4quater, derde lid, in de Gaswet invoegt, rekening houdend met artikel 11, lid 2, van de richtlijn 2009/73/EG. 
 
 A.46.4.  Wat de certificeringsprocedure met betrekking tot derde landen betreft, voert de Ministerraad aan 
dat het begrip « transactie » in ruime zin moet worden begrepen, zodat alle « omstandigheden » waarin een of 
meerdere personen uit een derde land zeggenschap over een transmissienet of over een TNB verkrijgen, door de 
TNB aan de CREG zouden moeten worden gemeld. Die « omstandigheden » zijn die welke in de bepalingen van 
de richtlijnen (zoals artikel 11, lid 2, van de richtlijn 2009/72/EG) worden beoogd en moeten trouwens zelf door 
de CREG ter kennis van de Europese Commissie worden gebracht. 
 
 A.46.5.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat de door de Ministerraad voorgestelde 
interpretatie een interpretatie contra legem is die de fout niet doet verdwijnen die bij de omzetting van de wet is 
gemaakt. 
 
 A.46.6.  In zijn memorie van wederantwoord is de Ministerraad van mening dat de kritiek van de 
verzoekende partij, wier bevoegdheden niet worden beperkt, door geen enkel tastbaar element wordt 
ondersteund. 
 
 
 Vierde middel (organisatie van de aardgas- en elektriciteitssector) 
 
 A.47.  Het middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in 
samenhang gelezen met artikel 40 van de richtlijn 2009/72/EG en de artikelen 32, 35, lid 1, 36, 41, leden 6, 
onder c), en 9, 42 en 48 van de richtlijn 2009/73/EG. 
 
 
 Eerste onderdeel (verplichting om de gegevens bij te houden) 
 
 A.48.1.  Volgens de CREG schendt artikel 27, 12°, van de bestreden wet, dat artikel 18, § 14, van de 
Elektriciteitswet wijzigt, de in het middel vermelde bepalingen in zoverre het enkel op de « tussenpersonen » en 
leveranciers van toepassing is. 
 
 Artikel 40 van de richtlijn 2009/72/EG vereist evenwel van de lidstaten dat zij aan de 
elektriciteitsleveranciersbedrijven de verplichting moeten opleggen om de ter zake dienende gegevens met 
betrekking tot contracten en derivaten met « grootafnemers » en transmissiesysteembeheerders ter beschikking te 
houden van de nationale instanties, van de regulator en van de Europese Commissie. Door de term 
« tussenpersonen » in plaats van « grootafnemers » te hanteren, heeft de bestreden wet geen betrekking op de 
producenten, noch op de distributienetbeheerders. 
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 A.48.2.  In hoofdorde is de Ministerraad van mening dat het middel onontvankelijk is in zoverre daarin 
artikel 27, 12°, van de bestreden wet en niet artikel 24, 12°, ervan wordt beoogd. 
 
 A.48.3.  In ondergeschikte orde is de Ministerraad van mening dat de bij artikel 24, 12°, aan de leveranciers 
en tussenpersonen opgelegde verplichting overeenstemt met die welke bij artikel 40, lid 1, van de 
richtlijn 2009/72/EG aan de leveranciersbedrijven wordt opgelegd en dat het begrip « tussenpersoon » het begrip 
« grootafnemer » adequaat omzet. In artikel 2, lid 8, van de voormelde richtlijn wordt de grootafnemer immers 
gedefinieerd als een natuurlijke persoon of rechtspersoon die elektriciteit koopt voor wederverkoop binnen of 
buiten het systeem waarop hij aangesloten is, een definitie die de wetgever heeft omgezet in het begrip 
« tussenpersoon » dat in artikel 2, 7°, van de bestreden wet wordt gedefinieerd als elke natuurlijke of 
rechtspersoon die elektriciteit koopt met het oog op de doorverkoop ervan, behalve een producent of een 
distributienetbeheerder. 
 
 De bestreden wet zou geen betrekking kunnen hebben op de distributienetbeheerders aangezien die geen 
elektriciteit kunnen kopen om ze door te verkopen, wegens de regels die inzake ontvlechting van toepassing zijn. 
Een producent kan zich evenmin in de positie bevinden dat hij elektriciteit koopt om ze door te verkopen, 
aangezien hij in artikel 2, 1°, van de Elektriciteitswet wordt gedefinieerd als elke natuurlijke of rechtspersoon die 
elektriciteit produceert, met inbegrip van elke zelfopwekker. 
 
 Voor het overige zal het aan de Europese Commissie staan de richtsnoeren te preciseren die inzake 
gegevensverwerking van toepassing zijn. 
 
 A.48.4.  In haar memorie van antwoord geeft de CREG de tikfout in haar verzoekschrift toe maar is zij van 
mening dat de aanwijzingen die het bevat, het mogelijk maken te oordelen dat de beoogde bepaling wel degelijk 
artikel 24, 12°, van de omzettingswet is. De Ministerraad heeft zich daarin trouwens niet vergist. 
 
 A.48.5.  Zij verwerpt de argumentering die in ondergeschikte orde door de Ministerraad is voorgesteld door 
te doen gelden dat haar grief betrekking heeft op het begrip « tussenpersoon » dat aan het einde van artikel 18, 
§ 4, eerste lid, en niet aan het begin ervan voorkomt. Die term sluit de elektriciteitsproducenten en de 
distributienetbeheerders uit, in tegenstelling tot de term « grootafnemer ». In tegenstelling tot wat de 
Ministerraad aanvoert, zouden producenten echter - bijvoorbeeld wanneer de productie die zij zouden hebben 
beloofd te leveren, ontoereikend zou zijn - ook kunnen optreden als doorverkopers van elektriciteit van een 
andere producent. Een distributienetbeheerder zou eveneens ertoe kunnen worden gebracht elektriciteit door te 
verkopen, hetzij door ertoe te zijn gehouden er te leveren aan een afnemer van een oorspronkelijke leverancier 
die het contract wegens niet-betaling zou beëindigen, hetzij door gebruik te maken van de bij artikel 8, § 2, 
eerste lid, van de Elektriciteitswet geboden mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden activiteiten van 
productie of levering uit te oefenen. 
 
 Daarenboven legt de richtlijn het bijhouden van de gegevens met betrekking tot alle transacties met 
grootafnemers op, zonder een onderscheid te maken tussen de leveringscontracten die zijn gesloten met de 
afnemers die op het transmissienet zijn aangesloten en die welke met de eindafnemers zijn gesloten, terwijl de 
wet enkel op de eerstgenoemden betrekking heeft. 
 
 Ten slotte is het door de CREG aangevoerde artikel 40, lid 1, onmiddellijk van toepassing en vereist het 
geen optreden van de Europese Commissie in navolging van wat in artikel 40, lid 5, is bepaald. 
 
 A.48.6.  In zijn memorie van wederantwoord laat de Ministerraad de beoordeling van de ontvankelijkheid 
van het middel in hoofdorde over aan het oordeel van het Hof. 
 
 A.48.7.  In ondergeschikte orde is de Ministerraad van mening dat het middel, aangezien de verzoekende 
partij het toepassingsgebied ratione personae van de bestreden bepaling niet betwist, moet worden verworpen 
omdat het is uitgehold. Daarenboven, door naar artikel 8, § 2, eerste lid, van de Elektriciteitswet te verwijzen, 
verwart de verzoekende partij de transmissienetbeheerder met de distributienetbeheerder door de wetgever te 
verwijten bij de definitie van die laatstgenoemde geen rekening te hebben gehouden met de taken van de 
eerstgenoemde als tussenpersoon. De federale wetgever heeft de transmissienetbeheerder echter geenszins 
uitgesloten uit de definitie van tussenpersoon. 
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 Ten slotte wordt het beperken, bij de bestreden bepaling, van de verplichting om de daarin bedoelde 
gegevens bij te houden, tot de afnemers die op het transmissienet zijn aangesloten, verklaard door de verdeling 
van de bevoegdheden tussen de Staat en de gewesten, die inzake distributie bevoegd zijn en eveneens hun 
wetgeving ten aanzien van de nieuwe richtlijnen dienen te wijzigen. 
 
 
 Tweede onderdeel (afwijkende regeling van de IZT) 
 
 A.49.1.  Volgens de CREG schendt artikel 65, 5°, van de bestreden wet de in het middel vermelde 
bepalingen in zoverre het de in artikel 15/1, § 4, van de Gaswet bedoelde afwijking met betrekking tot de 
installaties van de « Interconnector Zeebrugge Terminal » (hierna : IZT) opheft maar nalaat de in artikel 25 van 
de Gaswet bedoelde afwijking voor diezelfde installaties op te heffen. 
 
 De CREG zet uiteen dat de afwijkende regeling waaraan de IZT krachtens artikel 15/1, § 4, van de Gaswet 
was onderworpen, niet kan worden gehandhaafd ingevolge de inwerkingtreding van het « derde energiepakket » 
voor de vervoersinstallatie die de IZT is : de richtlijn 2009/73/EG houdt immers in dat zij voortaan wordt 
onderworpen aan de relevante bepalingen van die richtlijn inzake certificering van de beheerder (artikel 10), 
inzake toegang van derden tot het gasvervoersnet, inzake tarifering (artikel 32) en inzake bevoegdheden van de 
regulator (artikelen 36, 41, leden 6, onder c), en 9, en 42). De Raad van State had, net zoals de nv « Fluxys », de 
noodzaak van een wetgevend optreden trouwens beklemtoond tijdens de parlementaire voorbereiding van de 
bestreden wet. De wetgever heeft artikel 15/1, § 4, van de Gaswet dan gewijzigd om de afwijking met betrekking 
tot de IZT op te heffen maar heeft die in artikel 25 van dezelfde wet niet opgeheven, die voorziet in de 
vrijstelling van de toepassing van de hoofdstukken IVter en IVquater van de Gaswet, terwijl die bepalingen op 
de IZT van toepassing zouden moeten zijn. 
 
 De CREG beklemtoont dat het Hof bevoegd is om de ongrondwettigheid af te keuren die voortvloeit uit een 
lacune in de wet. 
 
 A.49.2.  De Ministerraad voert aan dat de CREG zich vergist in de wil van de wetgever. De verwijzing naar 
de IZT werd opgeheven in artikel 15/1, § 4, van de Gaswet omdat de wetgever ervoor heeft gekozen die 
installaties aan de certificeringsbevoegdheid van de CREG te onderwerpen, in overleg met de Britse tegenhanger 
van de CREG. De afwijking in de hoofdstukken IVter en IVquater van de Gaswet wordt evenwel gehandhaafd 
met betrekking tot de IZT aangezien die interconnectie, die vóór de liberalisering van de markt tot stand is 
gekomen en grote risico’s voor de investeerders met zich mee heeft gebracht, zoals in de memorie van 
toelichting wordt aangegeven, het voorwerp van een internationaal verdrag heeft uitgemaakt en aangezien de 
wetgever heeft willen vermijden dat het verdrag ter discussie werd gesteld en een zekere samenhang tussen de in 
het Verenigd Koninkrijk van toepassing zijnde regeling en de in België van toepassing zijnde regeling heeft 
willen behouden; de Europese Commissie heeft de handhaving bevestigd van de afwijkingen die reeds in het 
verleden aan grote infrastructuren zijn toegekend, zelfs na de inwerkingtreding van de richtlijn 2009/73/EG, 
zoals in overweging 35 ervan wordt aangegeven. 
 
 A.49.3.  In ondergeschikte orde verzoekt de Ministerraad het Hof om aan het Hof van Justitie van de 
Europese Unie de volgende prejudiciële vragen te stellen, indien het twijfelt aan de geldigheid van de vrijstelling 
die de IZT geniet : 
 
 « Maken de artikelen 36, 41, leden 6, onder c), en 9, en 42 van de richtlijn 2009/73/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor 
aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG (hierna : « Gasrichtlijn ») en artikel 8 van de 
verordening (EG) nr. 713/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot oprichting van een 
Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (hierna : « ACER-verordening »), in samenhang 
gelezen met artikel 194 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, het de lidstaten mogelijk 
te voorzien in de handhaving van een afwijkende regeling teneinde de verworvenheden veilig te stellen van een 
bilateraal verdrag dat tussen twee lidstaten van de Europese Unie vóór de inwerkingtreding van die bepalingen is 
gesloten ? 
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 Kan een richtlijn, zoals zij wordt gedefinieerd in artikel 288 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, die « verbindend [is] ten aanzien van het te bereiken resultaat voor elke lidstaat waarvoor zij 
bestemd is, doch [waarbij] aan de nationale instanties […] de bevoegdheid [wordt] gelaten vorm en middelen te 
kiezen », tot gevolg hebben dat zij enkel door haar inwerkingtreding een bilateraal verdrag tussen twee lidstaten 
van de Europese Unie tenietdoet en leidt tot een niet-naleving door die lidstaten van het eigendomsrecht in de zin 
van artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van 
de mens en de fundamentele vrijheden, in samenhang gelezen met de artikelen 2 en 6 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie en met artikel 17 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, die 
voortvloeit uit de niet-naleving van de verworven rechten van een onderneming ? ». 
 
 A.49.4.  In haar memorie van antwoord wijst de CREG erop dat de argumentering van de Ministerraad 
irrelevant is in zoverre ze betrekking heeft op de kwestie van het behoud van artikel 25 van de Gaswet; in haar 
verzoekschrift heeft zij aangetoond dat de opheffing van de in artikel 15/1, § 4, bedoelde afwijking, zonder een 
gelijktijdige opheffing van de in artikel 25 bedoelde afwijking, in strijd was met de richtlijn. De Overeenkomst 
van 10 december 1997 tussen België en het Verenigd Koninkrijk wordt ten onrechte aangevoerd aangezien die 
Overeenkomst volgens de bewoordingen ervan niet in die zin kan worden geïnterpreteerd dat zij de toepassing 
van de wetten van een van beide Staten, zoals een wet tot omzetting van de Europese richtlijnen, beperkt. Het 
aanvoeren van verworven rechten is evenmin relevant aangezien de Overeenkomst het beide Regeringen op 
ieder ogenblik mogelijk maakt ze te herzien of te beëindigen en aangezien de reeds vermelde rechtspraak van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie de bescherming van verworven rechten inzake energie beperkt. De 
Interconnector heeft trouwens nooit een afwijking op grond van artikel 22 van de richtlijn 2003/55/EG of van 
artikel 36 van de richtlijn 2009/73/EG genoten. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft bovendien in 
zijn arrest van 7 juni 2005, VEMW, C-17/03, een situatie afgekeurd die analoog is met die welke hier is 
aangeklaagd. 
 
 A.49.5.  In zijn memorie van wederantwoord erkent de Ministerraad dat de door de verzoekende partij 
aangevoerde Overeenkomst het de Regeringen van België en van het Verenigd Koninkrijk mogelijk maakt op 
elk ogenblik tot een akkoord te komen over de wijziging of de beëindiging van die Overeenkomst, maar wijst hij 
erop dat een dergelijk akkoord thans niet bestaat, zodat de wetgever het aan de regulators van beide landen heeft 
overgelaten om het eens te worden over de regeling van de IZT en niet is vooruitgelopen op hun gezamenlijke 
beslissing : hij had niet eenzijdig een model van « ownership unbundling » kunnen opleggen aan een 
interconnectie die van nature grensoverschrijdend is en die overigens evenmin aan die regels in het Verenigd 
Koninkrijk is onderworpen. De inachtneming van de krachtens die Overeenkomst verworven rechten past in het 
bevorderen van de investeringen in nieuwe grote infrastructuur waarop de bij de bestreden wet in werking 
gestelde richtlijnen, net zoals de vroegere verdragen, zijn gericht. 
 
 Het argument dat door de verzoekende partij uit het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie 
van 7 juni 2005 is afgeleid, is voor het overige niet relevant : het houdt verband met een situatie die voortvloeit 
uit langetermijncontracten die vóór het « eerste energiepakket » zijn gesloten, terwijl de verworven rechten te 
dezen voortvloeien uit een bilateraal verdrag dat dateert van vóór de bij de bestreden wet in werking gestelde 
richtlijnen en dat niet is aangeklaagd. De richtlijn voorziet niet in een dergelijke situatie. Indien de verzoekende 
partij de door de Belgische wetgever in aanmerking genomen oplossing betwist, staat het aan het Hof van Justitie 
van de Europese Unie zich uit te spreken over de ambiguïteit die uit de richtlijn voortvloeit. 
 
 
 Derde onderdeel (« offshore »-groenestroomcertificaten) 
 
 A.50.1.  Volgens de CREG schendt artikel 7 van de bestreden wet, dat artikel 7 van de Elektriciteitswet 
wijzigt, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre het een verschil in behandeling teweegbrengt tussen de 
exploitanten van verschillende « offshore »-windmolenparken, naargelang hun park is aangesloten op een 
transmissienet of op een distributienet. 
 
 Enkel de exploitanten wier park is aangesloten op het transmissienet, worden immers onderworpen aan de 
regeling van toekenning van groenestroomcertificaten; de federale wetgever lijkt evenwel bevoegd om te 
voorzien in een verplichting tot aankoop van groenestroomcertificaten ten laste van de transmissienetbeheerder, 
ongeacht het net waarop de door de « offshore »-windmolenparken geproduceerde energie werd geïnjecteerd. De 
kritiek van de Raad van State in dat verband werd verworpen om reden dat ze te theoretisch was, hetgeen onjuist 
is, aangezien er inmiddels een « offshore »-windmolenpark bestaat dat is verbonden met een net met een 
spanning van 36 kV, dat dus geen deel uitmaakt van het transmissienet. 
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 A.50.2.  De Ministerraad is van mening dat het verzoek om de verplichting tot aankoop van 
groenestroomcertificaten uit te breiden voor injecties op het distributienet louter theoretisch is, aangezien alle 
parken op het transmissienet zijn aangesloten. Bovendien zou een dergelijke uitbreiding in strijd zijn geweest 
met artikel 6, § 1, VII, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen dat alles met 
betrekking tot de distributienetten aan de gewesten voorbehoudt. 
 
 A.50.3.  In haar memorie van antwoord verwerpt de CREG de argumentering van de Ministerraad door 
naar haar verzoekschrift te verwijzen. Zij wijst erop dat een windmolenpark tussen 2008 en 2012 op het net van 
36 kV is aangesloten en wellicht nooit tot stand zou zijn gekomen indien het gedurende die periode geen 
gewaarborgde prijs voor groenestroomcertificaten had kunnen genieten. Een dergelijke situatie zou zich kunnen 
herhalen. 
 
 A.50.4.  In zijn memorie van wederantwoord is de Ministerraad van mening dat de door de verzoekende 
partij vermelde tijdelijke situatie niet van dien aard is dat zij zijn analyse wijzigt : die situatie kan verschillen 
naar gelang van de betrokken speler, elementen buiten de wil van die speler en de tijd die nodig is om een 
windmolenpark in werking te stellen. 
 
 
 Vierde onderdeel (gesloten industriële netten) 
 
 A.51.  Inzake elektriciteit heeft het middel betrekking op artikel 2 van de bestreden wet, in zoverre het een 
artikel 2, 41° en 43°, in de Elektriciteitswet invoegt, in samenhang gelezen met artikel 25 van de bestreden wet, 
in zoverre het een artikel 18bis in de Elektriciteitswet invoegt. Inzake gas heeft het betrekking op artikel 55 van 
de bestreden wet, in zoverre het een artikel 1, 56° en 57°, in de Gaswet invoegt, in samenhang gelezen met 
artikel 80 van de bestreden wet, in zoverre het een artikel 15/9bis in de Gaswet invoegt. 
 
 De CREG is van mening dat die bepalingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden, al dan niet in 
samenhang gelezen met de artikelen 28 van de richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG (gesloten 
distributienetten), met de artikelen 32 van de richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG (toegang van derden tot het 
net tegen goedgekeurde tarieven), met artikel 35, lid 4, van de richtlijn 2009/72/EG en artikel 39, lid 4, van de 
richtlijn 2009/73/EG (functionele onafhankelijkheid van de regulator ten aanzien van enige andere entiteit), 
alsook met artikel 35, lid 5, van de richtlijn 2009/72/EG en artikel 39, lid 5, van de richtlijn 2009/73/EG 
(zelfstandige besluiten van de regulator, onafhankelijk van de politieke overheid). 
 
 
 Eerste subonderdeel 
 
 A.52.1.  Volgens de CREG schenden artikel 18bis van de Elektriciteitswet en artikel 15/9bis van de Gaswet 
de in het middel vermelde bepalingen in zoverre zij erin voorzien dat de hoedanigheid van beheerder van een 
gesloten industrieel net automatisch wordt verkregen voor de bestaande netten, louter door een aanmelding bij de 
bevoegde instanties, terwijl die hoedanigheid, overeenkomstig artikel 28 van de richtlijn 2009/73/EG en 
artikel 28 van de richtlijn 2009/72/EG, uitdrukkelijk moet worden vastgesteld door een instantie, die nagaat of de 
voorwaarden waarin zij voorzien, zijn vervuld. De bestreden bepalingen doen bovendien een discriminatie 
ontstaan onder de beheerders van een gesloten industrieel net, aangezien de beheerders van de netten die na de 
inwerkingtreding van de bestreden wet in dienst zijn gesteld, zich door de bevoegde instantie moeten laten 
erkennen. 
 
 A.52.2.  De Ministerraad beroept zich op artikel 18bis van de wet van 29 april 1999 om aan te voeren dat, 
in tegenstelling tot wat de CREG beweert, (door de Algemene Directie Energie) controle wordt uitgeoefend op 
de aanmeldingen die strekken tot de toekenning van het statuut van gesloten industrieel net. Aldus wordt 
tegemoetgekomen aan de eisen van de vertegenwoordigster van de Europese Commissie tijdens haar hoorzitting 
in de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van de behandeling van het wetsontwerp. Bovendien 
zijn de Staten vrij om de toekenning van het voormelde statuut te regelen aangezien de richtlijnen 2009/72/EG 
en 2009/73/EG in dat verband geen enkele precisering bevatten. 
 
 Ten slotte is het verschil in behandeling dat afhankelijk is van de datum van inwerkingstelling van het 
gesloten net, vóór of na de datum van inwerkingtreding van de wet, verantwoord rekening houdend met de 
verschillende situatie waarin beide zich bevinden en rekening houdend met de bekommernis om zo spoedig 
mogelijk de erkenning van de bestaande netten mogelijk te maken teneinde zich te gedragen naar de rechtspraak 
van het arrest-Citiworks dat door het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak C-439/06 is gewezen. 
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 Hetzelfde geldt voor de gasmarkt. 
 
 A.52.3.  In haar memorie van antwoord verwerpt de CREG het betoog van de Ministerraad : zij voert aan 
dat die bepaling, door erin te voorzien dat de melder de hoedanigheid van beheerder van een gesloten industrieel 
net verkrijgt door de in artikel 18bis, § 1, eerste lid, bedoelde aanmelding, de door de Ministerraad verdedigde 
interpretatie niet toestaat. Bovendien is de Algemene Directie Energie enkel ermee belast de technische 
conformiteit van het gesloten industriële net met het transmissienet te controleren en niet de naleving van de in 
artikel 28 van de richtlijn 2009/72/EG en in artikel 28 van de richtlijn 2009/73/EG bedoelde voorwaarden. Ook 
al leggen die richtlijnen geen bijzondere procedure voor de erkenning van de beheerders van een gesloten 
industrieel net op, toch kan de wet niet ertoe leiden dat de bepalingen die voorzien in voorwaarden voor het 
bestaan van een gesloten distributienet, buitenspel worden gezet. 
 
 Wat de discriminatie betreft, is zij van oordeel dat de bestreden wet niet het door de Ministerraad 
beschreven verschil in behandeling invoert tussen beheerders van netten die al dan niet operationeel zijn op de 
dag van de bekendmaking van de wet : die beperkt zich ertoe hun de mogelijkheid te bieden de daarin bedoelde 
aanmelding te doen binnen zes maanden na de inwerkingtreding ervan; het criterium van onderscheid is dus de 
aanmelding binnen die termijn en niet het bestaan van het net, zodat een zelfde situatie met betrekking tot netten 
die operationeel zijn bij de inwerkingtreding van de wet, tot verschillende situaties kan leiden naargelang de 
aanmelding al dan niet plaatsvindt. De Ministerraad vergist zich eveneens in de draagwijdte van het arrest-
Citiworks, aangezien dat is gewezen toen er geen specifieke regeling voor de gesloten netten bestond en toen die 
als gemeenrechtelijke netten werden beschouwd. Niets maakt het dus mogelijk uit dat arrest af te leiden dat de 
gesloten industriële netten aan de gesloten distributienetten moeten worden onderworpen of dat de bestreden 
overgangsbepaling noodzakelijk zou zijn. 
 
 A.52.4.  In zijn memorie van wederantwoord is de Ministerraad van mening dat de verzoekende partij zich 
vergist in de draagwijdte van artikel 18bis, § 1, van de Elektriciteitswet aangezien een van de voorwaarden voor 
de aanwijzing van een beheerder van een gesloten industrieel net het verifiëren van de van toepassing zijnde 
voorwaarden is. 
 
 
 Tweede subonderdeel 
 
 A.53.1.  Volgens de CREG schenden artikel 18bis van de Elektriciteitswet en artikel 15/9bis van de Gaswet 
de in het middel vermelde bepalingen in zoverre zij erin voorzien dat de erkenning van de hoedanigheid van 
beheerder van een gesloten industrieel net de automatische vrijstelling van verschillende verplichtingen en de 
onderwerping aan een afwijkend statuut ad hoc inhoudt, terwijl de artikelen 28 van beide voormelde richtlijnen 
erin voorzien dat de vrijstelling wordt toegekend door de regulator, zoals zowel de Europese Commissie als de 
Raad van State aangeven. 
 
 A.53.2.  Die schending van het Europese recht gaat gepaard met verschillende discriminaties. 
 
 Er bestaat immers een discriminatie onder de distributienetbeheerders (in de zin van het Europese recht). 
De beheerders van een gesloten distributienet worden enkel van de naleving van de gemeenrechtelijke 
tariefbepalingen (artikel 18bis, § 3, van de Elektriciteitswet en artikel 15/9bis, § 3, van de Gaswet) automatisch 
vrijgesteld, terwijl de beheerders van een gesloten industrieel net op hun beurt van een ruimere reeks 
verplichtingen worden vrijgesteld (bij paragraaf 2 van dezelfde bepalingen). 
 
 Er is bovendien een discriminatie tussen beheerders van een « gewoon » gesloten industrieel net en 
beheerders van een « gemengd » gesloten net (in de zin van artikel 18bis, § 4, van de Elektriciteitswet en van 
artikel 15/9bis, § 4, van de Gaswet). Die laatsten genieten immers niet de automatische vrijstelling van 
verplichtingen ingevolge de wet; hun statuut moet het voorwerp uitmaken van overleg tussen de federale 
overheid en de deelentiteiten. 
 
 Het regulerend toezicht door een onafhankelijke regulerende instantie wordt door de Europese wetgever 
bovendien als een voorwaarde voor een niet-discriminerende nettoegang beschouwd. De niet-naleving van de 
bevoegdheden inzake regulering enkel in het geval van bepaalde spelers (namelijk de beheerders van gesloten 
industriële netten), is dus discriminerend. Er is in casu een discriminatie tussen gebruikers van een gesloten net, 
die op dezelfde wijze worden behandeld, terwijl enkel de beheerder van dat net de in de wet bedoelde 
automatische vrijstellingen geniet. 
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 A.53.3.  De Ministerraad voert aan dat de verzoekende partij zich vergist in de draagwijdte van de 
bestreden bepalingen : die zetten niet de artikelen 28, leden 2 en 3, van de richtlijnen om maar leggen aan de 
beheerders van een industrieel net verplichtingen op, net zoals aan de andere netbeheerders. Overeenkomstig de 
bepalingen van de richtlijn (zoals overweging 30 van de richtlijn 2009/72/EG) en de interpretatieve nota van de 
Europese Commissie worden die verplichtingen echter aangepast aan de specifieke kenmerken van de beheerder 
van een industrieel net. Hetzelfde geldt voor de richtsnoeren in tariefaangelegenheden. De CREG beschikt van 
haar kant over de mogelijkheid om haar algemene controlebevoegdheid uit te oefenen, waarin onder meer in 
artikel 23 van de Elektriciteitswet is voorzien. 
 
 A.53.4.  Het verschil in behandeling met betrekking tot de verplichtingen die aan de beheerders van een 
gesloten industrieel net en aan de beheerders van een gesloten distributienet zijn opgelegd, wordt verantwoord 
door de omstandigheid dat de in de bestreden bepalingen bedoelde tariefaangelegenheid voor de 
laatstgenoemden thans onder de federale Staat ressorteert, terwijl de andere aangelegenheden onder de gewesten 
ressorteren. De wetgever kon met betrekking tot die netten dus enkel in een vrijstelling van de verplichtingen in 
tariefaangelegenheden voorzien. 
 
 A.53.5.  Het verschil in behandeling tussen beheerders van een gesloten industrieel net en beheerders van 
een « gemengd » gesloten net wordt verantwoord door het feit dat het spanningsniveau krachtens de bestreden 
bepalingen zowel federale bevoegdheden als gewestelijke bevoegdheden inhoudt; zulks houdt vóór de 
toekenning van de bijzondere regeling echter overleg in dat bij artikel 6, § 3, van de voormelde bijzondere wet 
van 8 augustus 1980 wordt vereist voor iedere maatregel op het gebied van het energiebeleid, onverminderd de 
uitzonderingen waarin in die bepalingen is voorzien maar die niet de beheerders van een gemengd gesloten net 
omvatten. 
 
 A.53.6.  Het verschil in behandeling tussen gebruikers en beheerders van een gesloten industrieel net is 
verantwoord, aangezien beiden geen vergelijkbare categorieën uitmaken : de wet voorziet te hunnen aanzien in 
een definitie, in onderscheiden rechten en plichten, en het feit dat niet in een afwijkende regeling is voorzien die 
van toepassing is op de gebruikers van het gesloten industriële net, biedt hun de waarborg van een adequate 
bescherming ten aanzien van de beheerder van dat net. 
 
 A.53.7.  Ten slotte is de grief met betrekking tot een verschil in behandeling tussen de beheerders van een 
industrieel net en de andere spelers wat de naleving van de bevoegdheden inzake regulering betreft, niet gegrond 
aangezien die bevoegdheden in beide gevallen worden uitgeoefend, onder voorbehoud van afwijkingen die 
worden verantwoord door de situatie van de eerstgenoemden, die toelaatbaar zijn ten aanzien van de Europese 
eisen en die de CREG geenszins verhinderen haar controlebevoegdheid uit te oefenen. 
 
 A.53.8.  In haar memorie van antwoord voert de CREG aan dat artikel 18bis, §§ 2 en 3, in zoverre het 
afwijkt van de bepalingen van de wet, in de automatische toekenning van vrijstellingen voorziet, terwijl die 
bevoegdheid bij artikel 28, lid 2, van de richtlijnen aan de regulator wordt voorbehouden. Niets verantwoordt 
overigens dat de beheerders van gesloten industriële netten die eveneens de gebruikers zijn van het net dat zij 
beheren, de enigen zijn die de bestreden bepalingen genieten, terwijl zij zich in die laatste hoedanigheid wel 
degelijk in een situatie bevinden die identiek is aan die van de andere gebruikers van het gesloten net. 
 
 A.53.9.  In zijn memorie van wederantwoord voegt de Ministerraad, opnieuw verwijzend naar artikel 23 
van de Elektriciteitswet, daaraan toe dat de CREG ook over de mogelijkheid beschikt om aanvullende 
richtsnoeren uit te vaardigen die op de beheerder van een gesloten industrieel net van toepassing zijn. 
 
 
 Derde subonderdeel 
 
 A.54.1.  Volgens de CREG schenden artikel 2, 41°, van de Elektriciteitswet en artikel 1, 56°, van de 
Gaswet de in het middel vermelde bepalingen in zoverre daarin niet de precisering met betrekking tot de 
huishoudelijke afnemers wordt vermeld die voorkomt in artikel 28, lid 4, van beide voormelde richtlijnen, 
waarbij bepaald wordt dat incidenteel gebruik door een klein aantal huishoudens die werkzaam zijn bij of 
vergelijkbare betrekkingen hebben met de eigenaar van het distributiesysteem en gevestigd zijn in het gebied dat 
door een gesloten distributiesysteem bediend wordt, niet uitsluit dat een ontheffing uit hoofde van artikel 28, 
lid 2, wordt toegestaan. 
 
 De in het geding zijnde bepalingen zijn eveneens discriminerend om mutatis mutandis dezelfde redenen als 
die welke in A.53.2 zijn vermeld. 
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 A.54.2.  De Ministerraad wijst erop dat artikel 2, 41°, van de Elektriciteitswet (net zoals de 
overeenstemmende bepaling van de Gaswet) het gesloten industriële net weliswaar in die zin definieert dat het 
geen huishoudelijke afnemers bevoorraadt, maar erin voorziet dat het « in de eerste plaats » bestemd is om 
eindafnemers te bedienen die op de industriële of commerciële locatie of de locatie met gedeelde diensten zijn 
gevestigd die door dat net wordt bediend. De regulator kan die bepaling dus interpreteren in het licht van 
artikel 28, lid 4, van de richtlijn, zodat het bij die bepaling aangenomen bestaan van huishoudelijke afnemers niet 
zal verhinderen dat het net als een gesloten distributienet in de zin van artikel 28, lid 2, van de richtlijn kan 
worden aangemerkt en de in die bepaling bedoelde vrijstelling kan genieten. 
 
 A.54.3.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat de bestreden bepalingen enkel in 
overeenstemming met de richtlijnen zouden kunnen zijn indien het Hof oordeelt dat zij kunnen worden 
geïnterpreteerd zoals de Ministerraad suggereert. 
 
 
 Vierde subonderdeel 
 
 A.55.1.  Volgens de CREG schenden artikel 2, 41°, van de Elektriciteitswet en artikel 1, 56°, van de 
Gaswet de in het middel vermelde bepalingen in zoverre zij het gesloten industriële net definiëren onder 
verwijzing naar een net binnen een geografisch afgebakende locatie dat « in de eerste plaats » bestemd is om de 
eindafnemers te bedienen die erop zijn gevestigd, hetgeen laat verstaan dat het net eindafnemers zou kunnen 
bedienen die niet op die locatie zijn gevestigd. In die mogelijkheid wordt niet voorzien bij artikel 28, lid 1, van 
beide voormelde richtlijnen. 
 
 De in het geding zijnde bepalingen zijn eveneens discriminerend om mutatis mutandis dezelfde redenen als 
die welke in A.53.2 zijn vermeld. 
 
 A.55.2.  De Ministerraad voert aan dat de verzoekende partij aan de bestreden bepalingen een interpretatie 
geeft die niet verenigbaar is met de parlementaire voorbereiding van de wet, zodat het middel feitelijke 
grondslag mist. 
 
 A.55.3.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat de bestreden bepalingen enkel 
bestaanbaar met de Grondwet zouden kunnen zijn indien zij worden geïnterpreteerd zoals de Ministerraad 
suggereert. 
 
 
 Vijfde subonderdeel 
 
 A.56.1.  Volgens de CREG schendt artikel 55 van de bestreden wet, dat artikel 1, 57°, in de Gaswet 
invoegt, de in het middel vermelde bepalingen in zoverre het de natuurlijke of rechtspersoon die krachtens een 
« wheeling agreement » een eindafnemer via zijn aansluitingspunt aan het aardgasvervoersnet zonder financiële 
prestatie of compensatie laat afnemen, van het begrip « beheerder van een gesloten industrieel net » uitsluit. 
 
 De inzake elektriciteit beoogde soortgelijke bepaling werd verlaten ingevolge een opmerking van de Raad 
van State, maar die inzake gas werd behouden ondanks de identieke opmerking door middel van een verwijzing 
door de Raad van State. Er valt niet in te zien wat dat verschil in behandeling verantwoordt. De bepaling brengt 
bovendien een discriminatie teweeg tussen de gebruikers van gesloten industriële netten, naargelang zij al dan 
niet een « wheeling agreement » met de eigenaar van het betrokken net hebben gesloten, in zoverre de 
eerstgenoemden de in de richtlijn 2009/73/EG bedoelde - zelfs minder zware - juridische regeling (met name het 
recht op toegang van derden en het recht om zijn leverancier te kiezen) niet zullen genieten. 
 
 A.56.2.  De Ministerraad voert aan, door zich op de parlementaire voorbereiding van het voormelde 
artikel 55 te beroepen, dat dat artikel moet worden geïnterpreteerd door te verwijzen naar de definitie van 
beheerder van een gesloten industrieel net, bedoeld in artikel 2, 43°, van de Elektriciteitswet, ingevoegd bij 
artikel 2, 21°, van de bestreden wet. 
 
 A.56.3.  In haar memorie van antwoord acht de CREG de suggestie van de Ministerraad origineel maar 
meent zij dat een rechter die een geschil daarover moet beslechten, geen blijk zal geven van hetzelfde 
pragmatisme. Pleiten voor het uniformiseren van beide regelingen lijkt aan te sluiten bij de erkenning van de 
door de verzoekende partij aangeklaagde discriminaties. 
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 A.56.4.  In zijn memorie van wederantwoord acht de Ministerraad het standpunt van de verzoekende partij 
tegenstrijdig, die, enerzijds, in haar verzoekschrift een verschil in behandeling tussen beheerders van gesloten 
industriële netten aanklaagt naargelang zij aan de Gaswet of aan de Elektriciteitswet zijn onderworpen, terwijl zij 
in soortgelijke situaties zijn geplaatst en, anderzijds, in haar memorie van antwoord meent dat de uniformisering 
van de regelingen leidt tot het erkennen van het bestaan van de discriminaties. 
 
 
 Vijfde onderdeel (tractienet spoor) 
 
 A.57.1.  Volgens de CREG schendt artikel 2 van de bestreden wet, in samenhang gelezen met artikel 26 
ervan, die respectievelijk de artikelen 2, 42°, en 18ter van de Elektriciteitswet invoegen, de in het middel 
vermelde bepalingen in zoverre het de regeling van de gesloten (industriële of distributie)netten toekent aan het 
tractienet spoor. 
 
 De CREG voert aan dat de bestreden bepalingen, indien moet worden aangenomen dat het elektrische 
tractienet spoor binnen de werkingssfeer van de richtlijn 2009/72/EG valt, de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 28 van de richtlijn 2009/72/EG, schenden omdat zij de 
regeling van de gesloten industriële netten onder bepaalde voorwaarden van toepassing maken op het tractienet 
spoor, terwijl het geen gesloten distributienet is, aangezien het geen geografisch afgebakende locatie is. 
 
 Die schending van het Europese recht gaat gepaard met een discriminatie, aangezien de beheerders van een 
industrieel net de in het geding zijnde afwijkende regeling enkel kunnen genieten indien het een gesloten net 
betreft, terwijl het tractienet spoor ze geniet hoewel het nochtans geen gesloten net betreft. 
 
 A.57.2.  De Ministerraad doet gelden dat het tractienet spoor, zoals in de parlementaire voorbereiding 
wordt aangegeven, geen onderscheiden categorie van gesloten netten vormt en dat artikel 28 van de 
richtlijn 2009/72/EG moet worden gelezen op een wijze die constructief is en bestaanbaar met de 
richtlijn 2001/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2001 « inzake de toewijzing van 
spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur alsmede 
inzake veiligheidscertificering », met toepassing waarvan het begrip « spoorwegnet » het gehele Belgische 
grondgebied moet bestrijken. Aangezien de treinen op elektriciteit rijden, bestaat er een verband tussen beide 
richtlijnen en dient te worden aangenomen dat het gesloten industriële spoorwegnet zich per definitie in een 
« geografisch afgebakende […] locatie » in de zin van artikel 28 van de richtlijn 2009/72/EG bevindt; dat artikel 
beperkt geenszins de minimale of maximale oppervlakte van die locatie, zodat het tractienet het deel van de 
spoorweginfrastructuur is dat als een geheel moet worden beschouwd. Anders daarover beslissen door het 
gesloten industriële net in stukken te verdelen, zou aanleiding kunnen geven tot ongevallen, in het geval van een 
elektrisch probleem, bij gebrek aan één enkel afnamepunt. 
 
 A.57.3.  In haar memorie van antwoord is de CREG van mening dat de argumentering van de Ministerraad 
een impliciete erkenning van de niet-naleving van het Europese recht vormt omdat een internrechtelijke definitie 
niet kan verantwoorden dat daarvan wordt afgeweken. De zorgen om opportuniteit zijn irrelevant en het bestaan 
van één enkel net houdt geen verband met het gesloten karakter ervan. Het is in elk geval onjuist te beweren dat 
het tractienet spoor zich over het gehele Belgische grondgebied zou uitstrekken of duidelijk afgebakend zou zijn 
en dat een net dat zich over het gehele grondgebied van een lidstaat zou uitstrekken, een gesloten net zou zijn. 
Zo niet zouden belangrijke voorschriften van de richtlijnen niet van toepassing zijn. 
 
 A.57.4.  In zijn memorie van wederantwoord is de Ministerraad van mening dat een interpretatie waarbij 
twee richtlijnen op voet van gelijkheid worden geplaatst, geen impliciete erkenning van de niet-naleving van het 
Europese recht is en voert hij aan dat de wetgever, integendeel, indien zulks mogelijk is, beide richtlijnen met 
elkaar dient te verzoenen. Hij is bovendien van mening dat de verzoekende partij niet aantoont in welk opzicht 
het aanmerken van het tractienet spoor als een gesloten net artikel 28 van de richtlijn 2009/72/EG zou schenden 
of het gesloten karakter van het net zou ontkennen. 
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- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepalingen 

 

 B.1.  De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (hierna : 

« CREG ») stelt een beroep in tot vernietiging van verschillende bepalingen van de wet van 

8 januari 2012 « tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige 

produkten en andere door middel van leidingen ». 

 

 B.2.  De bestreden wet wijzigt de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt (hierna : « Elektriciteitswet ») en de wet van 12 april 1965 betreffende het 

vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen (hierna : « Gaswet ») 

teneinde verschillende bepalingen van het Europees Unierecht in het Belgische recht om te 

zetten of toe te passen, namelijk : 

 

 -  de richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 

betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot 

intrekking van Richtlijn 2003/54/EG (hierna : « richtlijn 2009/72/EG »); 

 

 -  de richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 

betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking 

van Richtlijn 2003/55/EG (hierna : « richtlijn 2009/73/EG »); 

 

 -  de richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter 

bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en 

intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG (hierna : 

« richtlijn 2009/28/EG »); 

 

 -  de verordening (EG) nr. 713/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 

2009 tot oprichting van een Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators 

(hierna : « verordening (EG) nr. 713/2009 »); 
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 -  de verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 

2009 betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel 

in elektriciteit en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1228/2003 (hierna : 

« verordening (EG) nr. 714/2009 »); 

 

 -  de verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 

2009 betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten en tot 

intrekking van Verordening (EG) nr. 1775/2005 (hierna : « verordening (EG) nr. 715/2009 »). 

 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 

 

 B.3.  In verband met het tweede subonderdeel van het tweede onderdeel van het eerste 

middel voert de Ministerraad aan dat het Hof geen kennis zou kunnen nemen van een middel 

dat geen discriminatie zou aantonen die door de verzoekende partij op grond van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet is opgeworpen; in verband met het derde subonderdeel 

van datzelfde onderdeel is hij om dezelfde reden van mening dat het middel, wat dat 

subonderdeel betreft, onontvankelijk zou zijn. Soortgelijke bezwaren worden eveneens 

geformuleerd met betrekking tot het zevende subonderdeel van het eerste onderdeel van het 

eerste middel. 

 

 B.4.1.  Krachtens artikel 142, tweede lid, van de Grondwet en artikel 1 van de bijzondere 

wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, is het Hof bevoegd om uitspraak te doen 

op de beroepen tot vernietiging van een wet, een decreet of een in artikel 134 van de 

Grondwet bedoelde regel, wegens schending van de regels die door of krachtens de Grondwet 

zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, de 

gemeenschappen en de gewesten of wegens schending van de artikelen van titel II (« De 

Belgen en hun rechten ») en van de artikelen 170, 172 en 191 van de Grondwet. 

 

 B.4.2.  Het Hof is niet bevoegd om wettelijke normen rechtstreeks te toetsen aan 

algemene beginselen of verdragsbepalingen. Het kan ermee rekening houden bij de 

grondwettigheidstoets die het binnen de hiervoor gepreciseerde perken uitvoert, doch enkel 
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wanneer tevens bepalingen worden aangevoerd waaraan het Hof wel rechtstreeks vermag te 

toetsen, hetzij de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, hetzij, wanneer een verdragsbepaling 

wordt aangevoerd, een grondwetsbepaling die analoge rechten of vrijheden waarborgt. 

 

 B.5.  Alle middelen zijn afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met andere grondwettelijke bepalingen, met bepalingen van 

het recht van de Europese Unie of met algemene rechtsbeginselen. Ook al wordt in het 

merendeel ervan de wijze aangeklaagd waarop de in B.2 vermelde bepalingen van het recht 

van de Europese Unie bij de bestreden wet in Belgisch recht zijn omgezet, toch zijn die 

middelen afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in 

samenhang gelezen met een of meer bepalingen van het Europees Unierecht of 

internationaalrechtelijke bepalingen, in zoverre de verzoekende partij, die volgens haar is 

onderworpen aan een wet die niet in overeenstemming zou zijn met de Europese richtlijnen 

die die wet omzet, zou worden gediscrimineerd ten opzichte van de rechtssubjecten die zijn 

onderworpen aan wetten die wel in overeenstemming zouden zijn met de Europese richtlijnen 

die zij omzetten. 

 

 Het Hof is dus bevoegd om kennis te nemen van het beroep tot vernietiging en de in het 

geding zijnde middelen zijn ontvankelijk, onder voorbehoud dat ten gronde zal worden 

onderzocht of daadwerkelijk een verschil in behandeling is ingevoerd. 

 

 

 Ten gronde 

 

 Wat het onderwerp van de bestreden wet betreft 

 

 B.6.  De CREG is op algemene wijze van mening dat de bepalingen waarvan zij de 

vernietiging vordert, bepalingen van het recht van de Europese Unie omzetten, of uitvoering 

eraan geven in Belgisch recht, op een wijze die het haar niet mogelijk maakt zich correct te 

kwijten van de taak van controle die haar is toegekend, rekening houdend met het Europese 

kader dat de rol van de nationale regulerende instanties definieert. 

 

 B.7.  De CREG is de federale instelling voor de regulering van de elektriciteits- en 

aardgasmarkt in België. Ze is een autonome instelling met rechtspersoonlijkheid. 
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 De CREG is krachtens de Gaswet en de Elektriciteitswet belast met een raadgevende taak 

ten behoeve van de overheid inzake de organisatie en werking van de elektriciteits- en 

aardgasmarkt, enerzijds, en met een algemene taak van toezicht en controle op de toepassing 

van de betreffende wetten en reglementen, anderzijds. 

 

 B.8.  De bestreden wet heeft onder meer tot doel Europese richtlijnen in Belgisch recht 

om te zetten die zijn aangenomen na die welke in 2003 met betrekking tot de liberalisering 

van de elektriciteits- en gasmarkt zijn aangenomen. In de parlementaire voorbereiding wordt 

in dat verband vermeld : 

 

 « Gelet op de feedback sinds de vrijmaking van de elektriciteit- en aardgasmarkten in 
België en om te voldoen aan de nieuwe vereisten opgelegd door Richtlijnen 2009/72/EG en 
2009/73/EG dienaangaande, versterkt dit voorontwerp van wet de regelgevende autoriteit van 
deze markten op federaal niveau, met name de CREG. 
 
 Deze versterking vindt plaats op drie niveaus : 
 
 -  groei van de onafhankelijkheid van de CREG; 
 
 -  uitbreiding van de bevoegdheden en middelen van de CREG, in het bijzonder inzake 
tarieven; 
 
 -  samenwerking van de CREG met het Agentschap voor de samenwerking tussen 
energieregelgevers (hierna ‘ ACER ’) » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1725/001, 
p. 10). 
 

 Volgens dezelfde parlementaire voorbereiding hebben de nieuwe bepalingen onder meer 

tot doel : 

 

 1)  de onafhankelijkheid van de CREG te versterken : 

 

 « Dit voorontwerp van wet vergroot de onafhankelijkheid van de CREG ten opzichte van 
de belangen van zowel de privé-sector als de openbare sector. Er is onder andere voorzien dat 
het budget van de CREG zal worden goedgekeurd door de Kamer van 
volksvertegenwoordigers, op voorstel van het Directiecomité van de CREG. Er is ook 
voorzien dat de CREG erop toeziet dat haar personeel en de personen belast met haar beheer 
onafhankelijk van ieder commercieel belang handelen, en dat zij bij het uitoefenen van hun 
taken geen rechtstreekse instructies verzoeken of aanvaarden van een overheid of van een 
andere openbare of privé-entiteit » (ibid., p. 10). 
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 2)  de bevoegdheden van de CREG te versterken : 

 « Dit voorontwerp van wet verduidelijkt eerst en vooral de doelstellingen waartoe de 
CREG is gehouden in het kader van het uitoefenen van haar opdrachten. Deze doelstellingen 
hebben onder andere betrekking op de volgende domeinen : 
 
 -  de bijdrage aan de ontwikkeling van concurrentiële, zekere en milieuvriendelijke 
interne elektriciteit- en aardgasmarkten; 
 
 -  de garantie van de bescherming van de eindafnemers en voor het ristorneren van de 
winsten tengevolge de vrijmaking van de elektriciteit- en aardgasmarkten aan deze 
eindafnemers; 
 
 -  de bevordering van de energie-efficiëntie en de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare 
energiebronnen bevorderen. 
 
 Dit voorontwerp van wet versterkt verder de bevoegdheden van de CREG, onder andere 
op de volgende domeinen : 
 
 -  de vaststelling van de tariefmethodologieën die van toepassing zijn voor de vaststelling 
van de tarieven die gelden voor de aansluiting, het gebruik en desgevallend de diensten die 
worden aangeboden door de beheerders van de elektriciteitstransmissienetten en 
aardgasvervoersnetten en/of van elektriciteits- en aardgasdistributienetten alsook voor de 
aardgasopslag- en LNG-installaties [installaties voor vloeibaar aardgas]; 
 
 -  het toezicht op de naleving door de vervoersnetbeheerder (hierna ‘ VNB ’) en de 
beheerders van de opslaginstallaties voor aardgas en de LNG-installaties, van de voorschriften 
betreffende de toegang van derden, hun verplichtingen met betrekking tot de ontvlechting, 
evenwichtsmechanismen, methoden van congestiebeheer en het beheer van interconnecties; 
 
 -  het toezicht op de veiligheid en de betrouwbaarheid van het net en op de evaluatie van 
de regels die de veiligheid en de betrouwbaarheid van het net regelen; 
 
 -  het toezicht op de investeringsprogramma’s opgemaakt door de VNB’s en de evaluatie 
van de verenigbaarheid van dit programma met het tienjarig netontwikkelingsplan voor heel 
[…] Europa; 
 
 -  het toezicht op het nakomen van de verplichtingen inzake de transparantie; 
 
 -  het toezicht op de mate van opening van de markten en van mededinging en de 
bevordering van een effectieve concurrentie, in samenwerking met de Concurrentieraad; 
 
 -  de garantie van de volle werking van de beschermingsmaatregelen van de 
eindafnemers » (ibid., pp. 11 en 12). 
 

 3)  de consumentenbescherming te verbeteren : 
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 « Het onderhavige voorontwerp van wet versterkt de bescherming van deze consumenten 
nog meer, binnen de grenzen van de bevoegdheden van de federale instanties ter zake. Deze 
versterking vertaalt zich meer bepaald in een uitbreiding van de rechtsmachten en 
bevoegdheden van de CREG, door de aan de leveranciers opgelegde verplichtingen inzake 
transparantie en informatie te vermeerderen, in het bijzonder met betrekking tot hun 
leveringsovereenkomsten en hun facturen, en door de verplichtingen ten laste van de TNB 
van elektriciteit en aardgas inzake slimme netten en meters » (ibid., p. 13). 
 

 

 Wat de weergave van de bestreden bepalingen en het onderzoek van de middelen betreft 

 

 B.9.  De bestreden wet wijzigt de Gaswet en de Elektriciteitswet door daarin vaak 

identieke bepalingen in te voegen of door de bepalingen ervan op identieke wijze te wijzigen. 

De richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG bevatten zelf bepalingen die vaak identiek zijn. De 

grieven die de partijen tegen de nieuwe bepalingen van een van de voormelde wetten 

aanvoeren, zijn vaak identiek aan die welke zij aanvoeren tegen de andere wet. 

 

 Wanneer zulks het geval is, zal het Hof, in het vervolg van het arrest, verwijzen naar al 

die bepalingen in de uiteenzetting van het middel en vervolgens alleen naar de bepalingen van 

de Elektriciteitswet of van de richtlijn 2009/72/EG, en zulks teneinde de lectuur van het arrest 

te vereenvoudigen. In voorkomend geval zal worden aangegeven dat dezelfde redenering 

geldt met betrekking tot de Gaswet en de richtlijn 2009/73/EG. 

 

 In het tegenovergestelde geval zal het Hof apart verwijzen naar de ene of de andere van 

die bepalingen. 

 

 
 Wat het eerste middel betreft 

 

 B.10.  Het eerste middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 35, leden 4 en 5, en 37, leden 1, 

11 en 14, van de richtlijn 2009/72/EG, met de artikelen 39, leden 4 en 5, en 41, leden 1, 4, 11 

en 14, van de richtlijn 2009/73/EG, en met artikel 16 van de Grondwet, in samenhang gelezen 

met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten 
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van de mens (eerste onderdeel), en met de artikelen 9, 10, 11, 15, lid 2, 35, leden 4 en 5, 36, 

onder g), en 37, leden 6 en 9, van de richtlijn 2009/72/EG, met de artikelen 9, 10, 11, 36, 39, 

leden 4 en 5, 40, onder g), en 41, leden 6 en 9, van de richtlijn 2009/73/EG, alsook met de 

artikelen 15, lid 2, 16, lid 6, tweede alinea, en 17, lid 4, van de verordening (EG) 

nr. 715/2009, met de « artikelen 1, lid 10, 2, leden 6 en 13, 5, leden 2 en 4, 6, lid 1, en 

volgende van bijlage I van die verordening », en met artikel 16, lid 2, van de 

richtlijn 2009/28/EG (tweede onderdeel). 

 

 

 Eerste onderdeel 

 

 B.11.1.  In een eerste subonderdeel van het eerste onderdeel verwijt de verzoekende partij 

artikel 38, 1°, van de bestreden wet, dat artikel 24, § 1, van de Elektriciteitswet wijzigt, 

strijdig te zijn met artikel 35, lid 4, van de richtlijn 2009/72/EG en bijgevolg afbreuk te doen 

aan de onafhankelijkheid van het directiecomité van de CREG door een algemene raad op te 

richten die deel uitmaakt van de CREG, gemachtigd is de richtsnoeren te bepalen voor de 

uitvoering van de wet en samengesteld is uit leden die niet onderworpen zijn aan de vereisten 

van onafhankelijkheid waarin is voorzien voor de leden van het directiecomité. Artikel 35, 

lid 4, van de richtlijn 2009/72/EG zou bijgevolg niet correct zijn omgezet. 

 

 B.11.2.  Artikel 24, §§ 1 en 3, van de Elektriciteitswet, gewijzigd door artikel 38 van de 

bestreden wet, bepaalt : 

 

 « § 1.  De organen van de commissie zijn het directiecomité en de Geschillenkamer 
bedoeld in artikel 29. Er wordt eveneens een algemene raad opgericht. Het directiecomité en 
de algemene raad stellen ieder een huishoudelijk reglement op dat ter informatie aan de 
Kamer van volksvertegenwoordigers wordt overgezonden. 
 
 […] 
 
 § 3.  De algemene raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de federale regering, 
van werknemers-, werkgevers-, middenstandsorganisaties en milieuverenigingen, en van 
producenten, van de netbeheerder, distributienetbeheerders, tussenpersonen, leveranciers en 
verbruikers. De gewestregeringen worden uitgenodigd om vertegenwoordigers af te 
vaardigen. Bij een in Ministerraad overlegd besluit, na raadpleging van de gewestregeringen, 
bepaalt de Koning de samenstelling en de werking van de algemene raad. 
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 De Algemene Raad heeft als taak : 
 
 1°  op eigen initiatief of op verzoek van de minister richtsnoeren te bepalen voor de 
toepassing van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan; 
 
 2°  binnen 40 dagen na ontvangst van het verzoek vanwege het directiecomité een advies 
te formuleren betreffende elke kwestie die hem door het directiecomité wordt voorgelegd; het 
directiecomité kan op gemotiveerde wijze de algemene raad verzoeken dit advies binnen een 
kortere termijn te verstrekken voor kwesties met betrekking tot adviezen gevraagd in het 
kader van de artikelen 19 en 32, te dien einde kunnen buitengewone vergaderingen van de 
Algemene Raad worden georganiseerd; bij ontstentenis van een tijdig advies, wordt dit geacht 
gunstig te zijn wat betreft de door het directiecomité in voorkomend geval ingenomen 
standpunten; 
 
 3°  een discussieforum te zijn over de doelstellingen en strategieën van het energiebeleid. 
 
 De algemene raad kan het directiecomité om studies of adviezen vragen. 
 
 De algemene raad kan studies uitvoeren en adviezen uitbrengen op vraag van de minister. 
 
 De algemene raad beschikt [over] een passende begroting voor de uitvoering van zijn 
taken. 
 
 Het directiecomité handelt onafhankelijk van de algemene raad en aanvaardt geen enkele 
instructie vanwege de raad ». 
 

 B.11.3.  Blijkens artikel 24 van de Elektriciteitswet, dat deel uitmaakt van hoofdstuk VI 

(« Reguleringsinstantie, geschillenregeling ») van die wet, is de algemene raad een orgaan van 

de CREG. De algemene raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de federale 

Regering, van representatieve werknemers-, werkgevers- en middenstandsorganisaties, 

milieuverenigingen, producenten, netbeheerders, distributienetbeheerders, tussenpersonen, 

leveranciers en verbruikers en van de Gewestregeringen. Zoals de afdeling wetgeving van de 

Raad van State heeft opgemerkt, gaat het « met andere woorden om allerhande actoren uit de 

energiesector en het middenveld die uitdrukkelijk niet over de vereiste onafhankelijkheid 

beschikken om deel uit maken van de regulerende instantie volgens artikel 35, lid 4, b), i), van 

richtlijn 2009/72/EG (en de parallelle bepaling van artikel 39, lid 4, b), i), van 

richtlijn 2009/73/EG) » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1725/001, pp. 312-313). 
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 Artikel 35, lid 4, van de richtlijn 2009/72/EG bepaalt : 

 

 « 4.  De lidstaten waarborgen de onafhankelijkheid van de regulerende instantie en 
zorgen ervoor dat zij haar bevoegdheid op onpartijdige en transparante wijze uitoefent. Te 
dien einde waken de lidstaten erover dat de regulerende instantie, bij de uitvoering van de 
reguleringstaken die haar bij deze richtlijn en de aanverwante wetgeving zijn opgelegd : 
 
 a)  juridisch gescheiden en functioneel onafhankelijk is van enige andere publieke of 
particuliere entiteit; 
 
 b)  ervoor zorgt dat haar personeel en de personen die belast zijn met haar beheer : 
 
 i)  onafhankelijk zijn van marktbelangen, en 
 
 ii)  bij het verrichten van de reguleringstaken geen directe instructies verlangen of 
ontvangen van regeringen of andere publieke of particuliere entiteiten. Eventuele nauwe 
samenwerking met andere bevoegde nationale instanties of de toepassing van algemene 
beleidsrichtsnoeren van de overheid die geen verband houden met de in artikel 37 genoemde 
reguleringstaken, worden door dit voorschrift onverlet gelaten ». 
 

 Een analoge regeling is neergelegd in artikel 39, lid 4, van de richtlijn 2009/73/EG. 

 

 Hoewel die bepalingen zich niet ertegen verzetten dat binnen de bevoegde nationale 

regulerende instanties meerdere organen worden opgericht, vereisen zij wel, zoals ook de 

Europese Commissie aangeeft in haar interpretatieve nota met betrekking tot deze bepalingen 

(Interpretative Note on Directive 2009/72/EC concerning Common Rules for the Internal 

Market in Electricity and Directive 2009/73/EC concerning Common Rules for the Internal 

Market in Natural Gas. The Regulatory Authorities, Brussels, 22 January 2010, 

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/interpretative_notes/doc/implementation_notes/201

0_01_21_the_regulatory_authorities.pdf, p. 4) dat al die organen aan de vermelde 

onafhankelijkheidseisen beantwoorden. Uit artikel 24, § 3, tweede lid, 1°, van de 

Elektriciteitswet, dat bepaalt dat de raad « op eigen initiatief of op verzoek van de minister 

richtsnoeren » kan « bepalen voor de toepassing van [de] wet en de uitvoeringsbesluiten 

ervan » kan overigens afgeleid worden dat de bevoegdheid van de algemene raad niet beperkt 

is tot het formuleren van adviezen die in het geheel niet bindend zouden zijn voor de 

regulator. Het komt de wetgever toe, zoals hij blijkens de memorie van de Ministerraad 

voornemens is te doen, de algemene raad op te richten los van de CREG, op een wijze die de 

onafhankelijkheid van de CREG volkomen waarborgt. 

 

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/interpretative_notes/doc/implementation_notes/2010_01_21_the_regulatory_authorities.pdf
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/interpretative_notes/doc/implementation_notes/2010_01_21_the_regulatory_authorities.pdf
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 B.11.4.  Het eerste subonderdeel van het eerste onderdeel van het eerste middel is 

gegrond. Bijgevolg dienen de zin « Er wordt eveneens een algemene raad opgericht. » en de 

woorden « en de algemene raad » in artikel 38, 1°, van de bestreden wet te worden vernietigd, 

alsook artikel 38, 6°, van dezelfde wet. 

 

 B.12.1.  In een tweede subonderdeel van het eerste onderdeel verwijt de verzoekende 

partij de artikelen 38, 1°, en 43 van de bestreden wet, die de artikelen 24 en 29 van de 

Elektriciteitswet wijzigen, strijdig te zijn met artikel 37, lid 11, van de richtlijn 2009/72/EG in 

zoverre zij van de geschillenkamer een orgaan maken dat geen enkele band met de CREG 

heeft, dat over bevoegdheden beschikt die onderscheiden zijn van die van de directieraad, en 

waarvan de leden niet zijn onderworpen aan dezelfde vereisten inzake onafhankelijkheid als 

het personeel van de regulerende instantie. 

 

 B.12.2.  Artikel 29 van de Elektriciteitswet, gewijzigd bij de bestreden wet, bepaalt : 

 

 « § 1.  Binnen de commissie wordt een Geschillenkamer opgericht die, op verzoek van 
één van de partijen, beslist over geschillen tussen de netbeheerder en de netgebruikers 
betreffende de verplichtingen die aan de netbeheerder, aan de distributienetbeheerders en aan 
de beheerders van gesloten industriële netten krachtens deze wet en de uitvoeringsbesluiten 
ervan werden opgelegd, behalve geschillen inzake contractuele rechten en verbintenissen. 
 
 § 2.  De Geschillenkamer bestaat uit een voorzitter, twee andere leden en drie 
plaatsvervangers, benoemd bij een besluit vastgesteld na overleg in Ministerraad, voor een 
hernieuwbare termijn van zes jaar. In afwijking van het voorgaande worden bij de oprichting 
van de Geschillenkamer één lid en één plaatsvervanger benoemd voor een aanvankelijke 
termijn van twee jaar en één lid en één plaatsvervanger voor een aanvankelijke termijn van 
vier jaar. 
 
 De voorzitter en één plaatsvervanger worden aangewezen onder de magistraten van de 
rechterlijke orde; de andere leden en plaatsvervangers worden aangewezen omwille van hun 
deskundigheid inzake mededinging. De leden en de plaatsvervangers mogen niet onder de 
leden van de organen en de personeelsleden van de commissie worden gekozen. De Koning 
bepaalt het bedrag van de vergoedingen die hun worden toegekend. 
 
 § 2bis.  De leden van de wetgevende Kamers, van het Europees Parlement en van de 
parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten, de ministers, de staatssecretarissen, de 
leden van een gemeenschaps- of gewestregering, de leden van het kabinet van een lid van de 
federale regering of van een gemeenschaps- of gewestregering en de leden van de bestendige 
deputaties van de provincieraden mogen de functies van voorzitter, van lid of plaatsvervanger 
van de Geschillenkamer niet uitoefenen. 
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 De voorzitter, de leden en plaatsvervangers van de Geschillenkamer mogen geen enkele 
functie of activiteit, bezoldigd of niet, uitoefenen in dienst van de netbeheerder, van een van 
de eigenaars van het net, van een producent, van een distributiemaatschappij of van een 
tussenpersoon zoals omschreven in artikel 2, of van een gasbedrijf zoals gedefinieerd in 
artikel 1 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en 
andere door middel van leidingen. 
 
 Het verbod waarin het tweede lid voorziet blijft bestaan gedurende een jaar na het einde 
van het mandaat van de voorzitter, van de leden en de plaatsvervangers van de 
Geschillenkamer. 
 
 De bijslagen bedoeld in § 2 kunnen in de betaling voorzien, op het einde van het mandaat 
van de voorzitter, van de leden [of] van de plaatsvervangers van de Geschillendienst, van een 
compenserende vergoeding rekening houdend met het verbod bedoeld in het tweede en derde 
lid. Deze vergoeding mag de helft van de brutobijslag van de voorzitter, van de leden of van 
de plaatsvervangers voor de twaalf maanden voorafgaand aan het einde van hun mandaat niet 
overtreffen. 
 
 De voorzitter, de leden en de plaatsvervangers van de Geschillenkamer mogen geen 
aandelen, of andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren, uitgegeven door 
elektriciteitsbedrijven (andere dan zelfopwekkers) of gasbedrijven, bezitten, noch financiële 
instrumenten die de mogelijkheid bieden om dergelijke aandelen of waardepapieren te 
verwerven of over te dragen, of die aanleiding geven tot een betaling in contanten welke 
hoofdzakelijk afhankelijk is van de evolutie van de waarde van dergelijke aandelen of 
waardepapieren. 
 
 Indien de voorzitter, een lid of een plaatsvervanger, rechtstreeks of onrechtstreeks, een 
tegengesteld belang heeft bij een geschil voorgelegd aan de Geschillenkamer, mag hij de 
betreffende beraadslagingen van de Geschillenkamer niet bijwonen, noch deelnemen aan de 
stemming. Hij moet de voorzitter, de overige leden van het directiecomité en/of de overige 
plaatsvervangers van de Geschillenkamer hierover vooraf inlichten, die daarvan melding moet 
maken in haar beslissing. 
 
 De mandaten van de voorzitter, de leden en de plaatsvervangers van de Geschillendienst 
verstrijken wanneer zij de volle leeftijd van vijfenzestig jaar hebben bereikt. 
 
 § 3.  De Geschillenkamer beslist met een gemotiveerde administratieve beslissing over de 
aangelegenheden die bij haar aanhangig worden gemaakt, na de betrokken partijen te hebben 
gehoord. Zij kan overgaan of doen overgaan tot alle nuttige onderzoeken en kan, indien nodig, 
deskundigen aanwijzen en getuigen horen. Zij kan bewarende maatregelen opleggen in 
dringende gevallen. 
 
 Bij een besluit vastgesteld na overleg in Ministerraad, bepaalt de Koning de 
procedureregels die van toepassing zijn voor de Geschillenkamer. 
 
 De Geschillenkamer doet uitspraak binnen twee maanden na de aanhangigmaking. Deze 
termijn kan met twee maanden worden verlengd ingeval de Geschillenkamer om bijkomende 
inlichtingen verzoekt. Een nieuwe verlenging van deze termijn is mogelijk mits akkoord van 
de aanvrager. 
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 De beslissing van de Geschillenkamer is dwingend, voor zover zij niet werd vernietigd 
ingevolge een beroep voor de bevoegde rechtbanken ». 
 

 B.12.3.  Artikel 37, lid 11, van de richtlijn 2009/72/EG bepaalt dat de regulerende 

instantie fungeert als instantie ter beslechting van geschillen tussen systeembeheerders en 

gebruikers. Artikel 24, § 1, van de Elektriciteitswet, gewijzigd bij de bestreden wet, bepaalt 

echter dat de geschillenkamer, zoals het directiecomité, een orgaan van de CREG is, zodat 

kan worden aangenomen dat die laatste als geschillenbeslechtingsinstantie optreedt. Eveneens 

kan worden aanvaard dat de wetgever van de geschillenkamer een afzonderlijk orgaan heeft 

gemaakt, waarvan de leden gehouden zijn tot onderscheiden vereisten inzake 

onafhankelijkheid en onpartijdigheid, rekening houdend met het feit dat dat orgaan, volgens 

het voormelde artikel 37, lid 11, moet worden belast met de geschillen betreffende de 

verplichtingen die zijn opgelegd aan de transmissie- of distributiesysteembeheerders en met 

het feit dat het directiecomité ertoe kan zijn gebracht zich voordien over dergelijke 

verplichtingen of over de draagwijdte ervan uit te spreken. In de parlementaire voorbereiding 

wordt in dat opzicht vermeld : 

 

 « In navolging van het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State 
nr. 49.570/3 van 31 mei 2011, past het op te merken dat de bevoegdheden van de CREG in de 
schoot van de Geschillenkamer, beantwoorden aan de bekommernis om de onpartijdigheid 
van deze kamer te respecteren. De tussenkomst van de CREG bij de regeling van geschillen 
zou strijdig zijn met de beginselen van de onpartijdigheid, vermits de CREG aldus rechter en 
partij zou kunnen zijn. 
 
 De regeling van geschillen met betrekking tot de verplichtingen van de beheerders (met 
name tarifaire waarbij het Directiecomité van de CREG misschien officieus zijn advies zou 
hebben gegeven of wat de geschillen inzake toegang betreft) kan vooronderstellen dat de 
CREG reeds een standpunt heeft ingenomen. Hij zou bijgevolg niet als onafhankelijk worden 
aanzien in de zin van artikel 6 van het EVRM en zou hij zichzelf moeten ontlasten. De 
onpartijdigheidsvereiste verplicht om, zeker bij de reguleringsinstantie, personen aan te 
wijzen die onafhankelijk zijn ten opzichte van het Directiecomité van de CREG, zoals 
magistraten, hoewel het secretariaat van deze instantie wordt behouden in de schoot van de 
CREG. De aanwezigheid van magistraten in deze instantie is van aard om zijn 
onafhankelijkheid te versterken. De opmerking van de afdeling wetgeving van de Raad van 
State kan dus niet worden gevolgd » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1725/001, p. 79). 
 

 De grief van de verzoekende partij dat de wet de geschillen betreffende de contractuele 

rechten ten onrechte van de bevoegdheid van de geschillenkamer zou uitsluiten is evenmin 

gegrond, rekening houdend met wat het voormelde artikel 37, lid 11, van de richtlijn bepaalt. 

Die bepaling beperkt de bevoegdheid van de regulerende instantie immers tot de « klacht […] 
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tegen een transmissie- of distributiesysteembeheerder met betrekking tot diens 

verplichtingen » zonder de geschillen inzake contractuele rechten te beogen. 

 

 B.12.4.  Het tweede subonderdeel van het eerste onderdeel van het eerste middel is niet 

gegrond. 

 

 B.12.5.  Hetzelfde geldt voor wat de bepalingen van de Gaswet betreft. 

 

 B.13.1.  In een derde subonderdeel van het eerste onderdeel verwijt de verzoekende partij 

artikel 38, 5°, van de bestreden wet, dat artikel 24, § 2bis, van de Elektriciteitswet wijzigt, 

strijdig te zijn met artikel 35, lid 5, tweede alinea, van de richtlijn 2009/72/EG in zoverre het 

het begrip bijzonder ernstige inbreuk, dat, krachtens die bepaling, ertoe kan leiden een 

tuchtrechtelijke vervolging in te stellen tegen de leden van het directiecomité van de CREG, 

ten onrechte zou uitbreiden tot de schending van elke wettelijke of reglementaire bepaling. 

 

 B.13.2.  Artikel 24, § 2bis, van de Elektriciteitswet bepaalt : 

 

 « § 2bis.  Bij besluit van de Ministerraad, genomen ingevolge een voorstel dat door de 
minister is gedaan op basis van het advies van de Tuchtraad volgens de procedure bepaald in 
deze paragraaf, kan een einde worden gemaakt aan het mandaat van de voorzitter of van een 
of van meerdere leden van het directiecomité van de commissie die aansprakelijk zijn voor 
een van de volgende inbreuken : 
 
 -  schending van de voorwaarden van onafhankelijkheid waarin deze wet en de wet van 
12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van 
leidingen, alsmede de uitvoeringsbesluiten genomen in uitvoering van deze wetten, voorzien; 
 
 -  schending, in de uitoefening van hun mandaten, van elke andere wettelijke of 
reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op de voorzitter en/of de leden van het 
directiecomité krachtens deze wet en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van 
gasachtige produkten en andere door middel van leidingen, alsmede de uitvoeringsbesluiten 
genomen in uitvoering van deze wetten. 
 
 Na de vaststelling van een inbreuk, bedoeld in het eerste lid, en binnen de maand nadat 
hij van deze inbreuk heeft kennis genomen, zoekt de minister de Tuchtraad ingesteld door 
§ 2ter aan bij een aangetekende brief met ontvangstmelding. Deze brief beschrijft 
inzonderheid de aard van de feiten die geacht worden de inbreuk te vormen. Geen enkele 
vermelding wordt gedaan in deze brief over de gevolgen die dienen te worden gegeven aan 
deze inbreuk. 
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 Binnen drie maanden na de verzending van de in het tweede lid bedoelde brief, roept de 
Tuchtraad de partijen, zijnde de minister en de persoon jegens wie de inbreuk is vastgesteld, 
op voor een hoorzitting. De oproeping voor deze hoorzitting wordt bij een aangetekende brief 
met ontvangstmelding verstuurd uiterlijk de tiende dag voor de hoorzitting. De partijen 
kunnen zich ter zitting laten bijstaan of vertegenwoordigen door een raadsman. 
 
 Binnen de maand na de hoorzitting brengt de Tuchtraad een bindend advies uit voor de 
minister. Dit advies kan concluderen : 
 
 -  ofwel dat er reden is om tot een vervroegde beëindiging van het mandaat over te gaan 
met verval van opzeggingsvergoedingen of andere ontslagvergoedingen die contractueel 
werden bedongen; 
 
 -  ofwel dat er reden is om tot een vervroegde beëindiging van het mandaat over te gaan, 
zonder dat het noodzakelijk is het verval uit te spreken van opzeggingsvergoedingen of andere 
ontslagvergoedingen die contractueel werden bedongen; 
 
 -  ofwel dat er geen reden is om tot een vervroegde beëindiging van het mandaat over te 
gaan ». 
 

 B.13.3.  Uit artikel 35, lid 5, tweede alinea, van de voormelde richtlijn blijkt dat die aan 

de lidstaten de zorg overlaat om het begrip wangedrag « volgens de nationale wetgeving » te 

omschrijven, zodat de wetgever niet ertoe gehouden was rekening te houden met het concept 

bijzonder ernstige inbreuk waarnaar de verzoekende partij verwijst. 

 

 Zoals de Ministerraad vermeldt, kan, aangezien de CREG niettegenstaande haar 

bijzonder statuut en de onafhankelijkheid die haar is toegekend, een orgaan van de Staat 

vormt, worden aangenomen dat zij, alsook de leden van haar directieraad, zijn onderworpen 

aan de regels die de schuldaansprakelijkheid van de Staat bepalen en dat die leden op dezelfde 

gronden het voorwerp kunnen uitmaken van een tuchtrechtelijke vervolging. 

 

 B.14.1.  Het door de verzoekende partij aan dezelfde bepalingen gemaakte verwijt dat zij 

het voor de tuchtraad mogelijk maken te besluiten tot het verval van de 

opzeggingsvergoedingen of andere ontslagvergoedingen die contractueel werden bedongen, 

wanneer het mandaat vervroegd wordt beëindigd wegens de schending van enige wettelijke of 

reglementaire bepaling, en dat zij bijgevolg afbreuk zouden doen aan het eigendomsrecht, is 

niet gegrond : de wetgever vermocht te oordelen dat het behoud van dergelijke voordelen niet 

verantwoord is wanneer vaststaat dat het mandaat van diegenen ten gunste van wie zij zijn 

bepaald, werd beëindigd ingevolge een fout die zij hebben begaan en die is aangetoond. 
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 B.14.2.  Het derde subonderdeel van het eerste onderdeel van het eerste middel is niet 

gegrond. 

 

 B.15.1.  In een vierde subonderdeel van het eerste onderdeel verwijt de verzoekende 

partij artikel 36, 16°, van de bestreden wet, dat artikel 23, § 2bis, van de Elektriciteitswet 

invoegt, strijdig te zijn met artikel 35, lid 4, onder b), van de richtlijn 2009/72/EG in zoverre 

het de CREG ertoe verplicht haar beslissingen te motiveren en het ontwerp ervan aan de 

betrokken ondernemingen te bezorgen. 

 

 B.15.2.  Artikel 23, § 2bis, van de Elektriciteitswet bepaalt : 

 

 « § 2bis.  De commissie geeft een volledige motivering en verantwoording voor haar 
beslissingen om de jurisdictionele toetsing ervan mogelijk te maken. 
 
 De regels die van toepassing zijn op deze motiveringen en rechtvaardigingen worden 
nader omschreven in het huishoudelijk reglement van het directiecomité, onder meer rekening 
houdend met de volgende principes : 
 
 -  in de motivering wordt het geheel van de elementen opgenomen waarop de beslissing 
gesteund is; 
 
 -  de elektriciteitsondernemingen hebben de mogelijkheid om, vooraleer een beslissing 
die hen betreft wordt genomen, hun opmerkingen te laten gelden; 
 
 -  het gevolg dat aan deze opmerkingen wordt gegeven wordt gerechtvaardigd in de 
eindbeslissing; 
 
 -  de akten met een individuele of collectieve draagwijdte die worden aangenomen in 
uitvoering van haar opdrachten alsook iedere voorbereidende akte, expertiseverslag, 
opmerking van de geconsulteerde partijen die ermee samenhangen, worden gepubliceerd op 
de website van de commissie, met inachtneming van de vertrouwelijkheid van de 
commercieel gevoelige gegevens en/of gegevens van persoonlijke aard ». 
 

 B.15.3.  De bestreden bepaling vormt de omzetting van artikel 37, lid 16, van de richtlijn, 

dat bepaalt : 

 

 « Artikel 37 - Taken en bevoegdheden van de regulerende instantie 
 
 […] 
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 16.  De door de regulerende instantie genomen besluiten worden volledig gemotiveerd en 
verantwoord, teneinde door de rechter te kunnen worden getoetst. De besluiten zijn voor het 
publiek beschikbaar, waarbij de vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige informatie 
behouden blijft ». 
 

 In de parlementaire voorbereiding van de bestreden wet wordt in dat verband vermeld : 

 

 « Dit artikel voorziet ook in de omzetting van artikel 37.16 van Richtlijn 2009/72/EG 
betreffende de motivatie en rechtvaardiging van de beslissingen van de regulerende instanties, 
teneinde toe te laten de juridische controle te kunnen uitvoeren, rekening houdende met de 
opmerkingen geformuleerd door de afdeling wetgeving van de Raad van State in haar advies 
nr. 49.570/3 van 31 mei 2011. Er worden aldus identieke vereisten voorzien als deze opgelegd 
aan ACER : de CREG moet de confidentialiteit in acht nemen van de commercieel gevoelige 
informatie alsook de persoonsgegevens. 
 
 Deze bepaling dient overigens te worden begrepen in het licht van de wet van 29 juli 
1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (B.S. 12 september 
1991) » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1725/001, pp. 67-68). 
 

 B.15.4.  Uit het voorgaande volgt dat artikel 37, lid 16, van de richtlijn 2009/72/EG aan 

de regulerende instanties, zoals de CREG, de verplichting oplegt om hun beslissingen te 

motiveren en te verantwoorden. Die bepaling kan in verband worden gebracht met de 

verplichtingen waarin is voorzien bij de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen. 

 

 De mogelijkheid die de bestreden bepaling aan de elektriciteitsbedrijven geeft om, 

vooraleer een beslissing die hen betreft wordt genomen, hun opmerkingen te laten gelden, 

impliceert geenszins dat de CREG ertoe gehouden is haar ontwerpbeslissingen aan hen mede 

te delen, maar past in het kader van het perspectief dat wordt geschetst in artikel 37, lid 2, 

tweede alinea, van de richtlijn 2009/72/EG, dat bepaalt : 

 

 « Bij de uitvoering van haar taken als bedoeld in lid 1, raadpleegt de regulerende instantie 
de transmissiesysteembeheerders en werkt zij eventueel nauw samen met andere betrokken 
nationale instanties, zonder daarbij afbreuk te doen aan hun onafhankelijkheid, onverminderd 
hun eigen specifieke bevoegdheden en overeenkomstig de beginselen van betere 
regelgeving ». 
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 Dergelijke bepalingen komen voort uit de zorg om het mogelijk te maken dat de 

beslissingen worden genomen na een overleg dat niet ten doel heeft afbreuk te doen aan de 

onafhankelijkheid van diegene die de beslissingsbevoegdheid uitoefent, maar dat het mogelijk 

kan maken dat passende beslissingen worden genomen. 

 

 B.15.5.  Het vierde subonderdeel van het eerste onderdeel van het eerste middel is niet 

gegrond. 

 

 B.15.6.  Hetzelfde geldt voor wat de bepalingen van de Gaswet betreft. 

 

 B.16.1.  In een vijfde subonderdeel van het eerste onderdeel verwijt de verzoekende partij 

artikel 40 van de bestreden wet, dat artikel 26, §§ 1 en 1bis, van de Elektriciteitswet wijzigt, 

strijdig te zijn met de artikelen 35, lid 4, onder b), ii), en 37, leden 1, onder i) en j), en 4, van 

de richtlijn 2009/72/EG, in zoverre het de CREG ertoe verplicht de verzoeken om informatie 

die zij aan de ondernemingen richt te motiveren en de informatie die zij verkrijgt alleen aan te 

wenden voor verslagen, adviezen en aanbevelingen die bedoeld zijn in de artikelen 23bis en 

23ter van de Elektriciteitswet. 

 

 B.16.2.  Artikel 26, §§ 1, 1bis en 2, van de Elektriciteitswet bepaalt : 

 

 « § 1.  In de uitvoering van de haar toegewezen opdrachten kan de commissie de 
netbeheerder en de distributienetbeheerders, alsook de producenten, leveranciers en 
tussenpersonen die op de Belgische markt tussenkomen, elke verbonden of geassocieerde 
onderneming evenals elke onderneming die een multilateraal commercieel platform beheert of 
uitbaat waarop energieblokken of financiële instrumenten worden verhandeld, die een 
rechtstreeks verband houden met de Belgische elektriciteitsmarkt of die er een directe impact 
op uitoefenen, vorderen om haar alle nodige informatie te verstrekken, met inbegrip van de 
verantwoording van elke weigering tot toegangverlening aan een derde, en alle informatie 
over de nodige maatregelen om het net te versterken, voor zover zij haar verzoek motiveert. 
Zij kan hun rekeningen ter plaatse controleren. 
 
 Vanaf 1 januari 2003, kan de commissie ook van hen en van het controlecomité voor de 
Elektriciteit en het Gas, onverminderd de opdrachten die aan deze laatste toegewezen worden, 
de informatie vorderen die nodig is voor de voorbereiding van haar tarievenbeleid in het kader 
van de toepassing van de haar in artikel 23, punten 14bis, 15 en 16 toegewezen opdracht. 
 
 § 1bis.  Bij de uitvoering van de opdrachten die haar bij artikelen 23bis en 23ter worden 
toebedeeld, beschikt de Commissie bovendien over bevoegdheden en rechten die hierna 
beschreven zijn : 
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 1°  vanwege de elektriciteitsbedrijven elke inlichting verkrijgen, onder welke vorm ook, 
over materies die tot haar bevoegdheid en haar opdracht behoren binnen de dertig dagen na 
haar vraag; 
 
 2°  van deze bedrijven verslagen verkrijgen over hun werkzaamheden of bepaalde 
aspecten ervan; 
 
 3°  de informatie bepalen die haar regelmatig dient te worden meegedeeld en de 
periodiciteit waarmee deze informatie aan haar dient te worden overgezonden; 
 
 4°  bij weigering van het toezenden van de gevraagde informatie binnen de dertig dagen 
overgaan tot het ter plaatse kennisnemen van alle hoger bedoelde inlichtingen en documenten 
die nodig zijn voor de uitvoering van de opdrachten die haar zijn toegewezen en deze 
desgevallend kopiëren. 
 
 De informatie die door de commissie wordt vergaard in het kader van deze paragraaf kan 
alleen worden aangewend voor de verslagen, adviezen en aanbevelingen die bedoeld zijn in 
de artikelen 23bis en 23ter. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de 
Ministerraad, dit artikel uitbreiden tot bindende beslissingen die zouden kunnen bedoeld 
worden in de artikelen 23bis en 23ter. 
 
 § 2.  De leden van de organen en de personeelsleden van de commissie zijn gebonden 
door het beroepsgeheim; zij mogen de vertrouwelijke gegevens en/of de gegevens met een 
persoonlijk karakter die hun ter kennis zijn gekomen op grond van hun functie bij de 
commissie, aan niemand bekendmaken, behalve wanneer zij worden opgeroepen om in rechte 
te getuigen en onverminderd § 3 en de uitwisseling van informatie met de 
reguleringsinstanties voor elektriciteit en voor gas van de gewesten en van andere lidstaten 
van de Europese Unie. 
 
 Elke overtreding van het eerste lid wordt gestraft met de straffen bepaald door artikel 458 
van het Strafwetboek. De bepalingen van het eerste boek van hetzelfde Wetboek zijn van 
toepassing ». 
 

 B.16.3.  Artikel 37, lid 4, onder c), van de voormelde richtlijn biedt de nationale 

regulerende instantie weliswaar de mogelijkheid « bij elektriciteitsbedrijven […] informatie 

[op te vragen] die relevant is voor de uitvoering van haar taken ». De uitoefening van die 

bevoegdheid is echter onderworpen aan de bepalingen die met name het recht op een eerlijk 

proces en de rechten van verdediging van de betrokken ondernemingen beschermen, die 

impliceren dat deze niet worden onderworpen aan verkennende onderzoeksmaatregelen die 

ertoe strekken zich bewijs te verschaffen dat niet bestemd is voor gebruik in een reeds 

aanhangige of in een voorgenomen procedure. De bij het voormelde artikel 37, lid 4, aan de 

nationale regulerende instantie toegekende bevoegdheid is verwant met haar 

onderzoeksbevoegdheid en veronderstelt bijgevolg dat de ondernemingen waarborgen kunnen 

genieten die vergelijkbaar zijn met die welke met name zijn bepaald in artikel 1 van de 
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verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking 

tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en 

handelszaken. 

 

 B.16.4.  Dezelfde zorg verantwoordt dat de informatie die aldus wordt ingewonnen 

slechts kan worden gebruikt voor de bij de wet bepaalde doeleinden. Een dergelijke maatregel 

is niet onevenredig aangezien de wet de Koning ertoe machtigt de mate waarin die informatie 

kan worden gebruikt, uit te breiden. 

 

 B.16.5.  Het vijfde subonderdeel van het eerste onderdeel van het eerste middel is niet 

gegrond. 

 

 B.16.6.  Hetzelfde geldt voor wat de bepalingen van de Gaswet betreft. 

 

 B.17.1.  In een zesde subonderdeel van het eerste onderdeel verwijt de verzoekende partij 

artikel 40, 3°, van de bestreden wet, dat artikel 26, § 2, van de Elektriciteitswet wijzigt, in 

strijd te zijn met artikel 37, leden 4 en 14, van de richtlijn 2009/72/EG, in zoverre het de 

verplichting van vertrouwelijkheid die het aan de CREG oplegt, zou uitbreiden tot de 

persoonsgegevens doordat het zich niet beperkt tot de commercieel gevoelige gegevens. 

 

 B.17.2.  Artikel 26, § 2, van de Elektriciteitswet bepaalt : 

 

 « § 2.  De leden van de organen en de personeelsleden van de commissie zijn gebonden 
door het beroepsgeheim; zij mogen de vertrouwelijke gegevens en/of de gegevens met een 
persoonlijk karakter die hun ter kennis zijn gekomen op grond van hun functie bij de 
commissie, aan niemand bekendmaken, behalve wanneer zij worden opgeroepen om in rechte 
te getuigen en onverminderd § 3 en de uitwisseling van informatie met de 
reguleringsinstanties voor elektriciteit en voor gas van de gewesten en van andere lidstaten 
van de Europese Unie. 
 
 Elke overtreding van het eerste lid wordt gestraft met de straffen bepaald door artikel 458 
van het Strafwetboek. De bepalingen van het eerste boek van hetzelfde Wetboek zijn van 
toepassing ». 
 

 B.17.3.  In de parlementaire voorbereiding wordt aangegeven dat het (Europees) 

Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (hierna : ACER) gehouden is tot 

dezelfde verplichtingen van vertrouwelijkheid met betrekking tot commercieel gevoelige 
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gegevens en persoonsgegevens (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1725/001, p. 76). De 

verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 

beschermt immers de natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens door de instellingen en organen van de Europese Unie. 

 

 Op dezelfde wijze wordt bij artikel 8 van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie een recht vastgelegd op bescherming van persoonsgegevens, bescherming die 

een aspect is van het recht op eerbiediging van het privéleven dat is gewaarborgd bij 

artikel 22 van de Grondwet en bij artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens. 

 

 B.17.4.  De eerbiediging van het privéleven omvat het recht voor het individu om buiten 

zijn intieme kring relaties aan te knopen en te ontwikkelen, ook op het professionele of 

commerciële vlak (EHRM, 16 december 1992, Niemietz t. Duitsland, § 29; 23 maart 2006, 

Vitiello t. Italie, § 47). 

 

 Daaruit volgt dat de zakengeheimen van een natuurlijke persoon integraal deel kunnen 

uitmaken van zijn privéleven. 

 

 Het recht op de eerbiediging van het privéleven komt in zekere mate ook toe aan de 

rechtspersonen. In dat opzicht kunnen de maatschappelijke zetel, het agentschap of de 

professionele lokalen van een rechtspersoon in bepaalde omstandigheden worden beschouwd 

als zijn woning (EHRM, 16 april 2002, Société Colas Est en anderen t. Frankrijk, § 41). 

 

 Derhalve kan worden aangenomen dat het recht op de eerbiediging van het privéleven 

van de rechtspersonen de bescherming van hun zakengeheimen omvat. 

 

 Voor het overige is de bescherming tegen willekeurige of onevenredige ingrepen van het 

openbaar gezag in de privésfeer van een natuurlijke persoon of rechtspersoon een algemeen 

beginsel van het recht van de Europese Unie (HvJ, 21 september 1989, Hoechst t. Commissie, 

C-46/87 en C-227/88, § 19, Jur., 1989, p. 2859; 22 oktober 2002, Roquette Frères S.A., 

C-94/00, § 27, Jur., 2002, p. I-9011). Ten slotte is het niet uitgesloten dat zakengeheimen 

persoonsgegevens inhouden of dat zulke gegevens zakengeheimen bevatten. 
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 B.17.5.  De in het geding zijnde bepaling kan dus niet in die zin worden beschouwd dat 

zij de CREG een buitensporige verplichting oplegt. 

 

 B.17.6.  Het zesde subonderdeel van het eerste onderdeel van het eerste middel is niet 

gegrond. 

 

 B.17.7.  De verzoekende partij preciseert niet, wat de bepalingen van de Gaswet betreft, 

welke bepaling door de bestreden wet zou zijn gewijzigd; zij verwijst evenmin naar die wet, 

terwijl zij nochtans wel verwijst naar de bepalingen van de richtlijn 2009/73/EG die 

overeenstemmen met de voormelde bepalingen van de richtlijn 2009/72/EG. Het middel is 

onontvankelijk wat de bepalingen van de Gaswet betreft. 

 

 In haar memorie van antwoord zet de verzoekende partij weliswaar uiteen dat 

artikel 15/16, § 2, van de Gaswet verwijst naar artikel 26, § 2, van de Elektriciteitswet, en 

voert zij aan dat de twee bepalingen onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Artikel 15/16, 

§ 2, werd evenwel niet bij de bestreden wet gewijzigd en, in de veronderstelling dat de 

verwijzing naar de tweede bepaling, door de eerste, toelaat te oordelen dat de ene en de 

andere onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, kan het middel dat niet gegrond is met 

betrekking tot artikel 26, § 2, onmogelijk wel gegrond zijn met betrekking tot artikel 15/16, 

§ 2. 

 

 B.18.1.  In een zevende subonderdeel van het eerste onderdeel verwijt de verzoekende 

partij artikel 53, 1° en 2°, van de bestreden wet, dat artikel 31 van de Elektriciteitswet wijzigt, 

in strijd te zijn met artikel 37, lid 4, onder d), van de richtlijn 2009/72/EG in zoverre het het 

bedrag van de administratieve boete die de CREG kan opleggen, beperkt tot maximum 3 pct. 

van de jaarlijkse omzet en in zoverre het die laatste niet in staat stelt om boeten op te leggen 

voor de niet-naleving van de juridisch bindende besluiten van de CREG of van het ACER. 

 

 B.18.2.  Artikel 53, 1° en 2°, van de bestreden wet bepaalt : 

 

 « In artikel 31 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 14 januari 2003, worden de 
volgende wijzigingen aangebracht : 
 
 1°  in het eerste lid worden de woorden ‘ van deze wet of de uitvoeringsbesluiten ervan ’ 
vervangen door de woorden ‘ van deze wet, van de uitvoeringsbesluiten ervan, van latere 
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wetten betreffende de tarieven of betreffende de bijdrage bedoeld in artikel 21bis of van alle 
andere bepalingen op de toepassing waarvan ze toeziet krachtens artikel 23, § 2, tweede lid, 
8° ’; 
 
 2°  in het eerste lid, worden de woorden ‘ niet lager zijn dan vijftigduizend frank, noch 
hoger zijn dan vier miljoen frank, noch, in totaal, hoger zijn dan tachtig miljoen frank ’ 
vervangen door de woorden ‘ niet lager zijn dan duizend tweehonderd veertig euro, noch 
hoger zijn dan honderd duizend euro, noch, in totaal, hoger zijn dan twee miljoen euro ’ ». 
 

 B.18.3.  Artikel 31 van de Elektriciteitswet bepaalt : 

 

 « Onverminderd de andere door deze wet voorziene maatregelen, kan de commissie elke 
in België gevestigde natuurlijke of rechtspersoon verplichten tot naleving van specifieke 
bepalingen van deze wet, van de uitvoeringsbesluiten ervan, van latere wetten betreffende de 
tarieven of betreffende de bijdrage bedoeld in artikel 21bis of van alle andere bepalingen op 
de toepassing waarvan ze toeziet krachtens artikel 23, § 2, tweede lid, 8° binnen de termijn 
bepaald door de commissie. Indien deze persoon bij het verstrijken van de termijn in gebreke 
blijft, kan de commissie, op voorwaarde dat de persoon werd gehoord of naar behoren werd 
opgeroepen, een administratieve geldboete opleggen. De geldboete mag, per kalenderdag, niet 
lager zijn dan duizend tweehonderd veertig euro, noch hoger zijn dan honderd duizend euro, 
noch, in totaal, hoger zijn dan twee miljoen euro of 3 procent van de omzet die de betrokken 
persoon heeft gerealiseerd op de Belgische elektriciteitsmarkt tijdens het laatste afgesloten 
boekjaar, indien dit laatste bedrag hoger is. De geldboete wordt ten gunste van de Schatkist 
geïnd door de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, der registratie en 
domeinen. 
 
 De administratieve boetes die door de commissie aan de netbeheerder worden opgelegd 
worden niet opgenomen in zijn kosten, maar worden afgetrokken van zijn billijke winstmarge. 
 
 De administratieve boetes die door de commissie aan de distributienetbeheerders worden 
opgelegd, worden niet opgenomen in hun kosten, maar worden afgetrokken van hun billijke 
winstmarge. 
 
 De elektriciteitsbedrijven mogen aan hun afnemers het bedrag van de administratieve 
boetes die de commissie hen oplegt niet doorfactureren ». 
 

 B.18.4.  Artikel 31, eerste lid, van de Elektriciteitswet bepaalde, vóór de wijziging ervan 

bij de bestreden wet : 

 

 « Onverminderd de andere door deze wet voorziene maatregelen, kan de commissie elke 
in België gevestigde natuurlijke of rechtspersoon verplichten tot naleving van specifieke 
bepalingen van deze wet of de uitvoeringsbesluiten ervan binnen de termijn bepaald door de 
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commissie. Indien deze persoon bij het verstrijken van de termijn in gebreke blijft, kan de 
commissie, op voorwaarde dat de persoon werd gehoord of naar behoren werd opgeroepen, 
een administratieve geldboete opleggen. De geldboete mag, per kalenderdag, niet lager zijn 
dan vijftigduizend frank, noch hoger zijn dan vier miljoen frank, noch, in totaal, hoger zijn 
dan tachtig miljoen frank of 3 procent van de omzet die de betrokken persoon heeft 
gerealiseerd op de Belgische elektriciteitsmarkt tijdens het laatste afgesloten boekjaar, indien 
dit laatste bedrag hoger is. De geldboete wordt ten gunste van de Schatkist geïnd door de 
Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, der registratie en domeinen » 
(Belgisch Staatsblad van 11 mei 1999, p. 16276). 
 

 B.18.5.  Uit de vergelijking van de twee bepalingen die in B.18.3 en B.18.4 zijn geciteerd 

blijkt dat, zoals de Ministerraad doet opmerken, de bestreden wet (artikel 53, 2°) artikel 31, 

eerste lid, niet heeft gewijzigd in zoverre het het maximumbedrag van de erin beoogde boete 

op 3 pct. vaststelt. Wat dat subonderdeel betreft, is het middel dus niet ontvankelijk met 

betrekking tot dat bedrag. De omstandigheid dat dit maximumbedrag een van de onderdelen 

vormt van het alternatief waarin artikel 31 voorziet voor het vaststellen van het bedrag van de 

boete, en dat de bestreden bepaling het andere onderdeel wijzigt, volstaat niet om aan te tonen 

dat die twee elementen onlosmakelijk met elkaar zouden zijn verbonden, zoals de 

verzoekende partij beweert. 

 

 B.18.6.  De bevoegdheid om geldboeten op te leggen strekt zich voortaan, krachtens het 

voormelde artikel 31, eerste lid, uit tot alle bepalingen waarvan de CREG de toepassing 

controleert krachtens artikel 23, § 2, tweede lid, 8°, van de Elektriciteitswet, dat bepaalt : 

 

 « § 2.  De commissie is belast met een raadgevende taak ten behoeve van de overheid 
inzake de organisatie en werking van de elektriciteitsmarkt, enerzijds, en met een algemene 
taak van toezicht en controle op de toepassing van de betreffende wetten en reglementen, 
anderzijds. 
 
 Te dien einde zal de commissie : 
 
 […] 
 
 8°  controle uitoefenen op de naleving door de netbeheerder en de elektriciteitsbedrijven 
van de verplichtingen die op hen rusten krachtens deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan, 
alsook krachtens de overige voor de elektriciteitsmarkt toepasselijke wetgevende en 
reglementaire bepalingen, meer bepaald betreffende de grensoverschrijdende problemen en de 
materies bedoeld in Verordening (EG) nr. 714/2009 ». 
 

 In de parlementaire voorbereiding van de bestreden wet wordt, in verband met die 

bepaling, het volgende aangegeven : 
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 « Het breidt overigens de bevoegdheden van de CREG uit om het geheel van de 
wettelijke en reglementaire bepalingen waarvan zij de controle verzekert te sanctioneren en in 
het bijzonder de Europese verordeningen, in lijn met het voormelde gemotiveerde advies van 
de Europese Commissie » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1725/001, p. 82). 
 

 De CREG beschikt aldus over de bevoegdheid om geldboeten op te leggen voor de niet-

naleving van de in B.18.1 vermelde besluiten. De juridische grondslag van die besluiten 

bevindt zich immers in de bepalingen die bij het voormelde artikel 23, § 2, tweede lid, 8°, 

worden beoogd. Het zevende subonderdeel van het eerste onderdeel van het eerste middel is 

bijgevolg niet gegrond. 

 

 

 Tweede onderdeel 

 

 B.19.1.  In een tweede onderdeel, eerste subonderdeel, verwijt de verzoekende partij de 

bestreden wet dat zij strijdig is met artikel 9 van de richtlijn 2009/72/EG doordat zij afbreuk 

zou doen aan de bevoegdheden en de opdrachten van de CREG op het vlak van certificering 

van de transmissienetbeheerders. 

 

 B.19.2.  Dat subonderdeel van het tweede onderdeel van het eerste middel is niet 

ontvankelijk omdat de verzoekende partij niet de bepalingen van de bestreden wet preciseert 

waartegen zij haar grieven richt. 

 

 Zij geeft weliswaar aan, in haar memorie van antwoord, dat het beschikkende gedeelte 

van het verzoekschrift toelaat die bepalingen te identificeren, en dat in de uiteenzetting van 

het middel wordt verwezen naar andere nummers van het verzoekschrift die specifiek 

handelen over de bepalingen van de wet die de ontvlechting van de transmissienetten en de 

transmissienetbeheerders en de certificering van die laatsten betreffen. Het Hof onderzoekt 

die grieven bijgevolg in B.43.1 en volgende, naar aanleiding van het onderzoek van het 

middel waarvoor de bekritiseerde wetsbepalingen wel worden gespecificeerd. 

 

 B.19.3.  Hetzelfde geldt voor wat de bepalingen van de Gaswet betreft. 
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 B.20.1.  In een tweede subonderdeel van het tweede onderdeel verwijt de verzoekende 

partij de artikelen 36, 8°, 65, 4°, en 87, 9°, van de bestreden wet, die respectievelijk artikel 23, 

§ 2, tweede lid, 9°, van de Elektriciteitswet en de artikelen 15/1, § 3, en 15/4, § 2, tweede lid, 

van de Gaswet wijzigen, strijdig te zijn met artikel 37, leden 6, onder c), en 9, van de 

richtlijn 2009/72/EG, en met artikel 41, leden 6, onder c), en 9, van de richtlijn 2009/73/EG, 

in zoverre zij afbreuk zouden doen aan de bevoegdheden van de CREG op het gebied van 

congestiebeheer. 

 

 B.20.2.  Een eerste grief wordt door de verzoekende partij afgeleid uit het feit dat 

artikel 36, 8°, van de bestreden wet, dat artikel 23, § 2, tweede lid, 9°, van de Elektriciteitswet 

vervangt, haar ermee belast de toepassing van het in die bepaling bedoelde technisch 

reglement van het net - dat door de Koning wordt vastgesteld - te controleren, terwijl 

artikel 23, § 2, tweede lid, 35° en 36°, van die wet, gewijzigd bij artikel 36, 15°, van de 

bestreden wet, haar exclusief bevoegd maakt om de methoden goed te keuren die gebruikt zijn 

om de toegang tot de grensoverschrijdende infrastructuur mogelijk te maken, met inbegrip 

van de procedures voor capaciteitstoewijzing en congestiebeheer, alsook om toe te zien op het 

congestiebeheer en op de invoering van de daarmee samenhangende regels. 

 

 Zodoende verwijt de verzoekende partij de bestreden wet haar niet de vaststelling van het 

technisch reglement te hebben toevertrouwd. 

 

 B.20.3.  Uit artikel 37, leden 6, onder c), en 9, van de richtlijn 2009/72/EG blijkt niet dat 

het vaststellen van het technisch reglement tot de bevoegdheid van de nationale regulerende 

instantie behoort. De bevoegdheid die haar weliswaar wordt toegekend bij artikel 37, lid 6, 

onder c), om de methoden vast te stellen voor het berekenen of vastleggen van de 

voorwaarden inzake toegang tot grensoverschrijdende infrastructuur, met inbegrip van de 

procedures voor de capaciteitstoewijzing en congestiebeheer, past niettemin in het ruimere 

kader van de verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 

13 juli 2009 « betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende 

handel in elektriciteit en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1228/2003 », die voorziet in 

de uitwerking van « netcodes » die in de Europese Unie uniform van toepassing zijn, « voor 

de verlening en het beheer van daadwerkelijke en transparante toegang tot de 

transmissienetwerken over de grenzen heen », om, onder meer, een niet-discriminerende 

netwerktoegang mogelijk te maken (overwegingen 3, 6 en 7 van de voormelde verordening). 
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 Aangezien die « netcodes », die krachtens artikel 8, lid 6, onder g), van de voormelde 

verordening, betrekking hebben op de voorschriften voor capaciteitstoewijzing en 

congestiebeheer, nog niet door de bevoegde Europese autoriteiten waren goedgekeurd, kan 

worden aanvaard dat de wetgever, om rechtsonzekerheid te vermijden, het door de Koning 

vastgestelde technisch reglement (koninklijk besluit van 19 december 2002 houdende een 

technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang 

ertoe) in de rechtsorde heeft gehandhaafd. De door de verzoekende partij in haar memorie van 

antwoord vermelde omstandigheid volgens welke artikel 8, lid 7, van dezelfde verordening de 

lidstaten de mogelijkheid zou bieden netcodes te ontwikkelen volstaat niet om de beoordeling 

van de wetgever te invalideren, die kon oordelen dat het niet opportuun was die bevoegdheid 

aan te wenden terwijl de grensoverschrijdende netcodes nog niet waren goedgekeurd. 

 

 B.20.4.  Een tweede grief wordt door de verzoekende partij afgeleid uit het feit dat de 

artikelen 65, 4°, en 87, 9°, van de bestreden wet, die respectievelijk een 7° in artikel 15/1, § 3, 

van de Gaswet, en een 29° en een 30° in artikel 15/14, § 2, tweede lid, van dezelfde wet 

invoegen, haar onafhankelijkheid bedreigen in zoverre zij voorzien in een overleg met de 

Algemene Directie Energie bij het vervullen van haar opdracht van toezicht op het 

congestiebeheer van het aardgasvervoersnet. 

 

 B.20.5.  De artikelen 15/1, § 3, 7°, en 15/14, § 2, 29° en 30°, van de Gaswet bepalen : 

 

 « Art. 15/1.  […] 
 
 § 3.  De beheerder van het aardgasvervoersnet is gehouden : 
 
 […] 
 
 7°  een ontwerp van regels voor het beheer van de congestie op te stellen dat hij aan de 
commissie en de Algemene Directie Energie betekent. De commissie keurt dit ontwerp goed 
en kan hem op gemotiveerde wijze verzoeken deze regels te wijzigen mits het naleven van de 
regels voor de congestie die bepaald zijn door de buurlanden waarvan de interconnectie 
betrokken is en in overleg met het ACER. De commissie publiceert op haar internetsite de 
regels voor het beheer van de congestie. De implementering van de regels wordt gemonitord 
door de commissie in overleg met de Algemene Directie Energie; 
 
 […] 
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 Art. 15/14.  […] 
 
 § 2.  De Commissie is belast met een raadgevende taak ten behoeve van de overheid 
inzake de organisatie en werking van de aardgasmarkt, enerzijds, en met een taak van toezicht 
en controle op de toepassing van de betreffende wetten en reglementen, anderzijds. 
 
 Te dien einde zal de Commissie : 
 
 […] 
 
 29°  op voorstel van de netbeheerder, de methoden goedkeuren die gebruikt zijn om de 
toegang tot de grensoverschrijdende infrastructuren mogelijk te maken, met inbegrip van de 
procedures voor de toewijzing van capaciteiten en congestiebeheer. Deze methoden zijn 
transparant en niet-discriminerend. De commissie publiceert de goedgekeurde methoden op 
haar website; 
 
 30°  toezien, in samenwerking met de Algemene Directie Energie, op het congestiebeheer 
van het aardgasvervoersnet, met inbegrip van de interconnecties, en de invoering van de 
regels voor het congestiebeheer, in overeenstemming met artikel 15/1, § 3, 7° ». 
 

 Artikel 23, § 2, tweede lid, 36°, van de Elektriciteitswet bepaalt : 

 

 « § 2.  De commissie is belast met een raadgevende taak ten behoeve van de overheid 
inzake de organisatie en werking van de elektriciteitsmarkt, enerzijds, en met een algemene 
taak van toezicht en controle op de toepassing van de betreffende wetten en reglementen, 
anderzijds. 
 
 Te dien einde zal de commissie : 
 
 […] 
 
 36°  toezien op het congestiebeheer van het transmissienet, met inbegrip van de 
interconnecties, en de invoering van de regels voor het congestiebeheer. De commissie brengt 
de Algemene Directie Energie hiervan op de hoogte. De netbeheerder dient bij de commissie, 
ten behoeve van dit punt, zijn ontwerp van regels voor congestiebeheer in, met inbegrip van 
de toewijzing van capaciteit. De commissie kan hem op een met redenen omklede wijze 
verzoeken om zijn regels te wijzigen, met inachtneming van de congestieregels die werden 
vastgelegd door de buurlanden waarvan de interconnectie betrokken is en in samenspraak met 
het ACER ». 
 

 Deze bepaling, die analoog is met die welke worden bestreden, legt de CREG enkel een 

informatieplicht op ten aanzien van de Algemene Directie Energie. Deze redactie werd 

aangenomen ingevolge een opmerking van de afdeling wetgeving van de Raad van State, om 

uitsluitend aan de CREG de in het geding zijnde toezichtsbevoegdheid te verlenen (Parl. St., 

Kamer, 2010-2011, DOC 53-1725/001, p. 67). 
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 B.20.6.  Ook al is het juist dat een overleg niet impliceert dat de beslissingsbevoegdheid 

waarvan de uitoefening gepaard gaat met dat overleg wordt gedeeld, toch kan het afbreuk 

doen aan het vereiste van ondeelbaarheid van de regulator, waarnaar de afdeling wetgeving 

van de Raad van State heeft verwezen (ibid., p. 307). De Ministerraad kan niet worden 

gevolgd wanneer hij stelt dat de bestreden bepalingen moeten worden geïnterpreteerd in het 

licht van het voormelde artikel 23, § 2, tweede lid, 36°, omdat niet kan worden verantwoord 

dat, in eenzelfde wet, eenzelfde betekenis wordt gegeven aan bepalingen die verschillend zijn 

geredigeerd. 

 

 De grief is gegrond in zoverre die betrekking heeft op de woorden « in overleg met de 

Algemene Directie Energie » in artikel 15/1, § 3, 7°, van de Gaswet en op de woorden « , in 

samenwerking met de Algemene Directie Energie » in artikel 15/14, § 2, 30°, van dezelfde 

wet, respectievelijk ingevoegd bij artikel 65, 4°, en bij artikel 87, 9°, van de bestreden wet. 

Voor het overige is die niet gegrond, daar artikel 15/14, § 2, 29°, van die wet niet tot doel 

heeft te voorzien in het door de verzoekende partij bekritiseerde overleg. 

 

 B.20.7.  Een derde grief wordt door de verzoekende partij afgeleid uit het feit dat 

artikel 87, 9°, van de bestreden wet, dat een 15° invoegt in artikel 15/14, § 2, tweede lid, van 

de Gaswet, de CREG ertoe verplicht de toepassing te controleren van de gedragscode die het 

voorwerp uitmaakt van het koninklijk besluit van 23 december 2010 « betreffende de 

gedragscode inzake de toegang tot het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas 

en de LNG-installatie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2001 betreffende 

de algemene voorwaarden voor de levering van aardgas en de toekenningvoorwaarden van de 

leveringsvergunningen voor aardgas » en die afbreuk doet aan de bevoegdheden van de 

CREG. 

 

 B.20.8.  De artikelen 15/5undecies, § 1, en 15/14, § 2, tweede lid, 15°, van de Gaswet 

bepalen : 

 

 « Art. 15/5undecies. § 1.  Op voorstel van de Commissie, stelt de Koning een 
gedragscode vast met betrekking tot de toegang tot het aardgasvervoersnet, de 
opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie. 
 
 De gedragscode bepaalt : 
 
 1°  de procedures en regels inzake de aanvraag van toegang tot het net; 
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 2°  de gegevens die de gebruikers van het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor 
aardgas en de LNG-installatie aan de beheerder van het aardgasvervoersnet, aan de beheerder 
van de opslaginstallatie voor aardgas en aan de beheerder van de LNG-installatie moeten 
verstrekken; 
 
 3°  de voorzorgsmaatregelen die de beheerder van het aardgasvervoersnet, de beheerder 
van de opslaginstallatie voor aardgas en de beheerder van de LNG-installatie dienen te nemen 
om de vertrouwelijkheid van de commerciële gegevens met betrekking tot de gebruikers van 
het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas of de LNG-installatie te 
beschermen; 
 
 4°  de termijnen waarbinnen de beheerder van het aardgasvervoersnet, de beheerder van 
de opslaginstallatie voor aardgas en de beheerder van de LNG-installatie moeten antwoorden 
op de aanvragen om toe te treden tot hun net en hun installatie; 
 
 5°  de maatregelen om elke discriminatie tussen gebruikers of categorieën gebruikers van 
het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas of de LNG-installatie te vermijden; 
 
 6°  de minimumvereisten met betrekking tot de juridische en operationele scheiding van 
de vervoers- en leveringsfuncties van aardgas binnen de geïntegreerde beheerders van het 
aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas of de LNG-installatie; 
 
 7°  de basisbeginselen met betrekking tot de rechten en verplichtingen van, enerzijds, de 
beheerder van het aardgasvervoersnet, de beheerder van de opslaginstallatie voor aardgas en 
de beheerder van de LNG-installatie, en, anderzijds, de gebruikers voor de toegang tot het 
aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas of de LNG-installatie; 
 
 8°  de basisbeginselen met betrekking tot facturering; 
 
 9°  de basisbeginselen met betrekking tot de rechten en verplichtingen van, enerzijds, de 
beheerder van het aardgasvervoersnet, de beheerder van de opslaginstallatie voor aardgas en 
de beheerder van de LNG-installatie en, anderzijds, de gebruikers van het desbetreffende 
aardgasvervoersnet, van de opslaginstallatie voor aardgas of van de LNG-installatie inzake 
het gebruik ervan en meer bepaald, inzake onderhandelingen over de toegang tot vervoer, 
over het congestiebeheer en over de publicatie van informatie; 
 
 10°  maatregelen die in het verbintenissenprogramma moeten worden opgenomen om te 
waarborgen dat ieder discriminerend gedrag is uitgesloten en om te voorzien in een adequaat 
toezicht op de naleving ervan. Het programma bevat de specifieke verplichtingen van de 
werknemers ter verwezenlijking van die doelstelling. De persoon of instantie die 
verantwoordelijk is voor het toezicht op het verbintenissenprogramma dient bij de Commissie 
jaarlijks een verslag in waarin de genomen maatregelen worden uiteengezet. Dit verslag wordt 
gepubliceerd; 
 
 11°  de vereisten inzake onafhankelijkheid van het personeel van de beheerders ten 
opzichte van de producenten, distributeurs, leveranciers en tussenpersonen; 
 
 12°  de regels en de organisatie van de secundaire markt waarvan sprake in artikel 15/1, 
§ 1, 9°bis; 
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 13°  de basisprincipes betreffende de organisatie van de toegang tot de hubs. 
 
 De toekenning en het behoud van elke vervoers- of leveringsvergunning zijn 
onderworpen aan het naleven van de gedragscode ». 
 

 « Art. 15/14.  […] 
 
 § 2.  De Commissie is belast met een raadgevende taak ten behoeve van de overheid 
inzake de organisatie en werking van de aardgasmarkt, enerzijds, en met een taak van toezicht 
en controle op de toepassing van de betreffende wetten en reglementen, anderzijds. 
 
 Te dien einde zal de Commissie : 
 
 […] 
 
 15°  de toepassing van de gedragscode controleren en de geleverde prestaties in 
uitvoering van de regels van deze code evalueren in verband met de veiligheid en de 
betrouwbaarheid van het aardgasvervoersnet ». 
 

 B.20.9.  De bevoegdheid om de toepassing van de gedragscode te controleren, die de 

CREG is toegekend bij artikel 15/14, § 2, tweede lid, van de Gaswet, past, net zoals die met 

betrekking tot het technisch reglement bedoeld in B.20.3, in het ruimere kader van de 

voormelde verordening (EG) nr. 714/2009 en van de uitwerking van « netcodes » die in de 

Europese Unie uniform van toepassing zijn. Het is aannemelijk dat dezelfde bekommernis om 

rechtsonzekerheid te vermijden als die welke in B.20.3 is vermeld de wetgever ertoe kon 

brengen, in afwachting van de invoering van die netcodes, het voormelde koninklijk besluit in 

de rechtsorde te handhaven. De door de CREG in haar memorie van antwoord vermelde 

omstandigheid dat de netcodes enkel betrekking hebben op het vervoer van aardgas volstaat 

niet om de beoordeling van de wetgever te invalideren, die het inopportuun kon achten om 

een bevoegdheid met betrekking tot de andere aspecten van de gasmarkt aan te wenden terwijl 

bepalingen betreffende het gasvervoer nog moesten worden vastgesteld. 

 

 Voor het overige verwijt de verzoekende partij diezelfde bepaling ten onrechte dat zij de 

controle en de evaluatie van de toepassing van de code die tot de bevoegdheid van de CREG 

behoren, beperkt tot de regels inzake de veiligheid en de betrouwbaarheid van het 

aardgasvervoersnet, zonder dat de opslaginstallaties voor aardgas en de installaties voor 

vloeibaar aardgas (LNG) worden beoogd, omdat die bepaling in die zin moet worden gelezen 

dat zij de CREG, enerzijds, een controlebevoegdheid toekent voor de gedragscode (met 

inbegrip van hetgeen betrekking heeft op de voormelde installaties) en, anderzijds, een 
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evaluatiebevoegdheid voor de prestaties die verband houden met de veiligheid en de 

betrouwbaarheid van het aardgasvervoersnet. 

 

 B.20.10.  Het tweede subonderdeel van het tweede onderdeel van het eerste middel is 

gegrond in de in B.20.6 aangegeven mate. 

 

 B.21.1.  In een derde subonderdeel van het tweede onderdeel verwijt de verzoekende 

partij artikel 8, 1°, van de bestreden wet, dat artikel 8, § 1, derde lid, van de Elektriciteitswet 

vervangt, in strijd te zijn met de artikelen 15, lid 2, en 37, lid 2, van de richtlijn 2009/72/EG, 

en met artikel 16, lid 2, onder c), van de richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en 

de Raad van 23 april 2009 « ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare 

bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en 

Richtlijn 2003/30/EG », doordat de bestreden bepaling aan de Koning de bevoegdheid 

delegeert om de criteria te preciseren die door een productie-installatie die hernieuwbare 

energiebronnen aanwendt, moeten worden nageleefd om voorrang te kunnen genieten, en om 

de technische en financiële voorwaarden te bepalen die door de transmissienetbeheerder 

moeten worden toegepast met betrekking tot de productie-installaties die hernieuwbare 

energiebronnen aanwenden, terwijl de artikelen 15, lid 2, en 37, lid 6, van de 

richtlijn 2009/72/EG, aan de CREG de bevoegdheid zouden voorbehouden om de 

voorwaarden vast te stellen op het vlak van balanceringsdiensten en om de objectieve criteria 

te bepalen om de inschakeling van de stroomproductie-eenheden te coördineren en het 

gebruik van interconnectoren te bepalen. 

 

 B.21.2.  Artikel 8, § 1, derde lid, 5°, b), van de Elektriciteitswet, waarnaar de 

verzoekende partij verwijst, bepaalt : 

 

 « § 1.  Het beheer van het transmissienet wordt waargenomen door één enkele beheerder, 
aangewezen overeenkomstig artikel 10. 
 
 De netbeheerder staat in voor de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van het 
transmissienet, met inbegrip van de koppellijnen daarvan naar andere elektriciteitsnetten, 
teneinde de continuïteit van de voorziening te waarborgen. 
 
 Hiertoe wordt de netbeheerder onder meer met de volgende taken belast : 
 
 […] 
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 5°  het verzekeren van de coördinatie van het beroep op de productie-installaties en de 
bepaling van het aanwenden van interconnecties op basis van objectieve criteria die door de 
commissie worden goedgekeurd. Deze criteria houden rekening met : 
 
 a)  de economische rangorde van de elektriciteit afkomstig van de beschikbare productie-
installaties of overdrachten door middel van interconnecties, evenals met de voor het net 
geldende technische beperkingen; 
 
 b)  de voorrang die moet worden gegeven aan de productie-installaties die hernieuwbare 
energiebronnen gebruiken, in de mate dat een veilig beheer van het transmissienet dit toelaat 
en op basis van transparante en niet-discriminerende criteria, evenals aan de installaties voor 
gecombineerde opwekking van warmte en elektriciteit. De Koning kan, na advies van de 
commissie en na overleg met de Gewesten, de criteria preciseren die door een productie-
installatie die hernieuwbare energiebronnen aanwendt moeten worden nageleefd om te 
kunnen genieten van deze voorrang en de technische en financiële voorwaarden bepalen die 
ter zake moeten worden toegepast door de netbeheerder ». 
 

 B.21.3.  Artikel 16 van de richtlijn 2009/28/EG bepaalt : 

 

 « Artikel 16 - Toegang tot en beheer van de netwerken 
 
 1.  De lidstaten nemen passende maatregelen om de transmissie- en 
distributienetwerkinfrastructuur, intelligente netwerken, opslaginstallaties en het 
elektriciteitssysteem te ontwikkelen teneinde het elektriciteitsnet veilig te laten functioneren 
en daardoor de verdere ontwikkeling van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare 
energiebronnen, inclusief interconnectie tussen lidstaten en tussen lidstaten en derde landen te 
vergemakkelijken. De lidstaten nemen tevens passende maatregelen om de 
vergunningsprocedures voor de netwerkinfrastructuur te versnellen en de goedkeuring van de 
netwerkinfrastructuur te coördineren met administratieve en planningsprocedures. 
 
 2.  Met inachtneming van de voorschriften inzake de instandhouding van de 
betrouwbaarheid en veiligheid van het net, die gebaseerd zijn op transparante, niet-
discriminerende door de bevoegde nationale autoriteiten vastgestelde criteria : 
 
 a)  zien de lidstaten erop toe dat beheerders van transmissie- en distributiesystemen op 
hun grondgebied de transmissie en distributie van elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen garanderen; 
 
 b)  zorgen de lidstaten er tevens voor dat elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen 
voorrang heeft op dan wel gewaarborgde toegang krijgt tot het net; 
 
 c)  zorgen de lidstaten ervoor dat transmissiesysteembeheerders bij de dispatching van 
elektriciteitsopwekkingsinstallaties voorrang geven aan opwekkingsinstallaties die 
gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen, voor zover het veilige beheer van het 
nationale elektriciteitssysteem dit toelaat en dit gebeurt op basis van transparante en niet-
discriminerende criteria. De lidstaten zorgen ervoor dat passende netwerk- en 
marktgerelateerde beheersmaatregelen worden getroffen om de belemmeringen voor uit 
hernieuwbare energiebronnen geproduceerde elektriciteit tot een minimum te beperken. 
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Indien er ten aanzien van hernieuwbare energiebronnen substantiële beperkende maatregelen 
worden genomen om de veiligheid van het nationale elektriciteitssysteem en de 
energievoorzieningszekerheid te garanderen, zorgen de lidstaten ervoor dat de 
verantwoordelijke systeembeheerders deze maatregelen rapporteren aan de bevoegde 
regelgevende autoriteit en dat zij aangeven welke corrigerende voorzieningen zij denken te 
treffen om ongewenste beperkingen te voorkomen. 
 
 3.  De lidstaten verplichten de beheerders van transmissie- en distributiesystemen om 
standaardregels op te stellen en bekend te maken voor het dragen en verdelen van de kosten 
van de technische aanpassingen, zoals netaansluitingen en -verzwaringen, beter netbeheer en 
regels voor de niet-discriminerende toepassing van de netwerkcodes, die nodig zijn om 
nieuwe producenten die elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen aan het net leveren, op 
het koppelnet aan te sluiten. 
 
 Deze regels zijn gebaseerd op objectieve, transparante en niet-discriminerende criteria, 
waarbij met name rekening wordt gehouden met alle kosten en baten van de aansluiting van 
deze producenten op het net en met de bijzondere omstandigheden van producenten in 
perifere gebieden en gebieden met een lage bevolkingsdichtheid. Die regels mogen voorzien 
in verschillende aansluitingstypen. 
 
 4.  Indien nodig mogen lidstaten beheerders van transmissie- en distributiesystemen 
verplichten om de in lid 3 vermelde kosten volledig of gedeeltelijk te dragen. Uiterlijk op 
30 juni 2011 en daarna om de twee jaar herzien de lidstaten het kader en de regels voor het 
delen van de in lid 3 vermelde kosten en nemen zij passende maatregelen om dit kader en 
deze regels te verbeteren, teneinde de integratie van nieuwe producenten, zoals vermeld in dat 
lid, te garanderen. 
 
 5.  De lidstaten verplichten de beheerders van transmissie- en distributiesystemen om elke 
nieuwe producent van energie uit hernieuwbare bronnen die op het net wenst te worden 
aangesloten de daartoe vereiste uitvoerige en noodzakelijke gegevens te verschaffen, met 
inbegrip van : 
 
 a)  een uitgebreide en gedetailleerde raming van de kosten van die aansluiting; 
 
 b)  een redelijk en precies tijdschema voor de ontvangst en de verwerking van het 
verzoek om aansluiting op het net; 
 
 c)  een redelijk indicatief tijdschema voor eventueel geplande aansluitingen op het net. 
 
 De lidstaten mogen producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen die op 
het net wensen te worden aangesloten toestaan een aanbesteding uit te schrijven voor de 
aansluitingswerkzaamheden. 
 
 6.  De in lid 3 vermelde verdeling van de kosten wordt opgelegd via een mechanisme dat 
gebaseerd is op objectieve, transparante en niet-discriminerende criteria, waarbij rekening 
wordt gehouden met de baten van de aansluitingen voor oorspronkelijk en later aangesloten 
producenten en voor beheerders van transmissie- en distributiesystemen. 
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 7.  De lidstaten zien erop toe dat de tarieven voor transmissie en distributie geen 
discriminatie inhouden van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, met name van 
elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen die wordt geproduceerd in perifere gebieden, 
zoals eilanden, en in gebieden met een lage bevolkingsdichtheid. De lidstaten zorgen ervoor 
dat de transmissie- en distributietarieven geen discriminatie inhouden van gas uit 
hernieuwbare energiebronnen. 
 
 8.  De lidstaten zien erop toe dat de tarieven die door beheerders van transmissie- en 
distributiesystemen in aanmerking worden genomen voor de transmissie en distributie van 
elektriciteit uit installaties die gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen, een 
realistische weergave zijn van de kostenvoordelen die kunnen voortvloeien uit de aansluiting 
van die installaties op het net. Dergelijke kostenvoordelen kunnen voortvloeien uit het directe 
gebruik van het laagspanningsnet. 
 
 9.  In voorkomend geval gaan de lidstaten na of de bestaande gasnetinfrastructuur moet 
worden uitgebreid om de integratie van gas uit hernieuwbare energiebronnen te 
vergemakkelijken. 
 
 10.  In voorkomend geval verplichten de lidstaten de transmissie- en 
distributiesysteembeheerders op hun grondgebied om technische voorschriften bekend te 
maken overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 2003/55/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor 
aardgas, met name met betrekking tot netwerkconnectieregels die voorschriften voor 
gaskwaliteit, geurtoevoeging en gasdruk bevatten. De lidstaten verplichten de transmissie- en 
distributiesysteembeheerders tevens om de connectietarieven voor het aansluiten van 
hernieuwbare gasbronnen bekend te maken; deze tarieven moeten gebaseerd zijn op 
transparante en niet-discriminerende criteria. 
 
 11.  De lidstaten beoordelen in hun nationale actieplannen in hoeverre er met het oog op 
het bereiken van het in artikel 3, lid 1, bedoelde nationale streefcijfer voor 2020 behoefte is 
aan de bouw van nieuwe infrastructuur voor stadsverwarming en -koeling op basis van 
hernieuwbare energiebronnen. Op basis van deze evaluatie nemen de lidstaten waar nodig 
stappen om een infrastructuur voor stadsverwarming op te zetten teneinde de ontwikkeling 
van de productie van verwarming en koeling uit grote biomassa-installaties, zonne-energie-
installaties en geothermische faciliteiten mogelijk te maken ». 
 

 B.21.4.  Uit die bepaling blijkt dat de richtlijn de bevoegdheden verdeelt tussen, 

enerzijds, de lidstaten die voorrang moeten geven aan de productie-installaties voor 

elektriciteit die hernieuwbare energiebronnen aanwenden (ook bij de dispatching van die 

installaties door de netbeheerders (voormeld artikel 16, lid 2, onder c)) en, anderzijds, de 

nationale regulerende instanties die belast zijn met het vaststellen van criteria inzake 

betrouwbaarheid en veiligheid van het net (artikel 16, lid 2, eerste zin). De wetgever kon dus, 

rekening houdend met die bepaling en met artikel 15, lid 2, van de richtlijn 2009/72/EG, de 

Koning de bevoegdheid toekennen om de in het geding zijnde voorrangscriteria te bepalen. 
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Een dergelijke maatregel is niet onevenredig omdat hij bepaalt dat het advies van de CREG 

moet worden gevraagd wanneer die bevoegdheid wordt uitgeoefend. 

 

 B.21.5.  Het derde subonderdeel van het tweede onderdeel van het eerste middel is niet 

gegrond. 

 

 B.22.1.  In een vierde subonderdeel van het tweede onderdeel verwijt de verzoekende 

partij artikel 24, 3°, van de bestreden wet, dat artikel 18, § 1, eerste lid, van de 

Elektriciteitswet wijzigt, strijdig te zijn met artikel 37, lid 6, onder b), van de 

richtlijn 2009/72/EG, doordat het de bevoegdheden van de CREG inzake transactie en 

balancering zou schenden. 

 

 B.22.2.  Artikel 18, § 1, eerste lid, van de Elektriciteitswet bepaalt : 

 

 « § 1.  Onverminderd de toepassing van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en 
het toezicht op de beleggingsondernemingen, de financiële tussenpersonen en 
beleggingsadviseurs, kan de Koning, na advies van de commissie : 
 
 1°  de leveringen van elektriciteit in België langs het transmissienet of directe lijnen door 
tussenpersonen en leveranciers aan een procedure van vergunning of voorafgaande melding 
onderwerpen; 
 
 2°  gedragsregels vaststellen die van toepassing zijn op de tussenpersonen en 
leveranciers, meer bepaald inzake transactie en balancering; 
 
 3°  op gezamenlijk voorstel van de minister en de minister van Financiën, na advies van 
de commissie en de Commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen, na overleg in de 
Ministerraad, de regels vaststellen betreffende de oprichting van, de toegang tot en de werking 
van markten voor de uitwisseling van energieblokken ». 
 

 B.22.3.  De artikelen 3, lid 4, en 37, lid 6, onder b), van de richtlijn 2009/72/EG bepalen : 

 

 « Artikel 3 - Openbaredienstverplichtingen en bescherming van de afnemer 
 
 […] 
 
 4.  De lidstaten zorgen ervoor dat alle afnemers aanspraak hebben op 
elektriciteitsvoorziening door een leverancier, behoudens de toestemming van de leverancier, 
ongeacht de lidstaat waar de leverancier is geregistreerd, zolang als de leverancier de 
geldende handels- en balanceringsregels toepast. In dit verband nemen de lidstaten alle 
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noodzakelijke maatregelen om te waarborgen dat administratieve procedures geen 
discriminatie inhouden ten aanzien van leveranciers die reeds in een andere lidstaat zijn 
geregistreerd ». 
 

 « Artikel 37 - Taken en bevoegdheden van de regulerende instantie 
 
 […] 
 
 6.  De regulerende instanties zijn bevoegd voor de vaststelling of de voldoende ruim aan 
de inwerkingtreding voorafgaande goedkeuring van ten minste de methoden voor het 
berekenen of vastleggen van de voorwaarden inzake 
 
 […] 
 
 b)  de verstrekking van balanceringsdiensten, die zo economisch mogelijk worden 
uitgevoerd en passende stimuleringsmaatregelen bieden voor netwerkgebruikers om hun input 
en output op elkaar af te stemmen. De balanceringsdiensten worden op billijke en niet-
discriminerende wijze verstrekt en zijn gebaseerd op objectieve criteria ». 
 

 B.22.4.  Uit de in B.22.3 weergegeven bepalingen blijkt dat de nationale regulerende 

instanties onder meer bevoegd zijn voor de vaststelling van de methoden voor het berekenen 

of vastleggen van de voorwaarden inzake de verstrekking van balanceringsdiensten 

(artikel 37, lid 6, onder b)) en dat de lidstaten gemachtigd zijn, om ervoor te zorgen dat de 

afnemer zich kan richten tot de leverancier van zijn keuze, om zich ervan te vergewissen dat 

die laatste de geldende handels- en balanceringsregels (artikel 3, lid 4) toepast. 

 

 B.22.5.  Die bepalingen voorzien niet erin dat de lidstaten gedragsregels mogen 

vaststellen die van toepassing zijn op de tussenpersonen en leveranciers inzake transactie en 

balancering. 

 

 B.22.6.  Het vierde subonderdeel van het tweede onderdeel van het eerste middel is 

gegrond. Bijgevolg dient artikel 24, 3°, van de bestreden wet te worden vernietigd. 

 

 B.23.1.  In een vijfde subonderdeel van het tweede onderdeel verwijt de verzoekende 

partij artikel 29 van de bestreden wet, dat artikel 20bis in de Elektriciteitswet invoegt, strijdig 

te zijn met de artikelen 34, lid 4, en 35, lid 5, van de richtlijn 2009/72/EG, doordat het 

voorziet in de tussenkomst van de Nationale Bank van België en van een lid van het Instituut 

van de Bedrijfsrevisoren. 
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 B.23.2.  Artikel 20bis, §§ 4 tot 7, van de Elektriciteitswet, dat werd gewijzigd bij de wet 

van 8 januari 2012 die het voorwerp uitmaakt van het beroep, bepaalde : 

 

 « § 4.  De commissie stelt vast, na advies van de Nationale Bank van België, of de 
indexeringsformule zoals bedoeld in § 1 van de energiecomponent voor levering van 
elektriciteit met variabele energieprijs aan huishoudelijke eindafnemers en kmo's correct werd 
toegepast. 
 
 De commissie doet op eigen initiatief een vaststelling in geval een leverancier geen 
aangifte doet van de in § 2 bedoelde gegevens. Binnen de bovenvermelde termijnen, na 
ingebrekestelling van de leverancier om zijn aangifteplicht krachtens § 3 na te komen. 
 
 De commissie zendt per aangetekende brief met ontvangstmelding haar vaststelling over 
aan de leverancier binnen vijf werkdagen volgend op diens verklaring bedoeld in § 3 of 
volgend op de datum waarop zij op eigen initiatief is tussengekomen overeenkomstig het 
tweede lid. De leverancier heeft het recht de vaststelling door de commissie te betwisten 
binnen de vijf werkdagen na ontvangst van de vaststelling. Betwistingen worden voorgelegd 
aan een neutraal en door beide partijen aanvaard lid van het Belgisch Instituut voor 
Bedrijfsrevisoren, dat binnen dertig dagen en op kosten van de in het ongelijk gestelde partij 
een bindende vaststelling doet die vaststelt of de indexeringsformule van de 
energiecomponent voor levering van elektriciteit met variabele energieprijs aan 
huishoudelijke afnemers en K.M.O.'s correct werd toegepast. 
 
 Nadat de in het eerste lid vermelde vaststelling definitief is geworden, kan de commissie 
de leverancier aanmanen om de betrokken klanten te crediteren voor het teveel aangerekende 
deel van de energiecomponent. Indien de leverancier nalaat dit te doen binnen een periode van 
drie maanden na deze aanmaning kan de commissie deze een administratieve geldboete 
opleggen, in afwijking van artikel 31. Deze geldboete mag niet hoger zijn dan 150.000 euro. 
 
 § 5.  De leverancier geeft elke stijging van de variabele energieprijs voor huishoudelijke 
eindafnemers en K.M.O.'s die niet het gevolg is van een beslissing van de bevoegde overheid, 
regulator, netbeheerder, distributienetbeheerder of die niet voortvloeit uit de toepassing van de 
§§ 2 tot 4, per aangetekende brief met ontvangstmelding aan bij de commissie. 
 
 De melding aan de commissie gaat vergezeld van een motivering van de stijging van de 
variabele prijs zoals bedoeld in het eerste lid. 
 
 De inwerkingtreding van de stijging zoals bedoeld in het eerste lid wordt geschorst 
gedurende de duur van de in deze paragraaf bepaalde procedure. 
 
 De commissie oordeelt, na advies van de Nationale Bank van België, of de motivering 
van de stijging gerechtvaardigd is aan de hand van objectieve parameters, onder andere op 
basis van een permanente vergelijking van de energiecomponent voor de levering van 
elektriciteit en aardgas aan huishoudelijke eindafnemers en K.M.O.'s met het gemiddelde van 
de energiecomponent in de zone Noordwest-Europa. 
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 Op initiatief van de commissie, na advies van de Nationale Bank van België, wordt een 
beslissing genomen door de commissie in geval van afwezigheid van aangifte door een 
leverancier, na ingebrekestelling per aangetekende brief met ontvangstmelding van de 
leverancier om zijn aangifteplicht krachtens het eerste lid na te komen. 
 
 De commissie zendt, na advies van de Nationale Bank van België, haar beslissing over 
aan de leverancier binnen vijf werkdagen volgend op diens verklaring bedoeld in het eerste lid 
of volgend op de datum waarop zij op eigen initiatief is tussengekomen overeenkomstig het 
vijfde lid. 
 
 Indien de opwaartse aanpassing van de energiecomponent niet gerechtvaardigd is, knoopt 
de leverancier onderhandelingen aan met de commissie en de Nationale Bank van België met 
het oog op het afsluiten van een akkoord over de variabele prijs voor de energiecomponent 
voor de levering aan huishoudelijke eindafnemers en K.M.O.'s. De commissie overlegt met de 
Nationale Bank van België. 
 
 In geval van mislukking van de onderhandelingen binnen een termijn van twintig dagen 
vanaf de ontvangst door de commissie van voormelde aangifte, kan de commissie, na advies 
van de Nationale Bank van België, het geheel of een deel van de geplande stijging verwerpen. 
De commissie motiveert en deelt haar beslissing per aangetekende brief met 
ontvangstmelding mee aan de leverancier, onverminderd de rechtsmiddelen van de 
leveranciers overeenkomstig artikel 29bis. 
 
 De leveranciers publiceren de goedgekeurde stijging van hun energiecomponent voor 
levering van elektriciteit aan huishoudelijke eindafnemers en K.M.O.'s op hun website na 
afloop van deze procedure, binnen vijf werkdagen na de kennisname van de beslissing van de 
commissie. 
 
 Ingeval de commissie vaststelt dat de leveranciers hun verplichtingen krachtens deze 
paragraaf niet naleven binnen een termijn van twee maanden na de mededeling van haar 
beslissing aan de betrokken leverancier, kan ze de genoemde leverancier in gebreke stellen 
om zich te schikken naar zijn verplichtingen. Indien de leverancier nalaat dit te doen binnen 
een termijn van drie maanden na deze ingebrekestelling, kan de commissie hem een 
administratieve boete opleggen, bij afwijking van artikel 31. Deze boete mag 150.000 euro 
niet overschrijden. 
 
 Voor de uitvoering van deze paragraaf deelt de commissie aan de Nationale Bank van 
België alle informatie en documenten die zij ter beschikking heeft mee met toepassing van 
artikel 26, § 1. De commissie en de Nationale Bank van België nemen de strikte 
vertrouwelijkheid van de commercieel gevoelige gegevens en/of persoonsgegevens in acht. 
 
 § 6.  Er wordt onder het gezag van de commissie een Fonds opgericht dat beheerd wordt 
door de commissie en dat bestemd is voor de vermindering van de federale bijdrage. 
 
 De administratieve geldboetes worden gestort in het fonds ter vermindering van de 
federale bijdrage, opgericht door artikel 20bis, § 6. 
 
 § 7.  Het mechanisme ingevoerd door dit artikel maakt het voorwerp uit van een jaarlijkse 
monitoring en een jaarlijks verslag door de commissie en de Nationale Bank van België 
teneinde met name de risico's van de marktverstorende effecten te identificeren. 
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 Tot 31 december 2014, kan de Koning bij belangrijke marktverstorende effecten, op elk 
moment beslissen om een einde te stellen aan het mechanisme van dit artikel op voorstel van 
de minister bij besluit overlegd in Ministerraad op basis van de monitoring en het jaarverslag 
bedoeld in het eerste lid. 
 
 Ten laatste zes maanden vóór 31 december 2014, stellen de commissie en de Nationale 
Bank van België een evaluatierapport op over dit mechanisme ingesteld door dit artikel. Op 
basis van dit rapport kan de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, 
op voorstel van de minister, het verlengen met een nieuwe periode van drie jaar, indien een 
hernieuwing nodig is volgens een identieke procedure, indien hij vaststelt dat de 
transparantie- en mededingingsvoorwaarden nog steeds niet vervuld zijn en dat de 
bescherming van de consument nog steeds niet gewaarborgd is. Op basis van de monitoring 
en het jaarverslag van de commissie en de Nationale Bank bedoeld in het eerste lid, kan de 
Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op voorstel van de minister, 
op elk moment besluiten om aan het mechanisme van dit artikel een eind te maken in 
aanwezigheid van belangrijke marktverstorende effecten ». 
 

 B.23.3.  De wetten van 29 maart 2012 en 25 augustus 2012 hebben in artikel 20bis een 

paragraaf 4bis ingevoegd en de paragrafen 4 en 5 gewijzigd, die voortaan bepalen : 

 

 « § 4.  De commissie stelt vast of de indexeringsformule zoals bedoeld in § 1 van de 
energiecomponent voor levering van elektriciteit met variabele energieprijs aan 
huishoudelijke eindafnemers en kmo's correct werd toegepast. De commissie stelt tevens vast 
of de indexeringsformule zoals bedoeld in § 1 conform de exhaustieve lijst van toegelaten 
criteria is, bedoeld in § 4bis. 
 
 De commissie doet op eigen initiatief een vaststelling in geval een leverancier geen 
aangifte doet van de in § 2 bedoelde gegevens. binnen de bovenvermelde termijnen, na 
ingebrekestelling van de leverancier om zijn aangifteplicht krachtens § 3 na te komen. 
 
 De commissie zendt per aangetekende brief met ontvangstmelding haar vaststelling over 
aan de leverancier binnen vijf werkdagen volgend op diens verklaring bedoeld in § 3 of 
volgend op de datum waarop zij op eigen initiatief is tussengekomen overeenkomstig het 
tweede lid. De leverancier heeft het recht de vaststelling door de commissie te betwisten 
binnen de vijf werkdagen na ontvangst van de vaststelling. Betwistingen worden voorgelegd 
aan een neutraal en door beide partijen aanvaard lid van het Belgisch Instituut voor 
Bedrijfsrevisoren, dat binnen dertig dagen en op kosten van de in het ongelijk gestelde partij 
een bindende vaststelling doet die vaststelt of de indexeringsformule van de 
energiecomponent voor levering van elektriciteit met variabele energieprijs aan 
huishoudelijke afnemers en K.M.O.'s correct werd toegepast en of deze indexeringsformule 
conform de exhaustieve lijst van toegelaten criteria is, bedoeld in § 4bis. 
 
 Nadat de in het eerste lid vermelde vaststelling definitief is geworden, maant de 
commissie de leverancier aan om de betrokken klanten te crediteren voor het teveel 
aangerekende deel van de energiecomponent. De commissie legt aan de leverancier tevens 
een administratieve geldboete op ter hoogte van het totaal bedrag dat aan de klanten 
gecrediteerd dient te worden. 
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 § 4bis.  Bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad legt de Koning, na 
voorstel van de commissie, een exhaustieve lijst vast van toegelaten criteria met het oog op de 
uitwerking door elkeen van de leveranciers van de indexeringsparameters opdat deze 
beantwoorden aan transparante, objectieve en niet-discriminatoire criteria en de werkelijke 
bevoorradingskosten vertegenwoordigen. 
 
 Met het oog op de monitoring, brengt de commissie jaarlijks verslag uit aan de regering 
betreffende de evolutie van de indexeringsparameters van de leveranciers. 
 
 § 5.  De leverancier geeft elke stijging van de variabele energieprijs voor huishoudelijke 
eindafnemers en K.M.O.'s die niet het gevolg is van een beslissing van de bevoegde overheid, 
regulator, netbeheerder, distributienetbeheerder of die niet voortvloeit uit de toepassing van de 
§§ 2 tot 4, per aangetekende brief met ontvangstmelding aan bij de commissie. 
 
 De melding aan de commissie gaat vergezeld van een motivering van de stijging van de 
variabele prijs zoals bedoeld in het eerste lid. 
 
 De inwerkingtreding van de stijging zoals bedoeld in het eerste lid wordt geschorst 
gedurende de duur van de in deze paragraaf bepaalde procedure. 
 
 De commissie oordeelt of de motivering van de stijging gerechtvaardigd is aan de hand 
van objectieve parameters, onder andere op basis van een permanente vergelijking van de 
energiecomponent voor de levering van elektriciteit en aardgas aan huishoudelijke 
eindafnemers en K.M.O.'s met het gemiddelde van de energiecomponent in de zone 
Noordwest-Europa. 
 
 Op initiatief van de commissie wordt een beslissing genomen door de commissie in geval 
van afwezigheid van aangifte door een leverancier, na ingebrekestelling per aangetekende 
brief met ontvangstmelding van de leverancier om zijn aangifteplicht krachtens het eerste lid 
na te komen. 
 
 De commissie zendt haar beslissing over aan de leverancier binnen vijf werkdagen 
volgend op diens verklaring bedoeld in het eerste lid of volgend op de datum waarop zij op 
eigen initiatief is tussengekomen overeenkomstig het vijfde lid. 
 
 Indien de opwaartse aanpassing van de energiecomponent niet gerechtvaardigd is, knoopt 
de leverancier onderhandelingen aan met de commissie met het oog op het afsluiten van een 
akkoord over de variabele prijs voor de energiecomponent voor de levering aan 
huishoudelijke eindafnemers en K.M.O.'s. 
 
 In geval van mislukking van de onderhandelingen binnen een termijn van twintig dagen 
vanaf de ontvangst door de commissie van voormelde aangifte, kan de commissie het geheel 
of een deel van de geplande stijging verwerpen. De commissie motiveert en deelt haar 
beslissing per aangetekende brief met ontvangstmelding mee aan de leverancier, 
onverminderd de rechtsmiddelen van de leveranciers overeenkomstig artikel 29bis. 
 
 De leveranciers publiceren de goedgekeurde stijging van hun energiecomponent voor 
levering van elektriciteit aan huishoudelijke eindafnemers en K.M.O.'s op hun website na 
afloop van deze procedure, binnen vijf werkdagen na de kennisname van de beslissing van de 
commissie. 
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 Ingeval de commissie vaststelt dat de leveranciers hun verplichtingen krachtens deze 
paragraaf niet naleven binnen een termijn van twee maanden na de mededeling van haar 
beslissing aan de betrokken leverancier, kan ze de genoemde leverancier in gebreke stellen 
om zich te schikken naar zijn verplichtingen. Indien de leverancier nalaat dit te doen binnen 
een termijn van drie maanden na deze ingebrekestelling, kan de commissie hem een 
administratieve boete opleggen, bij afwijking van artikel 31. Deze boete mag 150.000 euro 
niet overschrijden. 
 
 De commissie neemt de strikte vertrouwelijkheid van de commercieel gevoelige 
gegevens en/of persoonsgegevens in acht ». 
 

 B.23.4.  In haar memorie van antwoord geeft de verzoekende partij aan dat de grieven die 

zij aanvoerde in haar verzoekschrift tot vernietiging, geen bestaansreden meer hebben, 

rekening houdend met de wijzigingen die in artikel 20bis van de Elektriciteitswet zijn 

aangebracht bij de wet van 25 augustus 2012, maar zij blijft bij haar kritiek betreffende de 

tussenkomsten van de Nationale Bank van België en van een lid van het Instituut van de 

Bedrijfsrevisoren, die werden behouden in de nieuwe redactie van artikel 20bis. 

 

 B.23.5.  Zoals de verzoekende partij erop wijst, is artikel 20bis geen omzetting van een 

specifieke bepaling van de richtlijn 2009/72/EG. Het past binnen een mechanisme, het 

« vangnet », waarmee de wetgever de consumenten, overeenkomstig artikel 3, lid 3, van de 

richtlijn 2009/72/EG, redelijke, eenvoudig en duidelijk vergelijkbare, doorzichtige en niet-

discriminerende prijzen wil waarborgen door ze te beschermen tegen de volatiliteit van de 

prijzen. Overweging 51 van de richtlijn geeft in dat verband aan : 

 

 « De consumentenbelangen zouden in deze richtlijn centraal moeten staan, en de kwaliteit 
van de dienstverlening zou een kerntaak van elektriciteitsbedrijven moeten zijn. Bestaande 
rechten van consumenten moeten worden versterkt en gewaarborgd, en dienen meer 
transparantie te omvatten. Consumentenbescherming zou moeten waarborgen dat alle 
consumenten in de ruimere context van de Gemeenschap profiteren van een concurrerende 
markt. Consumentrechten dienen te worden gehandhaafd door de lidstaten, of, indien een 
lidstaat hierin voorziet, door de regulerende instanties ». 
 

 B.23.6.  De wetgever kon dus, zonder afbreuk te doen aan de verplichtingen die de 

richtlijn hem oplegt, zelf toezien op de eerbiediging van de rechten van de consumenten, maar 

hij verkoos de CREG die bevoegdheid toe te vertrouwen en kon, gelet op de 

keuzemogelijkheid waarover hij beschikte, ervoor kiezen eveneens te voorzien in een 

tussenkomst van de Nationale Bank van België en van een lid van het Instituut van de 

Bedrijfsrevisoren. De parlementaire voorbereiding van de bestreden wet toont bovendien aan 
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dat de bepalingen betreffende de tussenkomst van de Nationale Bank van België werden 

aangenomen ingevolge het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State (Parl. St., 

Kamer, 2010-2011, DOC 53-1725/001, p. 62). 

 

 B.23.7.  Het vijfde subonderdeel van het tweede onderdeel van het eerste middel is niet 

gegrond wat de in B.23.1 aangegeven grief betreft. 

 

 B.23.8.  Hetzelfde geldt voor wat de bepalingen van de Gaswet betreft. 

 

 B.23.9.  De verzoekende partij doet niettemin gelden dat artikel 20bis, § 2, tweede lid, 

van de Elektriciteitswet, de verplichting tot publicatie van de indexeringsformules beperkt tot 

de formules die betrekking hebben op de huishoudelijke afnemers, terwijl artikel 15/10bis van 

de Gaswet, ingevoegd bij artikel 82 van de bestreden wet, niet alleen voor de huishoudelijke 

afnemers, maar ook voor de kmo’s in zulk een publicatie voorziet. 

 

 B.23.10.  Aangezien niets dat verschil in behandeling verantwoordt en de parlementaire 

voorbereiding daarentegen aangeeft dat de wetgever uitdrukkelijk wenste dat de in het geding 

zijnde formules ook voor de kmo’s zouden worden gepubliceerd, kan worden aangenomen dat 

de bestreden bepaling een lacune vertoont die mogelijk voortvloeit uit een materiële 

vergissing. Het voormelde artikel 20bis, § 2, tweede lid, ingevoegd bij artikel 29 van de 

bestreden wet, dient dus te worden vernietigd, doch alleen in zoverre het niet voorziet in de 

publicatie van de indexeringsformules voor de levering van elektriciteit aan kmo’s. 

 

 B.23.11.  Aangezien de in B.23.9 gedane vaststelling van de lacune is uitgedrukt in 

voldoende nauwkeurige en volledige bewoordingen om de toepassing van de bestreden 

bepaling toe te laten met inachtneming van de referentienormen op grond waarvan het Hof 

zijn toetsingsbevoegdheid uitoefent, staat het aan de bevoegde rechter en overheid een einde 

te maken aan de schending van die normen. 

 

 B.24.1.  In een zesde subonderdeel van het tweede onderdeel verwijt de verzoekende 

partij artikel 76 van de bestreden wet, dat artikel 15/5duodecies van de Gaswet wijzigt, 

strijdig te zijn met artikel 36 van de richtlijn 2009/73/EG. 
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 B.24.2.1.  Een eerste grief wordt door de verzoekende partij afgeleid uit het feit dat 

artikel 15/5duodecies, § 1, van de Gaswet de Koning, na advies van de CREG, een 

bevoegdheid toekent tot tijdelijke afwijking van de regeling van ontvlechting van de 

eigendomsstructuren (die is opgelegd aan de netbeheerders en die door de CREG wordt 

gecontroleerd), met betrekking tot nieuwe gasinfrastructuur, terwijl artikel 36, lid 7, van de 

richtlijn, die bevoegdheid aan de nationale regulerende instantie zou voorbehouden. 

 

 B.24.2.2.  Artikel 36, lid 7, van de richtlijn 2009/73/EG bepaalt : 

 

 « Artikel 36 – Nieuwe infrastructuur 
 
 […] 
 
 7.  Niettegenstaande lid 3 kunnen de lidstaten bepalen dat de regulerende instantie of het 
Agentschap, naar gelang van het geval, haar of zijn advies over het verzoek om ontheffing aan 
het bevoegde orgaan in de lidstaat voorlegt met het oog op een formeel besluit. Dit advies 
wordt samen met het besluit bekendgemaakt ». 
 

 B.24.2.3.  Uit de bewoordingen van die bepaling blijkt dat de procedure waarin zij 

voorziet de regulerende instantie een adviesbevoegdheid toekent en dat de 

beslissingsbevoegdheid tot het bevoegde orgaan in de lidstaat behoort; de grief berust dus op 

een onjuiste lezing van die bepaling; zij voorziet overigens erin dat het advies en het besluit 

gelijktijdig worden bekendgemaakt, wat veronderstelt dat het advies en het besluit mogelijk 

niet overeenstemmen. 

 

 B.24.3.1.  Een tweede grief wordt door de verzoekende partij afgeleid uit het feit dat 

artikel 15/5duodecies, § 1bis, van de Gaswet bepaalt dat de in B.24.2.1 bedoelde aanvragen 

tot afwijking worden ingediend bij de bevoegde minister, terwijl artikel 36, lid 8, van de 

richtlijn 2009/73/EG bepaalt dat zij worden ingediend bij de nationale regulerende instantie, 

die ze moet toezenden aan de Europese Commissie. 

 

 B.24.3.2.  Artikel 36, lid 8, van de richtlijn 2009/73/EG bepaalt : 

 

 « Artikel 36 – Nieuwe infrastructuur 
 
 […] 
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 8.  De regulerende instantie zendt de Commissie onverwijld na ontvangst een afschrift toe 
van ieder verzoek om ontheffing. Het besluit wordt door de bevoegde instantie onverwijld ter 
kennis van de Commissie gebracht, samen met alle relevante informatie over het besluit. De 
informatie kan in geaggregeerde vorm aan de Commissie worden voorgelegd om haar in staat 
te stellen een gefundeerd besluit te nemen. Deze informatie omvat in het bijzonder : 
 
 a)  de gedetailleerde redenen op grond waarvan de regelgevende instantie of de lidstaat de 
ontheffing heeft verleend of geweigerd, samen met een verwijzing naar lid 1 met inbegrip van 
de/het relevante punt(en) van dat lid waarop dit besluit is gebaseerd, met inbegrip van de 
financiële informatie ter staving van de noodzaak van een ontheffing; 
 
 b)  de analyse van de gevolgen ten aanzien van de mededinging en de efficiënte 
functionering van de interne markt voor aardgas die het verlenen van de ontheffing met zich 
brengt; 
 
 c)  de motivering omtrent de duur en het gedeelte van de totale capaciteit van de 
betrokken gasinfrastructuur waarvoor de ontheffing is verleend; 
 
 d)  indien de ontheffing betrekking heeft op een interconnector, het resultaat van het 
overleg met de betrokken regulerende instanties, en 
 
 e)  de bijdrage van de infrastructuur aan de diversifiëring van de gasvoorziening ». 
 

 B.24.3.3.  Ook al blijkt uit die bepaling dat het de nationale regulerende instantie toekomt 

de Europese Commissie een afschrift toe te zenden van elke aanvraag tot afwijking, toch kan 

niet eruit worden afgeleid dat de aanvragen aan haar moeten worden gericht; de grief berust 

dus op een verkeerde lezing van dat artikel 36, lid 8, met dien verstande overigens dat het het 

orgaan - te dezen de minister - dat de aanvraag ontvangt, toekomt ze toe te zenden aan de 

CREG, opdat deze zich aan die bepaling kan conformeren en een besluit kan nemen over de 

aanvraag tot afwijking, zoals zij daartoe gemachtigd is krachtens artikel 36, lid 3. De grief is 

niet gegrond. 

 

 B.24.3.4.  De verzoekende partij verwijt artikel 15/5duodecies, § 1bis, van de Gaswet 

eveneens dat het bepaalt dat de procedure voor behandeling van de aanvragen tot afwijking is 

vastgelegd bij paragraaf 1ter, die betrekking heeft op de aanvragen betreffende installaties die 

gevestigd zijn op het grondgebied van verschillende lidstaten, en dat het aldus abstractie 

maakt van de procedure waarin artikel 15/5duodecies, § 1, voorziet voor de installaties die op 

het Belgische grondgebied gevestigd zijn. 
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 B.24.3.5.  Artikel 15/5duodecies, §§ 1 tot 4, bepaalt : 

 

 « § 1.  De nieuwe grote aardgasinstallaties, namelijk de interconnecties met de 
buurlanden, de LNG-installaties en de opslaginstallaties evenals de significante 
capaciteitsverhogingen van de bestaande installaties en de wijzigingen van deze installaties ter 
bevordering van de ontwikkeling van nieuwe gasbevoorradingsbronnen, kunnen genieten van 
een afwijking van de bepalingen van dit hoofdstuk en van de bepalingen inzake de tarifaire 
methodologie, met uitzondering van de artikelen 15/7, 15/8 en 15/9. Deze afwijking wordt 
verleend door de Koning, op voorstel van de minister en na advies van de Commissie in de 
mate dat : 
 
 1°  de investering de concurrentie in de aardgaslevering moet versterken en de 
bevoorradingszekerheid moet verbeteren; 
 
 2°  het risiconiveau dat verbonden is aan de investering dusdanig is dat deze investering 
niet gerealiseerd zou zijn als geen afwijking was toegestaan; 
 
 3°  de installatie de eigendom is van een natuurlijke of rechtspersoon die op zijn minst 
qua rechtsvorm gescheiden is van de netbeheerders in wier netwerk die installatie wordt 
gebouwd; 
 
 4°  de tarieven worden geïnd bij de gebruikers van de betrokken installatie; 
 
 5°  de afwijking geen afbreuk doet aan de concurrentie of de goede werking van de 
nationale aardgasmarkt, noch aan de doeltreffendheid van de werking van het net waarmee de 
installatie is verbonden. 
 
 § 1bis.  De aanvraag tot afwijking § 1 wordt ingediend bij de minister die dit behandelt 
op basis van de in §§ 1ter tot 4 vastgelegde procedure. 
 
 § 1ter.  Indien de betreffende installatie gevestigd is op het grondgebied van 
verschillende lidstaten, kan het ACER aan de minister alsook aan de bevoegde overheden van 
de andere betrokken lidstaten een advies voorleggen, dat zij dan als basis voor hun beslissing 
kunnen gebruiken, binnen een termijn van twee maanden vanaf de datum van de ontvangst 
van de aanvraag tot afwijking door de laatste van deze instanties. 
 
 Indien alle betrokken overheden binnen een termijn van zes maanden vanaf de datum van 
de ontvangst van de aanvraag tot afwijking door de laatste van de overheden, hierover tot een 
akkoord komen, dan brengen zij het ACER op de hoogte van hun beslissing. 
 
 Het ACER oefent de verantwoordelijkheden uit die door dit artikel worden toegekend aan 
de betrokken overheden : 
 
 a)  indien alle betrokken instanties niet binnen een termijn van zes maanden vanaf de 
datum waarop de aanvraag tot afwijking door de laatste van deze instanties werd ontvangen, 
tot een akkoord zijn gekomen; of 
 
 b)  op gezamenlijk verzoek van de betrokken overheden. 
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 Alle betrokken overheden kunnen gezamenlijk vragen dat de in het derde lid, a), bedoelde 
termijn wordt verlengd met een duur van maximaal drie maanden. 
 
 Alvorens een beslissing te nemen, raadpleegt het ACER de betrokken overheden en de 
aanvragers. 
 
 § 2.  De afwijking kan gelden voor het geheel of gedeelten van, respectievelijk, de 
nieuwe installatie of de significant verhoogde bestaande installatie. 
 
 Bij de beslissing over de afwijking wordt per geval nagegaan of er voorwaarden gesteld 
moeten worden met betrekking tot de duur van de afwijking en de niet-discriminerende 
toegang tot de infrastructuur. 
 
 Hierbij wordt rekening gehouden met, in het bijzonder, de aan te leggen extra capaciteit 
of de wijziging van de bestaande capaciteit, de looptijd van het project en de nationale 
omstandigheden. 
 
 § 3.  Alvorens een afwijking toe te staan, kan de Koning, op voorstel van de minister en 
na advies van de commissie, de regels en mechanismen vastleggen voor het beheer en de 
toewijzing van capaciteit. De regels vereisen dat alle mogelijke gebruikers van de 
infrastructuur worden uitgenodigd om hun wens duidelijk te maken om capaciteit contractueel 
vast te leggen vóór tot de toewijzing van de capaciteit van de nieuwe infrastructuur wordt 
overgegaan, ook voor hun eigen gebruik. 
 
 De regels voor het congestiebeheer omvatten de verplichting om niet op de markt 
gebruikte capaciteit aan te bieden en vereisen dat de gebruikers van de infrastructuur over de 
capaciteit die zij hebben afgesloten op de secundaire markt kunnen onderhandelen. Bij de 
beoordeling van de in § 1, 1°, 2° en 5°, bedoelde criteria, wordt rekening gehouden met de 
resultaten van deze procedure van toewijzing van capaciteit. 
 
 De beslissing tot afwijking, met inbegrip van de in § 2 bedoelde voorwaarden, wordt 
behoorlijk met redenen omkleed en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, samen met het 
advies van de commissie. 
 
 § 4.  De minister maakt aan de Europese Commissie een afschrift over van elke aanvraag 
tot afwijking, onmiddellijk na de ontvangst hiervan. Hij geeft onverwijld kennis aan de 
Europese Commissie van de beslissing evenals van alle nuttige informatie in verband 
hiermee. Deze informatie kan aan de Europese Commissie in samengevoegde vorm worden 
meegedeeld om haar in staat te stellen om haar beslissing behoorlijk te staven. Deze 
informatie omvat meer bepaald : 
 
 a)  de gedetailleerde redenen op basis waarvan de afwijking werd toegekend of 
afgewezen, evenals een verwijzing naar § 1 waarin het specifieke punt of de relevante punten 
van die paragraaf worden vermeld waarop deze beslissing is gebaseerd, met inbegrip van de 
financiële gegevens die aantonen dat ze noodzakelijk was; 
 
 b)  de uitgevoerde analyse betreffende de gevolgen van de toekenning van de afwijking 
voor de concurrentie en de goede werking van de interne markt voor aardgas; 
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 c)  de redenen ter verantwoording van de duur en het aandeel van de totale capaciteit van 
de betrokken gasinstallatie waarvoor de afwijking wordt toegekend; 
 
 d)  indien de afwijking een interconnectie betreft, het resultaat van het overleg met de 
instanties van de andere betrokken lidstaten van de Europese Unie; en 
 
 e)  de bijdrage van de installatie tot de diversifiëring van de gasbevoorrading. 
 
 Binnen een termijn van twee maanden vanaf de dag volgend op de ontvangst van een 
kennisgeving, kan de Europese Commissie een beslissing nemen waarbij wordt vereist dat de 
beslissing om een afwijking toe te kennen wordt gewijzigd of ingetrokken. Deze termijn van 
twee maanden kan met een bijkomende periode van twee maanden worden verlengd indien de 
Europese Commissie bijkomende informatie vraagt. Deze bijkomende termijn loopt vanaf de 
dag volgend op de dag van de ontvangst van de bijkomende informatie. De aanvankelijke 
termijn van twee maanden kan ook met wederzijds akkoord tussen de Europese Commissie en 
de minister worden verlengd. 
 
 Indien de gevraagde inlichtingen niet binnen de in de aanvraag voorziene termijn worden 
geleverd, wordt de kennisgeving geacht te zijn ingetrokken, tenzij de termijn werd verlengd 
vóór hij was vervallen door het wederzijds akkoord tussen de Europese Commissie en de 
minister, of tenzij de minister de Europese Commissie heeft geïnformeerd, vóór het verlopen 
van de vastgestelde termijn, en door een met redenen omklede verklaring, dat hij de 
kennisgeving als volledig beschouwt. 
 
 De minister schikt zich binnen een termijn van een maand naar de beslissing van de 
Europese Commissie die de wijziging of de intrekking van de beslissing tot afwijking vraagt 
en brengt de Europese Commissie hiervan op de hoogte. 
 
 De goedkeuring van een beslissing tot afwijking door de Europese Commissie vervalt 
twee jaar na de invoering ervan indien de bouw van de installatie nog niet is aangevat, en vijf 
jaar na de invoering ervan indien de installatie nog niet operationeel is, behalve wanneer de 
Europese Commissie beslist dat de vertraging te wijten is aan belangrijke moeilijkheden die 
buiten de controle liggen van de begunstigde van de afwijking ». 
 

 B.24.3.6.  Uit de in B.24.3.5 weergegeven bepalingen blijkt dat artikel 15/5duodecies, 

§ 1, enkel de voorwaarden bepaalt waaraan de nieuwe infrastructuur moet beantwoorden en 

dat de procedure waarin de paragrafen 1ter tot 4 voorzien, betrekking heeft op beide in 

B.24.3.4 bedoelde installatietypes, zodat de grief niet gegrond is. 

 

 B.24.4.1.  Drie andere grieven worden afgeleid uit het feit dat artikel 15/5duodecies, 

§§ 1ter, 3 en 4, van de Gaswet, - weergegeven in B.24.3.5 - de Koning of de bevoegde 

minister bevoegdheden toekent die aan de CREG zouden moeten toebehoren krachtens 

artikel 36, leden 4, 6, 8 en 9, van de richtlijn 2009/73/EG. 
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 B.24.4.2.  Artikel 36, leden 4, 6, 8 en 9, van de voormelde richtlijn bepaalt : 

 

 « Artikel 36 – Nieuwe infrastructuur 
 
 […] 
 
 4.  Wanneer de infrastructuur in kwestie is gelegen op het grondgebied van meer dan één 
lidstaat, kan het Agentschap een advies aan de regulerende instanties van de lidstaten in 
kwestie doen toekomen, op basis waarvan zij een besluit kunnen nemen binnen twee maanden 
vanaf de datum waarop de laatste van de regulerende instanties een verzoek om een 
ontheffing heeft ontvangen. 
 
 Indien alle betrokken regulerende instanties binnen zes maanden vanaf de datum waarop 
de laatste van de regulerende instantie het verzoek om een ontheffing heeft ontvangen, 
overeenstemming hebben bereikt over dit verzoek, stellen zij het Agentschap op de hoogte 
van hun besluit. 
 
 Het Agentschap voert de taken waarmee de regulerende instanties van de betrokken 
lidstaten bij dit artikel worden belast, uit : 
 
 a)  indien alle betrokken regulerende instanties niet in staat zijn gebleken 
overeenstemming te bereiken binnen zes maanden na de datum waarop de laatste van deze 
regulerende instanties het verzoek om ontheffing heeft ontvangen, of 
 
 b)  naar aanleiding van een gezamenlijk verzoek van de betrokken regulerende instanties. 
 
 Alle betrokken regulerende instanties kunnen gezamenlijk verzoeken de in de derde 
alinea, onder a), bedoelde periode met ten hoogste drie maanden te verlengen. 
 
 […] 
 
 6.  Een ontheffing kan gelden voor het geheel of voor gedeelten van de capaciteit van de 
nieuwe infrastructuur, of van de bestaande infrastructuur met aanzienlijk verhoogde 
capaciteit. 
 
 Bij de besluitvorming over de ontheffing wordt per geval nagegaan of er voorwaarden 
gesteld moeten worden met betrekking tot de duur van de ontheffing en de niet-
discriminerende toegang tot de infrastructuur. Bij de vaststelling van deze voorwaarden wordt 
met name rekening gehouden met de aan te leggen extra capaciteit of de wijziging van de 
bestaande capaciteit, de looptijd van het project en de nationale omstandigheden. 
 
 Voordat een ontheffing wordt verleend, besluit de regulerende instantie, over de 
voorschriften en de mechanismen voor het beheer en/of de toewijzing van de capaciteit. De 
voorschriften omvatten de eis dat alle potentiële gebruikers van de infrastructuur wordt 
verzocht hun belangstelling voor het inkopen van capaciteit aan te geven alvorens de 
toewijzing van capaciteit in de nieuwe infrastructuur, inclusief voor eigen gebruik, 
plaatsvindt. De regulerende instantie eist dat de voorschriften voor het congestiebeheer de 
verplichting omvatten om ongebruikte capaciteit op de markt aan te bieden, en eist dat 
gebruikers van de infrastructuur het recht krijgen de door hen ingekochte capaciteit te 
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verhandelen op de secundaire markt. Bij haar beoordeling van de in lid 1, onder a), b) en e), 
van dit artikel bedoelde criteria houdt de regulerende instantie rekening met de resultaten van 
de capaciteitstoewijzingsprocedure. 
 
 Het ontheffingsbesluit, met inbegrip van eventuele voorwaarden als bedoeld in de tweede 
alinea van dit lid, wordt naar behoren met redenen omkleed en wordt gepubliceerd. 
 
 […] 
 
 8.  De regulerende instantie zendt de Commissie onverwijld na ontvangst een afschrift toe 
van ieder verzoek om ontheffing. Het besluit wordt door de bevoegde instantie onverwijld ter 
kennis van de Commissie gebracht, samen met alle relevante informatie over het besluit. De 
informatie kan in geaggregeerde vorm aan de Commissie worden voorgelegd om haar in staat 
te stellen een gefundeerd besluit te nemen. Deze informatie omvat in het bijzonder : 
 
 a)  de gedetailleerde redenen op grond waarvan de regelgevende instantie of de lidstaat de 
ontheffing heeft verleend of geweigerd, samen met een verwijzing naar lid 1 met inbegrip van 
de/het relevante punt(en) van dat lid waarop dit besluit is gebaseerd, met inbegrip van de 
financiële informatie ter staving van de noodzaak van een ontheffing; 
 
 b)  de analyse van de gevolgen ten aanzien van de mededinging en de efficiënte 
functionering van de interne markt voor aardgas die het verlenen van de ontheffing met zich 
brengt; 
 
 c)  de motivering omtrent de duur en het gedeelte van de totale capaciteit van de 
betrokken gasinfrastructuur waarvoor de ontheffing is verleend; 
 
 d)  indien de ontheffing betrekking heeft op een interconnector, het resultaat van het 
overleg met de betrokken regulerende instanties, en 
 
 e)  de bijdrage van de infrastructuur aan de diversifiëring van de gasvoorziening. 
 
 9.  Binnen twee maanden na ontvangst van een kennisgeving kan de Commissie een 
besluit nemen waarbij zij de kennisgevende instanties verzoekt het besluit tot verlening van 
een ontheffing te wijzigen of in te trekken. Deze termijn vangt aan op de dag volgende op die 
van de ontvangst van de kennisgeving. Die termijn van twee maanden kan met twee extra 
maanden worden verlengd indien de Commissie om aanvullende informatie verzoekt. Deze 
termijn vangt aan op de dag volgende op die van de ontvangst van de volledige informatie. De 
termijn van twee maanden kan ook worden verlengd wanneer zowel de Commissie als de 
betrokken regulerende instantie daarmee instemt. 
 
 Wanneer de opgevraagde informatie niet binnen de in het verzoek om informatie 
vastgestelde termijn wordt verstrekt, wordt de kennisgeving geacht te zijn ingetrokken tenzij, 
alvorens die termijn afloopt, de termijn is verlengd met de instemming van zowel de 
Commissie als de regulerende instantie of tenzij de regulerende instantie in een met redenen 
omklede verklaring de Commissie ervan op de hoogte heeft gebracht dat zij de kennisgeving 
als volledig beschouwt. 
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 De regulerende instantie voldoet binnen een termijn van een maand aan het besluit van de 
Commissie om het ontheffingsbesluit te wijzigen of in te trekken en stelt de Commissie 
daarvan in kennis. 
 
 De Commissie eerbiedigt het vertrouwelijke karakter van commercieel gevoelige 
informatie. 
 
 De goedkeuring van een ontheffingsbesluit door de Commissie verliest haar effect twee 
jaar na de vaststelling daarvan wanneer de bouw van de infrastructuur nog niet van start is 
gegaan, en na vijf jaar wanneer de infrastructuur nog niet operationeel is geworden, tenzij de 
Commissie vaststelt dat de vertraging het gevolg is van grote hindernissen die buiten de 
macht liggen van de persoon aan wie de ontheffing is verleend ». 
 

 B.24.4.3.  Ook al gaat het om een onachtzaamheid van de wetgever die de Ministerraad 

als « tikfout » omschrijft, toch zijn de bestreden bepalingen geen correcte omzetting van de 

overeenkomstige bepaling van de richtlijn, zodat het zesde subonderdeel van het tweede 

onderdeel van het eerste middel in die mate gegrond is. Bijgevolg dient artikel 76, 3° en 7°, 

van de bestreden wet te worden vernietigd in zoverre het de paragrafen 1ter, 3 en 4 in 

artikel 15/5duodecies van de Gaswet invoegt. 

 

 B.25.1.  In een zevende subonderdeel van het tweede onderdeel verwijt de verzoekende 

partij artikel 36, 2°, van de bestreden wet, dat artikel 23, § 1, van de Elektriciteitswet aanvult, 

dat het de aan de CREG toegewezen doelstelling die erin bestaat ervoor te zorgen dat de 

afnemers baat hebben bij een efficiënte werking van de markt, beperkt tot de eindafnemers, 

terwijl artikel 36, onder g), van de richtlijn 2009/72/EG, die beperking niet zou bevatten. 

 

 B.25.2.  De afdeling wetgeving van de Raad van State gaf in haar advies aan : 

 

 « Om in overeenstemming te zijn met artikel 36, g), van richtlijn 2009/72/EG moet aan 
het begin van het ontworpen artikel 23, § 1, tweede lid, 7°, het woord ‘ eindafnemers ’ 
vervangen worden door ‘ afnemers ’, en moet op het einde geschreven worden ‘ … en 
bijdragen tot het waarborgen van consumentenbescherming ’ » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, 
DOC 53-1725/001, p. 305). 
 

 B.25.3.  Wellicht wegens onachtzaamheid werd aan die opmerking gevolg gegeven in de 

Nederlandse tekst van artikel 23, § 1, tweede lid, 7°, maar niet in de Franse tekst. Het gaat dus 

om een materiële vergissing die, rekening houdend met de bewoordingen van de richtlijn en 

met de bedoeling van de wetgever, niet verhindert de bestreden bepaling te interpreteren in 

die zin dat zij zich niet tot de eindafnemers beperkt. 
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 B.25.4.  Onder voorbehoud van de in B.25.3 aangegeven interpretatie, is het zevende 

subonderdeel van het tweede onderdeel van het eerste middel niet gegrond. 

 

 B.25.5.  Hetzelfde geldt voor wat de bepalingen van de Gaswet betreft. 

 

 

 Ten aanzien van het tweede middel 

 

 B.26.  Het tweede middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 35 en 37 van de 

richtlijn 2009/72/EG, met de artikelen 39 en 41 van de richtlijn 2009/73/EG, met artikel 14 

van de verordening (EG) nr. 714/2009 en met artikel 13 van de verordening (EG) 

nr. 715/2009. 

 

 

 Eerste onderdeel 

 

 B.27.1.  In een eerste subonderdeel van het eerste onderdeel verwijt de verzoekende partij 

de artikelen 15 en 16 van de bestreden wet, die de artikelen 12, § 2, en 12bis, § 2, invoegen in 

de Elektriciteitswet, in strijd te zijn met artikel 35, leden 4 en 5, en artikel 37, leden 2, 4, 6 en 

10, van de richtlijn 2009/72/EG, en met artikel 14 van de verordening (EG) nr. 714/2009, in 

zoverre de bestreden bepalingen, inzake de tariefmethodologie, een minimaal overleg en een 

wetgevend kader zouden opleggen die afbreuk zouden doen aan haar onafhankelijkheid. 

 

 B.27.2.  Artikel 12, § 2, van de Elektriciteitswet bepaalt : 

 

 « § 2.  Na gestructureerd, gedocumenteerd en transparant overleg met de netbeheerder, 
werkt de commissie de tariefmethodologie uit die deze netbeheerder moet gebruiken voor het 
opstellen van diens tariefvoorstel. 
 
 De tariefmethodologie preciseert onder andere : 
 
 (i)  de definitie van de kostencategorieën die door de tarieven worden gedekt; 
 
 (ii)  de kostencategorieën waarop, in voorkomend geval, de bevorderende regelgeving 
van toepassing is; 
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 (iii)  de regels van de evolutie na verloop van tijd van de kosten bedoeld in (i), met 
inbegrip van de methode voor de bepaling van de parameters die zijn opgenomen in de 
evolutieformule; 
 
 (iv)  de regels voor de toewijzing van de kosten aan de categorieën van netgebruikers; 
 
 (v)  de algemene tariefstructuur en de tariefcomponenten. 
 
 Het overleg met de netbeheerder maakt het voorwerp uit van een akkoord tussen de 
commissie en deze beheerder. Bij gebrek aan een akkoord wordt het overleg ten minste 
gehouden als volgt : 
 
 1°  de commissie stuurt de oproeping voor in § 2, eerste lid, bedoelde 
overlegvergaderingen naar de netbeheerder samen met de documentatie betreffende de 
agendapunten van deze vergaderingen, binnen een redelijk termijn voorafgaand aan de 
vergaderingen in kwestie. De oproeping vermeldt de plaats, de datum en het uur van de 
vergadering, alsook de punten van de dagorde; 
 
 2°  na de vergadering stelt de commissie een ontwerp van proces verbaal op van de 
vergadering waarin de argumenten worden opgenomen die naar voren werden geschoven door 
de verschillende partijen en de vastgestelde punten waarover overeenstemmening en waarover 
geen overeenstemming bestond die zij ter goedkeuring verzendt naar de netbeheerder binnen 
een redelijke termijn na de vergadering; 
 
 3°  binnen een redelijke termijn na de ontvangst van het door de partijen goedgekeurde 
proces-verbaal van de commissie, verstuurt de netbeheerder naar de commissie zijn formeel 
advies over de tariefmethodologie dat het resultaat is van dit overleg, waarbij desgevallend de 
eventuele resterende punten waarover geen overeenstemming werd bereikt worden benadrukt. 
 
 In afwijking van de voorgaande bepalingen, kan de tariefmethodologie worden opgesteld 
door de commissie volgens een vastgestelde procedure van gemeenschappelijk akkoord met 
de netbeheerder op basis van een uitdrukkelijk transparant en niet-discriminerend akkoord ». 
 

 Artikel 12bis, § 2, is, mutatis mutandis, identiek. 

 

 B.27.3.  Artikel 37, lid 2, van de richtlijn 2009/72/EG heeft zelf het kader van het overleg 

op tariefvlak vastgesteld. Het bepaalt : 

 
 « Artikel 37 - Taken en bevoegdheden van de regulerende instantie 
 
 1.  De regulerende instantie heeft de volgende taken : 
 
 a)  vaststellen of goedkeuren, volgens transparante criteria, van transmissie- of 
distributietarieven of de berekeningsmethodes hiervoor; 
 
 […] 
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 Bij de uitvoering van haar taken als bedoeld in lid 1, raadpleegt de regulerende instantie 
de transmissiesysteembeheerders en werkt zij eventueel nauw samen met andere betrokken 
nationale instanties, zonder daarbij afbreuk te doen aan hun onafhankelijkheid, onverminderd 
hun eigen specifieke bevoegdheden en overeenkomstig de beginselen van betere regelgeving. 
 
 […] ». 
 

 De wetgever heeft dezelfde beginselen in acht genomen (Parl. St., Kamer, 2010-2011, 

DOC 53-1725/001, p. 44). 

 

 B.27.4.  Rekening houdend met hetgeen is gezegd in B.27.3, kunnen noch het 

voorafgaande overleg met het oog op het sluiten van een akkoord tussen de partijen, noch het 

minimale overleg bij gebrek aan een dergelijk akkoord worden beschouwd als een aantasting 

van de onafhankelijkheid van de CREG, maar blijken zij de uiting te zijn van een beginsel van 

behoorlijk bestuur dat de uitoefening van haar tariefbevoegdheid geenszins beperkt, 

aangezien, bij gebrek aan een akkoord tussen de partijen, artikel 12, § 2, vierde lid, de CREG 

toelaat de tariefmethodologie zelf vast te stellen. De verplichting die bij die gelegenheid op 

haar rust, namelijk het de netbeheerders mogelijk maken te beschikken over een « redelijke 

termijn » om hun advies mee te delen, blijkt niet overdreven, ermee rekening houdend dat die 

beheerders een dergelijk advies niet op nuttige wijze zouden kunnen uitbrengen zonder te 

hebben kunnen beschikken over de nodige tijd om studies uit te voeren teneinde met name 

hun prestaties en de waarde ervan te kunnen evalueren. 

 

 B.27.5.  De verzoekende partij bekritiseert ook de bestreden bepalingen in zoverre zij het 

overleg waarin zij voorzien, voorbehouden aan de netbeheerders, met uitsluiting van de 

gebruikers ervan. 

 

 De Ministerraad voert ten onrechte de niet-ontvankelijkheid van die grief aan, niet-

ontvankelijkheid die steunt op de ontstentenis van belang van de verzoekende partij : 

aangezien die laatste doet blijken van het vereiste belang om de vernietiging van de bestreden 

bepalingen te vorderen, is de exceptie niet gegrond. 

 

 Voor het overige kunnen de bestreden bepalingen niet strijdig worden geacht met de 

aangevoerde bepalingen ten aanzien van de rol van de netgebruikers, aangezien, enerzijds, uit 

de overweging 36 van de richtlijn 2009/72/EG blijkt dat het bepalen van die rol wordt 

overgelaten aan de lidstaten en, anderzijds, in het algemeen, de nationale regulerende 
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instanties zelf worden verzocht te waken over de naleving van de consumentenrechten 

(overweging 51 van de richtlijn 2009/72/EG). De regels inzake de ontvlechting van de 

eigendomsstructuren die ter zake zijn opgelegd door het recht van de Europese Unie, kunnen 

overigens voorkomen dat sommige netgebruikers worden bevoordeeld door de banden die zij 

met de netbeheerders zouden hebben. 

 

 B.27.6.  De verzoekende partij verwijt de bestreden bepalingen ten slotte erin te voorzien 

dat de tariefmethodologie de kostencategorieën moet preciseren waarop de stimulerende 

regelgeving betrekking heeft (artikel 12, § 2, tweede lid, ii), en artikel 12bis, § 2, tweede lid, 

ii), van de Elektriciteitswet). 

 

 Artikel 37, lid 8, van de richtlijn 2009/72/EG geeft het doel van de stimulerende 

regelgevingen aan : 

 

 « Artikel 37 - Taken en bevoegdheden van de regulerende instantie 
 
 […] 
 
 8.  Bij de vaststelling of goedkeuring van de tarieven of methoden en de 
balanceringsdiensten zorgen de regulerende instanties ervoor dat de transmissie- en 
distributiesysteembeheerders passende stimulansen krijgen, zowel op korte als op lange 
termijn, om de efficiëntie te verbeteren, de marktintegratie en de leverings- en 
voorzieningszekerheid te versterken en verwante onderzoeksactiviteiten te ondersteunen ». 
 

 Uit die bepaling kan worden afgeleid dat de nationale regulerende instanties ertoe 

gehouden zijn te voorzien in stimulerende maatregelen, maar zij machtigt de lidstaten niet 

ertoe te bepalen op welke kosten die maatregelen betrekking hebben. 

 

 B.27.7.  Het eerste subonderdeel van het eerste onderdeel van het tweede middel is 

derhalve gegrond in zoverre het betrekking heeft op de artikelen 12, § 2, tweede lid, ii), en 

12bis, § 2, tweede lid, ii), van de Elektriciteitswet. 

 

 B.27.8.  Hetzelfde geldt voor de bepalingen van de Gaswet. 

 

 B.27.9.  Bijgevolg dienen de artikelen 15 en 16 van de bestreden wet te worden 

vernietigd in zoverre ze artikel 12, § 2, tweede lid, ii), en artikel 12bis, § 2, tweede lid, ii), van 

de Elektriciteitswet wijzigen en dienen de artikelen 71 en 72 van de bestreden wet te worden 
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vernietigd in zoverre ze respectievelijk artikel 15/5bis, § 2, tweede lid, ii), en artikel 15/5ter, 

§ 2, tweede lid, ii), van de Gaswet wijzigen. 

 

 B.28.1.  In een tweede subonderdeel van het eerste onderdeel verwijt de verzoekende 

partij de artikelen 15 en 16 van de bestreden wet, die de artikelen 12, § 3, eerste lid, en 12bis, 

§ 3, eerste lid, van de Elektriciteitswet wijzigen, in strijd te zijn met de bepalingen van de 

richtlijn 2009/72/EG die de onafhankelijkheid van de nationale regulerende instantie 

waarborgen, in zoverre zij de CREG ertoe verplichten aan de Kamer van 

volksvertegenwoordigers een ontwerp van tariefmethodologie voor te leggen. 

 

 B.28.2.  Artikel 12, § 3, van de Elektriciteitswet bepaalt : 

 

 « § 3.  De commissie deelt haar ontwerp van tariefmethodologie, het geheel van de 
stukken met betrekking tot het overleg met de netbeheerder alsook alle documenten die zij 
noodzakelijk acht voor de motivering van haar beslissing met betrekking tot de 
tariefmethodologie mee aan de Kamer van volksvertegenwoordigers, met inachtneming van 
de vertrouwelijkheid van de commercieel gevoelige informatie met betrekking tot de 
leveranciers of de netgebruikers, de persoonsgegevens en/of de gegevens waarvan de 
vertrouwelijkheid beschermd wordt krachtens bijzondere wetgeving. 
 
 De commissie publiceert op haar website de toepasselijke tariefmethodologie, het geheel 
van de stukken met betrekking tot het overleg met de netbeheerder en alle documenten die zij 
nuttig acht voor de motivering van haar beslissing betreffende de tariefmethodologie, met 
inachtneming van de vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige gegevens betreffende de 
leveranciers of de netgebruikers, persoonsgegevens en/of gegevens waarvan de 
vertrouwelijkheid wordt beschermd krachtens bijzondere wetgeving ». 
 

 Artikel 12bis, § 3, is, mutatis mutandis, identiek. 

 

 B.28.3.  De bestreden bepalingen zijn niet van dien aard dat zij afbreuk doen aan de 

onafhankelijkheid van de CREG, aangezien de verplichting waarin zij voorzien, is beperkt tot 

een mededelingsplicht die geen enkele beperking van de bevoegdheden van de CREG 

impliceert en die past in de parlementaire controle die de Kamer van volksvertegenwoordigers 

uitoefent over de overheden; de memorie van toelichting van het wetsontwerp dat de 

bestreden wet is geworden stelt te dezen die verplichting in de volgende bewoordingen voor : 

 

 « Dit artikel voorziet eveneens dat de CREG verplicht is om de Kamer van 
volksvertegenwoordigers op de hoogte te stellen van zijn methodologieontwerp door hem een 
kopie van dit ontwerp over te maken. De Kamer van volksvertegenwoordigers kan deze 
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documenten in een parlementaire commissie onderzoeken en kan een verslag opstellen 
waarbij zorg wordt gedragen voor de naleving van de vertrouwelijkheid van de commercieel 
gevoelige en/of persoonsgegevens » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1725/001, p. 45). 
 

 Overweging 34 van de richtlijn 2009/72/EG heeft de uitoefening van een dergelijke 

controle zelf aanvaard : 

 

 « Om de interne markt voor elektriciteit goed te laten functioneren, moeten de 
energieregulators besluiten kunnen nemen over alle relevante reguleringskwesties en moeten 
zij volledig onafhankelijk zijn van alle andere publieke of particuliere belangen. Dit sluit 
rechterlijke toetsing en parlementair toezicht overeenkomstig het constitutionele recht van de 
lidstaten niet uit ». 
 

 B.28.4.  Het tweede subonderdeel van het tweede onderdeel van het tweede middel is niet 

gegrond. 

 

 B.28.5.  Hetzelfde geldt voor de bepalingen van de Gaswet. 

 

 B.29.1.  In een derde subonderdeel van het eerste onderdeel verwijt de verzoekende partij 

de artikelen 15 en 16 van de bestreden wet, die de artikelen 12, § 4, eerste lid, eerste zin, en 

12bis, § 4, eerste lid, eerste zin, van de Elektriciteitswet wijzigen, in strijd te zijn met de 

artikelen 35, lid 4, en 37, leden 1, 4, 6, onder a), en 10, van de richtlijn 2009/72/EG, door haar 

ertoe te verplichten haar methodes inzake de totstandkoming van de tariefmethodologie zes 

maanden op voorhand aan de netbeheerders mee te delen en in zoverre zij aldus een injunctie 

van de Regering in de uitoefening van de bevoegdheden van de CREG vormen. 

 

 B.29.2.  Artikel 12, § 4, eerste lid, van de Elektriciteitswet bepaalt : 

 

 « § 4.  De tariefmethodologie die is vastgesteld krachtens § 3 en die van toepassing is op 
de vaststelling van het tariefvoorstel wordt meegedeeld aan de netbeheerder ten laatste zes 
maanden vóór de datum waarop het tariefvoorstel moet worden ingediend bij de commissie. 
De wijzingen moeten gemotiveerd worden ». 
 

 Artikel 12bis, § 4, eerste lid, is, mutatis mutandis, identiek. 
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 B.29.3.  Dergelijke bepalingen vormen geen injunctie die de wetgever aan de CREG zou 

richten en de onafhankelijkheid van de CREG zou kunnen bedreigen. Zij passen in het 

perspectief van artikel 37, lid 2, van de richtlijn 2009/72/EG en van de « beginselen van 

betere regelgeving » waarnaar reeds is verwezen in B.15.4, in zoverre zij het de netbeheerders 

mogelijk maken te beschikken over de nodige tijd om evenwichtige tarieven voor te stellen. 

 

 B.29.4.  Het derde subonderdeel van het eerste onderdeel van het tweede middel is niet 

gegrond. 

 

 B.29.5.  Hetzelfde geldt voor de bepalingen van de Gaswet. 

 

 B.30.1.  In een vierde subonderdeel van het eerste onderdeel verwijt de verzoekende 

partij de artikelen 15 en 16 van de bestreden wet, die de artikelen 12, §§ 7 en 8, en 12bis, §§ 7 

en 8, van de Elektriciteitswet wijzigen, in strijd te zijn met de artikelen 35, leden 4 en 5, en 

37, leden 1, 4, onder a), 6 en 10, van de richtlijn 2009/72/EG, in zoverre de bestreden 

bepalingen afbreuk zouden doen aan haar onafhankelijkheid door haar een procedure voor de 

goedkeuring van de tarieven en een regeling van voorlopige tarieven op te leggen. Aan de 

netbeheerders en de aan hen verbonden gebruikers zouden zij daarnaast een voordeel 

toekennen dat discriminerend is ten opzichte van de andere gebruikers en de consumenten. 

 

 B.30.2.  Artikel 12, §§ 7 en 8, van de Elektriciteitswet bepaalt : 

 

 « § 7.  De commissie onderzoekt het tariefvoorstel, beslist over de goedkeuring van deze 
en deelt haar gemotiveerde beslissing mee aan de netbeheerder met inachtneming van de 
invoerings- en goedkeuringsprocedure voor de tarieven. 
 
 § 8.  De invoerings- en goedkeuringsprocedure voor de tariefvoorstellen maakt het 
voorwerp uit van een akkoord tussen de commissie en de netbeheerder. Bij gebrek aan een 
akkoord, is de procedure de volgende : 
 
 1°  de netbeheerder dient binnen een redelijke termijn voor het einde van het laatste jaar 
van elke lopende gereguleerde periode zijn tariefvoorstel in, vergezeld van het budget, voor 
de volgende gereguleerde periode in de vorm van het rapporteringsmodel dat vastgesteld 
wordt door de commissie overeenkomstig § 5; 
 
 2°  het tariefvoorstel, vergezeld van het budget, wordt per drager en tegen 
ontvangstbevestiging in drie exemplaren overgezonden aan de commissie. De netbeheerder 
zendt eveneens een elektronische versie over op basis waarvan de commissie, indien nodig, 
het tariefvoorstel, vergezeld van budget, kan bewerken; 
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 3°  binnen een redelijke termijn na ontvangst van het tariefvoorstel, vergezeld van het 
budget, bevestigt de commissie aan de netbeheerder per brief per drager met 
ontvangstbevestiging, evenals per e-mail, de volledigheid van het dossier of bezorgt zij hem 
een lijst van bijkomende inlichtingen die het moet verstrekken. Binnen een redelijke termijn, 
na ontvangst van de hierboven bedoelde brief waarin hem bijkomende inlichtingen werden 
gevraagd, verstrekt de netbeheerder aan de commissie in drie exemplaren per brief per drager 
met ontvangstbevestiging deze inlichtingen. De netbeheerder bezorgt eveneens een 
elektronische versie van de antwoorden en bijkomende gegevens aan de commissie; 
 
 4°  binnen een redelijke termijn na ontvangst van het tariefvoorstel bedoeld in 2° of, in 
voorkomend geval, binnen een redelijke termijn na ontvangst van de antwoorden en de 
bijkomende inlichtingen van de netbeheerder, bedoeld in 3°, brengt de commissie de 
netbeheerder per brief per drager en tegen ontvangstbevestiging op de hoogte van haar 
beslissing tot goedkeuring van zijn voorstel of van haar ontwerp van beslissing tot weigering 
van het betrokken tariefvoorstel, vergezeld van het betrokken budget. 
 
 In haar ontwerp van beslissing tot weigering van het tariefvoorstel, vergezeld van het 
budget, geeft de commissie op gemotiveerde wijze aan welke punten de netbeheerder moet 
aanpassen om een beslissing tot goedkeuring van de commissie te verkrijgen. De commissie 
heeft de bevoegdheid om aan de netbeheerder te vragen om zijn tariefvoorstel te wijzigen om 
ervoor te zorgen dat dit proportioneel is en op niet-discriminerende wijze wordt toegepast; 
 
 5°  indien de commissie het tariefvoorstel, vergezeld van het budget, van de netbeheerder 
afwijst in haar ontwerp van beslissing tot weigering van het tariefvoorstel, vergezeld van het 
budget, kan de netbeheerder, binnen een redelijke termijn na de ontvangst van dit ontwerp van 
beslissing zijn bezwaren hieromtrent meedelen aan de commissie. 
 
 Deze bezwaren worden per drager en tegen ontvangstbevestiging overhandigd aan de 
commissie, alsook in elektronische vorm. 
 
 Op zijn verzoek wordt de netbeheerder, binnen een redelijke termijn na ontvangst van het 
ontwerp van beslissing tot weigering van het tariefvoorstel, vergezeld van het budget, gehoord 
door de commissie. 
 
 Desgevallend, dient de netbeheerder, binnen een redelijke termijn na ontvangst van het 
ontwerp van beslissing tot weigering van het tariefvoorstel, vergezeld van het budget, per 
drager en tegen ontvangstbevestiging in drie exemplaren, zijn aangepast tariefvoorstel, 
vergezeld van het budget, in bij de commissie. De netbeheerder bezorgt eveneens een 
elektronische kopie aan de commissie. 
 
 Binnen een redelijke termijn na verzending door de commissie van het ontwerp van de 
beslissing tot weigering van het tariefvoorstel, vergezeld van het budget, of, in voorkomend 
geval, binnen een redelijke termijn na ontvangst van de bezwaren en het aangepaste 
tariefvoorstel, vergezeld van het budget, brengt de commissie de netbeheerder per brief per 
drager en tegen ontvangstbevestiging, evenals elektronisch, op de hoogte van haar beslissing 
tot goedkeuring of weigering van het in voorkomend geval aangespaste tariefvoorstel, 
vergezeld van het budget. 
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 6°  indien de netbeheerder zijn verplichtingen niet nakomt binnen de termijnen zoals 
bepaald in de punten 1° tot 5°, of indien de commissie een beslissing heeft genomen tot 
weigering van het tariefvoorstel, vergezeld van het budget, of van het aangepaste 
tariefvoorstel, vergezeld van het aangepaste budget, zijn voorlopige tarieven van kracht tot 
alle bezwaren van de netbeheerder of van de commissie zijn uitgeput of totdat over de 
twistpunten tussen de commissie en de netbeheerder een akkoord wordt bereikt. De 
commissie is bevoegd om te besluiten tot passende compenserende maatregelen na overleg 
met de netbeheerder indien de definitieve tarieven afwijken van de tijdelijke tarieven; 
 
 7°  in geval van overgang naar nieuwe diensten en/of een aanpassing van bestaande 
diensten kan de netbeheerder binnen de gereguleerde periode aan de commissie een 
geactualiseerde tariefvoorstel ter goedkeuring voorleggen. Dit geactualiseerd tariefvoorstel 
houdt rekening met het door de commissie goedgekeurde tariefvoorstel, zonder de integriteit 
van de bestaande tariefstructuur te wijzigen. 
 
 Het geactualiseerde voorstel wordt ingediend door de netbeheerder en door de commissie 
behandeld overeenkomstig de geldende procedure, bedoeld in de punten 1° tot 6°, met dien 
verstande dat de bedoelde termijnen gehalveerd worden; 
 
 8°  indien er zich tijdens een gereguleerde periode uitzonderlijke omstandigheden 
voordoen, onafhankelijk van de wil van de netbeheerder, kan deze op elk ogenblik binnen de 
gereguleerde periode een gemotiveerde vraag tot herziening van zijn tariefvoorstel ter 
goedkeuring voorleggen aan de commissie voor wat de komende jaren van de gereguleerde 
periode betreft. 
 
 De gemotiveerde vraag tot herziening van het tariefvoorstel wordt door de netbeheerder 
ingediend en door de commissie behandeld overeenkomstig de toepasselijke procedure 
bedoeld in de voorafgaande punten 1° tot 6°, met dien verstande dat de bedoelde termijnen 
gehalveerd worden; 
 
 9°  de commissie past, onverminderd haar mogelijkheid om de kosten te controleren in 
het licht van de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, het niveau van de door 
de netbeheerder toegepaste toeslagen aan alle wijzigingen van openbare dienstverplichtingen 
aan, met name gewestelijke, die op hem van toepassing zijn binnen de drie maanden na het 
verzenden door de netbeheerder van dergelijke wijzigingen. De netbeheerder zendt deze 
wijzigingen zo spoedig mogelijk over aan de commissie zodra ze in werking zijn getreden; 
 
 10°  de commissie publiceert op haar website, op een transparante wijze, de stand van 
zaken van de goedkeuringsprocedure van de tariefvoorstellen evenals, in voorkomend geval, 
de tariefvoorstellen die neergelegd worden door de netbeheerders ». 
 

 Artikel 12bis, §§ 7 en 8, is, mutatis mutandis, identiek. 

 

 B.30.3.  De bestreden bepalingen passen in het perspectief van artikel 37, lid 2, van de 

richtlijn 2009/72/EG en van de « beginselen van betere regelgeving » waarnaar reeds is 

verwezen. Geen enkele van de voorschriften ervan doet afbreuk aan de 

beslissingsbevoegdheid van de CREG; de voorwaarden inzake termijn en motivering waarin 
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zij voorzien in de procedure voor de goedkeuring van de tarieven, vormen de uiting van een 

beginsel van behoorlijk bestuur en kunnen het nemen van adequate beslissingen bevorderen. 

Die moeten worden genomen met inaanmerkingneming van, met name, de kosten die de 

netbeheerders dragen, zoals wordt aangegeven in overweging 36 van de richtlijn 2009/72/EG. 

Een dergelijke vereiste veronderstelt dat de beheerder beschikt over redelijke termijnen 

teneinde die te kunnen evalueren. 

 

 B.30.4.  De artikelen 12, § 8, 6°, en 12bis, § 8, 6°, van de Elektriciteitswet bepalen 

weliswaar de gevallen waarin de voorlopige tarieven zullen worden toegepast en de duur van 

de toepassing ervan in bewoordingen die nauwkeuriger zijn dan die van artikel 37, lid 10, van 

de richtlijn 2009/72/EG, dat bepaalt : 

 

 « Artikel 37 - Taken en bevoegdheden van de regulerende instantie 
 
 […] 
 
 10.  […] In geval van vertraging bij de vaststelling van transmissie- en distributietarieven 
hebben de regulerende instanties de bevoegdheid om transmissie- en distributietarieven en de 
berekeningswijzen hiervan voorlopig vast te stellen of goed te keuren en een besluit te nemen 
over passende compensatiemaatregelen indien de definitieve transmissie- en 
distributietarieven of berekeningswijzen afwijken van deze voorlopige tarieven of 
berekeningswijzen ». 
 

 Er kan evenwel worden aanvaard dat de wetgever, na procedures voor de totstandkoming 

van de tarieven en het minimale overleg in de bestreden bepalingen te hebben ingevoerd, in 

het licht daarvan de « [gevallen] van vertraging bij de vaststelling van […] tarieven » bedoeld 

in artikel 37, lid 10, en de toepassingsduur van de voorlopige tarieven kon preciseren : 

aangezien die procedures de vaststelling van de tarieven binnen redelijke termijnen kunnen 

waarborgen, vermocht de wetgever zich ertoe te beperken alleen te voorzien in de toepassing 

van voorlopige tarieven tot de toepassing van definitieve tarieven. 

 

 B.30.5.  Het argument van de Ministerraad volgens hetwelk de verzoekende partij niet 

zou doen blijken van een belang bij het middel wanneer zij de bestreden bepalingen verwijt 

alleen te voorzien in een overleg tussen de CREG en de netbeheerders, dient om dezelfde 

motieven als die welke zijn vermeld in B.27.5, te worden verworpen. 
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 Inhoudelijk is het argument van de verzoekende partij evenmin gegrond, aangezien, zoals 

eveneens in B.27.5 is aangegeven, de rechten van de consumenten en van de netgebruikers 

worden beschermd door de CREG. 

 

 B.30.6.  Het vierde subonderdeel van het tweede onderdeel van het tweede middel is niet 

gegrond. 

 

 B.30.7.  Hetzelfde geldt voor de bepalingen van de Gaswet. 

 

 B.31.1.  In een tweede onderdeel verwijt de verzoekende partij de artikelen 15 en 16 van 

de bestreden wet, die de artikelen 12, §§ 5 en 14, en 12bis, §§ 5 en 14, van de 

Elektriciteitswet wijzigen, in strijd te zijn met de artikelen 35, leden 4 en 5, en 37, leden 1, 4 

en 6, onder b), van de richtlijn 2009/72/EG, in zoverre de bestreden bepalingen de CREG 

ertoe zouden verplichten « richtsnoeren » na te leven. 

 

 B.31.2.  Artikel 12, §§ 5 en 14, van de Elektriciteitswet bepaalt : 

 

 « § 5.  De commissie stelt de tariefmethodologie op met inachtneming van volgende 
richtsnoeren : 
 
 1°  de tariefmethodologie moet exhaustief en transparant zijn, teneinde het de 
netbeheerder mogelijk te maken om zijn tariefvoorstel op deze enkele basis op te stellen. Het 
bevat de elementen die verplicht moeten voorkomen in het tariefvoorstel. Het definieert 
rapporteringsmodellen die moeten worden gebruikt door de netbeheerder; 
 
 2°  de tariefmethodologie moet toelaten om het geheel van de kosten op efficiënte wijze 
te dekken die noodzakelijk of efficiënte zijn voor de uitvoering van de wettelijke of 
reglementaire verplichtingen die op de netbeheerder rusten alsook voor de uitoefening van 
zijn activiteit van beheer van het transmissienet of netten met een transmissiefunctie; 
 
 3°  de tariefmethodologie stelt het aantal jaren van de gereguleerde periode vast dat 
aanvangt op 1 januari. De jaarlijkse tarieven die hieruit voortvloeien worden bepaald bij 
toepassing van de voor die periode toepasselijke tariefmethodologie; 
 
 4°  de tariefmethodologie maakt de evenwichtige ontwikkeling mogelijk van het 
transmissienet en de netten met een transmissiefunctie, in overeenstemming met het 
ontwikkelingsplan van de netbeheerder bedoeld in artikel 13 en de investeringsplannen zoals 
in voorkomend geval goedgekeurd door de bevoegde overheden; 
 
 5°  de eventuele criteria voor de verwerping van bepaalde kosten zijn niet-discriminerend 
en transparant; 
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 6°  de tarieven zijn niet-discriminerend en proportioneel. Zij respecteren een transparante 
toewijzing van de kosten; 
 
 7°  de structuur van de tarieven bevordert het rationeel gebruik van energie en 
infrastructuren; 
 
 8°  de verschillende tarieven zijn uniform op het grondgebied dat door het net van de 
netbeheerder bediend wordt; 
 
 9°  de normale vergoeding van in de gereguleerde activa geïnvesteerde kapitalen moet de 
netbeheerder in staat stellen om de noodzakelijke investeringen voor de uitoefening van zijn 
opdrachten te verwezenlijken. 
 
 In geval van onderscheid in behandeling van de kapitalen of van de duur van de 
afschrijvingen tussen de netbeheerders, wordt het onderscheid naar behoren gemotiveerd door 
de commissie; 
 
 10°  de compensatiediensten van de onevenwichten van de Belgische regelzone worden 
op de meest kostefficiënte wijze verzekerd en leveren aan de gebruikers van het net geëigende 
stimuli opdat zij hun injectie en hun afname in evenwicht brengen. De met deze diensten 
verbonden tarieven zijn billijk, niet discriminerend en gebaseerd op objectieve criteria; 
 
 11°  de netto kosten voor de openbare dienstverplichtingen die worden opgelegd door 
deze wet, het decreet of de ordonnantie en hun uitvoeringsbesluiten, worden verrekend in de 
tarieven op een transparante en niet-discriminerende wijze, conform de toepasselijke 
wettelijke en reglementaire bepalingen; 
 
 12°  de belastingen, alsook de taksen en bijdragen van alle aard en de toeslagen die 
worden opgelegd door deze wet en haar uitvoeringsbesluiten, het decreet of de ordonnantie en 
hun uitvoeringsbesluiten, worden toegevoegd aan de tarieven op transparante en niet-
discriminerende wijze, rekening houdend met de toepasselijke wettelijke en reglementaire 
bepalingen; 
 
 13°  de aankopen van goederen en diensten die verricht worden met inachtneming van de 
wetgeving inzake overheidsopdrachten worden verondersteld te zijn verricht aan de 
marktprijs, onder voorbehoud van, desgevallend, de beoordelingsbevoegdheid van de 
commissie en zonder afbreuk te doen, wat de ondersteunende diensten betreft, aan de 
bepalingen van artikel 12quinquies; 
 
 14°  de methodologie bepaalt de nadere regels voor de integratie en controle van de 
gestrande kosten bestaande uit de niet-gekapitaliseerde lasten voor het aanvullend pensioen of 
het pensioen van de publieke sector, die worden betaald aan personeelsleden die een 
gereguleerde elektriciteitstransmissieactiviteit of voor elektriciteitstransmissie bedoelde 
activiteit hebben verricht, die verschuldigd zijn voor de jaren vóór de liberalisering krachtens 
statuten, collectieve arbeidsovereenkomsten of andere voldoende geformaliseerde 
overeenkomsten, die werden goedgekeurd vóór 30 april 1999, of die worden betaald aan hun 
rechthebbenden of vergoed aan hun werkgever door een netbeheerder, die in de tarieven 
kunnen worden opgenomen; 
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 15°  de saldi alsook hun verdeling over de volgende gereguleerde periodes worden 
bepaald op transparante en niet-discriminerende wijze; 
 
 16°  er wordt rekening gehouden met de bestaande objectieve verschillen tussen 
transmissienetbeheerders die niet kunnen worden weggewerkt op initiatief van de 
netbeheerder. 
 
 Iedere beslissing die gebruik maakt van vergelijkende technieken integreert kwalitatieve 
parameters en is gebaseerd op homogene, transparante, betrouwbare gegevens en gegevens 
die gepubliceerd zijn of integraal mededeelbaar zijn in de motivering van de beslissing van de 
commissie. 
 
 Het redelijk karakter van de kosten wordt beoordeeld door vergelijking met de 
overeenstemmende kosten van bedrijven die een vergelijkbare activiteit hebben onder 
vergelijkbare omstandigheden en rekening houdend met de reglementaire of gereguleerde 
specificiteit die bestaan onder andere in de uitgevoerde internationale vergelijkingen; 
 
 17°  de tarieven voor het gebruik van het transmissienet of voor de netten met een 
transmissiefunctie, die van toepassing zijn op productie-eenheden, kunnen verschillen naar 
gelang van de technologie van deze eenheden en van de datum van de ingebruikname ervan. 
Deze tarieven worden bepaald rekening houdend met ieder criterium dat door de commissie 
relevant wordt geacht, zoals een benchmarking met de buurlanden, teneinde 's lands 
bevoorradingszekerheid door een daling van de concurrentiekracht van de betrokken 
productie-eenheden niet in het gedrang te brengen. In het tariefvoorstel vergezeld van het 
budget bedoeld in § 8, motiveert de netbeheerder deze verschillen; 
 
 18°  de productiviteitsinspanningen die eventueel aan de netbeheerder worden opgelegd, 
mogen op lange of op korte termijn de veiligheid van personen en goederen noch de 
continuïteit van de levering in het gedrang brengen; 
 
 19°  de kruissubsidiëring tussen gereguleerde en niet-gereguleerde activiteiten is niet 
toegelaten; 
 
 20°  de tarieven moedigen de netbeheerder aan om de prestaties te verbeteren, de 
integratie van de markt en de bevoorradingszekerheid te bevorderen alsook aan onderzoek en 
ontwikkeling te doen die nodig zijn voor zijn activiteiten; 
 
 21°  de tarieven voor noodelektriciteit voor de kwalitatieve 
warmtekrachtkoppelinginstallaties die op het transmissienet of op netten met een 
transmissiefunctie aangesloten zijn, worden opgenomen bij de tarieven voor de 
ondersteunende diensten. Deze tarieven zijn voornamelijk afhankelijk van het 
elektriciteitsverbruik voor de nood- en onderhoudsbehoeften van de 
warmtekrachtkoppelinginstallaties; 
 
 22°  wat de uitbreidingen van installaties of nieuwe installaties voor de transmissie van 
elektriciteit erkend als zijnde van nationaal of Europees belang betreft, kan de 
tariefmethodologie bedoeld in § 2 specifieke bepalingen voorzien inzake vergoeding van de 
kapitalen die noodzakelijk zijn voor de financiering ervan, die gunstiger zijn dan de normale 
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vergoeding van de kapitalen bedoeld in § 5, 9°, alsook specifieke bepalingen inzake de 
dekking van de kosten teneinde hun realisatie te bevorderen en teneinde hun ontwikkeling op 
lange termijn mogelijk te maken. 
 
 Worden erkend als van nationaal of Europees belang, de investeringen gerealiseerd door 
de netbeheerder die bijdragen tot ‘s lands bevoorradingszekerheid en/of de optimalisatie van 
de werking van grensoverschrijdende interconnecties met in voorkomend geval 
faseverdraaiende transformatoren en die alzo de ontwikkeling vergemakkelijken van de 
nationale en Europese interne markt of die bijdragen tot de nationale opvang van productie op 
basis van hernieuwbare energiebronnen die ofwel rechtstreeks zijn aangesloten op het 
transmissienet ofwel onrechtstreeks via de distributienetten. De investeringen van nationaal of 
Europees belang betreffen de installaties die : 
 
 -  bestaande verbindingen versterken of nieuwe verbindingen creëren van het net beheerd 
door de netbeheerder met behulp van de technologie van gelijkstroom (DC); 
 
 -  bestaande verbindingen versterken of nieuwe verbindingen creëren beheerd door de 
netbeheerder die zijn gelegen in mariene gebieden over dewelke België haar rechtsmacht 
uitoefent; 
 
 -  bestaande grensoverschrijdende interconnectoren versterken of nieuwe 
grensoverschrijdende interconnectoren creëren of die voortkomen uit de uitbreiding van de 
capaciteit van deze interconnectoren; 
 
 23°  de kosten bedoeld in de punten 11°, 12° en 14°, de financiële lasten, de kosten voor 
de ondersteunende diensten en de andere kosten dan deze bedoeld in § 2 (ii) worden niet 
onderworpen aan een bevorderende regelgeving; 
 
 24°  de tarieven strekken ertoe een juist evenwicht te bieden tussen de kwaliteit van de 
gepresteerde diensten en de prijzen die door de eindafnemers worden gedragen. 
 
 De commissie kan de kosten van de netbeheerder toetsen aan de toepasselijke wettelijke 
en reglementaire bepalingen. 
 
 […] 
 
 § 14.  Tegen de door de commissie vastgestelde tariefmethodologie alsook tegen de door 
haar genomen beslissingen betreffende de tariefvoorstellen in uitvoering van deze 
tariefmethodologie, kan een beroep worden ingesteld door elke persoon die een belang 
aantoont bij het hof van beroep te Brussel met toepassing van artikel 29bis. 
 
 Zulk beroep kan onder andere worden ingesteld indien : 
 
 -  de beslissing van de commissie de richtsnoeren bedoeld in dit artikel niet in acht neemt; 
 
 -  de beslissing van de commissie niet in overeenstemming is met het algemene 
energiebeleid, zoals gedefinieerd in de Europese, federale en gewestelijke wet- en 
regelgeving; 
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 -  de beslissing van de commissie niet de noodzakelijke middelen waarborgt voor de 
realisatie van de investeringen van de netbeheerder en de instandhouding van de 
infrastructuur of de uitvoering van haar wettelijke opdracht ». 
 

 Artikel 12bis, §§ 5 en 14, is, mutatis mutandis, identiek. 

 

 B.31.3.  Artikel 35, lid 4, van de richtlijn 2009/72/EG waarborgt de onafhankelijkheid 

van de nationale regulerende instanties, maar maakt het de regeringen van de lidstaten 

mogelijk om, binnen de daarin bepaalde perken, « algemene beleidsrichtsnoeren » te 

definiëren. 

 

 Het bepaalt : 

 

 « Artikel 35 - Aanwijzing en onafhankelijkheid van regulerende instanties 
 
 […] 
 
 4.  De lidstaten waarborgen de onafhankelijkheid van de regulerende instantie en zorgen 
ervoor dat zij haar bevoegdheid op onpartijdige en transparante wijze uitoefent. Te dien einde 
waken de lidstaten erover dat de regulerende instantie, bij de uitvoering van de 
reguleringstaken die haar bij deze richtlijn en de aanverwante wetgeving zijn opgelegd : 
 
 a)  juridisch gescheiden en functioneel onafhankelijk is van enige andere publieke of 
particuliere entiteit; 
 
 b)  ervoor zorgt dat haar personeel en de personen die belast zijn met haar beheer : 
 
 i)  onafhankelijk zijn van marktbelangen, en 
 
 ii)  bij het verrichten van de reguleringstaken geen directe instructies verlangen of 
ontvangen van regeringen of andere publieke of particuliere entiteiten. Eventuele nauwe 
samenwerking met andere bevoegde nationale instanties of de toepassing van algemene 
beleidsrichtsnoeren van de overheid die geen verband houden met de in artikel 37 genoemde 
reguleringstaken, worden door dit voorschrift onverlet gelaten ». 
 

 B.31.4.  De memorie van toelichting van het wetsontwerp dat de bestreden wet is 

geworden, geeft het doel aan dat de wetgever nastreefde met de aanneming van de bepalingen 

betreffende de richtsnoeren : 

 

 « De door dit artikel voorziene algemene richtsnoeren […] zijn gebaseerd op deze die 
voorzien zijn in andere Lidstaten van de Europese Unie, met name in Frankrijk en in 
Duitsland alsook op de ervaring van België ter zake sedert de vrijmaking van de 
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elektriciteitsmarkt. Zij houden rekening met de opmerkingen geformuleerd door de afdeling 
wetgeving van de Raad van State in haar advies nr. 49.570/3 van 31 mei 2011 teneinde de 
volledige onafhankelijkheid van de CREG te garanderen. 
 
 Zij hebben met name tot doel om de dekking van het geheel van de kosten te waarborgen 
die noodzakelijk zijn voor de TNB voor het efficiënt beheer van zijn net alsook voor de 
evenwichtige ontwikkeling van dit net. 
 
 […] 
 
 In lijn met het Derde Energiepakket alsook met richtlijn 2009/28/EG, beogen deze 
richtsnoeren eveneens om het rationeel energiegebruik alsook de productie van elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen te promoten door de mogelijkheid van verschillende tarieven 
voor het gebruik van het transmissienet volgens de energiemix van de elektriciteitsproductie-
installaties te voorzien. Richtlijn 2009/72/EG stelt aldus als een van de doelstellingen van de 
reguleringsautoriteit deze vast van ‘ de toegang van nieuwe productiecapaciteit tot het net 
vergemakkelijken, met name door de belemmeringen voor de toegang van nieuwkomers op de 
markt en van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen weg te nemen ’. 
Richtlijn 2009/28/EG verplicht eveneens de Lidstaten tot aanname van maatregelen om de 
toegang tot en de aansluiting op elektriciteitsnetten van nieuwe productie-eenheden die 
gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen te faciliteren. Voor de toepassing van 
verschillende tarieven wordt door de CREG rekening gehouden met ieder pertinent criterium, 
zoals het algemene energiebeleid alsook met alle heffingen of belastingen die in België reeds 
werden opgelegd aan de verschillende productie-eenheden. 
 
 Deze richtsnoeren begunstigen tevens de bescherming van de consumenten. De tarieven 
moeten aldus gericht zijn op het aanbieden van een juist evenwicht tussen de kwaliteit van de 
geleverde diensten en de prijzen gedragen door de eindgebruikers » (Parl. St., Kamer, 2010-
2011, DOC 53-1725/001, pp. 43-44). 
 

 B.31.5.1.  Er dient te worden nagegaan of de verschillende aspecten van de in de door de 

CREG bestreden bepalingen opgenomen richtsnoeren afbreuk doen aan haar bevoegdheden of 

aan haar onafhankelijkheid. 

 

 B.31.5.2.  In zoverre zij bepalen dat de tariefmethodologie exhaustief en transparant moet 

zijn, sluiten de bestreden bepalingen aan bij de vereiste van transparantie geformuleerd in het 

voormelde artikel 35, lid 4, eerste alinea, eerste zin, van de richtlijn 2009/72/EG, dat vereist 

dat de tarieven worden vastgesteld volgens transparante criteria, en bij een beginsel van 

behoorlijk bestuur dat veronderstelt dat de netbeheerders hun tariefvoorstellen kunnen 

uitwerken terwijl zij beschikken over alle daartoe noodzakelijke elementen. 

 

 B.31.5.3.  In zoverre zij bepalen dat de tariefmethodologie het mogelijk moet maken alle 

kosten van de beheerder te dekken, impliceren de bestreden bepalingen niet, in tegenstelling 
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tot wat de verzoekende partij aanvoert, dat de tarieven kosten dekken die niet noodzakelijk 

zouden zijn of geen kosten dekken die dat wel zouden zijn, aangezien die bepalingen de 

kosten beogen « die noodzakelijk […] zijn voor de uitvoering van de wettelijke of 

reglementaire verplichtingen die op de netbeheerder rusten ». Zelfs los van het feit dat de 

artikelen 12, § 8, 8°, en 12bis, § 8, 8°, van de Elektriciteitswet het de beheerder mogelijk 

maken om aan de CREG een aanvraag tot herziening van haar tariefvoorstel voor te leggen 

« indien er zich […] uitzonderlijke omstandigheden voordoen », waardoor rekening kan 

worden gehouden met kosten die noodzakelijk zouden blijken, staat het aan de CREG het 

noodzakelijke karakter van die kosten te beoordelen. Indien dat karakter vaststaat, dienen die 

kosten door de tarieven te worden gedekt. 

 

 B.31.5.4.  In zoverre zij erin voorzien dat de tarieven rekening houden met de nettokosten 

van de bij de wetten en reglementen opgelegde opdrachten van openbare dienst, beletten de 

bestreden bepalingen de CREG niet om, in het licht van wat die opdrachten veronderstellen, 

na te gaan hoe de netbeheerders die kosten doorberekenen in hun tarieven; aangezien die 

opdrachten van openbare dienst door de gewesten kunnen worden gedefinieerd, kan de 

federale wetgever overigens niet worden verweten dat niet te hebben gedaan. 

 

 B.31.5.5.  In zoverre zij erin voorzien dat de bij de wet en reglementen opgelegde 

belastingen, taksen, bijdragen en toeslagen aan de tarieven worden toegevoegd, beletten de 

bestreden bepalingen de CREG niet erover te waken dat de netbeheerders zich houden aan de 

bepalingen die die financiële lasten vaststellen; de begrippen belastingen, taksen, bijdragen en 

toeslagen in die bepalingen kunnen overigens niet als onduidelijk worden aangemerkt, 

aangezien de wetten en reglementen de financiële lasten bepalen waarmee rekening moet 

worden gehouden en de CREG overigens, zoals de Ministerraad vaststelt, ervaring heeft met 

die begrippen. 

 

 B.31.5.6.  In zoverre zij erin voorzien dat de tariefmethodologie wordt vastgesteld door te 

veronderstellen dat de aankopen van goederen en diensten die verricht worden met 

inachtneming van de wetgeving inzake overheidsopdrachten aan de marktprijs zijn verricht, 

vormen de bestreden bepalingen geen tussenkomst van de wetgever in de tariefbevoegdheid 

van de CREG : aangezien het zowel aan de CREG als aan de netbeheerders staat rekening te 

houden met de wetgeving op de overheidsopdrachten en zich daaraan te houden, is het in de 

bestreden bepalingen opgenomen vermoeden verantwoord. 
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 B.31.5.7.  In zoverre zij erin voorzien dat de saldi en de verdeling ervan over de volgende 

gereguleerde periodes op transparante en niet-discriminerende wijze worden bepaald, zijn de 

bestreden bepalingen in overeenstemming met het hiervoor aangehaalde 

transparantievereiste : zij beperken zich ertoe aan te geven hoe de eventuele saldi moeten 

worden bepaald; zij houden geenszins in dat de saldi noodzakelijkerwijs worden verdeeld 

over de volgende gereguleerde periodes en beletten de CREG niet haar bevoegdheid ten 

aanzien van de eventuele verdeling ervan uit te oefenen. 

 

 B.31.5.8.  In zoverre zij erin voorzien dat de technieken voor de vergelijking van de 

netbeheerders waarvan de CREG gebruik maakt om haar beslissingen te nemen, 

« kwalitatieve parameters » omvatten en steunen op homogene, transparante, betrouwbare en 

in de motivering van die beslissingen vermelde gegevens, sluiten de bestreden bepalingen aan 

bij artikel 3, lid 3, van de richtlijn 2009/72/EG en bij bijlage I ervan, die vereist dat de 

consument met name beschikt over kwalitatieve diensten en homogene, transparante, 

betrouwbare en bekendgemaakte gegevens; de bestreden bepalingen beperken de keuze van 

de door de CREG gebruikte parameters niet, en de gegevens die zij op grond van artikel 38 

van de voormelde richtlijn kan verkrijgen, kunnen voor haar noodzakelijke vergelijkende 

kwalitatieve gegevens zijn. In zoverre zij vereisen dat de vergelijkingen gebeuren onder 

bedrijven met een soortgelijke activiteit onder vergelijkbare omstandigheden, steunen de 

bestreden bepalingen evenzo op het hiervoor vermelde vereiste van homogeniteit, waarbij de 

vergelijking van situaties die niet met elkaar vergelijkbaar zijn, niet verantwoord is. De 

grieven in verband met de invorderingen door de distributienetbeheerders van de kosten met 

betrekking tot de opdrachten van openbare dienst en de belastingen, taksen, bijdragen en 

toeslagen en de grieven in verband met de stimulerende regelgevingen dienen ten slotte op 

dezelfde wijze te worden beantwoord als in B.27.6, B.31.5.4 en B.31.5.5. 

 

 B.31.5.9.  In zoverre zij ten slotte erin voorzien dat de tarieven voor noodelektriciteit 

worden opgenomen bij de tarieven voor de ondersteunende diensten, doen de bestreden 

bepalingen geen afbreuk aan de bevoegdheden van de CREG : de opname van de tarieven 

voor noodelektriciteit van de installaties op basis van hernieuwbare energiebronnen en 

warmtekrachtkoppeling in de tariefmethodologie vormt immers een stimulans voor de 

bevordering van de hernieuwbare energiebronnen overeenkomstig de richtlijn 2009/28/EG 

van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 « ter bevordering van het gebruik 

van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van 
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Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG », waarvan de overwegingen 22 en 27 

bepalen : 

 

 « (22)  Om de doelstellingen van deze richtlijn te kunnen verwezenlijken, dienen de 
Gemeenschap en de lidstaten aanzienlijke financiële middelen uit te trekken voor onderzoek 
en ontwikkeling op het gebied van technologieën voor energie uit hernieuwbare bronnen. Het 
Europees Instituut voor innovatie en technologie dient met name hoge prioriteit te geven aan 
het onderzoek en de ontwikkeling van technologieën op het gebied van energie uit 
hernieuwbare bronnen. 
 
 […] 
 
 (27)  Overheidssteun is nodig om de doelstellingen van de Gemeenschap in verband met 
de uitbreiding van de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen te 
verwezenlijken, vooral zolang de elektriciteitsprijzen op de interne markt niet de volledige 
milieu- en sociale kosten en voordelen van de gebruikte energiebronnen weerspiegelen ». 
 

 Hoewel het juist is dat, zoals de verzoekende partij aangeeft, de installaties voor 

warmtekrachtkoppeling niet uitdrukkelijk worden beoogd door de voormelde 

richtlijn 2009/28/EG, is die energie, zoals de Ministerraad aangeeft, wanneer zij wordt 

geproduceerd met behulp van hernieuwbare energiebronnen, hernieuwbare energie in de zin 

van artikel 2, onder a), van die richtlijn. 

 

 B.31.6.  Het tweede onderdeel van het tweede middel is niet gegrond. 

 

 B.31.7.  Hetzelfde geldt voor de bepalingen van de Gaswet. 

 

 

 Derde onderdeel 

 

 B.32.1.  In een eerste subonderdeel van het derde onderdeel verwijt de verzoekende partij 

de artikelen 15 en 16 van de bestreden wet, die de artikelen 12, § 4, tweede lid, en 12bis, § 4, 

tweede lid, van de Elektriciteitswet wijzigen, in strijd te zijn met de artikelen 35, leden 4 en 5, 

en 37, leden 2, 4, 6 en 10, van de richtlijn 2009/72/EG, in zoverre de bestreden bepalingen 

voorzien in de onveranderlijkheid van de tariefmethodologieën tijdens de gereguleerde 

periode en in zoverre, behoudens de instemming van de netbeheerders, de in de methodologie 

aangebrachte wijzigingen alleen van toepassing kunnen zijn vanaf de volgende tariefperiode. 
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 B.32.2.  Artikel 12, § 4, tweede lid, van de Elektriciteitswet bepaalt : 

 

 « Deze tariefmethodologie blijft van toepassing gedurende de hele tariefperiode, met 
inbegrip van de eindbalans die betrekking heeft op deze periode. Wijzigingen aangebracht 
tijdens de periode aan de tariefmethodologie, conform de bepalingen van § 2, zijn slechts van 
toepassing vanaf de volgende tariefperiode, behoudens uitdrukkelijk transparant en niet-
discriminerend akkoord tussen de commissie en de netbeheerder ». 
 

 Artikel 12bis, § 4, tweede lid, is, mutatis mutandis, identiek. 

 

 B.32.3.  Uit artikel 37, leden 6 en 8, van de richtlijn 2009/72/EG vloeit voort dat de 

nationale regulerende instanties ertoe gehouden zijn, enerzijds, te voorzien in stimulerende 

maatregelen op lange termijn om de netbeheerders met name ertoe aan te moedigen de 

prestaties en de voorzieningszekerheid te verbeteren en, anderzijds, de tariefmethodologieën 

voldoende op voorhand vóór de inwerkingtreding ervan te bepalen. Die bepalingen impliceren 

dat de netbeheerders moeten kunnen overgaan tot langetermijninvesteringen en derhalve de 

zekerheid moeten hebben over een bepaalde stabiliteit of voorzienbaarheid van de prijzen en 

van de tariefmethodologieën. Die vereiste van voorzienbaarheid, reeds aanwezig in 

richtlijn 2003/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 « betreffende 

gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en houdende intrekking 

van Richtlijn 96/92/EG - Verklaringen met betrekking tot ontmantelings- en 

afvalbeheeractiviteiten » (artikel 23, lid 2), verantwoordt de onveranderlijkheid van de 

tarieven tijdens de gereguleerde periode en die onveranderlijkheid kan zelfs de consument 

beschermen overeenkomstig artikel 3, lid 3, van de richtlijn 2009/72/EG. Zij vormt geen 

onevenredige maatregel, aangezien het nieuwe artikel 12, § 8, 9°, van de Elektriciteitswet het 

mogelijk maakt de tariefmethodologie tijdens de gereguleerde periode aan te passen teneinde 

rekening te houden met nieuwe openbaredienstverplichtingen of op verzoek van de 

netbeheerders, wanneer zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen of nieuwe diensten 

worden aangeboden of de bestaande diensten worden gewijzigd. 

 

 B.32.4.  Het akkoord van de netbeheerders waarvan de toepassing van een wijziging van 

de tariefmethodologieën tijdens de gereguleerde periode afhankelijk is, kan aan hen geen 

voorrecht geven dat discriminerend zou zijn ten opzichte van de netgebruikers en de  
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consumenten, daar die laatstgenoemden niet gebonden zijn aan de investeringsvereisten en de 

voorzieningszekerheid waaraan de netbeheerders gebonden zijn. 

 

 B.32.5.  Het eerste subonderdeel van het derde onderdeel van het tweede middel is niet 

gegrond. 

 

 B.32.6.  Hetzelfde geldt voor de bepalingen van de Gaswet. 

 

 B.33.1.  In een tweede subonderdeel van het derde onderdeel verwijt de verzoekende 

partij de artikelen 15 en 16 van de bestreden wet, die de artikelen 12, § 9, en 12bis, § 9, van 

de Elektriciteitswet wijzigen, in strijd te zijn met de artikelen 35, leden 4 en 5, en 37, leden 2, 

4, 6 en 10, van de richtlijn 2009/72/EG, in zoverre zij de onveranderlijkheid van de tarieven 

zouden opleggen, alsook de verplichting om de continuïteit van de tarieven te verzekeren 

tijdens de volgende gereguleerde periodes. 

 

 B.33.2.  Artikel 12, § 9, van de Elektriciteitswet bepaalt : 

 

 « § 9.  De commissie stelt een tariefmethodologie op en oefent haar tariefbevoegdheid uit 
om aldus een stabiele en voorzienbare regulering te bevorderen die bijdraagt tot de goede 
werking van de vrijgemaakte markt en die de financiële markt in staat stelt om met een 
redelijke zekerheid de waarde van de netbeheerder te bepalen. Ze waakt over het behoud van 
de continuïteit van de beslissingen die zij heeft genomen in de loop van de voorgaande 
gereguleerde periodes, onder andere inzake de waardering van de gereguleerde activa ». 
 

 Artikel 12bis, § 9, is, mutatis mutandis, identiek. 

 

 B.33.3.  De grief is niet gegrond om de in B.32.3 en B.32.4 aangegeven redenen. 

 

 B.33.4.  Het tweede subonderdeel van het derde onderdeel van het tweede middel is niet 

gegrond. 

 

 B.33.5.  Hetzelfde geldt voor de bepalingen van de Gaswet. 

 

 B.34.1.  In een derde subonderdeel van het derde onderdeel verwijt de verzoekende partij 

artikel 21 van de bestreden wet, dat artikel 13, § 3, van de Elektriciteitswet aanvult, in strijd te 
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zijn met de artikelen 35, leden 4 en 5, en 37, lid 6, van de richtlijn 2009/72/EG, in zoverre het 

de minister mogelijk maakt een herziening van de tariefmethodologieën aan te vragen. 

 

 B.34.2.  Artikel 13, § 3, van de Elektriciteitswet bepaalt : 

 

 « § 3.  Indien de commissie, na raadpleging van de netbeheerder, vaststelt dat de 
investeringen voorzien in het ontwikkelingsplan de netbeheerder niet in de mogelijkheid 
stellen om op een adequate en doeltreffende wijze aan de capaciteitsbehoeften te voldoen, kan 
de minister de netbeheerder verplichten om het ontwikkelingsplan aan te passen teneinde aan 
deze situatie te verhelpen binnen een redelijke termijn. Deze aanpassing gebeurt 
overeenkomstig de procedure bepaald in § 1, eerste lid. 
 
 De minister kan bovendien aan de commissie vragen om zich uit te spreken over de 
noodzaak om al dan niet de met toepassing van artikel 12 vastgestelde tariefmethodologieën 
om de financieringsmiddelen van de overwogen investeringen te waarborgen te herzien ». 
 

 B.34.3.  De bevoegdheid waarover de minister beschikt krachtens de bestreden bepaling, 

is hem toegekend teneinde de financiering van de aangegane investeringen te verzekeren; in 

de memorie van toelichting wordt erop gewezen dat de betrokken investeringen de 

investeringen zijn die de netbeheerder realiseert om de voorzieningszekerheid van het land te 

waarborgen : 

 

 « Teneinde toe te laten aan de TNB om zijn ontwikkelingsplan te realiseren en in het 
bijzonder het geheel van noodzakelijke investeringen om de bevoorradingszekerheid van 
elektriciteit te kunnen garanderen, voorziet dit artikel, in de lijn van het advies van de afdeling 
wetgeving van de Raad van State nr. 49.570/3 van 31 mei 2011, in de mogelijkheid van de 
minister die energie onder zijn bevoegdheid heeft om aan de CREG te vragen zich uit te 
spreken over de noodzakelijkheid om de methodologie die zij vaststelt op het gebied van 
tarifering, teneinde de financiering van deze investeringen te verzekeren. 
 
 Het past, bij de lezing van het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State 
nr. 49.570/3 van 31 mei 2011, op te merken dat deze bepaling het gevolg is van een 
samenkomen van de bevoegdheden van de regering en van de CREG : de eerste treedt op 
basis van zijn bevoegdheden inzake bevoorradingszekerheid op en de tweede is bevoegd 
inzake tarieven. Deze bepaling garandeert, verre van het aantasten van de onafhankelijkheid 
van de CREG, het optreden van de minister tot wiens bevoegdheden energie behoort voor de 
bevoorradingszekerheid waarbij ten volle de bevoegdheden van de CREG gerespecteerd 
worden » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1725/001, p. 49). 
 

 Daar het monitoren van de voorzieningszekerheid ressorteert onder de lidstaten krachtens 

artikel 3, lid 1, van de richtlijn 2005/89/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

18 januari 2006 inzake maatregelen om de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening en de 
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infrastructuurinvesteringen te waarborgen en artikel 4 van de richtlijn 2009/72/EG, en 

rekening houdend met de overwegingen 5 en 25 van de voormelde richtlijn 2009/72/EG, heeft 

de wetgever geen onverantwoorde maatregel genomen door de minister toe te staan op 

zodanige wijze te handelen dat die zekerheid wordt gewaarborgd. 

 

 B.34.4.  Het derde subonderdeel van het derde onderdeel van het tweede middel is niet 

gegrond. 

 

 B.34.5.  Hetzelfde geldt voor de bepalingen van de Gaswet. 

 

 B.35.1.  In een vierde subonderdeel van het derde onderdeel verwijt de verzoekende partij 

de artikelen 15 en 16 van de bestreden wet, die de artikelen 12, § 8, 7°, 8° en 9°, en 12bis, § 8, 

7°, 8° en 9°, van de Elektriciteitswet wijzigen, in strijd te zijn met de artikelen 35, leden 4 en 

5, en 37, leden 1, 4, onder a), 6 en 10, van de richtlijn 2009/72/EG, in zoverre die bestreden 

bepalingen het de netbeheerders mogelijk maken aan de CREG een voorstel te richten tot 

wijziging van de tarieven gedurende de gereguleerde periode, hetgeen afbreuk zou doen aan 

de bevoegdheden en aan de beslissingsbevoegdheid van de CREG. 

 

 B.35.2.  Artikel 12, § 8, 7°, 8° en 9°, van de Elektriciteitswet bepaalt : 

 

 « § 8.  De invoerings- en goedkeuringsprocedure voor de tariefvoorstellen maakt het 
voorwerp uit van een akkoord tussen de commissie en de netbeheerder. Bij gebrek aan een 
akkoord, is de procedure de volgende : 
 
 […] 
 
 7°  in geval van overgang naar nieuwe diensten en/of een aanpassing van bestaande 
diensten kan de netbeheerder binnen de gereguleerde periode aan de commissie een 
geactualiseerde tariefvoorstel ter goedkeuring voorleggen. Dit geactualiseerd tariefvoorstel 
houdt rekening met het door de commissie goedgekeurde tariefvoorstel, zonder de integriteit 
van de bestaande tariefstructuur te wijzigen. 
 
 Het geactualiseerde voorstel wordt ingediend door de netbeheerder en door de commissie 
behandeld overeenkomstig de geldende procedure, bedoeld in de punten 1° tot 6°, met dien 
verstande dat de bedoelde termijnen gehalveerd worden; 
 
 8°  indien er zich tijdens een gereguleerde periode uitzonderlijke omstandigheden 
voordoen, onafhankelijk van de wil van de netbeheerder, kan deze op elk ogenblik binnen de 
gereguleerde periode een gemotiveerde vraag tot herziening van zijn tariefvoorstel ter 
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goedkeuring voorleggen aan de commissie voor wat de komende jaren van de gereguleerde 
periode betreft. 
 
 De gemotiveerde vraag tot herziening van het tariefvoorstel wordt door de netbeheerder 
ingediend en door de commissie behandeld overeenkomstig de toepasselijke procedure 
bedoeld in de voorafgaande punten 1° tot 6°, met dien verstande dat de bedoelde termijnen 
gehalveerd worden; 
 
 9°  de commissie past, onverminderd haar mogelijkheid om de kosten te controleren in 
het licht van de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, het niveau van de door 
de netbeheerder toegepaste toeslagen aan alle wijzigingen van openbare dienstverplichtingen 
aan, met name gewestelijke, die op hem van toepassing zijn binnen de drie maanden na het 
verzenden door de netbeheerder van dergelijke wijzigingen. De netbeheerder zendt deze 
wijzigingen zo spoedig mogelijk over aan de commissie zodra ze in werking zijn getreden ». 
 

 Artikel 12bis, § 8, 7°, 8° en 9°, is, mutatis mutandis, identiek. 

 

 B.35.3.  Uit de voormelde artikelen 12, § 8, 7°, 8° en 9°, en 12bis, § 8, 7°, 8° en 9°, blijkt 

dat de omstandigheden waarin de netbeheerder een herziening van de tarieven tijdens de 

tariefperiode kan aanvragen, beperkt zijn tot de hypothese van de invoering van nieuwe 

diensten of de aanpassing van bestaande diensten en tot de hypothese van uitzonderlijke 

omstandigheden. Een dergelijke mogelijkheid, verantwoord door de noodzaak om het de 

beheerder mogelijk te maken de in B.32.3 beoogde investeringen te financieren die hij doet 

met het oog op de verbetering van de prestaties en de voorzieningszekerheid, doet geen 

afbreuk aan de bevoegdheden van de CREG, aangezien zij haar bevoegdheid inzake de 

eindbeslissing behoudt. 

 

 B.35.4.  De bij de artikelen 12, § 8, 9°, en 12bis, § 8, 9°, aan de CREG opgelegde 

verplichting om de tarieven aan te passen volgens de opdrachten van openbare dienst vloeit 

harerzijds voort uit het feit dat zij, krachtens artikel 36, onder h), van de richtlijn 2009/72/EG, 

ertoe gehouden is maatregelen te nemen teneinde een hoog niveau van universele en openbare 

dienstverlening te verzekeren. 

 

 B.35.5.  Ten slotte kan het gegeven dat een herzieningsaanvraag alleen kan worden 

ingediend door de netbeheerders, met uitsluiting van de consumenten en de gebruikers, het 

discriminerende karakter van de bestreden maatregel niet aantonen, om de reeds in B.32.4 

aangegeven redenen. 
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 B.35.6.  Het vierde subonderdeel van het derde onderdeel van het tweede middel is niet 

gegrond. 

 

 B.35.7.  Hetzelfde geldt voor de bepalingen van de Gaswet. 

 

 

 Vierde onderdeel 

 

 B.36.1.  In een vierde onderdeel verwijt de verzoekende partij de artikelen 15 en 16 van 

de bestreden wet, die de artikelen 12, § 14, en 12bis, § 14, van de Elektriciteitswet wijzigen, 

in strijd te zijn met de artikelen 35, leden 1 en 4, en 37, leden 2, eerste alinea, 6 en 17, van de 

richtlijn 2009/72/EG, in zoverre de bestreden bepalingen het mogelijk maken tegen de 

beslissingen van de CREG beroepen in te stellen voor jurisdictionele organen die de 

discretionaire beoordelingen van de onafhankelijke overheid die de CREG is, ter discussie 

kunnen stellen, hetgeen afbreuk zou doen aan het beginsel van de scheiding der machten. 

 

 B.36.2.  Artikel 12, § 14, van de Elektriciteitswet bepaalt : 

 

 « § 14.  Tegen de door de commissie vastgestelde tariefmethodologie alsook tegen de 
door haar genomen beslissingen betreffende de tariefvoorstellen in uitvoering van deze 
tariefmethodologie, kan een beroep worden ingesteld door elke persoon die een belang 
aantoont bij het hof van beroep te Brussel met toepassing van artikel 29bis. 
 
 Zulk beroep kan onder andere worden ingesteld indien : 
 
 -  de beslissing van de commissie de richtsnoeren bedoeld in dit artikel niet in acht neemt; 
 
 -  de beslissing van de commissie niet in overeenstemming is met het algemene 
energiebeleid, zoals gedefinieerd in de Europese, federale en gewestelijke wet- en 
regelgeving; 
 
 -  de beslissing van de commissie niet de noodzakelijke middelen waarborgt voor de 
realisatie van de investeringen van de netbeheerder en de instandhouding van de 
infrastructuur of de uitvoering van haar wettelijke opdracht ». 
 

 Artikel 12bis, § 14, heeft dezelfde draagwijdte. 

 

 B.36.3.  Die bepalingen dienen te worden gelezen in samenhang met artikel 29bis van 

dezelfde wet, dat niet is gewijzigd en dat bepaalt : 
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 « § 1.  Elke persoon die een belang aantoont kan bij het hof van beroep te Brussel, 
zetelend zoals in kort geding, een beroep instellen tegen alle beslissingen van de commissie, 
waaronder die welke hierna worden opgesomd : 
 
 […] 
 
 § 2.  De grond van de zaak wordt voorgelegd aan het hof van beroep van Brussel dat 
uitspraak doet met volle rechtsmacht ». 
 

 B.36.4.  De bevoegdheid met volle rechtsmacht waarover het Hof van Beroep te Brussel 

beschikt om uitspraak te doen over de beroepen waarin de bestreden bepalingen voorzien, 

maakt het dat Hof van Beroep niet mogelijk zich te begeven op het terrein van de 

opportuniteit, wat onverenigbaar zou zijn met de beginselen die de verhoudingen regelen 

tussen het bestuur en de rechtscolleges. 

 

 Zij maakt het dat Hof daarentegen mogelijk de beslissingen van de CREG te vernietigen 

en te herzien, uitspraak te doen over de grond van het geschil door de externe en interne 

wettigheid van die beslissingen na te gaan en door te onderzoeken of die in feite gegrond zijn, 

uitgaan van correcte juridische kwalificaties en niet kennelijk onevenredig zijn in het licht van 

de aan de CREG voorgelegde elementen. 

 

 De uitoefening van een dergelijke controle tast het beginsel van de scheiding der machten 

niet aan. 

 

 B.36.5.  De onafhankelijkheid van de CREG wordt evenmin bedreigd door de bestreden 

bepalingen, aangezien de richtlijn 2009/72/EG, krachtens welke de onafhankelijkheid van de 

nationale regulerende instanties wordt gewaarborgd, zelf erin voorziet dat hun beslissingen 

het voorwerp kunnen uitmaken van een « beroep […] bij een instantie die onafhankelijk is 

van de betrokken partijen en van regeringen » door de benadeelde partijen (artikel 37, lid 17). 

Overweging 34 geeft in dat verband aan : 

 

 « Om de interne markt voor elektriciteit goed te laten functioneren, moeten de 
energieregulators besluiten kunnen nemen over alle relevante reguleringskwesties en moeten 
zij volledig onafhankelijk zijn van alle andere publieke of particuliere belangen. Dit sluit 
rechterlijke toetsing en parlementair toezicht overeenkomstig het constitutionele recht van de 
lidstaten niet uit. [...] ». 
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 B.36.6.  De CREG voert ten onrechte aan dat de bestreden bepalingen discriminaties 

onder de rechtzoekenden zouden teweegbrengen naar gelang van de voordelen die zij halen 

uit haar beslissingen en hun hoedanigheid. De beroepen staan, krachtens die bepalingen, 

immers open voor « elke persoon die een belang aantoont » en het staat aan de rechter na te 

gaan of dat belang al dan niet aangetoond is. Er kan evenmin sprake zijn van discriminatie 

onder rechtzoekenden naargelang zij zijn onderworpen aan een beroepsregeling die al dan niet 

voldoet aan het beginsel van de scheiding der machten, aangezien in B.36.4 is aangetoond dat 

de bij de bestreden wet bepaalde regeling daarmee in overeenstemming is. 

 

 B.36.7.  Het vierde onderdeel van het tweede middel is niet gegrond. 

 

 B.36.8.  Hetzelfde geldt voor de bepalingen van de Gaswet. 

 

 

 Vijfde onderdeel 

 

 B.37.1.  In een vijfde onderdeel verwijt de verzoekende partij artikel 4, 6°, van de 

bestreden wet, dat artikel 4, § 5, van de Elektriciteitswet wijzigt, in strijd te zijn met de 

artikelen 35, leden 4 en 5, en 37, leden 2, eerste alinea, en 6, onder a) en b), van de 

richtlijn 2009/72/EG, in zoverre de bestreden bepalingen voorzien in een steunmechanisme 

voor de nieuwkomers dat afbreuk zou doen aan haar tariefbevoegdheid en aan het beginsel 

van niet-retroactiviteit en dat discriminerend zou zijn. 

 

 B.37.2.  Artikel 4, § 5, van de Elektriciteitswet bepaalt : 

 

 « Voor de nieuwe productie-installaties waarvan de productievergunninghouder in het 
voorgaande jaar, alleen of met de installaties van vennootschappen die met hem zijn 
verbonden, niet meer dan 5 % van de totale productie in de Belgische regelzone heeft 
geproduceerd, en voor zover zij niet vallen onder het toepassingsgebied van artikel 7 of van 
gelijkwaardige gewestelijke mechanismes voor de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare 
energiebronnen of kwalitatieve warmtekrachtkoppeling, is de prijs voor de compensatie van 
kwartuuronevenwichten kleiner dan 125 MWh, gebaseerd op de benoemingen, gelijk aan de 
marktreferentieprijs, waarop een correctiefactor wordt toegepast voor de eerste vijfenzeventig 
dagen van injectie op het net zoals geprogrammeerd door de houder van de 
productievergunning en genomineerd aan de netbeheerder. Deze correctiefactor wordt 
vastgesteld door de commissie bij toepassing van artikel 12 teneinde de nieuwe installaties 
bedoeld in dit lid te bevorderen. Bij wijze van overgangsmaatregel, totdat de commissie 
voornoemde correctiefactor vaststelt, stemt deze laatste factor overeen met de minimale 
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tarifaire boete zoals vastgesteld door de commissie bij toepassing van artikel 12. Voor 2011 
zal deze maatregel uitwerking hebben ongeacht de datum van de eerste injectie van de nieuwe 
productie-installatie op het net gedurende dit jaar ». 
 

 B.37.3.  De doelstellingen van die bepaling zijn in de parlementaire voorbereiding als 

volgt voorgesteld : 

 

 « De bedoeling van deze maatregel is dus tweeledig : 
 
 -  tegemoet komen aan de bedreigingen die wegen op de bevoorradingszekerheid; 
 
 -  versterking van de concurrentie op de Belgische elektriciteitsmarkt door meer 
flexibiliteit te bieden aan nieuwkomers gedurende de proefperiode van hun nieuwe productie-
eenheden » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1725/003, p. 7); 
 

 « Wat de bevoorradingszekerheid betreft, wordt het risico van de ontoereikende 
productiecapaciteit in België algemeen erkend. Dit werd reeds in 2007 aan de kaak gesteld in 
een studie van de CREG (F)070927-CDC-715 over de ontoereikende productiecapaciteit van 
elektriciteit in België (studie van de CREG (F)070927-CDC-715 van 27 september 2007 over 
‘ de ontoereikende productiecapaciteit van elektriciteit in België ’, hierna ‘ studie van de 
CREG over de ontoereikende productiecapaciteit van elektriciteit ’). 
 
 Deze studie wijst op het risico van de ontoereikende productiecapaciteit van België die de 
goede werking van de interne markt kan schaden en op de noodzaak om de nodige middelen 
te bepalen om de afstemming tussen elektriciteitsaanbod en -vraag in België voor de komende 
jaren te verzekeren. 
 
 Ook het eindverslag van de Groep GEMIX (eindverslag van 30 september 2009 genaamd 
‘ Welke is de ideale energiemix voor België tegen 2020 en 2030 ? ’, www.economie.fgov.be) 
benadrukt de belangrijke risico’s van de ontoereikende productiecapaciteit van België en de 
afhankelijkheid ten opzichte van invoer van elektriciteit uit buurlanden (pp. 12, 41 en 43). 
 
 Teneinde de risico’s voor de bevoorradingszekerheid inzake elektriciteit in België te 
voorkomen, bleken nieuwe productieinstallaties onontbeerlijk. Er moet echter worden 
vastgesteld dat onze markt niet erg aantrekkelijk is voor de vestiging van nieuwe 
productieeenheden : de aansluiting van dergelijke installaties op het elektriciteitsnet is 
bijzonder kostelijk. De risico’s op onevenwicht met betrekking tot de nominaties zijn 
eveneens ontmoedigend : dergelijke onevenwichten worden bestraft met balancingtarieven die 
erg hoog zijn. De nieuwe productieeenheden zijn echter verplicht om bij wijze van proef te 
injecteren op het net vóór de volledige industriële indienstname. Tijdens deze proefperiode, 
zijn de nieuwe productieeenheden over het algemeen in onevenwicht ten opzichte van hun 
nominaties en worden er bijgevolg tariefboetes op hen toegepast. 
 
 De maatregelen ter bevordering van de installatie, de ontwikkeling en de implementatie 
van nieuwe productie-eenheden voor elektriciteit dienen bijgevolg te worden aangepast. 
 

http://www.economie.fgov.be/
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 Wat de bevordering van de concurrentie betreft, wordt de Belgische elektriciteitsmarkt 
gekenmerkt door de marktmacht van de historische speler die over ruim 70 % van de 
geïnstalleerde capaciteit beschikt en over een afschrijving van zijn activa. Deze marktmacht 
werd recent nog vastgesteld door de CREG in de studie (F)110908-CDC-1079 over ‘ de 
wetsvoorstellen betreffende de nucleaire heffing ’ van 8 september 2011 (p. 50, 
www.creg.be). 
 
 Om de concurrentie te bevorderen, is het noodzakelijk om nieuwe spelers te 
ondersteunen, zoals uitdrukkelijk geuit in de CREG-studie (F)090126-CDC-811 van 
26 januari 2009 over ‘ de falende prijsvorming in de vrijgemaakte Belgische 
elektriciteitsmarkt en de elementen die aan de oorsprong ervan liggen ’, www.creg.be. 
 
 De laatste jaren werden reeds diverse bepalingen aangenomen die de nieuwe 
elektriciteitsproducenten op de Belgische markt moeten begunstigen. 
 
 […] 
 
 De bepalingen die tot op heden golden ter bevordering van de nieuwe 
elektriciteitsproducenten zijn aldus beperkt tot nieuwe elektriciteitsproductie-installaties op 
basis van wind in de zeegebieden (‘ off shore ’). Het is echter nodig om dergelijke 
steunmaatregelen uit te breiden tot elektriciteitsproductieinstallaties gelegen op het Belgische 
vasteland (‘ on shore ’) teneinde tegemoet te komen aan de bedreigingen die wegen op de 
bevoorradingszekerheid. 
 
 Deze bepalingen moeten snel worden aangepast rekening houdend met deze projecten die 
momenteel geen enkele bijzondere voorwaarde genieten voor de productieafwijkingen » 
(ibid., pp. 6 en 7). 
 

 B.37.4.  Het voormelde artikel 4, § 5, vormt een steunmaatregel voor de « nieuwkomers » 

en strekt ertoe de voorzieningszekerheid van het land te waarborgen, die, zoals in B.34.3 is 

opgemerkt, ressorteert onder de lidstaten, overeenkomstig de artikelen 4 en 8 van de 

richtlijn 2009/72/EG. Er kan bijgevolg niet worden aangenomen dat de bestreden bepaling 

afbreuk doet aan de bevoegdheden van de CREG, die overigens, krachtens diezelfde bepaling, 

de daarin beoogde correctiefactor moet vaststellen. 

 

 B.37.5.  De laatste zin van de bestreden bepaling voorziet erin dat zij in werking treedt 

« voor 2011 »; zij is weliswaar bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2012 

maar dat volstaat niet om aan te nemen dat het zou gaan om een retroactieve maatregel die 

niet kan worden verantwoord : zij voorziet immers, ten behoeve van de daarin beoogde 

producenten, in een gunstmaatregel die op geldige wijze steunt op de in B.37.3 en B.37.4 

aangegeven motieven en die het jaar 2011 alleen in aanmerking neemt voor de berekening 

van het daarin bepaalde voordeel, waarbij het voordeel alleen verworven is voor die 

http://www.creg.be/
http://www.creg.be/
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producenten die zullen voldoen aan de toekenningsvoorwaarden op de datum van 

inwerkingtreding van de bestreden wet. 

 

 B.37.6.  Uit de parlementaire voorbereiding van de bestreden wet blijkt overigens dat, in 

tegenstelling tot wat de verzoekende partij aanvoert, de drempel van 5 pct. en de beperking 

van de geproduceerde energie tot 125 MWh door de wetgever zijn verantwoord (Parl. St., 

Kamer, 2010-2011, DOC 53-1725/003, pp. 8 en 9). De verzoekende partij leidt uit die grief 

geen enkel argument af. 

 

 B.37.7.  Het vijfde onderdeel van het tweede middel is niet gegrond. 

 

 B.37.8.  Hetzelfde geldt voor de bepalingen van de Gaswet. 

 

 

 Wat het derde middel betreft 

 

 B.38.  Het derde middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 9, 10 en 11 van de 

richtlijn 2009/72/EG en met de artikelen 9, 10 en 11 van de richtlijn 2009/73/EG. 

 

 

 Eerste onderdeel 

 

 B.39.1.  In een eerste subonderdeel van het eerste onderdeel verwijt de verzoekende partij 

de artikelen 8, 3°, en 9, 2°, 4° en 5°, van de bestreden wet, die de artikelen 8, § 2, eerste en 

tweede lid, en 9, § 1, van de Elektriciteitswet wijzigen, strijdig te zijn met artikel 9, lid 1, 

onder b), van de richtlijn 2009/72/EG in zoverre de bestreden bepalingen de vereisten van de 

richtlijn inzake de ontstentenis van betrekkingen van zeggenschap tussen producenten en 

leveranciers van elektriciteit, enerzijds, en transmissiesysteembeheerder, anderzijds, niet 

correct omzetten, terwijl die omzetting in de bepalingen met betrekking tot de gasmarkt 

correct is gebeurd. 
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 B.39.2.  Tweemaal betwist de Ministerraad in zijn uiteenzettingen die aan dat 

subonderdeel zijn gewijd, het belang dat de verzoekende partij erbij zou hebben om dat 

middel aan te voeren. Om de in B.27.5 vermelde redenen is die exceptie niet gegrond. 

 

 B.39.3.  De artikelen 8, § 2, eerste en tweede lid, en 9, § 1, van de Elektriciteitswet 

bepalen : 

 

 « Art. 8.  […] 
 
 § 2.  Overeenkomstig zijn maatschappelijk doel, kan de netbeheerder elke andere 
activiteit uitoefenen op of buiten het Belgisch grondgebied, onverminderd de bepalingen van 
artikel 9, § 1. Onder voorbehoud van overleg met de Gewesten, kan de netbeheerder een 
gecombineerd transmissie- en distributienet exploiteren en ook activiteiten uitoefenen die 
onder meer bestaan uit diensten voor de exploitatie, het onderhoud, de verbetering, de 
vernieuwing, de uitbreiding en/of het beheer van lokale, regionale transmissie- en/of 
distributienetten met een spanningsniveau van 30 kV tot 70 kV. Hij kan deze activiteiten, met 
inbegrip van handelsactiviteiten, rechtstreeks uitoefenen of via deelnemingen in publieke of 
private instellingen, vennootschappen of verenigingen die reeds bestaan of nog opgericht 
zullen worden. 
 
 Deze werkzaamheden mogen slechts worden uitgeoefend, hetzij rechtstreeks hetzij door 
participatiedeelnames, indien zij geen negatieve invloed hebben op de onafhankelijkheid van 
de netbeheerder of op het vervullen van de taken die hem bij de wet zijn toevertrouwd. 
 
 […] 
 
 Art. 9. § 1.  De netbeheerder moet zijn opgericht in de vorm van een naamloze 
vennootschap, met maatschappelijke zetel en centrale administratie in een Staat van de 
Europese Economische Ruimte. Het voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 524 van 
het Wetboek van Vennootschappen. Hij mag geen andere activiteiten ondernemen inzake 
productie of verkoop van elektriciteit dan de productie in de Belgische regelzone binnen de 
grenzen van zijn vermogensbehoeften inzake ondersteunende diensten en de verkopen die 
nodig zijn voor zijn coördinatieactiviteit als netbeheerder. Hij mag ook geen activiteiten 
ondernemen inzake het beheer van distributienetten met een spanningsniveau dat lager is dan 
30 kV. Indien hij zich inlaat met productieactiviteiten in de Belgische regelzone binnen de 
grenzen van zijn vermogensbehoeften inzake ondersteunende diensten, wordt de netbeheerder 
onderworpen aan de met toepassing van artikel 12 goedgekeurde tarieven alsook aan de 
bepalingen van artikel 12quinquies. In dit kader kent hij een waarde toe aan de prestaties van 
ondersteunende diensten die hij verricht overeenkomstig de artikelen 12 en 12quinquies. De 
in dit kader door de netbeheerder geproduceerde elektriciteit mag niet worden 
gecommercialiseerd. De netbeheerder doet, in laatste instantie, onder de vorm van 
onderhandelde trekkingsrechten, beroep op productieactiviteiten binnen de Belgische 
regelzone binnen de vermogenslimieten van zijn behoeften inzake ondersteunende diensten, 
nadat hij eerst alle van toepassing zijnde voorafgaande procedures om een beroep te doen op 
de markt geïmplementeerd heeft en na akkoord van de commissie. 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1999042942%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=11&cn=1999042942&table_name=LOI&nm=1999011160&la=F&chercher=t&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271999-04-29%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=1999&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=29&dddm=04&imgcn.x=28&imgcn.y=4#Art.8
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1999042942%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=11&cn=1999042942&table_name=LOI&nm=1999011160&la=F&chercher=t&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271999-04-29%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=1999&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=29&dddm=04&imgcn.x=28&imgcn.y=4#Art.9bis
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 De netbeheerder mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, geen lidmaatschapsrechten bezitten 
onder welke vorm dan ook, in producenten, distributeurs, leveranciers en tussenpersonen en 
evenmin in aardgasbedrijven zoals bepaald bij de wet van 12 april 1965 betreffende het 
vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen. Wat de 
distributienetbeheerders betreft, geldt dit lid zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van 
artikel 8, § 2. 
 
 De elektriciteits- en/of aardgasbedrijven, zoals omschreven in de wet van 12 april 1965 
betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen, 
mogen, alleen of gezamenlijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, geen deel van het kapitaal van 
de netbeheerder en geen aandelen van de netbeheerder aanhouden. Aan de aandelen van deze 
ondernemingen kan geen stemrecht worden verbonden. 
 
 De statuten van de netbeheerder en de aandeelhoudersovereenkomsten mogen geen 
bijzondere rechten verlenen aan ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks werkzaam 
zijn in de productie en/of de levering van elektriciteit en/of van aardgas. 
 
 De ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks werkzaam zijn in de productie en/of 
de levering van elektriciteit en/of van aardgas mogen de leden van de raad van bestuur, het 
directiecomité, het corporate governance comité, het auditcomité, het bezoldigingscomité 
alsook elk ander orgaan dat de netbeheerder rechtsgeldig vertegenwoordigt niet benoemen. 
 
 Het is eenzelfde natuurlijke persoon niet toegelaten lid te zijn van de raad van toezicht, de 
raad van bestuur of de organen die wettelijk de onderneming vertegenwoordigen en, 
tegelijkertijd van een onderneming die een van volgende functies vervult : productie of 
levering van elektriciteit en elektriciteitstransmissienetbeheerder ». 
 

 B.39.4.  In tegenstelling met wat de CREG betoogt, laten de in artikel 9, § 1, gebruikte 

bewoordingen toe alle in de richtlijn beoogde gevallen te omvatten waarin door eenzelfde 

persoon zeggenschap zou worden uitgeoefend op een transmissiesysteembeheerder en een 

producent of een leverancier, zoals in het geval van een vennootschap van het type 

« holding » : artikel 9, § 1, tweede lid, van de Elektriciteitswet verbiedt de netbeheerder 

immers « rechtstreeks of onrechtstreeks […] lidmaatschapsrechten [te] bezitten onder welke 

vorm dan ook », in de ondernemingen die elektriciteit produceren of leveren. De in het tweede 

lid gebruikte uitdrukking « onder welke vorm dan ook » en de bewoordingen van het derde lid 

laten eveneens toe de in de richtlijn gebruikte begrippen « zeggenschap » en « rechten » te 

omvatten. Bovendien wijst niets erop dat de wetgever tijdens de parlementaire voorbereiding 

van de bestreden wet de draagwijdte van die begrippen zou hebben willen inperken (Parl. St., 

Kamer, 2010-2011, DOC 53-1725/001, p. 35). 
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 B.39.5.  De door de CREG bekritiseerde en door artikel 8, § 2, van de Elektriciteitswet 

geopende mogelijkheid voor de netbeheerders om « elke andere activiteit » uit te oefenen, 

wordt beperkt door de in die bepaling zelf vastgelegde voorwaarden (overeenstemming met 

het maatschappelijk doel en met de bepalingen van het voormelde artikel 9, § 1, en 

ontstentenis van negatieve gevolgen voor de onafhankelijkheid van de netbeheerder en voor 

het vervullen van de taken die hem bij de wet zijn toevertrouwd) zodat niet blijkt dat die 

mogelijkheid de grenzen te buiten gaat van de mogelijkheid die wordt geopend door artikel 29 

van de richtlijn 2009/72/EG, dat bepaalt : 

 

 « Artikel 29 - Gecombineerde beheerder 
 
 Artikel 26, lid 1, vormt geen beletsel voor een gecombineerd beheer van transmissie- en 
distributiesystemen door een distributiesysteembeheerder, mits deze beheerder voldoet aan de 
voorwaarden van artikel 9, lid 1, of de artikelen 13 en 14, of van Hoofdstuk V, of onder 
artikel 44, lid 2, valt ». 
 

 De wetgever heeft tijdens de parlementaire voorbereiding van de bestreden bepaling naar 

die bepaling verwezen (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1725/001, p. 32). 

 

 B.39.6.  De eveneens door de CREG bekritiseerde mogelijkheid, geopend door artikel 9, 

§ 1, van de Elektriciteitswet, voor de netbeheerders om andere activiteiten te ontwikkelen dan 

die inzake netbeheer, is als volgt in de parlementaire voorbereiding besproken : 

 

 « Dit artikel geeft gevolg aan de aanbeveling van de CREG in haar voormelde 
elektriciteitsstudie van 5 november 2010. Zoals aangehaald door deze laatste, is het wenselijk 
dat de TNB zich ook zou kunnen bezighouden met productieactiviteiten teneinde zelf zijn 
reserves te kunnen produceren en de verliezen te regelen evenals de primaire en secondaire 
regeling. Dit artikel voorziet vervolgens in de mogelijkheid van de TNB om tussen te komen 
in de productieactiviteiten in de Belgische regelingszone binnen de grenzen van de kracht van 
haar noden in termen van ondersteunende diensten. De aldus door de TNB geproduceerde 
elektriciteit wordt logischerwijze onderworpen aan de toepassing van de door de CREG 
goedgekeurde tarieven overeenkomstig met de in de artikelen 12 en 12quinquies van de 
elektriciteitswet voorziene procedure. In dit kader en ter wille van de transparantie, is de TNB 
gehouden om de prestaties te waarderen van de ondersteunende diensten die hij levert via 
dergelijke productie-eenheden. Deze waardering zou onder meer de positieve weerslag 
moeten aantonen zowel op tarifair vlak als wat betreft de volumes bij dergelijke levering van 
ondersteunende diensten. 
 
 Deze mogelijkheid voor de TNB om zich bezig te houden met productieactiviteiten 
teneinde zijn ondersteunende diensten te dekken is bestemd om slechts in laatste instantie te 
worden toegepast door de TNB en om elk profijt uit de operatie door te rekenen aan de 
consument via positieve uitwerkingen op de tarieven van de TNB. Rekening houdend met 
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deze doorberekening, maken de kosten van de productieactiviteiten van de TNB integraal deel 
uit van zijn tarieven zoals besloten door de CREG bij toepassing van artikel 12 van de 
elektriciteitswet, zoals gewijzigd door dit voorontwerp van wet. 
 
 Zulke activiteiten zullen de vorm van onderhandelde trekkingsrechten, na akkoord van de 
CREG, aannemen. In antwoord op het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van 
State nr. 49.570/3 van 31 mei 2011, worden onder deze ‘ onderhandelde trekkingsrechten ’ 
wederkerige overeenkomsten begrepen die zijn gesloten door de TNB met elke andere partij 
voor de verstrekking van ondersteunende diensten. In de praktijk betreft het 
elektriciteitsproducenten. De mogelijkheid voor de TNB om productie-activiteiten uit te 
oefenen beoogt effectief om aan de TNB het recht te verlenen om contracten met producenten 
te sluiten voor de verstrekking van ondersteunende diensten die noodzakelijk zijn voor de 
uitoefening van zijn activiteiten. De productieactiviteiten van de TNB om de ondersteunende 
diensten te verzekeren, worden slechts in laatste instantie geïmplementeerd door de 
netbeheerder, omdat de andere procedures om beroep te doen op de markt, zoals procedures 
van openbare aanbestedingen voor ondersteunende diensten, voorafgaand dienen 
geïmplementeerd te worden. 
 
 Deze activiteiten zijn gereguleerd en derhalve gecontroleerd door de CREG, in het 
bijzonder in het kader van zijn tarifaire bevoegdheden » (ibid., pp. 33 en 34). 
 

 Die mogelijkheid, die door de bestreden bepaling (artikel 9, § 1, eerste lid) wordt beperkt 

tot productie « binnen de grenzen van [de] vermogensbehoeften [van de beheerder] inzake 

ondersteunende diensten », kan worden verantwoord door de noodzaak de risico’s te beperken 

inzake de bevoorradingszekerheid van het land, die, zoals in B.34.3 en B.37.4 is uiteengezet, 

onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten valt. 

 

 B.39.7.  Het eerste subonderdeel van het eerste onderdeel van het derde middel is niet 

gegrond. 

 

 B.40.1.  In een tweede subonderdeel van het eerste onderdeel verwijt de verzoekende 

partij artikel 9, 5°, van de bestreden wet, dat artikel 9, § 1, van de Elektriciteitswet aanvult, 

strijdig te zijn met artikel 9, lid 1, onder c), van de richtlijn 2009/72/EG. 

 

 B.40.2.  Het voormelde artikel 9, § 1, dat in B.39.3 is weergegeven, wordt verweten 

alleen de ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks werkzaam zijn in de productie of 

de levering van elektriciteit of aardgas te verbieden de leden van de organen die de 

netbeheerder vertegenwoordigen te benoemen, terwijl artikel 9, lid 1, onder c), van de 

richtlijn 2009/72/EG ook de personen beoogt - en niet alleen de bedrijven - die zeggenschap 
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of enig recht uitoefenen over een bedrijf dat elektriciteit produceert of levert, zoals een 

holding. 

 

 B.40.3.  In zoverre het de in de richtlijn gebruikte begrippen « zeggenschap » en « recht » 

aanvoert, is het middel, in dat subonderdeel, om dezelfde redenen als die welke zijn vermeld 

in B.39.4, niet gegrond. Het is evenmin gegrond in zoverre het het in de richtlijn gebruikte 

begrip « personen » aanvoert : uit artikel 2, lid 35, van dezelfde richtlijn blijkt immers dat het 

bedrijf wordt gedefinieerd als « elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die ten minste een 

van de volgende functies vervult : productie, transmissie, distributie, levering of aankoop van 

elektriciteit, en die verantwoordelijk is voor de met deze functies verband houdende 

commerciële, technische of onderhoudswerkzaamheden, maar die geen eindafnemer is ». 

Niets wijst erop dat de wetgever zou hebben willen afwijken van die definitie, die zelf even 

uitgebreid is als die welke door het Hof van Justitie van de Europese Unie in aanmerking is 

genomen (HvJ, 23 april 1991, C-41/90, Klaus Höfner en Fritz Elser t. Macrotron). 

 

 B.40.4.  Het tweede subonderdeel van het eerste onderdeel van het derde middel is niet 

gegrond. 

 

 B.40.5.  Hetzelfde geldt voor wat de bepalingen van de Gaswet betreft. Die conclusie 

wordt niet op losse schroeven gezet door de verwijzing van de verzoekende partij naar 

artikel 8/3, § 1/2, van die wet, ingevoegd bij artikel 62, 4°, van de bestreden wet, aangezien 

het geval dat door die bepaling wordt beoogd overeenstemt met het geval dat wordt beoogd in 

artikel 9, lid 1, onder b), van de richtlijn en niet met het geval dat wordt beoogd in artikel 9, 

lid 1, onder c), dat door de verzoekende partij wordt aangevoerd. 

 

 B.41.1.  In een derde subonderdeel van het eerste onderdeel verwijt de verzoekende partij 

artikel 9, 5°, van de bestreden wet, dat artikel 9, § 1, van de Elektriciteitswet met een zesde lid 

aanvult, strijdig te zijn met artikel 9, lid 1, onder d), van de richtlijn 2009/72/EG in zoverre 

het het verbod om tegelijkertijd lid te zijn, enerzijds, van een orgaan dat de onderneming 

wettelijk vertegenwoordigt en, anderzijds, van een onderneming die elektriciteit produceert of 

levert of die het elektriciteitstransmissienet beheert, enkel tot de natuurlijke personen beperkt, 

terwijl artikel 9, lid 1, onder d), van de richtlijn 2009/72/EG elke « persoon » beoogt. 
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 B.41.2.  Artikel 9, § 1, zesde lid, dat is weergegeven in B.39.3, verwijst naar de 

natuurlijke personen, terwijl het ertoe strekt artikel 9, lid 1, onder d), van de 

richtlijn 2009/72/EG om te zetten, dat de personen die het beoogt niet kwalificeert. 

 

 B.41.3.  Zelfs indien het om een onoplettendheid van de wetgever gaat, die de 

Ministerraad als « tikfout » bestempelt, zetten de bestreden bepalingen de overeenkomstige 

bepaling van de richtlijn niet correct om, zodat de grief gegrond is. 

 

 B.41.4.  Het derde subonderdeel van het eerste onderdeel van het derde middel is 

gegrond. 

 

 B.41.5.  Hetzelfde geldt voor wat de bepalingen van de Gaswet betreft. 

 

 B.41.6.  Bijgevolg dient het woord « natuurlijke » in artikel 9, § 1, zesde lid, van de 

Elektriciteitswet en in artikel 8/3, § 1/1, derde lid, van de Gaswet, respectievelijk ingevoegd 

bij de artikelen 62, 3°, en 9, 5°, van de bestreden wet te worden vernietigd. 

 

 B.42.1.  In een vierde subonderdeel van het eerste onderdeel verwijt de verzoekende 

partij artikel 12, in samenhang gelezen met artikel 13, 5°, van de bestreden wet, die 

respectievelijk een artikel 9quater en een paragraaf 2ter in artikel 10 van de Elektriciteitswet 

invoegen, strijdig te zijn met artikel 9, lid 7, van de richtlijn 2009/72/EG in zoverre de 

vereisten met betrekking tot de vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige informatie 

waarin is voorzien in artikel 9quater, eerste tot vierde lid, niet in overweging dienen te 

worden genomen bij de certificering van de transmissienetbeheerder, terwijl dat zou vereist 

zijn bij artikel 9, lid 7, van de richtlijn. 

 

 B.42.2.  De artikelen 9quater en 10, § 2ter, van de Elektriciteitswet bepalen : 

 

 « Art. 9quater. § 1.  De netbeheerder behandelt commercieel gevoelige informatie 
waarvan hij kennis krijgt bij de uitoefening van zijn activiteiten vertrouwelijk en verhindert 
dat informatie over zijn activiteiten, die commercieel gunstig kan zijn, op discriminerende 
wijze wordt verspreid. 
 
 De netbeheerder maakt bovenbedoelde informatie niet over aan bedrijven die rechtstreeks 
of onrechtstreeks werkzaam zijn in de productie en/of de levering van elektriciteit. 
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 Hij onthoudt er zich ook van zijn eigen personeel aan zulke bedrijven over te dragen. 
 
 Wanneer de netbeheerder elektriciteit verkoopt aan of aankoopt van een 
elektriciteitsbedrijf, maakt hij geen misbruik van de commercieel gevoelige informatie die hij 
van derden heeft verkregen ter gelegenheid van hun toegang tot het net of tijdens de 
onderhandelingen over hun toegang tot het net. 
 
 De informatie die noodzakelijk is voor een efficiënte mededinging en voor een goede 
marktwerking wordt openbaar gemaakt. Deze verplichting doet geen afbreuk aan de 
bescherming van de vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige informatie. 
 
 Art. 10.  […] 
 
 § 2ter.  De commissie ziet erop toe dat de vereisten voorzien in de artikelen 9 tot 9ter 
steeds door de netbeheerder worden nageleefd. Hiertoe opent zij een certificeringprocedure : 
 
 a)  wanneer een kandidaat-netbeheerder de commissie hierom verzoekt; 
 
 b)  in geval van kennisgeving vanwege de netbeheerder met toepassing van § 2bis; 
 
 c)  op eigen initiatief, wanneer zij kennis heeft van het feit dat een voorziene wijziging in 
de bevoegdheden of invloed uitgeoefend op de netbeheerder een overtreding kan uitmaken 
van de bepalingen van de artikelen 9 tot 9ter, of wanneer zij redenen heeft om te geloven dat 
een dergelijke overtreding kan gepleegd zijn; of 
 
 d)  op met redenen omkleed verzoek van de Europese Commissie. 
 
 De commissie brengt de minister op de hoogte van de opening van een 
certificeringsprocedure evenals de netbeheerder wanneer zij op eigen initiatief handelt of op 
met redenen omkleed verzoek van de Europese Commissie. 
 
 Het verzoek tot certificering van een kandidaat-netbeheerder evenals de kennisgeving van 
een netbeheerder bedoeld in lid 1, b), geschiedt via aangetekende brief met ontvangstbewijs 
en vermeldt alle nuttige en noodzakelijke informatie. Desgevallend vraagt de commissie aan 
de kandidaat-netbeheerder of aan de netbeheerder aanvullende informatie over te zenden 
binnen een termijn van dertig dagen te rekenen van de aanvraag. 
 
 Wanneer zij op eigen initiatief of op met redenen omkleed verzoek van de Europese 
Commissie handelt, vermeldt de commissie in haar schrijven de vermoede tekortkomingen 
ten opzichte van de bepalingen voorzien bij de artikelen 9 tot 9ter of zendt zij de motivering 
van de Europese Commissie over. 
 
 Na desgevallend de netbeheerder ertoe te hebben uitgenodigd binnen een termijn van 
dertig werkdagen tegemoet te komen aan de tekortkomingen die zij vermoedt of aan de 
motivering van de Europese Commissie, stelt de commissie een ontwerpbeslissing vast over 
de certificering van de netbeheerder binnen vier maanden volgend op de datum van de 
aanvraag van de kandidaat-netbeheerder, de datum van de kennisgeving van de netbeheerder, 
de datum waarop zij de minister op de hoogte heeft gebracht, indien zij handelt op eigen 
initiatief, of de datum van het verzoek van de Europese Commissie. De certificering wordt 
geacht te zijn toegekend bij het verstrijken van deze periode. De uitdrukkelijke of 
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stilzwijgende ontwerpbeslissing van de commissie wordt pas definitief na het afsluiten van de 
procedure die bepaald wordt in het zesde tot het negende lid. 
 
 De commissie geeft onverwijld kennis aan de Europese Commissie van haar 
uitdrukkelijke of stilzwijgende ontwerpbeslissing betreffende de certificering van de 
netbeheerder, vergezeld van alle nuttige informatie betreffende deze ontwerpbeslissing. De 
Europese Commissie geeft een advies overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 3 van 
Verordening (EG) nr. 714/2009. 
 
 Nadat ze het uitdrukkelijk of stilzwijgend advies van de Europese Commissie heeft 
ontvangen, neemt de commissie haar definitieve beslissing van certificering en deelt deze aan 
de minister mee, onverwijld en ten laatste binnen de maand na het advies van de Europese 
Commissie, met motivering met betrekking tot het naleven van de vereisten van [de] 
artikelen 9 tot 9ter. De commissie houdt bij haar beslissing zo veel mogelijk rekening met het 
advies van de Europese Commissie. De beslissing van de commissie en het advies van de 
Europese Commissie worden samen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. 
 
 Bovenvermelde certificeringprocedure vervalt wanneer : 
 
 a)  er afstand werd gedaan van de transactie die ter kennis werd gebracht van de 
commissie met toepassing van § 2bis; of 
 
 b)  de netbeheerder tegemoetkomt aan de tekortkomingen die de commissie en/of de 
Europese Commissie ertoe hadden aangezet om de certificeringprocedure op te starten. 
 
 De commissie en de Europese Commissie kunnen bij de netbeheerder en/of bij de 
ondernemingen die werkzaam zijn in de productie en/of de levering van elektriciteit, alle 
nuttige informatie opvragen voor de vervulling van hun taken met toepassing van deze 
paragraaf. Zij zorgen voor de vertrouwelijke behandeling van de commercieel gevoelige 
informatie ». 
 

 B.42.3.  Weliswaar belast het voormelde artikel 10, § 2ter, de CREG ermee erop toe te 

zien dat de vereisten voorzien in de artikelen 9 tot 9ter steeds door de netbeheerder worden 

nageleefd en beoogt het dus niet artikel 9quater van de Elektriciteitswet; toch is de 

verplichting tot vertrouwelijkheid die bij artikel 9quater aan de netbeheerder is opgelegd, een 

verplichting die overeenkomstig de artikelen 9, lid 7, en 16 van de richtlijn 2009/72/EG in het 

algemeen en steeds op hem rust en waarvan de inachtneming door de CREG op dezelfde 

wijze kan worden gecontroleerd, inclusief bij de certificering. 

 

 B.42.4.  Het vierde subonderdeel van het eerste onderdeel van het derde middel is niet 

gegrond. 
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 Tweede onderdeel 

 

 B.43.1.  In een eerste subonderdeel van het tweede onderdeel verwijt de verzoekende 

partij artikel 13, 1°, van de bestreden wet, dat artikel 10, § 1, laatste lid, van de 

Elektriciteitswet wijzigt, strijdig te zijn met artikel 10, lid 1, van de richtlijn 2009/72/EG in 

zoverre het bepaalt dat de netbeheerder die definitief is aangewezen vóór de bekendmaking 

van de bestreden wet geacht wordt te zijn gecertificeerd, terwijl artikel 10, lid 1, vóór elke 

goedkeuring en aanwijzing als transmissiesysteembeheerder een certificering door de 

nationale regulerende instantie vereist. 

 

 B.43.2.  De exceptie die door de Ministerraad wordt afgeleid uit het feit dat de 

verzoekende partij niet zou doen blijken van het vereiste belang bij het middel, dient om de in 

B.27.5 aangegeven redenen te worden verworpen. 

 

 B.43.3.  Artikel 10, § 1, van de Elektriciteitswet bepaalt : 

 

 « § 1.  Na advies van de commissie en beraadslaging in Ministerraad wijst de minister de 
netbeheerder aan na voorstel van één of meerdere neteigenaars (met inbegrip, in voorkomend 
geval, van de scheidende netbeheerder) die, afzonderlijk of gezamenlijk, een deel van het 
transmissienet bezitten dat ten minste 75 procent van het nationaal grondgebied en ten minste 
twee derden van het grondgebied van elk gewest bestrijkt. 
 
 Bij gebrek aan een dergelijk voorstel binnen drie maanden na de datum van 
bekendmaking van een bericht van de minister in het Belgisch Staatsblad, wijst de minister de 
netbeheerder aan op voorstel van de commissie en na beraadslaging in Ministerraad. 
 
 Vooraleer een bedrijf tot netbeheerder wordt aangewezen, wordt zij gecertificeerd 
overeenkomstig de procedure bedoeld in § 2ter. 
 
 De identiteit van de aangestelde netbeheerder wordt aan de Europese Commissie 
meegedeeld. 
 
 De netbeheerder die definitief is aangewezen vóór de bekendmaking van de wet van 
8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt en van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige 
producten en andere door middel van leidingen, wordt geacht te zijn gecertificeerd. De 
commissie kan op ieder ogenblik een certificeringsprocedure openen ». 
 

 B.43.4.  Die bepaling is in de parlementaire voorbereiding van de bestreden wet als volgt 

voorgesteld : 
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 « Dit artikel voorziet de omzetting van de verplichting om de TNB te certificeren voordat 
hij benoemd wordt, zoals voorzien in artikel 10.1 van Richtlijn 2009/72/EG. Conform de 
interpretatieve nota van de Europese Commissie van 22 januari 2010 betreffende het 
unbundling regime, is deze procedure enkel van toepassing op de toekomstige aanstellingen. 
 
 Uit deze interpretatieve nota blijkt inderdaad dat : ‘ The regulatory authorities are under 
the obligation to open a certification procedure upon notification by a potential TSO, or upon 
reasoned request from the Commission. Apart from that, regulatory authorities must monitor 
compliance of TSOs with the rules on unbundling on a continuous basis, and must open a new 
certification procedure on their own initiative where according to their knowledge a planned 
change in rights or influence over transmission system owners or TSOs may lead to an 
infringement of unbundling rules, or when they have reason to believe that such infringement 
may have occurred. ’ [Vertaling : « De regulerende instanties moeten een 
certificeringsprocedure opstarten na ontvangst van een kennisgeving van een mogelijke 
transmissiesysteembeheerder of op gemotiveerd verzoek van de Commissie. Daarnaast 
moeten de regulerende instanties erop toezien dat de transmissienetbeheerders de 
ontvlechtingsregels permanent naleven, en moeten zij een nieuwe certificeringsprocedure 
opstarten op eigen initiatief wanneer zij kennis ervan hebben dat een geplande wijziging van 
rechten of invloed over transmissiesysteemeigenaars of -beheerders kan leiden tot een inbreuk 
op de ontvlechtingsregels, of wanneer zij redenen hebben om aan te nemen dat een dergelijke 
inbreuk kan hebben plaatsgevonden. »] (Interpretatieve nota van de Europese Commissie, 
22 januari 2010, Unbundling, p. 22). 
 
 De aanwijzing van beheerders die reeds definitief werden aangewezen voor een duur van 
twintig jaar in vraag stellen, zoals voorgesteld door de afdeling wetgeving van de Raad van 
State in haar advies nr. 49.570/3 van 31 mei 2011, zou de verworven rechten van deze 
beheerders in het gedrang brengen, in volledige tegenspraak met het 1e aanvullend protocol 
van het Europees Verdrag van de rechten van de mens alsook met artikel 16 van de Grondwet. 
 
 De TNB die al is aangesteld in toepassing van de elektriciteitswet, meer bepaald Elia 
System Operator, moet dus niet meer gecertificeerd worden in toepassing van dit artikel of 
kan een verzoek tot pro forma certificering indienen. De certificering van de TNB zal op basis 
van dit artikel slechts worden opgestart in de hypothese waarin de CREG, als bewaker van de 
naleving van de plichten tot onafhankelijkheid van de TNB, op eigen initiatief een 
certificeringsprocedure zou opstarten tegen een reeds aangestelde TNB of bij de hernieuwing 
van deze TNB. De CREG kan, op ieder ogenblik, op eigen initiatief een 
certificeringsprocedure openen, conform de bepalingen van de voornoemde interpretatieve 
nota van de Europese Commissie van 22 januari 2010. 
 
 ‘ regulatory authorities must monitor compliance of TSOs with the rules on unbundling 
on a continuous basis, and must open a new certification procedure on their own initiative 
where according to their knowledge a planned change in rights or influence over 
transmission system owners or TSOs may lead to an infringement of unbundling rules, or 
when they have reason to believe that such infringement may have occurred. ’ [Vertaling : 
« De regulerende instanties [moeten] erop toezien dat de transmissienetbeheerders de 
ontvlechtingsregels permanent naleven, en moeten […] een nieuwe certificeringsprocedure 
opstarten op eigen initiatief wanneer zij kennis ervan hebben dat een geplande wijziging van 
rechten of invloed over transmissiesysteemeigenaars of -beheerders kan leiden tot een inbreuk 
op de ontvlechtingsregels, of wanneer zij redenen hebben om aan te nemen dat een dergelijke  
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inbreuk kan hebben plaatsgevonden. »] (Interpretatieve nota van de Europese Commissie, 
22 januari 2010, Unbundling, p. 22) » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1725/001, 
pp. 37-38). 
 

 B.43.5.  De keuze van de wetgever, die vergelijkbaar is met de keuzes die op andere 

gebieden in analoge omstandigheden zijn gemaakt, kan niet als klaarblijkelijk onredelijk 

worden beschouwd : zij berust immers, enerzijds, op de zorg de rechtsonzekerheid te 

voorkomen die het gevolg zou zijn van het feit dat bij ontstentenis van een bepaling zoals de 

bestreden bepaling, geen enkele netbeheerder zou zijn aangewezen, en, anderzijds, op de 

noodzaak om, ten aanzien van netbeheerders die onder de gelding van de vroegere wetgeving 

het voorwerp hebben uitgemaakt van een aanwijzing voor een duur van twintig jaar, het recht 

op de eerbiediging van de eigendom die inzonderheid wordt gewaarborgd door artikel 1 van 

het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens niet op 

de helling te zetten. Dat geldt in het bijzonder voor wat betreft netbeheerders die ertoe kunnen 

zijn gebracht investeringen te doen die een zekere voorzienbaarheid van het juridische kader 

vergen waaraan die beheerders zijn onderworpen. Het Hof van Justitie van de Europese Unie 

beslist trouwens dat het aan de lidstaten toekomt rekening te houden met de bijzondere 

situaties van de marktdeelnemers en te voorzien in aanpassingen aan de toepassing van 

nieuwe regels (HvJ, 7 juni 2005, VEMW, C-17/03). 

 

 B.43.6.  Het argument dat door de verzoekende partij is afgeleid uit het arrest van het Hof 

van Justitie van de Europese Unie van 3 december 2009 (C-475/08), is niet gegrond aangezien 

dat arrest betrekking had op een geval waarin de netbeheerder het voorwerp had uitgemaakt 

niet van een definitieve aanwijzing zoals die beoogd in de bestreden bepaling, maar van een 

voorlopige aanwijzing, en waarin hij bijgevolg geen verworven rechten kon doen gelden. 

 

 B.43.7.  De bestreden maatregel kan ten slotte niet als onevenredig worden aangemerkt 

aangezien de CREG toepassing kan maken van het voormelde artikel 10, § 1, vijfde lid, van 

de Elektriciteitswet om een certificeringsprocedure te openen. 

 

 B.43.8.  Het eerste subonderdeel van het tweede onderdeel van het derde middel is niet 

gegrond. 

 

 B.43.9.  Hetzelfde geldt voor wat de bepalingen van de Gaswet betreft. 
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 B.44.1.  In een tweede subonderdeel van het tweede onderdeel verwijt de verzoekende 

partij artikel 13, 5°, van de bestreden wet, dat artikel 10, § 2bis, eerste lid, in de 

Elektriciteitswet invoegt, strijdig te zijn met artikel 10, lid 3, van de richtlijn 2009/72/EG in 

zoverre de bestreden bepaling de transacties die worden verricht door andere personen dan de 

transmissienetbeheerders niet zouden omvatten. 

 

 B.44.2.  Artikel 10, § 2bis, van de Elektriciteitswet bepaalt : 

 

 « § 2bis.  Vóór elke transactie die een nieuwe evaluatie van de manier waarop hij zich 
schikt naar de vereisten voorzien bij [de] artikelen 9 tot 9ter verantwoordt, geeft de 
netbeheerder aan de commissie kennis van zijn voornemen om deze transactie te ondernemen. 
Dergelijke transacties kunnen slechts worden voortgezet mits voorafgaande certificering 
volgens de procedure die bepaald is bij § 2ter. In geval van sluiting van een transactie die een 
nieuwe evaluatie zou kunnen verantwoorden van de manier waarop de netbeheerder zich 
schikt naar de vereisten voorzien bij [de] artikelen 9 tot 9ter zonder voorafgaande 
certificering, stelt de commissie de netbeheerder in gebreke zich te schikken naar de vereisten 
krachtens § 2ter. De aanwijzing van de netbeheerder wordt herroepen bij gebrek aan 
regularisatie volgens deze procedure. 
 
 De kennisgeving op ieder ogenblik aan de commissie van de afstand van de betrokken 
transactie doet de certificeringsprocedure bedoeld in § 2ter vervallen ». 
 

 B.44.3.  Die bepaling is tijdens de parlementaire voorbereiding als volgt voorgesteld : 

 

 « De in artikel 10.3 van Richtlijn 2009/72/EG voorziene verplichting voor de TNB om de 
regulerende instanties op de hoogte te brengen van alle handelingen die een invloed zouden 
kunnen hebben op hun onafhankelijkheid [wordt in dit artikel omgezet]. 
 
 Om een nuttig gevolg te kunnen geven aan deze kennisgeving, wordt voorzien dat de 
TNB verplicht is om [de] CREG vooraf in kennis te stellen van ieder transactieproject dat een 
invloed zou kunnen hebben op zijn onafhankelijkheid. De geplande transactie mag niet 
voortgezet worden zonder de voorafgaande certificering. Indien nodig kan de TNB in gebreke 
gesteld worden door de CREG om zich te schikken naar de vereisten inzake 
onafhankelijkheid die toepasselijk zijn op hem en op de certificeringsprocedure » (Parl. St., 
Kamer, 2010-2011, DOC 53-1725/001, pp. 38-39). 
 

 B.44.4.  Uit de bewoordingen van de bestreden bepaling net als uit de bespreking ervan 

blijkt dat niets het mogelijk maakt ervan uit te gaan dat de transacties die zij beoogt beperkt 

zouden zijn tot de door de netbeheerder geplande transacties alleen. Het gaat daarentegen om 

elke transactie die een nieuwe evaluatie verantwoordt van de manier waarop die beheerder 

zich schikt naar de door de richtlijn ingestelde vereisten inzake ontvlechting van de 

eigendomsstructuren. Onder dat voorbehoud van interpretatie is de grief niet gegrond. 
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 B.44.5.  De verzoekende partij doet echter opmerken dat de bestreden bepaling erin 

voorziet dat krachtens artikel 10, §§ 2bis, tweede lid, voormeld, en 2ter, achtste lid, b), de 

certificeringsprocedure vervalt wanneer de netbeheerder tegemoetkomt aan de 

tekortkomingen die aanleiding hebben gegeven tot het opstarten van die procedure; door aldus 

een automatisme in de uitdoving van de procedure in het leven te roepen, komt de bestreden 

bepaling overeen met de, analoge, bepaling waarin is voorzien bij artikel 8, § 4bis, vijfde lid, 

van de Gaswet, gewijzigd bij artikel 61, 2°, van de bestreden wet, maar verschilt zij van de, 

nochtans analoge, bepaling waarin is voorzien bij artikel 8, § 4ter, van dezelfde wet, 

gewijzigd bij hetzelfde artikel 61, 2°. Artikel 8, § 4ter, achtste lid, bepaalt immers : 

 

 « Bovenvermelde certificeringprocedure vervalt wanneer : 
 
 a)  er afstand werd gedaan van de transactie die ter kennis werd gebracht aan de 
commissie met toepassing van § 4bis; of 
 
 b)  de commissie beslist, op basis van de door de aardgasvervoernetbeheerder 
aangebrachte verbeteringen, de certificeringsprocedure op te heffen ». 
 

 B.44.6.  De Gaswet behoudt aldus in een van haar bepalingen aan de CREG een 

beslissingsbevoegdheid voor die haar in hetzelfde geval door de Elektriciteitswet en door een 

andere bepaling van de Gaswet wordt ontzegd. 

 Die afwijking, die door de Ministerraad als schrijffout wordt bestempeld, brengt geen 

enkele onverantwoorde beperking van de bevoegdheden van de CREG met zich mee voor wat 

de certificering van de elektriciteitstransmissienetbeheerders betreft : de wetgever kon immers 

ervan uitgaan dat de afstand van de transactie of het verdwijnen van de situatie die aanleiding 

gaf tot de inwerkingstelling van een certificeringsprocedure, zonder andere formaliteit kon 

verantwoorden dat aan die procedure automatisch een einde wordt gemaakt. 

 

 B.44.7.  Het tweede subonderdeel van het tweede onderdeel van het derde middel is, 

onder het in B.44.4 aangegeven interpretatievoorbehoud, niet gegrond. 

 

 B.44.8.  Hetzelfde geldt voor wat de bepalingen van de Gaswet betreft. 

 

 B.45.1.  In een derde subonderdeel van het tweede onderdeel verwijt de verzoekende 

partij artikel 13, 5°, van de bestreden wet, dat artikel 10, § 2quater, derde lid, in de 
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Elektriciteitswet invoegt, strijdig te zijn met artikel 11, lid 2, van de richtlijn 2009/72/EG in 

zoverre de bestreden bepaling de verplichting tot kennisgeving aan de CREG waarin zij 

voorziet, zou beperken tot de transacties die tot gevolg hebben dat personen van derde landen 

de controle over het transmissienet of de netbeheerder verwerven, terwijl de richtlijn vereist 

dat de kennisgeving betrekking heeft op alle omstandigheden die dat gevolg hebben. 

Artikel 10, § 2quater, vierde lid, zou bovendien een automatisme met zich meebrengen dat 

afbreuk zou doen aan de bevoegdheden van de CREG. 

 

 B.45.2.  Artikel 10, § 2quater, van de Elektriciteitswet bepaalt : 

 

 « Wanneer de certificering wordt aangevraagd door een eigenaar of een beheerder van 
een transmissienet waarop een of meer personen van een of meer derde landen zeggenschap 
uitoefenen, brengt de commissie de Europese Commissie hiervan op de hoogte. 
 
 De commissie brengt de Europese Commissie ook onmiddellijk op de hoogte van elke 
situatie die tot gevolg zou hebben dat een of meer personen van een of meer derde landen de 
controle verwerven van een transmissienet of van een transmissienetbeheerder. 
 
 Vóór de sluiting ervan, brengt de netbeheerder de commissie op de hoogte van elke 
transactie die tot gevolg zou hebben dat een of meer personen van een of meer derde landen 
de controle over het transmissienet of de netbeheerder verwerven. Een dergelijke transactie 
kan slechts worden voortgezet middels de certificering volgens deze paragraaf. In geval van 
sluiting van de transactie zonder certificering, stelt de commissie de netbeheerder in gebreke 
zich te schikken naar de vereisten van [de] artikelen 9 tot 9ter krachtens deze paragraaf. De 
aanwijzing van de netbeheerder wordt herroepen bij gebrek aan regularisatie volgens deze 
procedure. 
 
 De kennisgeving op elk ogenblik aan de commissie van de afstand van het ontwerp van 
transactie doet de certificeringsprocedure van deze paragraaf vervallen. 
 
 De commissie neemt een ontwerp van beslissing aan betreffende de certificering van de 
netbeheerder binnen vier maanden volgend op de datum van de kennisgeving waartoe deze 
laatste is overgegaan. Zij weigert om de certificering toe te kennen indien niet is aangetoond : 
 
 a)  dat de betrokken entiteit zich schikt naar de vereisten voorzien in de artikelen 9 tot 
9ter; en 
 
 b)  dat de toekenning van de certificering de bevoorradingszekerheid inzake energie van 
België of van de Europese Unie niet in gevaar brengt. Wanneer zij deze kwestie onderzoekt, 
houdt de commissie rekening met : 
 
 1°  de rechten en plichten van de Europese Unie die voortvloeien uit het internationaal 
recht ten aanzien van dit derde land, met inbegrip van alle akkoorden afgesloten met een of 
meer derde landen waarbij de Europese Unie partij is en die het probleem van de 
bevoorradingszekerheid inzake energie behandelt; 
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 2°  de rechten en plichten van België ten aanzien van dit derde land die voortvloeien uit 
de met dit land afgesloten akkoorden, voor zover zij in overeenstemming zijn met het 
Unierecht; en 
 
 3°  andere bijzondere feiten en omstandigheden van dit geval alsook van het betrokken 
derde land. 
 
 De commissie geeft de Europese [Commissie] onverwijld kennis van haar ontwerp van 
beslissing, evenals van alle nuttige informatie in verband hiermee. 
 
 Alvorens haar beslissing te nemen, vraagt de commissie het advies van de Europese 
Commissie om te vernemen of : 
 
 a)  de betreffende entiteit zich schikt naar de vereisten voorzien in de artikelen 9 tot 9ter; 
en 
 
 b)  de toekenning van de certificering de bevoorradingszekerheid inzake energie van de 
Europese Unie niet in gevaar brengt. 
 
 De Europese Commissie onderzoekt de vraag zodra zij deze ontvangt. Ze brengt haar 
advies aan de commissie uit binnen twee maanden na ontvangst van de vraag. 
 
 Voor de opstelling van haar advies, kan de Europese Commissie de mening vragen van 
het ACER, van de Belgische Staat en van de belanghebbende partijen. Indien de Europese 
Commissie een dergelijke vraag stelt, wordt de termijn van twee maanden met twee 
bijkomende maanden verlengd. 
 
 Indien de Europese Commissie geen advies verleent binnen de in het achtste en het 
negende lid bepaalde periode, wordt zij geacht geen bezwaren te hebben opgeworpen tegen 
het ontwerp van beslissing van de commissie. 
 
 De commissie beschikt over een termijn van twee maanden na verloop van de in het 
achtste en negende lid bedoelde termijn om haar definitieve beslissing aangaande de 
certificering te nemen. Hiertoe houdt de commissie zo veel mogelijk rekening met het advies 
van de Europese Commissie. In elk geval heeft de commissie het recht om de certificering te 
weigeren indien dit de bevoorradingszekerheid inzake energie van België of de 
bevoorradingszekerheid inzake energie van een andere lidstaat in gevaar brengt. 
 
 De definitieve beslissing van de commissie en het advies van de Europese Commissie 
worden samen gepubliceerd. Wanneer de definitieve beslissing van het advies van de 
Europese Commissie verschilt, geeft en publiceert de commissie, samen met de beslissing, de 
motivering van deze beslissing ». 
 

 B.45.3.  Rekening houdend met het feit dat het tweede lid van artikel 10, § 2quater, van 

de Elektriciteitswet de CREG de verplichting oplegt om de Europese Commissie onmiddellijk 

op de hoogte te brengen van elke situatie die tot gevolg zou hebben dat een of meer personen 

van een of meer derde landen de controle verwerven over een transmissienet of over een 



160 

transmissienetbeheerder, kan, zoals de Ministerraad aangeeft, worden aangenomen dat de 

CREG zelf van dergelijke situaties op de hoogte moet worden gebracht door de netbeheerder. 

Onder dat voorbehoud van interpretatie is de grief niet gegrond. 

 

 Voor het overige is de grief niet gegrond om dezelfde redenen als die welke zijn vermeld 

in B.44.6 voor wat betreft het mechanisme van automatische uitdoving van de 

certificeringsprocedure. 

 

 B.45.4.  Het derde subonderdeel van het tweede onderdeel van het derde middel is, onder 

het in B.45.3 aangegeven interpretatievoorbehoud, niet gegrond. 

 

 B.45.5.  Hetzelfde geldt voor wat de bepalingen van de Gaswet betreft. 

 

 

 Wat het vierde middel betreft 

 

 B.46.  Het vierde middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 40 van de richtlijn 2009/72/EG en 

met de artikelen 32, 35, lid 1, 36, 41, leden 6, onder c), en 9, 42 en 48 van de 

richtlijn 2009/73/EG. 

 

 

 Eerste onderdeel 

 

 B.47.1.  In een eerste onderdeel klaagt de verzoekende partij aan dat artikel 27, 12°, van 

de bestreden wet, dat artikel 18, § 4, van de Elektriciteitswet wijzigt, in strijd is met artikel 40 

van de richtlijn 2009/72/EG in zoverre de aan de leveranciers en tussenpersonen opgelegde 

verplichting om de ter zake dienende gegevens met betrekking tot de transacties die zij 

verrichten, bij te houden, betrekking heeft op de transacties met de tussenpersonen die op het 

transmissienet zijn aangesloten en de transmissienetbeheerder, terwijl artikel 40 van de 

richtlijn betrekking heeft op de transacties met grootafnemers en 

transmissiesysteembeheerders. 
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 B.47.2.  Artikel 27 van de bestreden wet heft artikel 19, § 1, van de Elektriciteitswet op. 

Artikel 18, § 4, van diezelfde wet, waarnaar de verzoekende partij en de Ministerraad 

verwijzen, wordt bij artikel 24, 12°, van de bestreden wet gewijzigd. De materiële vergissing 

van de verzoekende partij verantwoordt niet dat het middel onontvankelijk wordt geacht zoals 

de Ministerraad in hoofdorde aanvoert, aangezien die in zijn in ondergeschikte orde 

voorgestelde argumentatie aantoont dat hij het middel in die zin heeft kunnen begrijpen dat 

het betrekking heeft op artikel 24, 12°, van de bestreden wet. 

 

 B.47.3.  Artikel 18, § 4, van de Elektriciteitswet bepaalt : 

 

 « De leveranciers en tussenpersonen houden de ter zake dienende gegevens met 
betrekking tot al hun transacties in elektriciteitsleveringscontracten met afnemers die 
aangesloten zijn op het transmissienet of elektriciteitsderivaten met tussenpersonen die 
aangesloten zijn op het transmissienet en de transmissienetbeheerder gedurende een periode 
van vijf jaar ter beschikking van de federale instanties, waaronder de commissie, de Raad 
voor de Mededinging en de Europese Commissie, voor de uitvoering van hun taken. 
 
 De gegevens omvatten bijzonderheden betreffende de kenmerken van de betrokken 
transacties, zoals looptijd, leverings- en betalingsregels, hoeveelheden, uitvoeringsdata 
en -tijdstippen, transactieprijzen en middelen om de betrokken tussenpersoon te identificeren, 
alsmede specifieke nadere gegevens over alle openstaande elektriciteitsleveringscontracten en 
elektriciteitsderivaten. 
 
 De commissie kan bepaalde van deze gegevens ter beschikking stellen van de 
marktpartijen, voor zover er geen commercieel gevoelige, vertrouwelijke informatie en/of 
informatie met een persoonlijk karakter over bepaalde marktpartijen of transacties wordt 
bekendgemaakt. Deze paragraaf is niet van toepassing op informatie betreffende de financiële 
instrumenten die vallen onder Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de 
Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het 
Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de 
Raad, zoals deze is omgezet in Belgisch recht. Wanneer de in het eerste lid bedoelde 
instanties inzage nodig hebben in de gegevens die worden bewaard door de entiteiten die 
onder voorgaande Richtlijn vallen, verstrekken deze entiteiten hen de gevraagde gegevens. 
 
 De Europese Commissie stelt richtsnoeren vast in toepassing van artikel 40.4 van 
Richtlijn 2009/72/EG. Deze paragraaf is van toepassing op de transacties met betrekking tot 
elektriciteitsderivaten tussen de leveranciers en tussenpersonen enerzijds, en de 
tussenpersonen en de netbeheerder anderzijds, op basis van deze richtsnoeren ». 
 

 B.47.4.  De tussenpersoon wordt in artikel 2, 15°, van de Elektriciteitswet, gewijzigd bij 

artikel 2, 7°, van de bestreden wet, gedefinieerd als « elke natuurlijke of rechtspersoon die 

elektriciteit koopt met het oog op de doorverkoop ervan, behalve een producent of een 
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distributienetbeheerder »; de grootafnemer wordt op zijn beurt gedefinieerd in artikel 2, lid 8, 

van de richtlijn 2009/72/EG als « een natuurlijke persoon of rechtspersoon die elektriciteit 

koopt voor wederverkoop binnen of buiten het systeem waarop hij aangesloten is ». 

 

 Door in de definitie van de tussenpersoon te preciseren dat de producenten en 

distributienetbeheerders daaronder niet worden begrepen, is de wetgever niet afgeweken van 

het in de richtlijn gehanteerde begrip « grootafnemer ». Die personen kunnen zich immers niet 

in de positie bevinden dat zij elektriciteit kopen om ze door te verkopen, wegens de bij de 

richtlijnen opgelegde regels van ontvlechting van de eigendomsstructuren (« unbundling ») 

(Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1725/001, p. 22). De door de verzoekende partij 

vermelde mogelijkheid om gebruik te maken van artikel 8, § 2, eerste lid, van de 

Elektriciteitswet om activiteiten van elektriciteitsproductie of –levering uit te oefenen, is niet 

van toepassing op de distributienetbeheerders (die bij de bestreden bepaling zijn uitgesloten) 

maar op de transmissienetbeheerders die de wetgever niet van het begrip « tussenpersoon » 

heeft uitgesloten. 

 

 B.47.5.  Het eerste onderdeel van het vierde middel is niet gegrond. 

 

 

 Tweede onderdeel 

 

 B.48.1.  In een tweede onderdeel klaagt de verzoekende partij aan dat artikel 65, 5°, van 

de bestreden wet in strijd is met de artikelen 32, 36, 41, leden 6, onder c), en 9, en 42 van de 

richtlijn 2009/73/EG in zoverre het niet de afwijking opheft die de « Interconnector 

Zeebrugge Terminal » (hierna : « IZT ») krachtens artikel 25 van de Gaswet geniet, terwijl het 

wel de afwijking opheft die de IZT krachtens artikel 15/1, § 4, van dezelfde wet geniet. 

 

 B.48.2.  Artikel 15/1, § 4, van de Gaswet bepaalde, vóór de wijziging ervan bij artikel 65, 

5°, van de bestreden wet : 

 

 « De on- en offshore installaties van de Interconnector Zeebrugge Terminal (IZT) en de 
Zeepipe Terminal (ZPT) die gelegen zijn op het Belgische grondgebied, worden beheerd 
samen met de upstream-installaties waarvan zij integraal deel uitmaken overeenkomstig de 
internationale verdragen. Zij worden niet beheerd door de beheerders beoogd in deze wet ». 
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 B.48.3.  Uit de opheffing van de woorden « van de Interconnector Zeebrugge Terminal 

(IZT) en » vloeit voort dat de IZT, die eigendom is van een Britse vennootschap, voortaan 

door de in de Gaswet bedoelde beheerders wordt beheerd; hij wordt onderworpen aan het 

gezamenlijke optreden van de Belgische en Britse nationale regulerende instantie, 

overeenkomstig artikel 34 van de richtlijn 2009/73/EG (Parl. St., Kamer, 2011-2012, 

DOC 53-1725/008, pp. 14-15). 

 

 B.48.4.  Artikel 25 van de Gaswet bepaalt dat de IZT en de Zeepipe niet zijn 

onderworpen aan de bepalingen van die wet met betrekking tot de toegang tot het 

aardgasvervoersnet, de opslaginstallaties voor aardgas en de LNG-installatie 

(hoofdstuk IVter), noch aan de bepalingen van die wet met betrekking tot de tarifering, de 

openbaredienstverplichtingen en de boekhouding (hoofdstuk IVquater). 

 

 De redenen voor het behoud van die afwijking werden tijdens de parlementaire 

voorbereiding van de bestreden wet als volgt uiteengezet : 

 

 « In België bestaan grote gasinfrastructuren, zoals Interconnector (UK), die zijn 
gerealiseerd voorafgaand aan de liberalisering van de aardgasmarkt en die destijds grote 
risico’s vertegenwoordigden voor de investeerders op vlak van winst. De internationale 
verdragen die zijn gesloten met betrekking tot dergelijke infrastructuren, zoals de 
Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van het Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake het vervoer van aardgas door 
middel van een pijpleiding tussen het Koninkrijk België en het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland, van 10 december 1997, beschermen de contractuele 
afspraken die de efficiënte inwerkingstelling van deze infrastructuren garanderen. 
 
 Deze bescherming is geenszins aangetast door de inwerkingtreding en de omzetting van 
het Derde Energiepakket, in het bijzonder wat betreft de verworven rechten van de betrokken 
partijen. 
 
 Bovendien streeft het Derde Energiepakket een ratio legis na die identiek is aan de 
bovenvermelde internationale verdragen teneinde de investeringen in nieuwe grote 
infrastructuren te stimuleren. Zo staat het de efficiënte inwerkingstelling toe van contractuele 
afspraken in afwijking van de regels op vlak van derdentoegang en gereguleerde tarieven. 
 
 Het Derde Energiepakket heeft geen enkele weerslag op afwijkingen die reeds in het 
verleden zijn toegestaan aan grote infrastructuren. De Europese Commissie heeft zelfs het 
behoud bevestigd van deze afwijkingen in het kader van de voorbereidende werken van de 
richtlijn 2009/73/EG. Uit zijn verklaring aan de Raad van 23 juni 2009 (2007/0198 (COD), 
10817/09 ADD REV 2) volgt dat : 
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 ‘ Vrijstellingen van het bij Richtlijn 2003/55/EG en Verordening (EG) nr. 2003/1228 
ingestelde regelgevend kader voor nieuwe grensoverschrijdende infrastructuur blijven ook na 
de inwerkingtreding van de richtlijn tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG en de 
verordening tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1228/2003 van toepassing tot de in het 
vrijstellingsbesluit vastgestelde vervaldatum. Tenzij anders bepaald in de 
vrijstellingsbesluiten zelf, worden de vrijstellingen niet gewijzigd door de toepassing van de 
bepalingen inzake nieuwe infrastructuur van artikel 36 van de gewijzigde gasrichtlijn en 
artikel 17 van de nieuwe elektriciteitsverordening ’. 
 
 Het behoud van deze verworven rechten is bevestigd op identieke wijze in 
Overweging (35) van de richtlijn 2009/73/EG alsook in de interpretatieve nota van de 
Europese Commissie van 22 januari 2010 over het bovenvermelde unbundling-regime. 
 
 Volgens overweging (35) van de richtlijn 2009/73/EG :  
 
 ‘ Ontheffingen die uit hoofde van Richtlijn 2003/55/EG zijn toegestaan, blijven van 
toepassing tot de geplande einddatum die in het ontheffingsbesluit is vastgesteld ’. 
 
 Uit bovenvermelde interpretatieve nota volgt overigens dat (pp. 6 en 7) : 
 
 ‘ Exemptions for new infrastructure that have already been granted pursuant to 
Article 22 of Directive 2003/55/EC and Article 7 of Regulation (EC) 2003/1228 continue to 
apply until the expiry date stipulated in the exemption decision, also after entry into force of 
the Gas Directive and the Electricity Regulation (recital 35 Gas Directive and recital 23 
Electricity Regulation). Unless provided otherwise in the exemption decisions themselves, 
such exemptions must not be altered by application of the provisions on new infrastructure set 
out in Article 36 Gas Directive and Article 17 Electricity Regulation. ’ [Vertaling : 
« Ontheffingen voor nieuwe infrastructuur die reeds zijn toegekend overeenkomstig artikel 22 
van de richtlijn 2003/55/EG en artikel 7 van de verordening (EG) nr. 2003/1228 blijven van 
toepassing tot de in het ontheffingsbesluit vastgestelde vervaldatum, ook na de 
inwerkingtreding van de Gasrichtlijn en de Elektriciteitsverordening (considerans 35 van de 
Gasrichtlijn en considerans 23 van de Elektriciteitsverordening). Tenzij anders bepaald in de 
ontheffingsbesluiten zelf, mogen dergelijke ontheffingen niet worden gewijzigd door de 
toepassing van de bepalingen inzake nieuwe infrastructuur van artikel 36 van de Gasrichtlijn 
en artikel 17 van de Elektriciteitsverordening. »] 
 
 De garanties die zijn toegekend in het kader van de bovenvermelde internationale 
verdragen en die verworven rechten toekennen zijn sindsdien op geen enkele wijze in vraag 
gesteld door het Derde Energiepakket » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1725/001, 
pp. 105-106). 
 

 B.48.5.  Uit het voorafgaande vloeit voort dat het behoud van de in het geding zijnde 

afwijkingen kan worden toegestaan door, enerzijds, de bekommernis om de bepalingen van 

het internationale verdrag na te leven dat de verwezenlijking van de IZT mogelijk heeft 

gemaakt en om aan de nationale regulerende instanties van elk van beide landen de 

mogelijkheid te bieden tot een akkoord te komen over de regeling van de IZT, alsook de 

noodzaak om rekening te houden met de bij de verwezenlijking van die infrastructuur 



165 

verworven rechten, en, anderzijds, het feit dat de richtlijn 2009/73/EG toestaat dat de 

afwijkingen die eerder in dat domein zijn toegekend, worden behouden, zoals de voormelde 

overweging 35 ervan aangeeft. De wetgever vermocht dus de door de verzoekende partij 

aangevoerde bepalingen van de voormelde richtlijn met betrekking tot de toegang van derden 

tot het gasvervoersnet en met betrekking tot de tarifering ervan (artikel 32) en met betrekking 

tot de bevoegdheden van de nationale regulerende instantie over de grensoverschrijdende 

interconnecties (artikelen 36, 41, leden 6, onder c), en 9, en 42) niet op de IZT van toepassing 

te maken. Hoewel het juist is dat het voormelde internationale verdrag het de Staten mogelijk 

maakt, zoals de verzoekende partij aangeeft, tot een akkoord te komen over het wijzigen of 

opzeggen ervan, neemt zulks niet weg dat een dergelijk akkoord thans niet bestaat. 

 

 B.48.6.  Het tweede onderdeel van het vierde middel is niet gegrond. 

 

 

 Derde onderdeel 

 

 B.49.1.  In een derde onderdeel klaagt de verzoekende partij aan dat artikel 7 van de 

bestreden wet, dat artikel 7 van de Elektriciteitswet wijzigt, in strijd is met de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet in zoverre het enkel voor de exploitanten van offshore-windmolenparken 

die op het transmissienet zijn aangesloten, in een regeling van toekenning van 

groenestroomcertificaten voorziet en ze bijgevolg weigert voor de andere exploitanten van 

offshore-windmolenparken. 

 

 B.49.2.  Artikel 7 van de Elektriciteitswet zoals gewijzigd door de bestreden wet, 

bepaalde : 

 

 « § 1.  Bij een besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op voorstel van de 
commissie, kan de Koning : 
 
 1°  maatregelen van marktorganisatie vaststellen, waaronder de instelling van een door de 
commissie beheerd systeem voor de toekenning van certificaten van oorsprongsgarantie en 
van groenestroomcertificaten voor elektriciteit geproduceerd overeenkomstig artikel 6, 
evenals het opleggen van een verplichting aan de netbeheerder om groenestroomcertificaten 
afgeleverd door de federale en gewestelijke overheden aan te kopen tegen een minimumprijs 
en te verkopen, teneinde de afzet op de markt te verzekeren, tegen een minimumprijs, van een 
minimumvolume elektriciteit geproduceerd met aanwending van hernieuwbare 
energiebronnen. De certificaten die worden toegekend aan installaties voor 
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elektriciteitsproductie vanuit wind in de zeegebieden waarover België zijn jurisdictie kan 
uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht en die het voorwerp uitmaken van een 
domeinconcessie zoals bedoeld bij artikel 6 genieten slechts van bovenvermelde verplichting 
tot aankoop tegen een minimumprijs op voorwaarde dat de elektriciteit die door deze 
installaties wordt geproduceerd en die het recht heeft verleend op het toekennen van 
certificaten rechtstreeks op het transmissienet wordt geïnjecteerd. 
 
 2°  een mechanisme inrichten ter financiering van alle of een deel van de nettolasten die 
voortvloeien uit de in 1° bedoelde maatregelen. 
 
 Het in het eerste lid, 2°, bedoelde mechanisme wordt, in voorkomend geval, beheerd door 
de commissie en kan geheel of gedeeltelijk worden gefinancierd door een toeslag op de 
tarieven bedoeld in artikel 12 of door een heffing op alle of objectief bepaalde categorieën van 
energieverbruikers of marktoperatoren, volgens de nadere regels bepaald door de Koning in 
uitvoering van het eerste lid, 2°. 
 
 Elk besluit dat een toeslag of heffing zoals bedoeld in het tweede lid invoert, wordt 
geacht nooit uitwerking te hebben gehad indien het niet bij wet is bekrachtigd binnen de 
twaalf maanden na de datum van zijn inwerkingtreding. 
 
 Onder voorbehoud van het derde lid, kan de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg 
in de Ministerraad, op voorstel van de commissie de bepalingen van het koninklijk besluit van 
16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit 
opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, bekrachtigd bij artikel 427 van de 
programmawet (I) van 24 december 2002, wijzigen, vervangen of opheffen. 
 
 § 1bis.  In functie van onder meer de voorwaarden van beste technische praktijken, van 
verkoopprijs van elektriciteit en van financieringskost stelt de commissie jaarlijks een verslag 
op, voor toekomstige projecten, over de doeltreffendheid inzake kosten van de minimumprijs 
van de bovenvermelde aankoopverplichting door de netbeheerder van de 
groenestroomcertificaten die door de federale en gewestelijke overheden worden toegekend. 
Dit verslag wordt aan de minister overgezonden en op de internetsite van de commissie 
gepubliceerd. 
 
 Desgevallend kan de commissie een advies uitbrengen over de wenselijkheid om het 
bovenvermeld koninklijk besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, met betrekking tot 
de hoogte van deze minimumprijs te wijzigen. 
 
 § 2.  Voor nieuwe installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de 
zeegebieden waarin België zijn rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal 
zeerecht, die het voorwerp uitmaken van een in artikel 6 bedoelde domeinconcessie, staat de 
netbeheerder in voor één derde van de kostprijs van de onderzeese kabel met een 
maximumbedrag van 25 miljoen euro voor een project van 216 MW of meer. Deze 
financiering van 25 miljoen euro wordt naar rato verminderd, wanneer het project minder dan 
216 MW bedraagt. In dit bedrag is begrepen de aankoop, de levering en de plaatsing van de 
onderzeese kabel alsmede de aansluitingsinstallaties, de uitrustingen en de 
aansluitingsverbindingen van voormelde productie-installaties. Deze financiering wordt over 
vijf jaar gespreid, a rato van één vijfde per jaar vanaf het begin van de werken. De commissie 
controleert de voor de financiering in aanmerking te nemen totale kosten op basis van de 
offerte of offertes die de titularis van de domeinconcessie bedoeld in artikel 6, § 1, in 
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aanmerking neemt bij toepassing van de wet van 24 december 1993 betreffende de 
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten. De commissie voert deze controle uit binnen een periode van één maand na 
voorlegging van voornoemde offerte, of offertes, door de titularis van de domeinconcessie 
bedoeld in artikel 6, § 1. Deze bijdrage wordt gestort in vijf gelijke schijven vanaf de maand 
volgend op de aanvang van de eerste werken, en elk volgend jaar op dezelfde datum. 
 
 In geval van het niet bereiken van de geplande 216 MW binnen de vijf jaren na het begin 
van de werken wordt een bedrag pro rata aan 25 miljoen euro teruggevorderd op initiatief van 
de minister, na advies van de commissie. 
 
 De betaling van iedere schijf gebeurt na aanvraag van de titularis van de domeinconcessie 
bedoeld in artikel 6, § 1. Deze aanvraag omvat : 
 
 1°  het bewijs van het uitvoeren van het vergund investeringsprogramma dat de 
commissie kan controleren, hetzij op basis van de door de titularis overgezonden stukken, 
hetzij ter plaatse; 
 
 2°  de overlegging van het bewijs van het naleven van de fiscale en sociale wetgevingen 
en reglementeringen tijdens het afgesloten boekjaar voorafgaand aan de aanvraag tot betaling. 
 
 Zo de voorwaarden bedoeld in het derde lid niet zijn nageleefd, schort de minister, op 
voorstel van de commissie, de storting van de jaarlijkse schijf op. Zo die voorwaarden wegens 
overmacht niet worden nageleefd, en indien de economische bedrijvigheid van de 
onderneming verdergaat, kan het storten van de jaarlijkse schijf door de minister worden 
gehandhaafd. 
 
 In geval van intrekking van de machtiging tot betaling gebeurt de terugvordering van de 
betwiste stortingen op initiatief van de minister, via alle rechtsmiddelen. 
 
 De nadere regels van deze financiering zullen worden bepaald in een overeenkomst 
tussen de netbeheerder en de titularis van de domeinconcessie. De kostprijs van deze bijdrage 
die door de netbeheerder wordt gefinancierd is toerekenbaar aan de taken bedoeld in artikel 8. 
 
 § 3.  Voor de installaties bedoeld in § 2 wordt voor elke tijdseenheid de 
productieafwijking bepaald in kW. De commissie legt, op voorstel van de netbeheerder, de 
berekeningsmodaliteiten van de productieafwijking vast met inbegrip van de wijze waarop de 
meerkost in de tarieven van de netbeheerder wordt geïntegreerd, rekening houdend met 
volgende bepalingen : 
 
 1°  de hoeveelheid energie die overeenkomt met een positieve procentuele 
productieafwijking lager dan of gelijk aan 30 % wordt door de netbeheerder aangekocht aan 
de marktreferentieprijs, verminderd met 10 % wanneer de marktreferentieprijs positief is of is 
toegenomen met 10 % wanneer de referentieprijs van de markt negatief is; 
 
 2°  de hoeveelheid energie die overeenkomt met een negatieve procentuele 
productieafwijking waarvan de absolute waarde lager is dan of gelijk is aan 30 % wordt door 
de netbeheerder bijgeleverd aan de concessionaris aan de marktreferentieprijs, verhoogd met 
10 % wanneer de marktreferentieprijs positief is of is verminderd met 10 % wanneer de 
referentieprijs van de markt negatief is; 
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 3°  de hoeveelheid energie die overeenkomt met de procentuele productieafwijking 
waarvan de absolute waarde 30 % overschrijdt wordt verrekend op basis van het tarief van de 
netbeheerder voor de compensatie van de onevenwichten, of, in voorkomend geval, 
overeenkomstig de marktvoorwaarden voor onbalansenergie. 
 
 § 4.  Voor de installatieprojecten bedoeld in § 2, ingediend tot 31 december 2007, en in 
het geval van intrekking van de domeinconcessie bedoeld in artikel 6, § 1, of van enig andere 
voor de totale realisatie van het project vereiste en door de federale overheid verleende 
vergunning of toelating, of in geval van stopzetting tijdens de opbouwfase van het project, 
ingevolge een besluit dat niet gebaseerd is op enige reglementaire basis, al of niet genomen na 
advies van de bevoegde instantie, zonder dat een voor de titularis van de domeinconcessie 
aanwijsbare nalatigheid of tekortkoming kan worden aangetoond, wordt voorzien in een 
maatregel zoals beschreven in het vierde lid, teneinde de investeringszekerheid van het project 
te garanderen, rekening houdend met het innoverende karakter van het project. 
 
 Op het ogenblik van de inwerkingtreding van de intrekking of stopzetting zoals 
beschreven in het eerste lid, wordt een evaluatie gemaakt door de commissie. Deze evaluatie 
houdt rekening met : 
 
 1°  de totale jaarlijkse kost die de investeringen omvat, de exploitatiekosten alsook de 
financiële lasten; 
 
 2°  de verschillende inkomsten voortvloeiend uit het vigerende reglementair kader en de 
mogelijkheden tot aankoop van energie. 
 
 De commissie stelt, op basis van de evaluatie in het tweede lid, de noodzakelijke 
aanpassingen voor aan de prijs van de met het project verbonden groenestroomcertificaten, 
teneinde een rentabiliteit te waarborgen die gelijkwaardig is aan een investering op lange 
termijn met gelijkaardige risico's, overeenkomstig de beste praktijken binnen de internationale 
financiële markten. 
 
 Binnen een termijn van zestig dagen na ontvangst van het voorstel van de commissie, 
bepaalt de Koning op basis van het voorstel van de commissie, bij een besluit, vastgesteld na 
overleg in de Ministerraad, de noodzakelijke aanpassingen aan de prijs van de met het project 
verbonden groenestroomcertificaten. 
 
 De commissie waakt over de verenigbaarheid tussen het voorstel en de vigerende 
regelgeving ». 
 

 B.49.3.  Artikel 2 van de wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen inzake 

energie (Belgisch Staatsblad van 28 december 2012, vierde editie) heeft de bestreden bepaling 

gewijzigd. Het bepaalt :  

 

 « In artikel 7, § 1, eerste lid, 1°, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie 
van de elektriciteitsmarkt, laatst gewijzigd bij de wet van 8 januari 2012, wordt de zin ‘ de 
certificaten die worden toegekend aan installaties voor elektriciteitsproductie vanuit wind in 
de zeegebieden waarover België zijn jurisdictie kan uitoefenen overeenkomstig het 
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internationaal zeerecht en die het voorwerp uitmaken van een domeinconcessie zoals bedoeld 
bij artikel 6 genieten slechts van bovenvermelde verplichting tot aankoop tegen een 
minimumprijs op voorwaarde dat de elektriciteit die door deze installaties wordt geproduceerd 
en die het recht heeft verleend op het toekennen van certificaten rechtstreeks op het 
transmissienet wordt geïnjecteerd. ’ opgeheven ». 
 

 Aangezien die wijziging geen terugwerkende kracht heeft, behoudt het derde onderdeel 

van het vierde middel zijn voorwerp. 

 

 B.49.4.  De door de Ministerraad aangevoerde maar door de CREG betwiste 

omstandigheid dat de offshore-windmolenparken in de praktijk op het transmissienet zijn 

aangesloten, is een feitelijke omstandigheid die het door de verzoekende partij aangeklaagde 

verschil in behandeling niet kan verantwoorden. Dat verschil in behandeling wordt trouwens 

opgeheven door de werking van het in B.49.3 vermelde artikel 2 van de wet van 27 december 

2012. 

 

 B.49.5.  De Ministerraad voert bovendien de regels inzake de verdeling van de 

bevoegdheden tussen de Staat en de gewesten aan : volgens hem zijn die krachtens artikel 6, 

§ 1, VII, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen immers 

bevoegd voor de distributie en het plaatselijk vervoer van elektriciteit door middel van netten 

waarvan de nominale spanning lager is dan of gelijk is aan 70 000 volt, zodat de federale 

wetgever niet in de regeling van toekenning van groenestroomcertificaten voor de 

exploitanten van offshore-windmolenparken die op het distributienet zijn aangesloten, had 

kunnen voorzien zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de gewesten. 

 

 Een dergelijke verantwoording is niet toelaatbaar. In tegenstelling tot wat het geval is 

voor de andere hernieuwbare energiebronnen, met name de onshore-windmolens, die in 

principe door de gewesten worden bevorderd, houdt het feit dat de offshore-windmolens in de 

territoriale wateren zijn gelegen, immers in dat zij, zowel wat de regels inzake 

energieproductie als de regels inzake de financiering van de installaties betreft, integraal 

onder de bevoegdheid van de federale Staat vallen. In de parlementaire voorbereiding heeft de 

minister, in verband met een eventuele discriminatie ten aanzien van de onshore-windmolens, 

overigens eraan herinnerd : 
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 « [De] federale Staat [is] bevoegd […] voor [alles] wat de Noordzee betreft, terwijl de 
continentale windmolens tot de bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten 
behoren. Om de doelstellingen van Kyoto te bereiken, heeft de regering aangegeven dat ze in 
dat soort van duurdere energie wil investeren. De positieve weerslag op het milieu 
rechtvaardigt dergelijke hogere kosten » (Parl. St., Kamer, 2004-2005, DOC 51-1845/021, 
p. 16). 
 

 B.49.6.  Aangezien de in B.49.1 en B.49.4 gedane vaststelling van de lacune is uitgedrukt 

in voldoende nauwkeurige en volledige bewoordingen die toelaten de bestreden bepaling toe 

te passen met inachtneming van de referentienormen op grond waarvan het Hof zijn 

toetsingsbevoegdheid uitoefent, staat het aan de bevoegde rechter en overheid een einde te 

maken aan de schending van die normen. 

 

 B.49.7.  Het derde onderdeel van het vierde middel is gegrond. Bijgevolg dient artikel 7 

van de bestreden wet te worden vernietigd in zoverre het niet van toepassing is op de 

exploitanten van offshore-windmolenparken die niet op het transmissienet zijn aangesloten. 

 

 

 Vierde onderdeel 

 

 B.50.1.  In een eerste subonderdeel van het vierde onderdeel klaagt de verzoekende partij 

aan dat artikel 25 van de bestreden wet, dat artikel 18bis van de Elektriciteitswet invoegt, in 

strijd is met artikel 28 van de richtlijn 2009/72/EG in zoverre het voor de bestaande gesloten 

industriële netten voorziet in het automatisch verkrijgen van de hoedanigheid van beheerder 

van een gesloten industrieel net, terwijl de toekenning van die hoedanigheid volgens dat 

artikel 28 dient te geschieden door een instantie die de naleving controleert van de 

voorwaarden waarvan die hoedanigheid afhankelijk wordt gesteld. Die bepaling zou 

bovendien discriminerend zijn ten aanzien van de gesloten industriële netten die na de 

inwerkingtreding van de wet zijn opgericht. 

 

 B.50.2.  Artikel 18bis van de Elektriciteitswet bepaalt : 

 

 « § 1. Elke natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is of beschikt over een gebruiksrecht 
op een net dat beantwoordt aan de criteria van een gesloten industrieel net dat uitsluitend is 
aangesloten op het transmissienet waarvan de nominale spanning hoger is dan 70 kilovolt en 
zoals bepaald bij artikel 2, 41°, mag dit net aan de commissie en aan de minister binnen een 
termijn van zes maanden volgend op de bekendmaking van de wet van 8 januari 2012 tot 
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wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 
en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door 
middel van leidingen aanmelden en zich verbinden tot het naleven van de bepalingen die 
krachtens deze wet op hem van toepassing zijn. Door deze aanmelding verwerft hij de 
hoedanigheid van beheerder van een gesloten industrieel net. De Algemene Directie Energie 
controleert, na advies van de commissie en van de netbeheerder, de technische conformiteit 
van het aangemelde gesloten industrieel net met het transmissienet. Hiertoe bezorgt de 
beheerder van het gesloten industrieel net, binnen de zes maanden na zijn melding, aan de 
Algemene Directie Energie het bewijs van de technische conformiteit van zijn gesloten 
industrieel net met het transmissienet. Een kopie van dit verslag wordt overgemaakt aan de 
netbeheerder alsook aan de commissie. 
 
 De minister kan, na advies van de commissie en van de netbeheerder, de hoedanigheid 
van beheerder van een gesloten industrieel net toekennen aan de natuurlijke of rechtspersoon 
die eigenaar is van of een gebruiksrecht bezit op een net dat beantwoordt aan de criteria van 
een gesloten industrieel net dat uitsluitend is aangesloten op het transmissienet waarvan de 
nominale spanning hoger is dan 70 kilovolt en zoals bepaald bij artikel 2, 41°, die hierom 
verzoekt na de bekendmaking van de wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 
29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 
betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, en die 
de criteria die door de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt voorzien zijn, naleeft. 
 
 De Algemene Directie Energie publiceert en actualiseert op haar internetsite de lijst van 
beheerders van gesloten industriële netten. 
 
 § 2.  In afwijking van de bepalingen van deze wet en meer bepaald van de artikelen 8 tot 
10, 12 tot 12quinquies, 18 en 22 moeten de beheerders van gesloten industriële netten zich 
slechts aan volgende verplichtingen houden : 
 
 a)  elke beheerder van een gesloten industrieel net onthoudt zich, in het kader van deze 
functie, van elke discriminatie tussen de gebruikers van zijn gesloten industrieel net; 
 
 b)  de beheerder van een gesloten industrieel net garandeert aan de gebruikers van zijn 
gesloten industrieel net het recht om hun elektriciteit bij de leverancier van hun keuze aan te 
kopen en om van leverancier te veranderen, zonder de duur en de modaliteiten van hun 
contracten in het gedrang te brengen, binnen maximaal drie weken. De gebruiker van een 
gesloten industrieel net kan de beheerder van dit net gelasten om voor en namens hem zijn in 
aanmerking komen uit te oefenen. Om rechtsgeldig te zijn, moet dit mandaat uitdrukkelijk 
worden voorzien en kunnen worden herzien per contractuele periode; 
 
 c)  de beheerder van een gesloten industrieel net bepaalt de modaliteiten voor de 
aansluiting en de toegang tot dit net in een contract met de gebruikers van het gesloten 
industrieel net. Deze contracten preciseren met name : 
 
 1°  de minimumeisen inzake het technisch ontwerp en de werking van de op het gesloten 
industrieel net aangesloten installaties, het maximale aansluitingsvermogen en de kenmerken 
van de geleverde stroom; 
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 2°  de commerciële modaliteiten voor de aansluiting op en de toegang tot het gesloten 
industrieel net; 
 
 3°  de voorwaarden voor onderbreking van de aansluiting wegens niet-naleving van de 
contractuele verplichtingen of omwille van de veiligheid van het gesloten industrieel net. 
 
 Deze contracten moeten transparant en niet-discriminerend zijn. Zij moeten eveneens 
bepalen dat de commissie bevoegd is in geval van betwisting door een gebruiker van het 
gesloten industrieel net van de op dit net toegepaste tarieven. Iedere beslissing van de 
commissie ter zake kan het voorwerp uitmaken van een beroep bij het hof van beroep te 
Brussel overeenkomstig artikel 29bis. 
 
 De afsluiting van deze contracten is afhankelijk van de vestiging van de gebruiker van het 
gesloten industrieel net op het gesloten industrieel net; 
 
 d)  de beheerder van een gesloten industrieel net bezorgt de gebruikers van het gesloten 
industrieel net dat hij beheert : 
 
 1°  een gedetailleerde en duidelijke factuur, gebaseerd op hun verbruik of eigen injecties 
en op de in dit artikel bedoelde tariefbeginselen en/of tarieven; 
 
 2°  een juiste verdeling, op hun facturen, van de meerkosten toegepast op de 
transmissiefacturen, met naleving van de beginselen van iedere meerkost; 
 
 3°  de mededeling van de relevante gegevens van hun verbruik en/of injecties, evenals de 
informatie voor een efficiënte toegang tot het net; 
 
 e)  de beheerder van een gesloten industrieel net garandeert de vertrouwelijke 
behandeling van de commercieel gevoelige informatie van de gebruikers van zijn net, 
waarvan hij kennis heeft in het kader van zijn activiteiten, uitgezonderd elke wettelijke 
verplichting tot het vrijgeven van informatie; 
 
 f)  de beheerder van een gesloten industrieel net bewijst de technische conformiteit van 
zijn net met de relevante bepalingen uit het technisch reglement ingevoerd met toepassing van 
artikel 11, waaronder die betreffende de aansluiting; 
 
 g)  de beheerder van een gesloten industrieel net exploiteert en onderhoudt zijn net en 
houdt hierbij toezicht, gelet op de kenmerken van het gesloten industrieel net, op de 
veiligheid, betrouwbaarheid en efficiëntie van dit net, en dit in economisch aanvaardbare 
omstandigheden, met respect voor het milieu en de energie-efficiëntie. 
 
 § 3.  In afwijking van de bepalingen van deze wet en met name van haar artikelen 12 tot 
12quinquies past iedere beheerder van een gesloten industrieel net alsook iedere beheerder 
van een gesloten distributienet, voor zover de toepasselijke regionale bepalingen een regime 
van gesloten distributienet implementeren, voor de aansluiting, de toegang en de 
ondersteunende diensten van toepassing op dit net, tariefbeginselen en/of tarieven toe in 
overeenstemming met volgende richtsnoeren : 
 
 1°  de tariefbeginselen en/of tarieven zijn niet-discriminerend, gebaseerd op de kosten en 
een redelijke winstmarge; 
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 2°  de tariefbeginselen en/of tarieven zijn transparant; zij worden uitgewerkt in functie 
van hun parameters en worden vooraf door de beheerder van het gesloten industrieel of het 
gesloten distributienet meegedeeld aan de netgebruikers en de bevoegde regulatoren; 
 
 3°  het tarief dat door de beheerder van een gesloten industrieel of distributienet op de 
gebruikers van dit net wordt toegepast, omvat de kosten voor toegang, aansluiting en 
ondersteunende diensten, alsook desgevallend, de kosten die verband houden met de 
bijkomende lasten die het gesloten industrieel of distributienet moet dragen om het 
transmissie- of distributienet waarop hij aangesloten is te gebruiken. De beheerder van het 
gesloten industrieel net wordt gelijkgesteld met de netgebruikers die geen 
distributienetbeheerders zijn voor de toepassing van de tarieven die toegepast worden door de 
netbeheerder op de beheerder van het gesloten industrieel net; 
 
 4°  de afschrijvingstermijnen en de winstmarges worden door de beheerder van het 
gesloten industrieel of distributienet gekozen binnen de marges tussen de waarden die hij 
toepast in zijn belangrijkste bedrijfssector en de marges die worden toegepast in de 
distributienetten; 
 
 5°  de tariefbeginselen zijn, wat de aansluiting, de versterking ervan en de vernieuwing 
van de uitrusting van het net betreft, afhankelijk van de mate van socialisering of 
individualisering van de investeringen eigen aan de locatie, rekening houdend met het aantal 
gebruikers van het gesloten industrieel of distributienet. 
 
 § 4.  Gevallen van gemengde gesloten netten waarvan het spanningsniveau zowel 
federale als regionale bevoegdheden impliceert, maken het voorwerp uit van overleg ». 
 

 B.50.3.  Artikel 18bis van de voormelde Elektriciteitswet is identiek aan artikel 15/9bis 

van de Gaswet, ingevoegd bij artikel 80 van de bestreden wet. Bij zijn arrest nr. 98/2013 van 

9 juli 2013 heeft het Hof dat artikel 80 wegens een schending van de bevoegdheidverdelende 

regels vernietigd « in zoverre het artikel 15/9bis, §§ 1, 2 en 4, in de voormelde wet van 12 april 

1965 invoegt en in zoverre die bepalingen van toepassing zijn op de gesloten industriële netten 

die binnen het territoriaal bevoegdheidsgebied van de gewesten gelegen zijn ». 

 

 B.50.4.  Het vierde onderdeel van het vierde middel moet dus enkel worden onderzocht in 

zoverre het betrekking heeft op artikel 18bis van de Elektriciteitswet, op artikel 15/9bis, § 3, van 

de Gaswet en op de paragrafen 1, 2 en 4 van die bepaling voor zover zij slaan op de gesloten 

industriële netten die niet binnen het territoriale bevoegdheidsgebied van de gewesten gelegen 

zijn. 
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 B.50.5.  Uit het voormelde artikel 18bis, § 1, eerste lid, van de Elektriciteitswet blijkt dat 

de Algemene Directie Energie ermee is belast de technische conformiteit van de bestaande 

gesloten industriële netten te controleren. Aangezien artikel 28, lid 1, van de richtlijn bepaalt 

dat de aanwijzing geschiedt door de nationale regulerende instantie of door een andere 

bevoegde instantie, kon de wetgever de Algemene Directie Energie met de genoemde controle 

belasten. Het is juist, zoals de verzoekende partij in haar memorie van antwoord doet 

opmerken, dat de bestreden bepaling ook erin voorziet dat de hoedanigheid van beheerder van 

een gesloten industrieel net wordt verworven door de aanmelding waarin in die bepaling is 

voorzien. De controlebevoegdheid waarmee de volgende zin de Algemene Directie Energie 

bekleedt, houdt evenwel in, tenzij aan die bepaling elk nuttig effect wordt ontnomen, dat men 

de hoedanigheid van beheerder van een gesloten industrieel net zou kunnen verliezen indien 

die controle tot een negatief resultaat zou leiden. Onder dat voorbehoud schendt de bestreden 

bepaling de door de verzoekende partij aangevoerde bepalingen niet. 

 

 B.50.6.  Bovendien kan de loutere omstandigheid dat de gesloten industriële netten die 

vóór de inwerkingtreding van de bestreden wet in dienst zijn genomen, aan een andere 

regeling zouden zijn onderworpen dan die waarin is voorzien voor de gesloten industriële 

netten die na die inwerkingtreding zijn opgericht, op zich geen discriminatie doen ontstaan. 

 Om te antwoorden op de argumentatie van de Ministerraad, wijst de verzoekende partij 

erop dat zij een verschil in behandeling tussen gesloten industriële netten in het geding brengt 

dat niet berust op de omstandigheid dat zij bij de inwerkingtreding van de wet al dan niet 

operationeel zouden zijn, maar op de omstandigheid dat de netbeheerder, binnen de termijn 

van zes maanden waarin in de bestreden bepaling is voorzien, al dan niet zou overgaan tot de 

in die bepaling bedoelde aanmelding. Die kritiek komt echter neer op een nieuw middel, dat 

bijgevolg niet ontvankelijk is. 

 

 B.50.7.  Het eerste subonderdeel van het vierde onderdeel van het vierde middel is niet 

gegrond, onder het in B.50.6 vermelde voorbehoud. 

 

 B.50.8.  Hetzelfde geldt met betrekking tot artikel 15/9bis, § 1, van de Gaswet in zoverre 

het, rekening houdend met B.50.3, van toepassing blijft op de gesloten industriële netten die 

niet binnen het territoriale bevoegdheidsgebied van de gewesten gelegen zijn. 
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 B.51.1.  In een tweede subonderdeel van het vierde onderdeel klaagt de verzoekende 

partij aan dat artikel 25 van de bestreden wet, dat artikel 18bis, §§ 2 en 3, van de 

Elektriciteitswet invoegt, in strijd is met artikel 28 van de richtlijn 2009/72/EG in zoverre de 

erkenning van de hoedanigheid van beheerder van een gesloten industrieel net inhoudt dat de 

beheerder wordt onderworpen aan een regeling die afwijkt van die waarin voor de andere 

beheerders is voorzien, terwijl alleen de regulerende instantie ertoe is gemachtigd afwijkingen 

toe te kennen en terwijl die regeling discriminaties doet ontstaan tussen actoren uit de sector. 

 

 B.51.2.  Het in B.50.2 weergegeven artikel 18bis, §§ 2 en 3, van de Elektriciteitswet wijkt 

met betrekking tot de gesloten industriële netten af van de artikelen 8 tot 10, 12 tot 

12quinquies, 18 en 22 van dezelfde wet, die de verplichtingen definiëren waaraan de 

netbeheerders zijn gehouden. 

 

 Die bepaling werd als volgt voorgesteld in de memorie van toelichting bij het ontwerp dat 

de bestreden wet is geworden : 

 

 « Rekening houdend met het geheel van deze eigenschappen en teneinde de juridische 
zekerheid van deze historische situaties te waarborgen, voorziet dit voorontwerp van wet [in] 
de invoering van een afwijkend stelsel voor de gesloten industriële netten : de beheerders van 
deze netten zijn slechts onderworpen aan minimale verplichtingen, vermeld in artikelen 25 en 
81 en zijn vrijgesteld van andere verplichtingen die aan de elektriciteit- en aardgasbedrijven 
zijn opgelegd. Het zou immers onlogisch zijn om de beheerders van de gesloten industriële 
netten die diensten verlenen om het gebruik van de bestaande transmissienetten te 
optimaliseren, te onderwerpen aan het geheel van verplichtingen die rusten op de 
netbeheerders » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1725/001, pp. 18-19). 
 

 De wetgever vermocht te oordelen dat de situatie van de gesloten industriële netten 

voldoende verschilde van die van de andere netten opdat de eerstgenoemde aan minder zware 

verplichtingen kunnen worden onderworpen dan die welke aan de laatstgenoemde zijn 

opgelegd. In dat verband vermocht hij te verwijzen naar overweging 30 van de 

richtlijn 2009/72/EG, waarin wordt vermeld : 

 

 « Waar gebruikgemaakt wordt van een gesloten distributiesysteem om optimale 
efficiëntie van een geïntegreerde energievoorziening te waarborgen waarbij specifieke 
exploitatienormen nodig zijn, of waar een gesloten distributiesysteem primair ten behoeve van 
de eigenaar van het systeem wordt gehandhaafd, moet de distributiesysteembeheerder kunnen 
worden vrijgesteld van verplichtingen die een onnodige administratieve belasting zouden 
vormen gezien de bijzondere aard van de betrekking tussen de distributiesysteembeheerder en 
de gebruikers van het systeem. Industrie- of commerciële locaties of locaties met gedeelde 
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diensten, zoals spoorwegstations, luchthavens, ziekenhuizen, grote campings met 
geïntegreerde faciliteiten of chemische-industrielocaties kunnen een gesloten 
distributiesysteem hebben wegens de specifieke aard van hun activiteiten ». 
 

 Voor het overige vermeldt de verzoekende partij niet de verplichtingen waarvan zou 

kunnen worden bekritiseerd dat de beheerders van gesloten industriële netten ervan worden 

vrijgesteld; zij kan in elk geval te hunnen aanzien de controlebevoegdheden uitoefenen 

waarmee zij bij artikel 23 van de wet is bekleed. 

 

 B.51.3.  De verzoekende partij bekritiseert het verschil in behandeling dat uit 

artikel 18bis, §§ 2 en 3, zou voortvloeien tussen de beheerders van gesloten industriële netten 

en de beheerders van gesloten distributienetten. Dat verschil in behandeling, dat enkel uit 

artikel 18bis, § 2, voortvloeit - aangezien artikel 18bis, § 3, met betrekking tot de tarieven, op 

beiden van toepassing is -, wordt verantwoord door de omstandigheid dat de in artikel 6, § 1, 

VII, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen bedoelde 

bevoegdheid om de gesloten distributienetten te regelen, toekomt aan de gewesten en niet aan 

de federale Staat, met uitzondering van de tariefaangelegenheden. Het verschil in behandeling 

vloeit dus voort uit het feit dat de bestreden bepalingen zijn aangenomen overeenkomstig de 

regels inzake de verdeling van de bevoegdheden tussen de Staat, de gemeenschappen en de 

gewesten die verbieden dat daarin bepalingen worden opgenomen die aan de gesloten 

distributienetten andere verplichtingen opleggen dan die met betrekking tot de 

tariefaangelegenheden. 

 

 B.51.4.  De verzoekende partij bekritiseert het verschil in behandeling dat uit het in 

B.50.2 weergegeven artikel 18bis, § 4, van de Elektriciteitswet zou voortvloeien tussen de 

beheerders van gesloten industriële netten en de beheerders van gemengde gesloten netten, 

aangezien die laatsten de op de eerstgenoemden van toepassing zijnde regeling niet kunnen 

genieten. 

 

 Het voormelde artikel 18bis, § 4, voorziet in overleg tussen de federale Staat en de 

gewesten met betrekking tot de gevallen van gemengde gesloten netten waarvan het 

spanningsniveau een bevoegdheidsverdeling tussen de Staat en de gewesten inhoudt. Die 

vloeit voort uit artikel 6, § 1, VII, van de voormelde bijzondere wet van 8 augustus 1980 dat 

aan de gewesten onder meer de distributie van elektriciteit door middel van netten waarvan de 

nominale spanning lager is dan of gelijk is aan 70 000 volt, met uitzondering van de 
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tariefaangelegenheden, voorbehoudt, en uit artikel 6, § 3, van dezelfde bijzondere wet dat 

voorziet in overleg tussen de betrokken Regeringen over iedere maatregel op het gebied van 

het energiebeleid, buiten de in de voormelde paragraaf 1 opgesomde bevoegdheden. 

Aangezien de maatregelen met betrekking tot de gemengde gesloten netten waarvan het 

spanningsniveau van meer dan 70 000 volt een bevoegdheidsverdeling tussen de Staat en de 

gewesten inhoudt, tot die categorie van maatregelen behoren, heeft de wetgever, door de 

bestreden bepaling aan te nemen, een maatregel genomen die in overeenstemming is met de 

regels inzake de verdeling van de bevoegdheden tussen de Staat, de gemeenschappen en de 

gewesten en die daardoor het door de verzoekende partij bekritiseerde verschil in behandeling 

kan verantwoorden. 

 

 B.51.5.  De verzoekende partij bekritiseert het verschil in behandeling dat door het 

voormelde artikel 18bis, §§ 2 en 3, van de Elektriciteitswet zou worden teweeggebracht 

tussen de gebruikers van de gesloten industriële netten en de beheerders ervan, aangezien 

enkel die laatstgenoemden de in de bestreden bepalingen bedoelde afwijkende regeling 

genieten. 

 

 In artikel 2, 43° en 44°, van de Elektriciteitswet worden de gebruiker en de beheerder van 

een gesloten industrieel net als volgt gedefinieerd : 

 

 « Art. 2.  Voor de toepassing van deze wet moet worden verstaan onder : 
 
 […] 
 
 43°  ‘ gesloten industrieel netbeheerder ’ : natuurlijke of rechtspersoon, die eigenaar is 
van een gesloten industrieel net, of die beschikt over een gebruiksrecht op een dergelijk net; 
 
 44°  ‘ gebruiker van een gesloten industrieel net ’ : een eindafnemer aangesloten op een 
gesloten industrieel net ». 
 

 Uit die definities blijkt dat zowel de gebruiker als de netbeheerder gebruik maken van het 

gesloten industriële net, zodat zij, in tegenstelling tot wat de Ministerraad aanvoert, 

vergelijkbare categorieën ten aanzien van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet vormen. 

 

 Die twee categorieën van personen bevinden zich evenwel, rekening houdend met de 

verplichtingen die enkel aan de netbeheerders zijn opgelegd, in essentieel verschillende 

situaties. Het bekritiseerde verschil in behandeling is bijgevolg niet onverantwoord en kan 
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bovendien des te minder worden bekritiseerd daar de gebruikers van een gesloten industrieel 

net, die per definitie niet aan een afwijkende regeling zijn onderworpen, de waarborgen 

genieten die aan alle netgebruikers worden geboden. 

 

 B.51.6.  De verzoekende partij bekritiseert ten slotte het verschil in behandeling dat door 

artikel 18bis, §§ 2 en 3, van de Elektriciteitswet zou worden teweeggebracht tussen de 

beheerders van gesloten industriële netten en de andere actoren uit de sector, aangezien hun 

de waarborg wordt ontzegd die de door de nationale regulerende instantie uitgeoefende 

controle uitmaakt en waaraan de bestreden bepalingen afbreuk doen door in een afwijkend 

statuut voor de beheerders van een gesloten industrieel net te voorzien. 

 

 Uit wat in B.51.2 tot B.51.5 is vermeld, vloeit voort dat de afwijkende regeling waarin 

voor die beheerders is voorzien, op een verantwoording berust die niet als onredelijk kan 

worden aangemerkt. Die regeling is bijgevolg niet discriminerend ten aanzien van de andere 

actoren uit de sector en doet daarenboven geen afbreuk aan de controlebevoegdheden die 

artikel 23 van de Elektriciteitswet aan de verzoekende partij verleent. 

 

 B.51.7.  Het tweede subonderdeel van het vierde onderdeel van het vierde middel is niet 

gegrond. 

 

 B.51.8.  Hetzelfde geldt met betrekking tot artikel 15/9bis, § 3, van de Gaswet en met 

betrekking tot de paragrafen 2 en 4 van die bepaling in zoverre zij, rekening houdend met 

B.50.3, van toepassing blijven op de gesloten industriële netten die niet binnen het territoriale 

bevoegdheidsgebied van de gewesten gelegen zijn. 

 

 B.52.1.  In een derde subonderdeel van het vierde onderdeel klaagt de verzoekende partij 

aan dat artikel 2, 21°, van de bestreden wet, dat artikel 2, 41°, van de Elektriciteitswet wijzigt, 

in strijd is met artikel 28, lid 4, van de richtlijn 2009/72/EG in zoverre de bestreden 

bepalingen de huishoudelijke afnemers uitsluiten van de personen die kunnen worden bediend 

door een gesloten industrieel net, bedoeld in artikel 18bis van de Elektriciteitswet, ingevoegd 

bij artikel 25 van de bestreden wet, terwijl het voormelde artikel 28, lid 4, hen niet uitsluit. 
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 B.52.2.  Artikel 2, 41°, van de Elektriciteitswet bepaalt : 

 

 « Art. 2.  Voor de toepassing van deze wet moet worden verstaan onder : 
 
 […] 
 
 41°  ‘ gesloten industrieel net ’ : een net binnen een geografisch afgebakende industriële 
of commerciële locatie of een locatie met gedeelde diensten dat in de eerste plaats bestemd is 
om eindafnemers te bedienen die op deze site zijn gevestigd, dat geen huishoudelijke 
afnemers van elektriciteit bevoorraadt en waarin : 
 
 a)  om specifieke technische en veiligheidsredenen, de werking of het productieproces 
van de gebruikers van dit net is geïntegreerd; of 
 
 b)  de elektriciteit in hoofdzaak aan de eigenaar of de beheerder van het gesloten 
industriële net of aan de daarmee verwante bedrijven wordt geleverd ». 
 

 B.52.3.  Uit artikel 28, lid 4, van de richtlijn 2009/72/EG blijkt dat die niet verbiedt om 

de in artikel 28, lid 2, bedoelde afwijkende regeling toe te kennen aan de gesloten industriële 

distributienetten die worden gebruikt door een klein aantal huishoudens die werkzaam zijn bij 

of vergelijkbare betrekkingen hebben met de eigenaar van dat net. 

 

 B.52.4.  De door de Ministerraad voorgestelde verzoenende interpretatie volgens welke 

de bestreden bepaling het de huishoudelijke afnemers mogelijk zou maken een gesloten 

industrieel net te genieten, druist in tegen de tekst van die bepaling en kan niet in aanmerking 

worden genomen. Niets wijst erop in welk opzicht het verantwoord zou zijn om aan de 

huishoudelijke afnemers een mogelijkheid te ontzeggen die hun, zelfs beperkt tot een 

incidenteel gebruik van het net, bij de richtlijn wordt geboden. 

 

 B.52.5.  Het derde subonderdeel van het vierde onderdeel van het vierde middel is 

gegrond. 

 

 B.52.6.  Hetzelfde geldt met betrekking tot de bepalingen van de Gaswet. 

 

 B.52.7.  Bijgevolg dienen de woorden « , dat geen huishoudelijke afnemers van 

elektriciteit bevoorraadt » in artikel 2, 41°, van de Elektriciteitswet, gewijzigd bij artikel 2, 

21°, van de wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de 

organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van 
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gasachtige produkten en andere door middel van leidingen, en de woorden « , dat geen 

huishoudelijke afnemers bevoorraadt » in artikel 1, 56°, van de Gaswet, gewijzigd bij 

artikel 55, 17°, van de voormelde wet van 8 januari 2012, te worden vernietigd. 

 

 B.53.1.  In een vierde subonderdeel van het vierde onderdeel klaagt de verzoekende partij 

aan dat artikel 2, 21°, van de bestreden wet, dat het voormelde artikel 2, 41°, van de 

Elektriciteitswet wijzigt, in strijd is met artikel 28, lid 1, van de richtlijn 2009/72/EG in 

zoverre het een gesloten industrieel net de mogelijkheid zou bieden eindafnemers te bedienen 

die niet op de locatie van het gesloten net zijn gevestigd. 

 

 B.53.2.  Uit de definitie van het gesloten industriële net die in het in B.52.2 weergegeven 

artikel 2, 41°, van de Elektriciteitswet is gegeven, blijkt dat het gaat om een « net binnen een 

geografisch afgebakende […] locatie […] dat in de eerste plaats bestemd is om eindafnemers 

te bedienen die op deze site zijn gevestigd, dat geen huishoudelijke afnemers van elektriciteit 

bevoorraadt ». De precisering « in de eerste plaats » laat uitschijnen, zoals de verzoekende 

partij aanvoert, dat eindafnemers daarnaast door het net zouden kunnen worden bediend 

buiten de locatie waarbinnen dat net is gevestigd. 

 

 B.53.3.  Niets wijst erop in welk opzicht het verantwoord zou zijn om aan afnemers die 

vreemd zijn aan die locatie, een mogelijkheid te bieden waarin artikel 28, lid 1, van de 

richtlijn 2009/72/EG niet voorziet. De andersluidende interpretatie die in de memorie van 

toelichting aan de bestreden bepaling is gegeven, volgens welke die mogelijkheid niet zou 

kunnen worden geboden aan de afnemers die vreemd zijn aan de locatie (Parl. St., Kamer, 

2010-2011, DOC 53-1725/001, p. 16), kan niet in aanmerking worden genomen aangezien zij 

door de tekst van de bestreden bepaling wordt tegengesproken. 

 

 B.53.4.  Het vierde subonderdeel van het vierde onderdeel van het vierde middel is 

gegrond. 

 

 B.53.5.  Hetzelfde geldt met betrekking tot de bepalingen van de Gaswet. 

 

 B.53.6.  Bijgevolg dienen de woorden « in de eerste plaats » in artikel 2, 41°, van de 

Elektriciteitswet, gewijzigd bij artikel 2, 21°, van de wet van 8 januari 2012 « tot wijziging 

van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet 
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van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel 

van leidingen », en de woorden « in de eerste plaats » in artikel 1, 56°, van de Gaswet, 

gewijzigd bij artikel 55, 17°, van de voormelde wet van 8 januari 2012, te worden vernietigd. 

 

 B.54.1.  In een vijfde subonderdeel klaagt de verzoekende partij aan dat artikel 55, 17°, 

van de bestreden wet, dat artikel 1, 57°, van de Gaswet wijzigt, de natuurlijke of 

rechtspersoon die een eindafnemer via zijn aansluitingspunt aan het aardgasvervoersnet 

zonder financiële prestatie of compensatie laat afnemen, uitsluit van het begrip « beheerder 

van een gesloten industrieel net ». 

 

 B.54.2.  Artikel 1, 57°, van de Gaswet bepaalt : 

 

 « Artikel 1.  Voor de toepassing van deze wet moet worden verstaan onder : 
 
 […] 
 
 57°  ‘ beheerder van gesloten industrieel net ’ : natuurlijke of rechtspersoon, eigenaar van 
een gesloten industrieel net, of die beschikt over een gebruiksrecht op een dergelijk net. De 
natuurlijke of rechtspersoon die een eindafnemer via zijn aansluitingspunt aan het 
aardgasvervoersnet zonder financiële prestatie of compensatie laat afnemen, is geen beheerder 
van een gesloten industrieel net ». 
 

 B.54.3.  De grief is gebaseerd op de omstandigheid dat de tweede zin van artikel 1, 57°, 

van de Gaswet niet voorkomt in de overeenstemmende bepaling van de Elektriciteitswet 

(artikel 2, 43°). Hij kwam voor in het wetsontwerp maar werd eruit verwijderd ingevolge een 

opmerking van de afdeling wetgeving van de Raad van State (Parl. St., Kamer, 2010-2011, 

DOC 53-1725/001, p. 272). 

 

 B.54.4.  Het is juist, zoals de Ministerraad beklemtoont, dat in de memorie van 

toelichting de beheerder van een gesloten industrieel net in de Gaswet in dezelfde 

bewoordingen wordt gedefinieerd als die welke in artikel 2, 43°, van de Elektriciteitswet zijn 

gehanteerd (ibid., pp. 85-86). Indien de wetgever de bedoeling had zich te houden aan de 

bewoordingen van artikel 2, 43°, om zich te conformeren aan het advies van de Raad van 

State, is het behoud van de uitsluiting in de tweede zin van artikel 1, 57°, van de Gaswet het 

resultaat van een onoplettendheid. 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1965041230%2FF&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=12&cn=1965041230&table_name=LOI&nm=1965041214&la=F&chercher=t&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271965-04-12%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=1965&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=12&dddm=04&imgcn.x=66&imgcn.y=3#LNK0002
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 De Ministerraad kan evenwel niet worden gevolgd wanneer hij aanvoert dat inzake gas 

moet worden verwezen naar de in de Elektriciteitswet gegeven definitie van beheerder van 

een gesloten industrieel net, aangezien het niet is verantwoord om in een zelfde wet dezelfde 

betekenis te geven aan bepalingen die in verschillende bewoordingen zijn opgesteld. 

 

 B.54.5.  Het vijfde subonderdeel van het vierde onderdeel van het vierde middel is 

gegrond. 

 

 

 Vijfde onderdeel 

 

 B.55.1.  De verzoekende partij klaagt aan dat de artikelen 2 en 26 van de bestreden wet, 

die de artikelen 2, 42°, en 18ter van de Elektriciteitswet wijzigen, in strijd zijn met artikel 28 

van de richtlijn 2009/72/EG in zoverre zij de regeling van de gesloten industriële netten van 

toepassing maken op het tractienet spoor, terwijl het elektrische tractienet spoor, gesteld dat 

het aan de voormelde richtlijn is onderworpen, geen gesloten net is. 

 

 B.55.2.  De artikelen 2, 42°, en 18ter van de Elektriciteitswet bepalen : 

 

 « Art. 2.  Voor de toepassing van deze wet moet worden verstaan onder : 
 
 […] 
 
 42°  ‘ tractienet spoor ’ : elektrische installaties van de spoorweginfrastructuurbeheerder 
die nodig zijn voor de uitbating van het spoorwegnet, waaronder installaties voor het 
transformeren en overbrengen van elektrische stroom ten behoeve van de diensten van tractie, 
veiligheid, seinwezen, telecommunicatie, wissels en verlichting, onderstations en 
bovenleidingen; 
 
 […] 
 
 Art. 18ter.  De bepalingen met betrekking tot een gesloten net, zoals vermeld in 
artikel 18bis, zijn van toepassing op het tractienet spoor voor zover de wet van 4 december 
2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur in geen andere regeling 
voorziet ». 
 

 B.55.3.  De wetgever heeft geoordeeld dat het tractienet spoor werd beoogd in de 

richtlijn 2009/72/EG en heeft met betrekking tot dat net ernaar gestreefd een 

tenuitvoerlegging van die richtlijn te waarborgen die verenigbaar is met die van de 
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richtlijn 2001/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2001 inzake de 

toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik 

van spoorweginfrastructuur alsmede inzake veiligheidscertificering. In de parlementaire 

voorbereiding wordt in dat verband vermeld : 

 

 « Het begrip ‘ tractienet ’ is het deel van de spoorweginfrastructuur die moet worden 
beschouwd als een ondeelbaar geheel in de zin van de wet van 4 december 2006 op het 
gebruik van spoorweginfrastructuur (Belgisch Staatsblad, 23 januari 2007). Verre van het 
creëren van een aparte categorie van gesloten netten zoals naar voor geschoven door de 
afdeling wetgeving van de Raad van State in advies nr. 49.570/3 van 31 mei 2011, zijn 
specifieke bepalingen voorzien voor netten die toebehoren aan de beheerder van de 
spoorweginfrastructuur of waarvoor deze laatste beschikt over een gebruiksrecht, voor zover 
de voorwaarden van een gesloten industrieel net vervuld zijn. 
 
 […] 
 
 Artikel 28 van richtlijn 2009/72/EG met betrekking tot ‘ gesloten distributiesystemen ’ 
moet effectief worden gelezen op constructieve wijze en verenigbaar met deze laatste 
richtlijn 2001/14/EG die eveneens van toepassing is op infrabel in haar hoedanigheid van 
beheerder van de spoorweginfrastructuur. Aldus moet artikel 28 van richtlijn 2009/72/EG, in 
zover het een gesloten distributienet beperkt tot een ‘ geografisch afgebakende […] locatie ’, 
aangezien het een spoorwegnet beoogt, van toepassing zijn in overeenstemming met 
voornoemde richtlijn 2001/14/EG. Bij toepassing van die richtlijn zou het begrip spoorwegnet 
het gehele Belgische grondgebied moeten dekken. 
 
 […] 
 
 De Europese Unie voert zowel voor de spoorwegen als de energiesector een beleid dat is 
gericht op een vrijmaking van de respectievelijke sector. Daarbij opteert zij voor een 
sectorgerichte aanpak. Er zijn specifieke richtlijnen voor de spoorwegsector en voor de 
elektriciteitssector. Beiden hebben ook eigen regulatoren. Omdat de treinen op elektriciteit 
rijden bestaat er een link tussen beide regelgevingen. Zo dienen ook de treinoperatoren te 
kunnen beschikken over een vrije leverancierskeuze. In die zin is het tractienet dan ook een 
gesloten distributienet conform de richtlijn 2009/72/EG. Tegenstrijdigheden tussen beide 
regelgevingen moeten worden vermeden. Zo bepaalt de spoorwegwetgeving dat de 
vergoeding van de elektrische installaties gebeurt via het rijpad dat deel uitmaakt van de 
Netverklaring. De technische specificaties voor de installatie van de energiemeters aan boord 
van treinen en locomotieven wordt geregeld via een internationale spoorwegspecificatie. 
Enkel in geval de spoorwegregelgeving geen eigen bepalingen heeft, dient de 
energieregelgeving te worden toegepast. Op deze wijze kan ook beter rekening worden 
gehouden met de eigenheden van de spoorwegsector » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, 
DOC 53-1725/003, pp. 2, 3 en 4). 
 

 B.55.4.  Aangezien het begrip « spoorwegnet » het gehele Belgische grondgebied moet 

bestrijken voor de toepassing van de voormelde richtlijn 2001/14/EG, kon de wetgever, 

teneinde de toepassing van beide richtlijnen met elkaar te verzoenen, overeenkomstig de 
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richtlijn 2009/72/EG aan het tractienet spoor het statuut van gesloten industrieel net verlenen 

met een gebied dat met hetzelfde grondgebied overeenstemt; rekening houdend met dat doel 

kan dat gebied worden beschouwd als de « geografisch afgebakende […] locatie » waarnaar 

artikel 28 van de richtlijn 2009/72/EG verwijst zonder ze te definiëren. 

 

 B.55.5.  Het vijfde onderdeel van het vierde middel is niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 -  vernietigt 

 

 1)  in de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en 

andere door middel van leidingen : 

 

 .  de woorden « in de eerste plaats » en « , dat geen huishoudelijke afnemers 

bevoorraadt » in artikel 1, 56°, gewijzigd bij artikel 55, 17°, van de wet van 8 januari 2012 

« tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige 

produkten en andere door middel van leidingen »; 

 

 .  artikel 1, 57°, tweede zin, gewijzigd bij artikel 55, 17°, van de voormelde wet van 

8 januari 2012; 

 

 .  het woord « natuurlijke » in artikel 8/3, § 1/1, derde lid, ingevoegd bij artikel 62, 3°, 

van de voormelde wet van 8 januari 2012; 

 

 .  de woorden « in overleg met de Algemene Directie Energie » in artikel 15/1, § 3, 7°, en 

de woorden « , in samenwerking met de Algemene Directie Energie, » in artikel 15/14, § 2, 

30°, respectievelijk ingevoegd bij artikel 65, 4°, en bij artikel 87, 9°, van de voormelde wet 

van 8 januari 2012; [Beschikking tot verbetering van 17 september 2013] 

 

 2)  in de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt : 

 

 .  de woorden « in de eerste plaats » en « , dat geen huishoudelijke afnemers van 

elektriciteit bevoorraadt » in artikel 2, 41°, gewijzigd bij artikel 2, 21°, van de voormelde wet 

van 8 januari 2012; 

 

 .  het woord « natuurlijke » in artikel 9, § 1, zesde lid, ingevoegd bij artikel 9, 5°, van de 

voormelde wet van 8 januari 2012; 
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 .  artikel 20bis, § 2, tweede lid, ingevoegd bij artikel 29 van de wet van 8 januari 2012, in 

zoverre het niet voorziet in de publicatie van de indexeringsformules voor de levering van 

elektriciteit aan kleine en middelgrote ondernemingen; 

 

 .  de zin « Er wordt eveneens een algemene raad opgericht. » en de woorden « en de 

algemene raad » in artikel 24, § 1, vervangen bij artikel 38, 1°, van de voormelde wet van 

8 januari 2012; [Beschikking tot verbetering van 17 september 2013] 

 

 3)  in de wet van 8 januari 2012 « tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende 

de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer 

van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen » : 

 

 .  artikel 7, in zoverre het niet van toepassing is op de exploitanten van offshore-

windmolenparken die niet op het transmissienet zijn aangesloten; 

 

 .  artikel 15, in zoverre het artikel 12, § 2, tweede lid, ii), van de wet van 29 april 1999 

betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt wijzigt; 

 

 .  artikel 16, in zoverre het artikel 12bis, § 2, tweede lid, ii), van de wet van 29 april 1999 

betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt wijzigt; 

 

 .  artikel 24, 3°; 

 

 .  artikel 38, 6°; 

 

 .  artikel 71, in zoverre het artikel 15/5bis, § 2, tweede lid, ii), van de wet van 12 april 

1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen 

wijzigt; 

 

 .  artikel 72, in zoverre het artikel 15/5ter, § 2, tweede lid, ii), van de wet van 12 april 

1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen 

wijzigt; 

 



187 

 .  artikel 76, 3° en 7°, in zoverre het de paragrafen 1ter, 3 en 4 in artikel 15/5duodecies 

van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere 

door middel van leidingen invoegt; 

 

 -  verwerpt het beroep voor het overige, onder voorbehoud van de interpretaties vermeld 

in B.25.3, B.25.5, B.44.4, B.44.8, B.45.3, B.45.5, B.50.5 en B.50.8. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 7 augustus 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut R. Henneuse 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5490 

 
 

Arrest nr. 118/2013 
van 7 augustus 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 7, 1°, van de wet van 26 maart 2012 tot 

wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de collectieve schuldenregeling betreft, ingesteld 

door de Orde van Vlaamse balies. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en J. Spreutels, de rechters L. Lavrysen, 

A. Alen, E. Derycke en P. Nihoul, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 

6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter R. Henneuse, bijgestaan door 

de griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 1 oktober 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 2 oktober 2012, is beroep tot vernietiging 
ingesteld van artikel 7, 1°, van de wet van 26 maart 2012 tot wijziging van het Gerechtelijk 
Wetboek wat de collectieve schuldenregeling betreft (bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad van 13 april 2012), door de Orde van Vlaamse balies, met zetel te 1000 Brussel, 
Koningsstraat 148. 
 
 
 Memories en memories van wederantwoord zijn ingediend door : 
 
 -  de « Ordre des barreaux francophones et germanophone », met zetel te 1050 Brussel, 
Gulden Vlieslaan 65; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De verzoekende partij heeft een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 29 mei 2013 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. V. Coigniez, advocaat bij de balie te Leuven, voor de verzoekende partij; 
 
 .  Mr. S. Ben Messaoud loco Mr. M. Kaiser, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
« Ordre des barreaux francophones et germanophone »; 
 
 .  Mr. A. Poppe loco Mr. E. Jacubowitz, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en J. Spreutels verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van het eerste middel 
 
 A.1.  Het eerste middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 1, 5 en 11 van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, doordat het opleggen van erkennings- en 
opleidingsvoorwaarden niet tot de bevoegdheid van de federale overheid maar tot de bevoegdheid van de 
gemeenschappen behoort. 
 
 Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 67 van de wet op het consumentenkrediet, dat aan de 
oorsprong ligt van artikel 1675/17, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek en dat de functie van schuldbemiddelaar 
voor dezelfde categorieën reserveert, zou duidelijk blijken dat de erkenning van de schuldbemiddelaars een 
gemeenschapsbevoegdheid is. De decreetgevers hebben die bevoegdheid overigens decretaal uitgeoefend. 
Vermits de advocaten, de ministeriële ambtenaren en de gerechtelijke mandatarissen in het kader van de 
collectieve schuldenregeling dezelfde taken uitvoeren als de andere schuldbemiddelaars, zou hun erkenning en 
de eraan voorafgaande opleiding eveneens bij decreet moeten worden geregeld. De indieners van het 
wetsvoorstel dat tot de bestreden bepaling heeft geleid, zouden dat ook uitdrukkelijk hebben erkend. Zij stelden 
immers voor om « deze beroepsbeoefenaars te onderwerpen aan een vereiste van erkenning door de overheid die 
de gemeenschapsbevoegdheden uitoefent ». 
 
 De bestreden bepaling behoort volgens de verzoekende partij tot de persoonsgebonden aangelegenheden 
bedoeld in artikel 128 van de Grondwet, meer bepaald wat de bijstand aan personen betreft, waaronder met name 
het gezinsbeleid ressorteert, met inbegrip van alle vormen van hulp en bijstand aan gezinnen en kinderen, alsook 
het beleid inzake maatschappelijk welzijn, met inbegrip van de organieke regels betreffende de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn. 
 
 A.2.  De Ministerraad merkt in de eerste plaats op dat de bevoegdheid inzake schuldbemiddeling wordt 
gekwalificeerd als een bevoegdheid in de zin van artikel 5, § 1, II, 2°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 
tot hervorming der instellingen. In het kader van die bevoegdheid kunnen de gemeenschappen alle maatregelen 
nemen voor het verschaffen van bijstand aan personen die in maatschappelijke nood verkeren, ongeacht de aard 
en de oorzaak van de nood. Zoals artikel 67 van de wet op het consumentenkrediet, beperkt de bestreden 
bepaling zich evenwel ertoe uitvoering te geven aan de residuaire bevoegdheid van de federale overheid inzake 
het gerechtelijk recht in het algemeen en inzake de juridische bijstand verleend door advocaten, notarissen en 
gerechtsdeurwaarders in het bijzonder. 
 
 Uit een advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State inzake scheidingsbemiddeling leidt de 
Ministerraad af dat de federale overheid bevoegd is om de basisnormen vast te stellen voor de juridische bijstand 
door advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders en dat de gemeenschappen specifieke aspecten daarvan 
mogen regelen die eigen zijn aan een materie die hun toebehoort, zonder afbreuk te doen aan de federale 
normen. De federale wetgever is dan ook bevoegd om de Koning op te dragen de nadere regels inzake erkenning 
als schuldbemiddelaar te bepalen, maar dat neemt niet weg dat het organiseren van de verplichte opleiding, als 
specifiek aspect eigen aan de materie van het maatschappelijk welzijn, onder de bevoegdheid van de 
gemeenschappen valt. 
 
 A.3.  Volgens de verzoekende partij heeft de bestreden bepaling geen betrekking op het verlenen van 
juridische bijstand. De schuldbemiddelaar is immers niet de raadsman van de schuldenaar of de schuldeiser. Hij 
oefent een opdracht uit die hem door de rechtbank wordt verleend in het algemeen belang. Een vergelijking met 
de scheidingsbemiddeling is dus niet pertinent. De scheidingsbemiddeling verleent aan de rechtzoekende 
inderdaad een vorm van juridische bijstand, zodat de regeling ervan ressorteert onder de federale bevoegdheid in 
zoverre zij betrekking heeft op advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders. 
 
 A.4.  Volgens de Ministerraad verleent de schuldbemiddelaar wel in de eerste plaats juridische bijstand, 
maar is zijn opdracht daar niet toe beperkt. Hij dient de schuldenaar bij te staan bij het uitwerken, beheren en 
opvolgen van de collectieve schuldenregeling en vormt daardoor de spilfiguur in het raderwerk van de 
schuldbemiddeling. Hoewel hij niet door de schuldenaar zelf werd geraadpleegd maar door de rechtbank werd 
aangesteld, dienen alle taken van de schuldbemiddelaar als juridische bijstand te worden gekwalificeerd. Het 
advies inzake scheidingsbemiddeling (A.2) is naar het oordeel van de Ministerraad wel pertinent. Daaruit zou 
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immers blijken dat niet moet worden onderzocht of de advocaat al dan niet wordt geraadpleegd door de persoon 
op wie de regeling van toepassing is, maar wel of hij al dan niet juridische bijstand verleent. 
 
 
 Ten aanzien van het tweede middel 
 
 A.5.  Het tweede middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat de 
bestreden bepaling een ongeoorloofd verschil in behandeling invoert tussen de advocaten, de ministeriële 
ambtenaren en de gerechtelijke mandatarissen, enerzijds, en de overheidsinstellingen en particuliere instellingen 
die daartoe door de overheid zijn erkend, anderzijds. Enkel aan de eerste categorie worden immers een 
erkenningsvereiste en een bijkomende opleiding opgelegd, terwijl beide categorieën op het vlak van de 
collectieve schuldenregeling dezelfde taken uitoefenen. 
 
 Volgens de verzoekende partij vertrekt het verschil in behandeling van de niet gestaafde premisse dat de 
traditionele juridische beroepen, waaronder de advocatuur, zouden tekortschieten in hun taak van 
schuldbemiddelaar, terwijl dat niet het geval is voor de andere categorie van schuldbemiddelaars. De reeds 
genoemde wet op het consumentenkrediet houdt weliswaar een erkenningsvereiste in voor die andere categorie 
van schuldbemiddelaars, maar die erkenning zou een andere finaliteit hebben, namelijk de commerciële 
schuldbemiddeling aan banden leggen, zodat daaruit geen kwalitatief onderscheid tussen beide categorieën valt 
af te leiden. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de wetgever, daarin gevolgd door de geraadpleegde 
actoren op het terrein, de kwaliteit van het optreden van de schuldbemiddelaars wilde verhogen. Er wordt echter 
niet op objectieve en pertinente wijze verantwoord waarom de bijkomende opleiding slechts aan een bepaalde 
categorie van schuldbemiddelaars zou moeten worden opgelegd. Meer bepaald zou niet zijn aangegeven op 
welke punten en in welke mate de opleiding van met name advocaten niet zou volstaan, vergeleken met de 
opleiding van de andere schuldbemiddelaars. Het onderzoek waarop de indieners van het wetsvoorstel steunden 
en waaraan de Ministerraad refereert, roept volgens de verzoekende partij ernstige vragen op inzake 
representativiteit, methodologie en betrouwbaarheid. De wetgever zou bovendien niet in dezelfde mate rekening 
hebben gehouden met de beroepservaring van de verschillende categorieën van beroepsbeoefenaars. Ten slotte 
zou de rechter een kwaliteitscontrole uitoefenen doordat hij de advocaten persoonlijk aanstelt in de functie van 
schuldbemiddelaar. 
 
 A.6.  De Ministerraad doet in essentie gelden dat de advocaten, ministeriële ambtenaren en gerechtelijke 
mandatarissen, door toedoen van de bestreden bepaling, aan dezelfde voorwaarden worden onderworpen als de 
erkende overheidsinstellingen en particuliere instellingen die als schuldbemiddelaar wensen op te treden, zodat 
er geen sprake zou zijn van een verschil in behandeling. Het volgen van een opleiding werd als voorwaarde 
ingevoerd om de kwaliteit van de schuldbemiddeling te verhogen. Er werd immers vastgesteld, zo blijkt uit de 
parlementaire voorbereiding van de bestreden bepaling, dat advocaten een dossier van schuldbemiddeling vaak 
zoals andere juridische dossiers behandelen, terwijl de collectieve schuldenregeling een benadering vergt die is 
toegespitst op de bijzondere situatie waarin de schuldenaar zich bevindt, rekening houdend met zijn financiële, 
maatschappelijke en familiale toestand. De bestreden maatregel zou derhalve pertinent zijn om de doelstelling 
van de wetgever te bereiken. De opportuniteit van de maatregel behoort evenwel tot de uitsluitende bevoegdheid 
van de wetgever. 
 
 Uit de parlementaire voorbereiding zou overigens blijken dat de verzoekende partij zich niet verzette tegen 
een verplichte opleiding tot schuldbemiddelaar voor advocaten. De Ministerraad merkt ten slotte op dat de 
instellingen die erkend worden om activiteiten van schuldbemiddeling uit te oefenen, moeten bewijzen dat zij 
personen tewerkstellen die een opleiding hebben gevolgd. Voor advocaten, ministeriële ambtenaren en 
gerechtelijke mandatarissen was dat tot op heden niet het geval. Daarom is het redelijk verantwoord dat voor die 
categorie een opleidingsverplichting werd ingevoerd. De instellingen die zich met schuldbemiddeling bezig 
houden, zouden overigens onder de bevoegdheid van de gemeenschappen vallen. Indien de verzoekende partij 
van oordeel is dat de gemeenschappen een ongeoorloofd onderscheid in behandeling doen ontstaan door 
verschillen in opleidingsvereisten voor de personeelsleden van de erkende instellingen, enerzijds, en de 
advocaten, ministeriële ambtenaren en gerechtelijke mandatarissen, anderzijds, dan zal zij zich tot het Hof 
kunnen wenden om de vernietiging van het betrokken decreet te vragen. 
 
 Het loutere gegeven dat aan de Koning de bevoegdheid wordt verleend om de nadere regels van de 
erkenning vast te leggen, brengt volgens de Ministerraad geen kennelijk onevenredige gevolgen teweeg. Indien 
de verzoekende partij van oordeel zou zijn dat een uitvoeringsbesluit onwettig is, kan zij dat aanvechten voor de 
Raad van State. 
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 A.7.  Volgens de « Ordre des barreaux francophones et germanophone », die als tussenkomende partij enkel 
op het tweede middel ingaat, is het verschil in behandeling niet redelijk verantwoord. De voorwaarden om het 
beroep van advocaat uit te oefenen en de voortdurende verplichting tot bijscholing waaraan de advocaten zijn 
onderworpen, zouden op voldoende wijze waarborgen dat zij over de vereiste bekwaamheden beschikken om als 
schuldbemiddelaar te kunnen optreden. In ondergeschikte orde is de tussenkomende partij van oordeel dat het 
niet redelijk verantwoord is om een bijzondere opleiding enkel op te leggen aan advocaten, ministeriële 
ambtenaren en gerechtelijke mandatarissen en niet aan de andere categorie van schuldbemiddelaars. De federale 
wetgever kon perfect identieke erkenningsvoorwaarden opleggen aan beide categorieën, zonder daarom de 
inhoud van de opleiding te regelen. 
 
 In haar memorie van antwoord doet de tussenkomende partij nog gelden dat indien beide categorieën van 
schuldbemiddelaars gelijk worden behandeld, zoals de Ministerraad betoogt, die gelijke behandeling strijdig is 
met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, aangezien de advocaten zich, gelet op hun bijzondere opleiding, in 
een essentieel verschillende situatie bevinden ten opzichte van de andere categorie van schuldbemiddelaars. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De collectieve schuldenregeling strekt ertoe, onder toezicht van de rechter, de 

financiële toestand van een schuldenaar met overmatige schuldenlast te herstellen, met name 

om hem in staat te stellen voor zover mogelijk zijn schulden te betalen en tegelijkertijd te 

waarborgen dat hij zelf en zijn gezin een menswaardig leven kunnen leiden (artikel 1675/3, 

derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek). 

 

 Als de rechter een vordering tot collectieve schuldenregeling toelaatbaar acht, stelt hij in 

zijn beschikking een schuldbemiddelaar aan (artikel 1675/6, § 2, van hetzelfde Wetboek). De 

taak van de schuldbemiddelaar bestaat erin de schuldenaar bij te staan bij het uitwerken, het 

beheren en het opvolgen van de collectieve schuldenregeling. Hij wordt door de wetgever 

beschouwd als de spilfiguur in het raderwerk van de schuldbemiddeling (Parl. St., Kamer, 

1996-1997, nr. 1073/1, p. 10). 

 

 B.2.  Artikel 1675/17, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt wie als 

schuldbemiddelaar kan worden aangesteld. 

 

 Artikel 7, 1°, van de wet van 26 maart 2012 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek 

wat de collectieve schuldenregeling betreft, vervangt artikel 1675/17, § 1, door de volgende 

bepaling (de wijzigingen ten opzichte van de vroegere bepaling zijn gecursiveerd) : 

 

 « Als schuldbemiddelaar kunnen alleen worden aangesteld : 
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 -  de advocaten, de ministeriële ambtenaren of de gerechtelijke mandatarissen, op 
voorwaarde dat ze zijn erkend. De Koning bepaalt de nadere regels van die erkenning. De 
erkenning wordt slechts verleend indien de schuldbemiddelaar de daartoe door de bevoegde 
overheid georganiseerde opleiding heeft gevolgd; 
 
 -  de overheidsinstellingen of de particuliere instellingen, die daartoe door de bevoegde 
overheid zijn erkend. Deze instellingen doen hiervoor een beroep op natuurlijke personen die 
aan de door de bevoegde overheid bepaalde voorwaarden voldoen ». 
 

 Artikel 7, 1°, treedt in werking op een door de Koning te bepalen datum (artikel 9 van de 

wet van 26 maart 2012). 

 

 B.3.  De verzoekende partij vordert de vernietiging van de voormelde wetswijziging 

omdat zij de bevoegdheidverdelende regels (eerste middel) en het beginsel van gelijkheid en 

niet-discriminatie (tweede middel) zou schenden. 

 

 

 Ten aanzien van de bevoegdheidverdelende regels 

 

 B.4.1.  Advocaten, ministeriële ambtenaren en gerechtelijke mandatarissen die als 

schuldbemiddelaar wensen te worden aangewezen, dienen krachtens de bestreden bepaling te 

zijn erkend en dienen daartoe een bijzondere opleiding te hebben gevolgd. 

 

 Die voorwaarden van erkenning en opleiding behoren niet tot de bevoegdheid inzake de 

bijstand aan personen (artikel 5, § 1, II, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen), zoals de verzoekende partij beweert. De vergelijking met 

artikel 67 van de wet 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, dat de schuldbemiddeling 

inzake kredietovereenkomsten aan dezelfde categorieën voorbehoudt, is te dezen niet relevant 

aangezien dat artikel geen onderdeel vormt van een gerechtelijke procedure. 

 

 B.4.2.  Het vaststellen van de procedure van collectieve schuldenregeling komt in 

beginsel aan de federale overheid toe op grond van haar residuaire bevoegdheid. Zoals reeds 

werd opgemerkt in B.1, vormt de schuldbemiddelaar de spilfiguur in de procedure van 

collectieve schuldenregeling, onder toezicht van de rechter. Het bepalen van de voorwaarden 

voor het vervullen van de functie van schuldbemiddelaar vormt een modaliteit van de 

bevoegdheid van de federale overheid om die procedure te regelen. 
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 Het opleggen van voorwaarden van erkenning en opleiding beoogt te waarborgen dat de 

schuldbemiddelaar die door de rechter wordt aangesteld over de vereiste bekwaamheden 

beschikt om zijn functie te vervullen. De collectieve schuldenregeling, zo wordt in de 

parlementaire voorbereiding van de bestreden bepaling gepreciseerd, « vraagt bij uitstek een 

benadering waarbij de schuldenaar zelf, geplaatst in zijn globale situatie (werksituatie, 

huisvesting, familiale toestand, gezondheid, enz.), benaderd wordt », hetgeen afwijkt van « de 

dossiergerichte aanpak uit traditionele rechtshulp, waarbij een probleem tot zijn louter 

juridische vertaling wordt gereduceerd » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1410/001, 

p. 9). 

 

 B.4.3.  De bevoegdheid van de federale overheid om de procedure van collectieve 

schuldenregeling vast te stellen, omvat weliswaar de bevoegdheid om de voorwaarden voor 

het vervullen van de functie van schuldbemiddelaar te bepalen en, meer bepaald, om de 

erkenning als schuldbemiddelaar afhankelijk te stellen van het volgen van een bijzondere 

opleiding, maar zij omvat niet de nadere invulling van die opleiding. 

 

 Door te bepalen dat de erkenning slechts wordt verleend indien de schuldbemiddelaar 

« de daartoe door de bevoegde overheid georganiseerde opleiding » heeft gevolgd, blijft de 

bestreden bepaling binnen de grenzen van de bevoegdheid van de federale overheid. 

 

 B.4.4.  Het eerste middel is niet gegrond. 

 

 

 Ten aanzien van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie 

 

 B.5.1.  Advocaten, ministeriële ambtenaren en gerechtelijke mandatarissen die als 

schuldbemiddelaar wensen te worden aangewezen, dienen krachtens de bestreden bepaling te 

zijn erkend en dienen daartoe een bijzondere opleiding te hebben gevolgd. 

 

 Die voorwaarden van erkenning en opleiding zouden niet gelden voor de overheids- en 

particuliere instellingen die als schuldbemiddelaar wensen te worden aangewezen, zo voert de 

verzoekende partij aan, zodat de artikelen 10 en 11 van de Grondwet zijn geschonden. 
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 B.5.2.  Krachtens artikel 1675/17, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek, moeten de 

overheids- en particuliere instellingen die als schuldbemiddelaar wensen te worden 

aangewezen daartoe door de bevoegde overheid zijn erkend. 

 

 Uit dezelfde bepaling vloeit voort dat de erkende instellingen voor het vervullen van hun 

functie als schuldbemiddelaar een beroep moeten doen op natuurlijke personen die « aan de 

door de bevoegde overheid bepaalde voorwaarden voldoen ». 

 

 Uit het onderzoek van het eerste middel is gebleken dat, in het kader van de collectieve 

schuldenregeling, de federale overheid bevoegd is om de voorwaarden voor het vervullen van 

de functie van schuldbemiddelaar te bepalen en, meer bepaald, om de erkenning als 

schuldbemiddelaar afhankelijk te stellen van het volgen van een bijzondere opleiding. 

 

 B.5.3.  Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 1675/17, § 1, van het Gerechtelijk 

Wetboek blijkt dat het de bedoeling van de wetgever was om « de natuurlijke personen of 

rechtspersonen die de toelating hebben om aan schuldbemiddeling te doen in het kader van de 

wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet » tevens toe te staan om als 

schuldbemiddelaar op te treden in het kader van de collectieve schuldenregeling (Parl. St., 

Kamer, 1996-1997, nr. 1073/11, p. 103). 

 

 De erkenning, door een gemeenschapsoverheid, om aan schuldbemiddeling inzake 

kredietovereenkomsten te doen, wordt derhalve door de federale wetgever geacht in dezelfde 

mate te gelden als erkenning om als schuldbemiddelaar op te treden in het kader van de 

collectieve schuldenregeling. Voor de reeds erkende personen en instellingen is dus geen 

nieuwe erkenning vereist. 

 

 B.5.4.  Uit hetgeen voorafgaat volgt dat beide categorieën van personen die krachtens de 

bestreden bepaling als schuldbemiddelaar kunnen worden aangewezen, aan voorwaarden van 

erkenning en opleiding zijn onderworpen, zodat het aangevoerde verschil in behandeling niet 

bestaat. 

 

 Voor het overige staat het niet aan het Hof maar aan de Raad van State en aan de gewone 

hoven en rechtbanken om na te gaan of de Koning de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in 

acht neemt wanneer Hij de nadere regels van de erkenning als schuldbemiddelaar bepaalt. 
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 B.5.5.  Het tweede middel is niet gegrond. 

 

 B.6.  In zoverre de tussenkomende partij meent dat de advocaten niet op dezelfde wijze 

mogen worden behandeld als de andere schuldbemiddelaars, omdat zij zich in een 

verschillende situatie bevinden, voert zij een nieuw middel aan dat niet ontvankelijk is. 

 

 Artikel 87, § 2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof staat 

immers, in tegenstelling tot artikel 85, niet toe dat de tussenkomende partij nieuwe middelen 

formuleert. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 7 augustus 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5501 

 
 

Arrest nr. 119/2013 
van 7 augustus 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1907bis van het Burgerlijk Wetboek, 

gesteld door het Hof van Beroep te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul 

en F. Daoût, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter R. Henneuse, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 27 september 2012 in zake de nv « Fortis Bank » (thans de nv « BNP 
Paribas Fortis ») tegen de bvba « Medicoeur Albeau », waarvan de expeditie ter griffie van 
het Hof is ingekomen op 12 oktober 2012, heeft het Hof van Beroep te Brussel de volgende 
prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 1907bis van het Burgerlijk Wetboek, in die zin geïnterpreteerd dat die 
bepaling niet van toepassing is op de kredietopeningen – en in het bijzonder op de openingen 
van een niet-wederopneembaar krediet – de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre de 
ontleners verschillend worden behandeld terwijl zij zich in een identieke situatie bevinden ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de nv « BNP Paribas Fortis », waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 
1000 Brussel, Warandeberg 3; 
 
 -  de bvba « Medicoeur Albeau », waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 
5500 Dinant, Rempart d’Albeau 1; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De nv « BNP Paribas Fortis » en de Ministerraad hebben memories van antwoord 
ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 15 mei 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. J.-P. Buyle, advocaat bij de balie te Brussel, voor de nv « BNP Paribas Fortis »; 
 
 .  Mr. R. Hardy, tevens loco Mr. F. Glansdorff, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
bvba « Medicoeur Albeau »; 
 
 .  Mr. P. Schaffner, advocaat bij de balie te Brusse, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en T. Merckx-Van Goey verslag 
uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Op 27 juni 2000 wordt een kredietovereenkomst gesloten tussen de nv « BNP Paribas Fortis » en de 
bvba « Medicoeur Albeau », waarbij aan die laatstgenoemde een krediet van 7 000 000 Belgische frank wordt 
toegekend voor de financiering van de aankoop van een onroerend goed. In de overeenkomst wordt bepaald dat 
het krediet opneembaar is tot 30 september 2000 en dat geen enkele vervroegde terugbetaling toegestaan is. 
Daarin wordt eveneens bepaald dat, indien op 30 september 2000 het krediet niet volledig is opgenomen, de 
vennootschap een wederbeleggingsvergoeding verschuldigd is, berekend volgens de in de overeenkomst 
vastgestelde methode. 
 
 De bvba « Medicoeur Albeau » neemt vóór 30 september 2000 in één keer het volledige aan haar 
toegekende krediet op. 
 
 Op 20 december 2002 sluiten dezelfde partijen een overeenkomst voor een lening op afbetaling voor 
beroepsdoeleinden voor een bedrag van 72 333 euro met het oog op de aankoop van medisch materiaal. De 
overeenkomst spreekt zich niet uit over de mogelijkheid om de door de bank toegekende lening vervroegd terug 
te betalen. 
 
 Op 27 april 2004 sluiten dezelfde partijen opnieuw een kredietovereenkomst op afbetaling voor een bedrag 
van 17 918,89 euro met het oog op de aankoop van meubilair. Het krediet, dat uiterlijk op 30 mei 2004 in één 
keer en voor het volledige bedrag diende te worden opgenomen, wordt opgenomen op 30 april 2004. 
 
 De overeenkomst maakt de vervroegde terugbetaling mogelijk onder voorbehoud van een 
wederbeleggingsvergoeding die grotendeels op dezelfde manier is berekend als de wederbeleggingsvergoeding 
waarvan sprake was in de overeenkomst van 27 juni 2000, met een minimum van 250 euro. 
 
 Op 17 maart 2005 sluiten dezelfde partijen een nieuwe kredietovereenkomst op afbetaling voor een bedrag 
van 8 470 euro voor de financiering van niet nader bepaalde aankopen. Het krediet moet in één keer, voor het 
volledige bedrag, worden opgenomen uiterlijk op 10 april 2005. Het wordt opgenomen op 13 mei 2005. 
 
 De overeenkomst maakt de vervroegde terugbetaling mogelijk middels een wederbeleggingsvergoeding die 
grotendeels op dezelfde manier is berekend als de wederbeleggingsvergoeding waarvan sprake was in de 
overeenkomst van 27 juni 2000, met een minimum van 250 euro. 
 
 Teneinde de opheffing te verkrijgen van de hypothecaire inschrijving die genomen was tot waarborg van de 
eerste kredietovereenkomst, stort de instrumenterende notaris op 4 augustus 2005 het verschuldigde saldo aan de 
bank, in geval van vervroegde terugbetaling van de vier kredietovereenkomsten op datum van 30 juni 2005, 
waarbij dat bedrag, voor de vier overeenkomsten, een wederbeleggingsvergoeding omvat die voor de eerste, 
derde en vierde overeenkomst is berekend volgens de in de overeenkomst van 27 juni 2000 vastgestelde methode 
en voor de tweede overeenkomst is vastgesteld op het maximumbedrag waarin artikel 1907bis van het Burgerlijk 
Wetboek voorziet. Overeenkomstig de definitieve berekening door de bank bedragen de 
wederbeleggingsvergoedingen 29 330,29 euro voor de eerste overeenkomst, 531,33 euro voor de tweede, 
250 euro voor de derde en 1 475,22 euro voor de vierde. 
 
 Bij dagvaarding van 12 april 2006 dagvaardt de bvba « Medicoeur Albeau » de bank voor de Rechtbank 
van koophandel te Brussel teneinde de terugbetaling te verkrijgen van de vier wederbeleggingsvergoedingen. 
 
 Bij zijn vonnis waartegen voor de  verwijzende rechter hoger beroep is aangetekend, veroordeelt de 
Rechtbank van koophandel te Brussel de bank ertoe aan de vennootschap het bedrag van 26 311,90 euro terug te 
betalen, namelijk het volledige bedrag van de wederbeleggingsvergoeding betreffende de tweede overeenkomst, 
vermeerderd met het bedrag dat, voor de eerste, de derde en de vierde overeenkomst, het bij artikel 1907bis van 
het Burgerlijk Wetboek toegestane maximum overschrijdt. 
 
 De bank stelt tegen dat vonnis hoger beroep in voor de verwijzende rechter. Die laatste oordeelt dat zowel 
het beginsel van de wilsautonomie als de veronderstelde economische gegrondheid van het bedrag van de 
wederbeleggingsvergoeding, die elk rechtsmisbruik vanwege de bank zou uitsluiten, alleen kunnen worden 
onderzocht in zoverre wordt aangetoond dat artikel 1907bis van het Burgerlijk Wetboek, bepaling die afwijkt 
van het gemeen recht, niet van toepassing is op het voor hem hangende geschil. 
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 In dat opzicht merkt de verwijzende rechter op dat het toepassingsgebied van artikel 1907bis van het 
Burgerlijk Wetboek is beperkt tot de lening op intrest. Hij is echter van mening dat, in tegenstelling tot de lening 
op intrest, die een zakelijke en in principe eenzijdige overeenkomst is, de kredietopening een consensuele, en 
synallagmatische overeenkomst onder bezwarende titel is. 
 
 Hieruit volgt dat, volgens de verwijzende rechter, de kredietovereenkomsten van 27 juli 2000, 27 april 2004 
en 15 maart 2005 louter consensuele overeenkomsten zijn, waarbij het gegeven dat het krediet, voor sommige 
ervan, in een keer voor het volledige bedrag en binnen een relatief korte periode moet worden opgenomen, het 
niet mogelijk maakt die overeenkomsten opnieuw te kwalificeren als leningsovereenkomsten. Die 
overeenkomsten kunnen dus, volgens de verwijzende rechter, niet vallen onder het toepassingsgebied van de in 
het geding zijnde bepaling, ook al is hij van mening dat die bepaling tevens van toepassing is op de 
leningsovereenkomsten waarin de wederbeleggingsvergoeding niet is vastgesteld in de overeenkomst zelf. 
 
 De verwijzende rechter merkt daarentegen op dat, in het kader van de leningsovereenkomst op afbetaling 
van 20 december 2002, de bank op eigen initiatief de limiet heeft toegepast die door de in het geding zijnde 
bepaling is vastgelegd op de wederbeleggingsvergoeding, waarbij het ontegensprekelijk gaat om een 
overeenkomst die valt onder het toepassingsgebied van artikel 1907bis van het Burgerlijk Wetboek. De 
verwijzende rechter is van mening dat die wederbeleggingsvergoeding niet moet worden terugbetaald, om de 
enige reden dat die niet in de leningsovereenkomst was bepaald, waarbij de vervroegde terugbetaling moet 
worden gezien als de opzegging van een overeenkomst van bepaalde duur, waarvoor de toestemming van de 
bank afhankelijk kan zijn van de betaling van een wederbeleggingsvergoeding. 
 
 Na ten aanzien van de drie andere wederbeleggingsvergoedingen te hebben vastgesteld dat, enerzijds, geen 
enkel stuk van het dossier toeliet aan te tonen dat de ontlenende vennootschap had ingestemd met het bedrag 
ervan en, anderzijds, die vergoedingen niet konden worden gelijkgesteld met strafbedingen, in zoverre het niet 
gaat om een schadevergoeding voor het niet uitvoeren van een overeenkomst, maar om het aanbieden van een 
compensatie voor de mogelijkheid om de overeenkomst eenzijdig op te zeggen zoals bepaald in die 
overeenkomst of in onderlinge overeenstemming aanvaard door de partijen, gaat de verwijzende rechter in op het 
verzoek van de ontlenende vennootschap om aan het Hof een vraag te stellen over de grondwettigheid van de in 
het geding zijnde bepaling. 
 
 Hij stelt immers vast dat de vraag van belang is om het voor hem hangende geschil op te lossen, aangezien, 
in de veronderstelling dat de niet-toepassing van de in het geding zijnde bepaling op alle of bepaalde 
kredietopeningen een discriminerende lacune vormt, het Hof zou kunnen oordelen dat het gaat om een 
intrinsieke lacune en een norm zou kunnen aanreiken die van toepassing is in het kader van het geschil dat hij 
moet beslechten. De verwijzende rechter merkt overigens op dat de rechtsleer vragen heeft bij de 
verantwoording voor een dergelijk verschil in behandeling, meer bepaald ten aanzien van de openingen van een 
niet-wederopneembaar krediet, zoals te dezen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  De bvba « Medicoeur Albeau », geïntimeerde partij voor de verwijzende rechter, merkt op dat de in 
het geding zijnde bepaling op algemene wijze is opgevat, zoals blijkt uit het opschrift ervan en het feit dat zij in 
het Burgerlijk Wetboek is opgenomen. De wetgever wilde de strijd aanbinden tegen de onrechtmatige 
wederbeleggingsvergoedingen die de kredietgever eiste in geval van vervroegde terugbetaling, ongeacht het type 
overwogen krediet. De limiet vastgesteld op zes maanden intresten zou, volgens die partij, zijn geïnspireerd op 
de vroegere idee volgens welke de vervroegde opzegging van de overeenkomst de bank een schade berokkent 
die hoofdzakelijk neerkomt op niet geïnde intresten zolang de vervroegd terugbetaalde bedragen niet opnieuw 
zijn belegd. 
 
 Diezelfde partij onderstreept voorts dat zowel de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet als de 
wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet de wederbeleggingsvergoeding die van de schuldenaar kan 
worden geëist in geval van vervroegde terugbetaling strikt beperken, ook al erkent die partij dat die wetten niet 
van toepassing zijn op de beroepskredieten. 
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 A.1.2.  De bvba « Medicoeur Albeau » merkt voorts op dat hoewel de in het geding zijnde bepaling meestal 
in die zin wordt geïnterpreteerd dat zij alleen van toepassing is op de leningen op intrest, waardoor de 
kredietinstelling in staat is overdreven vergoedingen te eisen in geval van vervroegde terugbetaling van een 
krediet dat niet de vorm van een lening op intrest heeft, evenwel een andere interpretatie bestaat van de in het 
geding zijnde bepaling die in de rechtsleer en de rechtspraak wordt verdedigd en volgens welke die bepaling ook 
van toepassing zou zijn op de wederbeleggingsvergoeding in het kader van een overeenkomst voor een 
kredietopening. 
 
 A.1.3.  Volgens die partij bevinden de begunstigden van een kredietopening en die van een lening op intrest 
zich in vergelijkbare situaties. In de praktijk zou immers weinig verschil bestaan tussen hun situatie, behalve de 
grotere vrijheid die de begunstigde in het kader van een kredietopening geniet ten aanzien van het ogenblik 
waarop de bedragen worden opgenomen. 
 
 Volgens die partij dient de vergelijkbaarheid van beide categorieën van schuldenaars te worden onderzocht 
op het ogenblik dat zij de door hen geleende bedragen vervroegd willen terugbetalen of daartoe door externe 
omstandigheden worden gedwongen. In dat stadium zou het echter vaststaan dat elk van die categorieën zich in 
een situatie van zwakte bevindt ten opzichte van de kredietinstelling en is onderworpen aan de financiële eisen 
die gelden bij het sluiten van de overeenkomst, die meestal een toetredingsovereenkomst is, of, bij ontstentenis 
daarvan, bij het aanvragen van de vervroegde terugbetaling. 
 
 A.1.4.  De geïntimeerde partij voor de verwijzende rechter is voorts van mening dat het bekritiseerde 
verschil in behandeling niet redelijk verantwoord is. De wederbeleggingsvergoeding in het kader van de 
overeenkomsten inzake het openen van een beroepskrediet komt immers meestal neer op het verschil tussen de 
intresten die de kredietinstelling zou hebben geïnd, indien de bedragen niet vervroegd zouden zijn terugbetaald, 
en de intresten die die instelling op dat ogenblik op de interbancaire markt kan innen, hetgeen in de meeste 
gevallen ertoe zou leiden aan de kredietinstelling een aanzienlijke vergoeding toe te staan, ermee rekening 
houdend dat het interbancaire tarief doorgaans minder hoog is dan de intrestvoet die wordt toegepast op de 
overeenkomsten voor een kredietopening. 
 
 Diezelfde partij onderstreept bovendien dat, zelfs in geval van een aanzienlijke stijging van het 
interbancaire tarief, de kredietinstelling meestal voorziet in een financiële bescherming door een 
minimumbedrag van de wederbeleggingsvergoeding vast te stellen, die doorgaans niet minder kan bedragen dan 
zes maanden intrest. 
 
 Volgens de bvba « Medicoeur Albeau » zou die methode (« funding loss ») voor de berekening van de 
schade die de kredietinstelling lijdt in geval van een vervroegde terugbetaling, louter theoretisch zijn, in zoverre 
die instelling in werkelijkheid de vervroegd terugbetaalde bedragen onmiddellijk zal aanwenden om nieuwe 
kredieten toe te kennen onder vergelijkbare voorwaarden of voorwaarden die zelfs voordeliger zijn voor haar, in 
plaats van die op de interbancaire markt te beleggen. 
 
 Die partij besluit dat de door de kredietinstelling geleden schade niet verschilt naargelang de vervroegde 
terugbetaling betrekking heeft op een overeenkomst voor een lening op intrest dan wel een overeenkomst voor 
een kredietopening, zodat het verschil in behandeling niet redelijk verantwoord is, rekening houdend met de wil 
van de wetgever om de strijd aan te binden tegen de overdreven wederbeleggingsvergoedingen. 
 
 A.2.1.  De nv « BNP Paribas Fortis », appellante voor de verwijzende rechter, merkt voorafgaand op dat de 
wederbeleggingsvergoedingen die zij int een onbetwistbare economische grondslag hebben, aangezien de 
kredietverstrekkende bank zich moet financieren bij derden teneinde het krediet toe te kennen, hetgeen voor haar 
de verplichting met zich meebrengt om intresten te betalen op de lening die zij aangaat. Volgens die partij is het 
zo dat, wanneer de cliënt van de bank overgaat tot een vervroegde terugbetaling, die cliënt aan de bank niet 
langer intresten betaalt, terwijl de bank nog steeds ertoe gehouden is de intresten terug te betalen van de lening 
die zij heeft verkregen. Ook al worden de vervroegd terugbetaalde bedragen door de bank belegd, zou volgens 
die partij niet kunnen worden uitgesloten dat de intrestvoeten op dat ogenblik minder hoog zijn dan die 
waartegen de bank haar eigen lening heeft gesloten, zodat de bank een verlies zou kunnen lijden waartegen de 
wederbeleggingsvergoeding haar wil beschermen. 
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 A.2.2.  De nv « BNP Paribas Fortis » onderschrijft de analyse van de verwijzende rechter volgens welke de 
lening op intrest, enerzijds, en de overeenkomst voor een kredietopening, anderzijds, twee overeenkomsten van 
verschillende aard zijn, zodat het toepassingsgebied van de in het geding zijnde bepaling niet zou kunnen worden 
uitgebreid tot de overeenkomsten voor een kredietopening zonder de kredietsector aan het wankelen te brengen. 
 
 Bovendien is die partij van mening dat de wetgever nooit heeft gewenst het toepassingsgebied van de in het 
geding zijnde bepaling uit te breiden tot de overeenkomsten voor een kredietopening, zoals blijkt uit het 
opschrift van het hoofdstuk van het Burgerlijk Wetboek waarin de in het geding zijnde bepaling is opgenomen 
en uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 27 juli 1934, waarin niet wordt verwezen naar de 
kredietovereenkomsten, terwijl voor dat type van overeenkomsten reeds bepaalde specifieke reglementeringen 
bestonden. 
 
 Die appellante merkt voorts op dat de wetgever heeft getracht de kredietnemer, die zich meestal in een 
situatie van zwakte bevond, te beschermen tegen de misbruiken van de kredietverstrekker door de 
eerstgenoemde in staat te stellen van bij het begin het maximale bedrag te kennen van de vergoeding die hij in 
geval van vervroegde terugbetaling zou moeten betalen. 
 
 Zij betwist niet dat, naast de wil om de consumenten een voorzienbaarheid van het verschuldigde bedrag in 
geval van vervroegde terugbetaling te waarborgen, de wetgever eveneens heeft getracht hen te beschermen tegen 
woekerrente en misbruiken vanwege de kredietverstrekkers, maar zij is van mening dat dergelijke praktijken 
thans niet voorkomen bij een bankier die kredieten verstrekt. Zij is eveneens van mening dat vandaag niet meer 
zou kunnen worden gevreesd dat misbruik wordt gemaakt « van de zwakheid, de emoties of de onwetendheid 
van de kredietnemer », noch zou kunnen worden gesteld dat het nadeel van de kredietverstrekker zich beperkt tot 
het verlies van intresten gedurende de tijd die nodig is voor de wederbelegging van de vervroegd terugbetaalde 
bedragen. Volgens haar zou de in het geding zijnde bepaling nutteloos geworden zijn, behalve wat de voormelde 
vereiste van voorzienbaarheid betreft. 
 
 A.2.3.  Voor diezelfde partij zijn de twee soorten overeenkomsten waarnaar in de prejudiciële vraag wordt 
verwezen, weliswaar vergelijkbaar, doch verschillend, niet alleen op juridisch vlak, maar ook op economisch. 
Aldus, hoewel de economische aspecten van beide overeenkomsten in sommige gevallen met elkaar kunnen 
overeenstemmen, onderstreept de appellante voor de verwijzende rechter dat, in tegenstelling tot een 
overeenkomst voor een lening op afbetaling, elke bepaling van een overeenkomst voor een kredietopening kan 
worden aangepast en dat de prijs van het krediet wordt bepaald volgens de specifieke kenmerken van elke 
overeenkomst. 
 
 Die partij is van mening dat de wetgever redelijkerwijs vermocht te beslissen alleen de kredietnemers te 
beschermen die een overeenkomst voor een lening op intrest hebben gesloten, rekening houdend met de 
economische zwakheid van de schuldenaars die doorgaans groter is in het kader van een leningsovereenkomst 
dan in het kader van een overeenkomst voor een kredietopening. 
 
 Diezelfde partij merkt daarnaast op dat de krachten van de markt ertoe leiden de situaties van de 
schuldenaars van de door de verwijzende rechter met elkaar vergeleken overeenkomsten dichter bij elkaar te 
brengen. Volgens haar zou het in het geding zijnde verschil in behandeling immers niet beletten dat de 
schuldenaars gelijk worden behandeld. 
 
 Die partij merkt in dat verband op dat, in het geval van een overeenkomst voor een lening op intrest, 
hoewel de kredietnemer van bij de aanvang het maximumbedrag kent van de wederbeleggingsvergoeding die hij 
in voorkomend geval zal moeten betalen in geval van een vervroegde terugbetaling, die bijkomende bescherming 
evenwel wordt afgewenteld op de intrestvoet die de bank hem voorstelt, in zoverre die het risico dekt van een 
verlies, ten gevolge van een vervroegde terugbetaling, waarvan het bedrag hoger zou liggen dan de wettelijke 
wederbeleggingsvergoeding, door het sluiten van een verzekering genomen door de bankier en afgewenteld op 
de aan de cliënt voorgestelde intrestvoet. 
 
 Omgekeerd kent, volgens die partij, in het kader van een overeenkomst voor een kredietopening, de 
kredietnemer bij de aanvang niet het bedrag van de wederbeleggingsvergoeding die hij in het geval van een 
vervroegde terugbetaling zal moeten betalen, maar de intrestvoet die hem door de bank wordt voorgesteld, zal 
lager liggen dan in het kader van een lening op intresten, daar de bank geen verzekeringspremie aan een derde 
moet betalen om het risico van een verlies ten gevolge van een vervroegde terugbetaling van zijn schuldenaar te 
dekken. 
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 A.3.1.  De Ministerraad merkt op dat de wetgever een zeer algemene draagwijdte heeft willen geven aan de 
in het geding zijnde bepaling, die, in de context van de crisis van 1929, bescherming moest bieden tegen de 
misbruiken op het vlak van kredieten, en in het bijzonder van hypothecaire kredieten, namelijk activiteiten die 
niet vallen onder de lening op intrest stricto sensu maar een moderne kredietactiviteit zijn. 
 
 Hij erkent evenwel dat de in het geding zijnde bepaling is opgenomen onder het hoofdstuk van het 
Burgerlijk Wetboek betreffende de lening op intrest, dat traditioneel wordt beschouwd als een zakelijke 
overeenkomst, zelfs indien de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de lening op intrest dat 
element niet uitdrukkelijk vermelden. 
 
 Volgens de Ministerraad is het toch zo dat de wetgever van 1934 op algemene wijze elke activiteit inzake 
het lenen van geld of inzake in geld opneembaar krediet wilde dekken. 
 
 De Ministerraad onderstreept voorts dat, kort na de aanneming van de in het geding zijnde bepaling, de 
theorie van de gekwalificeerde benadeling inzake leningen werd verankerd in artikel 1907ter van het Burgerlijk 
Wetboek, hetgeen opnieuw het algemene karakter van het door de wetgever nagestreefde doel zou aantonen. 
Voor het overige verwijst hij, onder de normen die nauw verbonden zijn met de in het geding zijnde bepaling, 
naar de wetgeving betreffende het consumentenkrediet en het hypothecair krediet, die het bedrag dat als 
wederbeleggingsvergoeding kan worden geïnd, eveneens beperkt. 
 
 A.3.2.  De Ministerraad is van mening dat de in de prejudiciële vraag beoogde categorieën van personen 
voldoende vergelijkbaar zijn gelet op de economische dimensie van de verrichting die zij hebben afgesloten, los 
van het juridische, in essentie theoretische verschil dat tussen de twee in het geding zijnde overeenkomsten 
bestaat. 
 
 A.3.3.  Volgens de Ministerraad berust het verschil in behandeling overigens op een objectief criterium, 
daar de twee in het geding zijnde overeenkomsten zich onderscheiden door objectieve en gemakkelijk te 
verifiëren criteria. 
 
 A.3.4.  De Ministerraad is voorts in hoofdorde van mening dat het verschil in behandeling redelijk 
verantwoord is. 
 
 Hij geeft weliswaar toe dat, gelet op het algemene doel dat de wetgever nastreeft, het a priori moeilijk te 
verantwoorden kan lijken dat de in het geding zijnde bepaling niet van toepassing is op de overeenkomsten voor 
een kredietopening. Niettemin is de Ministerraad van mening dat rekening dient te worden gehouden met 
verschillende andere elementen die het mogelijk maken te besluiten tot het redelijk verantwoorde karakter van 
het verschil in behandeling. 
 
 De Ministerraad verwijst in de eerste plaats naar de precieze aard van de wederbeleggingsvergoeding, die 
ertoe strekt de ontstentenis van opbrengst van de voortijdig terugbetaalde bedragen te compenseren. De 
Ministerraad is echter van mening dat, vanuit dat oogpunt, de situatie verschilt naargelang de geleende bedragen 
speciën zijn waarvan het bezit is overgedragen aan de kredietnemer, dan wel speciën op rekening of elke andere 
vorm van koopkracht die is gevormd of overgedragen ten gunste van een gecrediteerde persoon en zonder 
materieel bestaan. 
 
 De Ministerraad onderstreept ook het bestaan van mechanismen voor de regulering van de activiteiten van 
de kredietinstellingen waartoe de gewone kredietverstrekker, die doorgaans als particulier op een gedereguleerde 
markt handelt, niet gehouden is. 
 
 Ten slotte onderstreept de Ministerraad dat andere wetsbepalingen de kredietnemer beschermen in het 
kader van sommige contracten die geen leningsovereenkomsten zijn in de strikte betekenis van het woord, zoals 
de overeenkomsten voor hypothecaire krediet of voor consumentenkrediet. 
 
 A.3.5.  Voor het overige antwoordt de Ministerraad op het argument van de geïntimeerde partij voor de 
verwijzende rechter, in verband met het onevenredige karakter van de wederbeleggingsvergoedingen die zijn 
berekend volgens de « funding loss » techniek, dat dat gegeven de in het geding zijnde bepaling niet onevenredig 
kan maken, maar hoogstens toelaat die contractuele bedingen als onrechtmatig te beschouwen. 
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 A.3.6.  De Ministerraad ziet evenmin in, in tegenstelling tot wat de nv « BNP Paribas Fortis » beweert, hoe 
het doorberekenen van de kostprijs verbonden aan een verzekering tegen de variatie van de intrestvoeten het 
mogelijk zou maken de situaties van de twee categorieën van personen die in de prejudiciële vraag met elkaar 
worden vergeleken, dichter bij elkaar te brengen. 
 
 A.3.7.  In ondergeschikte orde voert de Ministerraad aan dat een andere interpretatie van de in het geding 
zijnde bepaling mogelijk is, krachtens welke het bekritiseerde verschil in behandeling niet zou bestaan. Volgens 
hem zou de in het geding zijnde bepaling in die zin kunnen worden begrepen dat het toepassingsgebied ervan 
alle overeenkomsten bevat waarmee een partij tegen betaling van een intrest terugbetaalbare fondsen ter 
beschikking zou stellen van de andere partij. Een dergelijke interpretatie zou volgens de Ministerraad kunnen 
worden gevolgd, rekening houdend met het door de wetgever nagestreefde doel en de afwezigheid van elke 
verwijzing naar het zakelijke karakter van de overeenkomst voor een lening op intrest in de relevante bepalingen 
van het Burgerlijk Wetboek. 
 
 A.3.8.  De nv « BNP Paribas Fortis » verzet zich tegen die analyse, die zij niet gegrond acht. Bovendien is 
zij van mening dat de naleving van de rechtszekerheid zou vereisen dat een dergelijke interpretatie in elke 
hypothese alleen kan gelden voor de toekomst. Zo niet zou volgens die partij immers te  vrezen vallen dat de 
ondernemingen die zijn gebonden door een kredietovereenkomst hun krediet massaal zullen terugbetalen of de 
herfinanciering ervan zullen aanvragen onder meer voordelige voorwaarden, gelet op de huidige lage 
intrestvoeten, hetgeen de kredietinstellingen op onrechtvaardige wijze benadeelt. 
 
 A.3.9.  In zijn memorie van antwoord suggereert de Ministerraad voorts een andere mogelijke interpretatie 
van de in het geding zijnde bepaling, die ertoe zou moeten leiden de prejudiciële vraag ontkennend te 
beantwoorden en volgens welke de in het geding zijnde bepaling alleen van toepassing zou zijn op de 
vergoedingen die ertoe strekken de schade te vergoeden die voortvloeit uit de periode van improductiviteit van 
de geleende en vervroegd terugbetaalde fondsen, met uitsluiting van de vergoedingen die ertoe strekken het 
inkomensverlies te vergoeden ten opzichte van de winst die zou zijn gerealiseerd indien de overeenkomst niet 
vervroegd was opgezegd (« funding loss »). 
 
 A.3.10.  In uiterst ondergeschikte orde is de Ministerraad van mening dat, mocht het Hof het verschil in 
behandeling discriminerend achten zonder een verzoenende interpretatie te volgen, het ook dan zou moeten 
vaststellen dat de discriminatie berust in een lacune in de wetgeving, zodat de prejudiciële vraag ontkennend zou 
moeten worden beantwoord. 
 
 A.3.11.  De nv « BNP Paribas Fortis » treedt dat laatste argument van de Ministerraad bij. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 1907bis van het Burgerlijk Wetboek bepaalt : 

 

 « Bij gehele of gedeeltelijke terugbetaling van een lening of [lees : op] interest kan in 
geen geval van de schuldenaar, buiten het terugbetaalde kapitaal en de vervallen interest, een 
vergoeding voor wederbelegging worden gevorderd, groter dan zes maanden interest, 
berekend over de terugbetaalde som en naar de in de overeenkomst bepaalde rentevoet ». 
 

 Dat artikel werd in hoofdstuk III (« Lening op interest ») van titel X (« Lening ») van het 

Burgerlijk Wetboek ingevoegd bij de wet van 27 juli 1934 « tot wijziging en aanvulling van 

artikel 1907 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de interest krachtens overeenkomst ». 

 



9 
 

 B.2.  Die bepaling vindt haar oorsprong in het initiatief van een bijzondere commissie 

van de Kamer van volksvertegenwoordigers die ermee was belast verschillende 

wetsvoorstellen met betrekking tot de hypothecaire regeling te onderzoeken. Tijdens de 

werkzaamheden van die commissie is gepreciseerd : 

 

 « Ten zeerste· onder den indruk van de misbruiken die zich op hypothecair gebied 
voordoen, misbruiken welke een licht werpen op handelingen nauw verwant met den laagsten 
woekerhandel, waren de leden van de bijzondere commissie van oordeel, dat eene bijzondere 
wetgeving diende tot stand te komen tot invoering van het toezicht op de hypothecaire 
vennootschappen; zij waren insgelijks van gevoelen, dat dringende maatregelen dienden 
getroffen met het oog op de vennootschappen welke de wedersamenstelling regelen van aan 
derden ontleende kapitalen, zonder dat de in den loop van de overeenkomst in de kas dier 
vereenigingen gedane stortingen aan de leeners mogen tegengeworpen worden. 
 
 Gezien den ernstigen toestand, oordeelde de commissie een eerste initiatief te moeten 
nemen en legde zij aan den bevoegden Minister, die zijne instemming betuigde, een ontwerp 
voor tot wijziging van artikel 1907 B.W. betreffende de leening op interest » (Parl. St., 
Kamer, 1933-1934, nr. 120, pp. 4 en 5). 
 

 De tekst van de Commissie werd licht geamendeerd tijdens de parlementaire debatten in 

de Kamer van volksvertegenwoordigers (Parl. St., Kamer, 1933-1934, nr. 215-216, 

bijlage III; Hand., Kamer, 26 juni 1934, p. 1696). 

 

 De Senaat stemde in met de aldus geamendeerde tekst na eraan te hebben herinnerd : 

 

 « Dit ontwerp sproot voort uit de beraadslagingen van de bijzondere Commissie belast 
door de Kamer met het onderzoek in zijn geheel van alles wat verband houdt met de kwestie 
van het zg. ‘ hypothecair moratorium ’. De Commissie en de Kamer maakten er een 
afzonderlijk ontwerp van, omdat, zoo de wet op de termijnen en het uitstel een tijdelijke wet 
is, de wet tot wijziging van artikel 1907 in den geest van haar opstellers een definitieve 
wijziging moet zijn van artikel 1907 van het Burgerlijk Wetboek. 
 
 Het nieuwe wetsontwerp betreft voornamelijk de hypothecaire leeningen terugbetaalbaar 
door delgingen en anuïteiten. Deze leeningen worden over het algemeen, hetzij geheel, hetzij 
door bemiddeling van hypothecaire vennootschappen en heel zelden door particuliere 
geldschieters verleend. De  bepalingen en de berekeningen van dergelijke overeenkomsten 
zijn noodzakelijk ingewikkeld. De Commissie van de Kamer heeft terecht gewild dat de 
schuldenaar zich volkomen rekenschap kunne geven van de lasten die hij op zich neemt en 
willen beletten dat vennootschappen of geldschieters van de onwetendheid of van het 
vertrouwen van onvolledig ingelichte schuldenaars misbruik maken » (Parl. St., Senaat, 
1933-1934, nr. 165, pp. 1 en 2). 
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 B.3.  Aan het Hof wordt gevraagd of artikel 1907bis van het Burgerlijk Wetboek 

bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, indien het zo wordt geïnterpreteerd 

dat het alleen van toepassing is op de leningsovereenkomsten en niet op de overeenkomsten 

voor een kredietopening en in het bijzonder niet op de overeenkomsten voor de opening van 

een niet-wederopneembaar krediet. 

 

 Volgens de verwijzende rechter is de in geding zijnde overeenkomst voor een 

kredietopening een consensuele overeenkomst, die niet kan worden gelijkgesteld met een 

leningsovereenkomst. 

 

 Het is in die interpretatie dat het Hof de prejudiciële vraag beantwoordt. 

 

 B.4.  In tegenstelling tot een overeenkomst voor een kredietopening, die een consensuele 

overeenkomst is krachtens welke de fondsen niet onmiddellijk ter beschikking worden gesteld 

van de gecrediteerde maar door deze kunnen worden aangewend wanneer en in de mate 

waarin hij zulks nodig zou achten, tegen betaling van zowel een commissie als een interest 

indien het om een som geld gaat, is de leningsovereenkomst een zakelijke overeenkomst 

krachtens welke de lener het volledige geleende bedrag eenmalig aan de ontlener overdraagt, 

tegen een terugbetaling, met interest, op een welbepaalde datum of vervaldata en die is 

onderworpen aan bepaalde specifieke dwingende regels die zijn vastgesteld in titel X van het 

Burgerlijk Wetboek. 

 

 B.5.  Het Hof moet nagaan of het verschil in behandeling redelijk verantwoord is, ermee 

rekening houdend dat de wetgever, in socio-economische aangelegenheden, over een ruime 

beoordelingsbevoegdheid beschikt. 

 

 B.6.1.  Uit de parlementaire voorbereiding van de voormelde wet van 27 juli 1934 blijkt 

dat artikel 1907bis van het Burgerlijk Wetboek in hoofdzaak de schuldenaars van 

hypothecaire leningen wil beschermen tegen de misbruiken van professionele geldschieters. 

 

 Hoewel de wetgever de bescherming van een bijzondere categorie van kredietnemers 

wilde verzekeren, blijkt uit de bewoordingen zelf van de bepaling, alsook uit de opname ervan 

in titel X van het Burgerlijk Wetboek, dat moet worden aangenomen dat de in het geding 
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zijnde bepaling van toepassing is op alle leningsovereenkomsten en niet alleen op de 

hypothecaire leningen. 

 

 B.6.2.  Door het maximumbedrag van de wederbeleggingsvergoeding die de 

kredietnemer aan de kredietgever is verschuldigd, vast te stellen op zes maanden interest, 

heeft de wetgever de contractuele vrijheid van de partijen bij de leningsovereenkomst beperkt. 

 

 B.6.3.  Volgens de parlementaire voorbereiding van de in het geding zijnde bepaling 

beoogde de wetgever in hoofdzaak de kredietnemers die weinig ervaring hebben met het 

krediet, te beschermen tegen de onrechtmatige wederbeleggingsvergoedingen die door 

professionele geldschieters worden geëist. 

 

 In dat opzicht dient ermee rekening te worden gehouden dat de wetgever, met eenzelfde 

oogmerk, ook sommige categorieën van kredietnemers beschermt tegen het opleggen van 

overdreven wederbeleggingsvergoedingen, zelfs wanneer die kredietnemers geen lening 

hebben gesloten in de zin van titel X van het Burgerlijk Wetboek. 

 

 Artikel 12, § 1, vijfde lid, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet 

bepaalt dat de wederbeleggingsvergoeding die verschuldigd is door de schuldenaar die een 

dergelijk krediet vervroegd terugbetaalt, niet meer mag bedragen dan drie maanden interest. 

Artikel 23 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet voorziet eveneens in een 

regulerend mechanisme voor de wederbeleggingvergoeding die de kredietgever kan eisen in 

geval van een vervroegde terugbetaling van het krediet door de consument. Hetzelfde geldt 

voor artikel 27bis van dezelfde wet wanneer de consument ertoe wordt verplicht zijn krediet 

vervroegd terug te betalen. 

 

 Voorts beperkt artikel 8, 2°, van het koninklijk besluit nr. 225 van 7 januari 1936 « tot 

reglementeering van de hypothecaire leeningen en tot inrichting van de contrôle op 

ondernemingen van hypothecaire leeningen » het maximumbedrag van de 

wederbeleggingsvergoeding die door de hypothecaire kredietgever kan worden geëist, tot zes 

maanden interest. 
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 B.6.4.  Gelet op het door de wetgever nagestreefde doel is het verantwoord dat de 

beperking van de contractuele vrijheid, opgelegd bij de in het geding zijnde bepaling, niet 

werd uitgebreid tot de overeenkomsten voor een kredietopening die traditioneel worden 

gebruikt in zakenrelaties. 

 

 In de praktijk vertoont de overeenkomst voor de opening van een niet-wederopneembaar 

krediet weliswaar grote gelijkenissen met een leningsovereenkomst. Toch valt die daarmee 

niet helemaal samen, noch vanuit een juridisch oogpunt, noch vanuit een economisch 

oogpunt. De overeenkomst voor een kredietopening maakt het de gecrediteerde immers 

mogelijk de daadwerkelijke inbezitstelling van de fondsen en, bijgevolg, de betaling van 

interesten uit te stellen. Bovendien zou de aanvaarding, door de gecrediteerde, van een hoge 

wederbeleggingsvergoeding hem kunnen toelaten een meer voordelige interestvoet te 

verkrijgen. 

 

 In elk geval kunnen de gelijkenissen die tussen beide overeenkomsten bestaan, op zich de 

wetgever niet ertoe verplichten de van het gemeen verbintenissenrecht afwijkende maatregel, 

bepaald in artikel 1907bis van het Burgerlijk Wetboek, uit te breiden tot elke soort van 

analoge overeenkomst, zonder rekening te houden met de bijzondere economische context 

waarin hij daarvan gebruik maakt. 

 

 De wetgever zou niet kunnen worden verweten bepaalde prioriteiten te hebben vastgelegd 

en van het gemeen verbintenissenrecht alleen te hebben afgeweken teneinde de categorieën 

van kredietnemers te beschermen die hij vermocht te beschouwen als de zwaksten. 

 

 Gelet op de ruime beoordelingsmarge waarover de wetgever beschikt, zouden de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet echter evenmin beletten dat hij de bescherming tegen 

overdreven hoge wederbeleggingsvergoedingen, vervat in artikel 1907bis van het Burgerlijk 

Wetboek, uitbreidt tot de overeenkomsten voor een kredietopening. 

 

 B.6.5.  Voor het overige dient opgemerkt dat, in het kader van een overeenkomst voor 

een kredietopening, de gecrediteerde niet elk rechtsmiddel wordt ontzegd om misbruiken van 

de schuldeiser te bestrijden. Het is immers niet uitgesloten dat hij de aansprakelijkheid van 

zijn geldschieter in het geding kan brengen wanneer die laatste een kennelijk overdreven 

wederbeleggingsvergoeding eist. 
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 B.7.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 1907bis van het Burgerlijk Wetboek schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 

niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 

7 augustus 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut R. Henneuse 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5510 

 
 

Arrest nr. 120/2013 
van 7 augustus 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 6, eerste lid, 1°, van de wet van 10 april 

1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, gesteld door de Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, de rechters L. Lavrysen, 

A. Alen, E. Derycke en P. Nihoul, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 

6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter R. Henneuse, bijgestaan door 

de griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest nr. 221.192 van 25 oktober 2012 in zake M.N. tegen de Belgische Staat, 
waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 2 november 2012, heeft de Raad 
van State de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 6, eerste lid, 1°, van de wet van 10 april 1990 betreffende de private en 
bijzondere veiligheid de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, alsook het algemeen beginsel 
van gelijkheid en niet-discriminatie, in zoverre het bepaalt dat aan een persoon die is 
veroordeeld tot een gevangenisstraf, ongeacht de duur ervan, wegens opzettelijke slagen en 
verwondingen, geen identificatiekaart van bewakingsagent mag worden uitgereikt, terwijl dat 
niet het geval is indien een persoon is veroordeeld tot een gevangenisstraf van minder dan zes 
maanden wegens enig ander misdrijf, met uitzondering van die welke specifiek door dezelfde 
bepaling worden beoogd ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  M.N.; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 29 mei 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. A. Leboutte loco Mr. H. Deckers, advocaten bij de balie te Luik, voor M.N.; 
 
 .  Me P. Crabbé loco Mr. B. Renson, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J. Spreutels en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 M.N. is bij een vonnis van 11 juni 2001 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 dagen met uitstel van 
drie jaar en tot een geldboete van 50 frank (x 200) wegens opzettelijke slagen en verwondingen. Hij vordert bij 
de Raad van State de nietigverklaring van een beslissing van de directeur van de Algemene Directie Veiligheid 
en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken die weigert hem de door hem gevraagde identificatiekaart toe te 
kennen voor de uitoefening van bewakingsactiviteiten. De weigering is gebaseerd op artikel 6, eerste lid, 1°, van 
de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, dat inzonderheid erin voorziet dat 
de personen die zijn veroordeeld, zelfs met uitstel, tot een gevangenisstraf van ten minste zes maanden wegens 
enig misdrijf, tot een gevangenisstraf of een andere straf wegens opzettelijke slagen en verwondingen of andere 
in die bepaling opgesomde misdrijven niet de daarin gepreciseerde bewakingsfuncties kunnen uitoefenen. 
 
 Voor de Raad van State doet M.N. met name gelden dat het voormelde artikel 6 een discriminatie in het 
leven roept tussen personen die zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten minste zes maanden wegens 
enig misdrijf en personen die zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf, zelfs minder dan zes maanden, wegens 
specifieke misdrijven, waaronder opzettelijke slagen en verwondingen. 
 
 De Raad van State, die vaststelt dat artikel 6 de personen die zijn veroordeeld wegens het plegen van een 
van de erin gepreciseerde misdrijven, waaronder opzettelijke slagen en verwondingen, en die worden geweerd 
uit de bewakingsfuncties ongeacht de uitgesproken straf, en de personen die zijn veroordeeld wegens het plegen 
van een ander misdrijf, en die enkel uit die functies worden geweerd indien de opgelegde straf een 
gevangenisstraf van ten minste zes maanden is, aldus verschillend behandelt, stelt aan het Hof de hiervoor 
weergegeven prejudiciële vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  M.N. brengt de feiten van de zaak in herinnering en zet uiteen dat de in het geding zijnde bepaling de 
situatie van de bewakingsagent die is veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten minste zes maanden wegens 
enig misdrijf onderscheidt van die van de agent die is veroordeeld tot een gevangenisstraf, zelfs van minder dan 
zes maanden, wegens specifieke misdrijven, waaronder dat met betrekking tot opzettelijke slagen en 
verwondingen. Hij is van mening dat dat verschil in behandeling noch objectief, noch op evenredige wijze 
verantwoord is en dat de onevenredigheid voortvloeit uit het feit dat de in het geding zijnde bepaling geen 
rekening houdt met de omstandigheden waarin de veroordeling is gebeurd, noch met de anciënniteit van de 
feiten, en uit het feit dat die bepaling ertoe leidt een kandidaat die zou zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf 
van minder dan zes maanden wegens opzettelijke slagen en verwondingen strenger te bestraffen dan een 
kandidaat die zou zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van minder dan zes maanden wegens feiten die 
intrinsiek ernstiger zouden zijn dan opzettelijke slagen en verwondingen. 
 
 A.2.1.  De Ministerraad brengt de feiten van de zaak in herinnering en de wijzigingen waarvan de in het 
geding zijnde bepaling het voorwerp heeft uitgemaakt. Vanaf het begin heeft de wetgever de activiteit van de 
bewakingsdiensten willen onderwerpen aan strikte voorwaarden, rekening houdend met het feit dat hun optreden 
nauw verband houdt met de openbare orde; hij voerde een verschil in tussen de categorieën van kandidaten voor 
een functie in dergelijke diensten naar gelang van de misdrijven waarvoor zij een veroordeling zouden hebben 
opgelopen. De wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 juni 2001 hebben de lijst van die misdrijven 
uitgebreid, waarbij die laatste lijst de opzettelijke slagen en verwondingen beoogt die een gevangenisstraf 
hebben teweeggebracht van ten minste drie maanden; de wet van 7 mei 2004 heeft de lijst van de straffen 
uitgebreid tot andere straffen dan de gevangenisstraf en die van 1 maart 2007 heeft de minimumlimiet afgeschaft 
van de gevangenisstraf wegens opzettelijke slagen en verwondingen. 
 
 A.2.2.  Volgens de Ministerraad kan er geen verschil in behandeling zijn, in tegenstelling tot wat de 
verwijzende rechter meent, aangezien de in het geding zijnde bepaling van toepassing is op alle personen die een 
uitvoerende functie wensen uit te oefenen in een bewakingsdienst. 
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 A.2.3.  Hij is van mening dat indien personen die erkend wensen te worden als bewakingsagent zich in 
verschillende situaties bevonden wegens in het verleden opgelopen strafrechtelijke sancties, dat verschil in 
behandeling zou kunnen worden verantwoord. De wetgever heeft immers, met de aanneming van de wet van 
9 juni 1999, gewild dat het personeel van de in het geding zijnde bedrijven voldoende waarborgen voorlegt op 
professioneel en moreel vlak om een functie uit te oefenen die gericht is op de handhaving van de openbare orde. 
In de arresten nrs. 124/98 en 106/2011 werd erkend dat een dergelijk doel legitiem was en dat het door de wet in 
aanmerking genomen criterium objectief is. 
 
 A.2.4.  Volgens de Ministerraad zijn de in de in het geding zijnde bepaling vervatte maatregelen niet 
kennelijk onevenredig ten aanzien van het nagestreefde doel. Alle in de wet bepaalde voorwaarden strekken 
ertoe zich ervan te vergewissen dat de betrokkenen de gepaste houding zullen aannemen wanneer zij hun functie 
uitoefenen. De verschillende wijzigingen die in de in het geding zijnde wet van 10 april 1990 werden 
aangebracht, tonen aan dat zulks een constante bekommernis is gebleven. Dat is ook gebleken uit de 
uitvoeringsmaatregelen van de wet zodat men moet oordelen dat het in het geding zijnde verschil in behandeling 
zijn grondslag vindt in het profiel van de bewakingsagent, waarbij de verschillende in de wet vermelde 
misdrijven steeds een tegenaanwijzing vormen voor het gezochte profiel : de - zelfs lichte - veroordelingen 
wegens opzettelijke slagen en verwondingen tonen aan dat er twijfel bestaat over de capaciteit van de 
betrokkenen om op agressief gedrag te reageren, terwijl de veroordelingen van zes maanden of meer wijzen op 
ernstige feiten die afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van de persoon. Indien a contrario in een algeheel 
verbod was voorzien voor alle personen die zijn veroordeeld tot enige correctionele straf, had de wetgever een 
maatregel aangenomen die niet zou kunnen worden verantwoord, omdat die ertoe zou hebben geleid dat 
personen worden uitgesloten die zijn veroordeeld tot lichte straffen wegens misdrijven die geen enkel verband 
houden met het gezochte profiel. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op artikel 6, eerste lid, 1°, van de wet van 

10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid in de redactie die eraan werd 

gegeven bij de wet van 8 maart 2010 en die van toepassing is op de feiten die aan de 

verwijzende rechter zijn voorgelegd. Het bepaalt : 

 

 « De personen die in een onderneming, dienst of instelling, bedoeld in artikel 1 een 
andere functie uitoefenen dan die welke beoogd worden in artikel 5, moeten voldoen aan de 
volgende voorwaarden : 
 
 1°  niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot een gevangenisstraf van ten 
minste zes maanden wegens enig misdrijf, tot een gevangenisstraf of een andere straf wegens 
diefstal, heling, afpersing, misbruik van vertrouwen, oplichting, valsheid in geschriften, 
opzettelijke slagen en verwondingen, aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, of 
misdrijven, bepaald bij de artikelen 379 tot 386ter van het Strafwetboek, bij artikel 227 van 
het Strafwetboek, bij artikel 259bis van het Strafwetboek, bij artikel 280 van het 
Strafwetboek, bij de artikelen 323, 324 en 324ter van het Strafwetboek, bij de wet van 
24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende 
middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en haar uitvoeringsbesluiten, de wet van 
3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de 
handel in munitie en haar uitvoeringsbesluiten, de wet van 8 december 1992 betreffende de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens, of de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme en 
xenofobie ingegeven daden. 
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 Personen die activiteiten uitoefenen zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, §§ 1, 6°, 6 en 8, 
mogen, in afwijking van het eerste lid, niet veroordeeld zijn, zelfs niet met uitstel behoudens 
veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer 
tot enige correctionele of criminele straf, bestaande uit een geldboete, een werkstraf of een 
gevangenisstraf. 
 
 Personen die soortgelijke in kracht van gewijsde gegane veroordelingen hebben 
opgelopen in het buitenland, worden geacht niet aan de hierboven gestelde voorwaarde te 
voldoen. 
 
 Iedere persoon die ingevolge een in kracht van gewijsde gegane veroordeling niet meer 
aan deze voorwaarde voldoet is gehouden hiervan onmiddellijk de personen die de werkelijke 
leiding hebben van de onderneming, dienst of instelling op de hoogte te brengen. 
 
 De onderneming, dienst of instelling is gehouden ogenblikkelijk de Minister van 
Binnenlandse Zaken te waarschuwen, zodra de onderneming, dienst of instelling kennis heeft 
van het feit dat een persoon ingevolge een in kracht van gewijsde gegane veroordeling niet 
meer aan deze voorwaarde voldoet, en dient ogenblikkelijk een einde te maken aan elke taak 
die bij deze onderneming, dienst of instelling door deze persoon wordt vervuld ». 
 

 B.2.  Het Hof wordt gevraagd naar de bestaanbaarheid, met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, van het voormelde artikel 6, eerste lid, 1°, in zoverre het onder de personen die een 

van de erin beoogde bewakingsfuncties wensen uit te oefenen een verschil in behandeling in 

het leven roept tussen diegenen die zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf, ongeacht de duur 

ervan, wegens opzettelijke slagen en verwondingen en diegenen die zijn veroordeeld tot een 

gevangenisstraf van minder dan zes maanden en wegens enig misdrijf met uitzondering van 

opzettelijke slagen en verwondingen en de andere in de in het geding zijnde bepaling 

opgesomde misdrijven : enkel de laatstgenoemden zullen ertoe kunnen worden gemachtigd 

een in die bepaling gedefinieerde bewakingsfunctie uit te oefenen. 

 

 In tegenstelling tot wat de Ministerraad betoogt, roept de wet aldus een verschil in 

behandeling in het leven, zelfs indien ze van toepassing is op alle kandidaten voor een van de 

erin beoogde functies. 

 

 B.3.  De veiligheidsvoorwaarden vastgesteld in artikel 6 van de in het geding zijnde wet 

voor het niet-leidinggevend personeel van de ondernemingen, diensten en instellingen 

bedoeld in artikel 1 van die wet beogen te verzekeren dat die personen betrouwbaar zijn. 
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 B.4.  Vanaf het begin heeft de wetgever de bewakings- en beveiligingsactiviteiten willen 

onderwerpen aan strikte en beperkende regels, ervan uitgaande dat de handhaving van de 

openbare orde in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de overheid is (Parl. St., 

Senaat, 1988-1989, nr. 775-1, p. 1). 

 

 De vereiste van betrouwbaarheid die hiervoor werd aangehaald en verband houdt met die 

bekommernis van de wetgever, werd vertaald in de definitie van de voorwaarden van 

uitoefening van de in het geding zijnde activiteiten, zowel wat betreft het leidinggevend 

personeel als wat betreft het uitvoerend personeel; de artikelen 5 en 6 van de wet van 10 april 

1990, die respectievelijk van toepassing zijn op elk van die beide categorieën van personen en 

op analoge wijze zijn opgesteld, vereisen met name dat de betrokkenen geen strafrechtelijke 

veroordelingen hebben opgelopen die in die bepalingen zijn gedefinieerd. Die regeling werd 

verkozen boven een regeling waarbij een voorwaarde van goed zedelijk gedrag en van het 

jaarlijks leveren van het bewijs daarvan zou zijn vereist, en zulks naar aanleiding van een 

opmerking van de Raad van State waarin wordt gesteld dat « het […] beter [zou] zijn te 

preciseren dat die personen, wegens misdrijven tegen goederen of gewelddaden tegen 

personen, niet veroordeeld mogen zijn tot een straf die een bepaalde strafmaat te boven gaat » 

(Parl. St., Senaat, 1988-1989, nr. 775-1, p. 52). Er werd dan ook beslist de opsomming van de 

misdrijven wegens welke de betrokkenen niet mogen zijn veroordeeld aan te vullen met een 

criterium van algemene strafrechtelijke veroordeling; de wetgever stelde daarbij : 

 

 « […] Een opsomming van bepaalde misdrijven is steeds beperkend en laat het gevaar 
bestaan dat personen die veroordeeld werden tot vrijheidsstraffen voor misdrijven die niet in 
de lijst zijn opgenomen, toch de leiding hebben van een bewakings- of 
beveiligingsonderneming of aangeworven worden, hoewel deze personen niet de vereiste 
moraliteit bezitten » (ibid., p. 12). 
 

 De wetgever heeft dezelfde in B.3 aangehaalde bekommernis van betrouwbaarheid geuit 

wanneer hij artikel 6 heeft gewijzigd om daarin meermaals de lijst van de erin beoogde 

misdrijven aan te vullen (Parl. St., Kamer, 2002-2003, DOC 50-2328/001 en 50-2329/001, 

p. 25). 
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 B.5.1.  De in het geding zijnde maatregel, die op een objectief criterium berust, is 

relevant ten aanzien van de door de wetgever nagestreefde doelstelling van betrouwbaarheid; 

het is immers niet onredelijk ervan uit te gaan dat personen die zijn veroordeeld tot een 

gevangenisstraf, ongeacht de duur ervan, of tot een andere straf, wegens opzettelijke slagen en 

verwondingen een groter gevaar betekenen, indien hun wordt toegelaten een activiteit uit te 

oefenen die verband houdt met de handhaving van de openbare orde, dan de personen die zijn 

veroordeeld tot een gevangenisstraf van meer dan zes maanden wegens bepaalde andere 

misdrijven. 

 

 B.5.2.  In dat verband stelt de parlementaire voorbereiding van de wet van 10 juni 2001 

waarbij met name de artikelen 5 en 6 van de wet van 10 april 1990 werden gewijzigd om de 

lijst van de erin beoogde misdrijven uit te breiden en daarin diegene op te nemen die leiden tot 

de veroordeling van de pleger ervan tot een gevangenisstraf van minstens drie maanden 

wegens opzettelijke slagen en verwondingen : 

 

 « De praktijk heeft uitgewezen dat het essentieel is de opsomming, vervat in artikel 5, 
eerste lid, 1° van de wet, aan te vullen met een aantal misdrijven die bijzonder zwaarwichtig 
geacht worden uit hoofde van personen, die activiteiten uitoefenen in het kader van deze wet. 
Het is de bedoeling om personen die enige veroordeling hebben opgelopen wegens heling of 
racisme uit deze beroepssector te weren. Dit geldt ook voor wie veroordeeld is tot een 
gevangenisstraf van ten minste drie maanden wegens opzettelijke slagen en verwondingen. 
[…] 
 
 […] 
 
 Art. 6. 
 
 […] De redenen die de wijziging van deze bepalingen staven zijn dezelfde als deze 
aangehaald ter verantwoording van de wijziging van artikel 5, eerste lid, 1° » (Parl. St., 
Kamer, 2000-2001, DOC 50-1142/001, p. 10; in dezelfde zin, ibid., DOC 50-1142/004, pp. 21 
en 22). 
 

 B.5.3.  Dezelfde bekommernis werd ook geuit tijdens de parlementaire voorbereiding van 

de wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen, waaruit de in het geding zijnde 

bepaling zoals zij is weergegeven in B.1 is voortgevloeid. 
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 « Art. 442. 
 
 Dit artikel regelt de wijziging van artikel 6 van de voornoemde wet van 10 april 1990 
houdende de voorwaarden waaraan een uitvoerend personeelslid van een onderneming, dienst 
of instelling moet voldoen. 
 
 Een eerste wijziging heeft tot doel de voorwaarden van afwezigheid van een veroordeling 
tot een gevangenisstraf van ten minste drie maanden wegens opzettelijke slagen en 
verwondingen af te schaffen en te vervangen door de afwezigheid van enige veroordeling 
wegens opzettelijke slagen en verwondingen. 
 
 Essentieel is dat het uitvoerend personeel een profiel heeft dat overeenstemt met de 
uitoefening van hun activiteiten en dat deze personen bijgevolg niet werden veroordeeld, zelfs 
niet met uitstel, voor feiten van opzettelijke slagen en verwondingen. Een dergelijke 
veroordeling wijst immers op het gewelddadige karakter van betrokkene, alsook op zijn 
onvermogen om op een niet gewelddadige manier conflictueuze situaties op te lossen. 
 
 In de praktijk blijkt dat personen die tot een gevangenisstraf of tot elke andere straf 
werden veroordeeld voor opzettelijke slagen en verwondingen, nu al geweigerd worden 
omdat ze niet voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden (artikel 6, eerste lid, 8°, van de wet) » 
(Parl. St., Kamer, 2006-2007, DOC 51-2760/001, p. 225; in dezelfde zin, ibid., 
DOC 51-2788/010, pp. 3, 4 en 7). 
 

 B.6.  De wetgever vermocht te oordelen dat een veroordeling wegens opzettelijke slagen 

en verwondingen, ongeacht de duur ervan, van dien aard is, meer nog dan een veroordeling 

tot een gevangenisstraf wegens bepaalde andere misdrijven, dat daaruit blijkt dat de 

betrokkenen niet de vereiste kwaliteiten hebben om de in het geding zijnde functies uit te 

oefenen. De in het geding zijnde bepaling heeft geen onevenredige gevolgen, rekening 

houdend met het feit dat zij van dien aard is dat een essentiële waarde wordt beschermd, 

namelijk de fysieke integriteit van de personen. 

 

 B.7.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 6, eerste lid, 1°, van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en 

bijzondere veiligheid schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 7 augustus 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut R. Henneuse 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummers 5227, 5245, 5248, 5249, 

5250, 5277, 5312, 5317, 5320, 5325, 

5326, 5327, 5334 tot 5344, 5345, 5348 

tot 5353, 5354, 5355 tot 5358, 5359, 

5360 en 5361 

 

 

Arrest nr. 121/2013 

van 26 september 2013 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 8 juli 2011 tot wijziging 

van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat betreft de voorwaarden tot 

gezinshereniging, ingesteld door Abderrahman Achfri en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul 

en F. Daoût, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter R. Henneuse, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de beroepen en rechtspleging 

 

 a.  Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 25 oktober 2011 en 

16 november 2011 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 26 oktober 

2011 en 17 november 2011, zijn beroepen tot vernietiging ingesteld van artikel 9 van de wet 

van 8 juli 2011 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat betreft de 

voorwaarden tot gezinshereniging (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 

12 september 2011, derde editie) respectievelijk door Abderrahman Achfri, wonende te 

6031 Monceau-sur-Sambre, rue de la Sidérurgie 14, en door Zeynep Delidogan, Ami Delidogan 

en Fatma Yessin, wonende te 1210 Brussel, Leuvensesteenweg 88. 

 

 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5227 en 5248 van de rol van het Hof, werden 

bij beschikking van 23 november 2011 samengevoegd. 

 

 b.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 14 november 2011 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 15 november 2011, hebben Muharrem 

Topallaj en Dyka Topallaj, wonende te 8200 Brugge, Koning Albert I-laan 78, beroep tot 

vernietiging ingesteld van dezelfde wetsbepaling. 

 

 De vordering tot schorsing van dezelfde norm, ingesteld door dezelfde verzoekende 

partijen, is verworpen bij het arrest nr. 14/2012 van 2 februari 2012, bekendgemaakt in het 

Belgisch Staatsblad van 5 april 2012. 

 

 c.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 16 november 2011 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 17 november 2011, hebben Ahmed Boustta 

en Maoulouda Boustta, wonende te 4020 Luik, rue du Moulin 335, beroep tot vernietiging 

ingesteld van dezelfde wetsbepaling. 

 

 De vordering tot schorsing van dezelfde norm, ingesteld door dezelfde verzoekende 

partijen, is verworpen bij het arrest nr. 15/2012 van 2 februari 2012, bekendgemaakt in het 

Belgisch Staatsblad van 5 april 2012. 

 

 d.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 16 november 2011 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 17 november 2011, hebben Maryam 

Khaliliaraghi en Sarvnaz Shalchian Tehran, wonende te 4000 Luik, boulevard d’Avroy 51/61, 

beroep tot vernietiging ingesteld van dezelfde wetsbepaling. 

 

 De vordering tot schorsing van dezelfde norm, ingesteld door dezelfde verzoekende 

partijen, is verworpen bij het arrest nr. 16/2012 van 2 februari 2012, bekendgemaakt in het 

Belgisch Staatsblad van 5 april 2012. 

 

 e.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 23 december 2011 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 26 december 2011, hebben Lydie 

Mwambuyi Kalala, Michel Kanda Muya, Joseph Tambwe Kalala Selemba en Véronique 

Kapinga Tshiteya, wonende te 1020 Brussel, Bonekruidlaan 72/5, beroep tot vernietiging 

ingesteld van dezelfde wetsbepaling. 

 



3 

 

 Bij beschikking van 9 februari 2012 werden die zaken, ingeschreven onder de 

nummers 5245, 5249, 5250 en 5277 van de rol van het Hof, samengevoegd met de reeds 

samengevoegde zaken nrs. 5227 en 5248. 

 

 f.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 13 februari 2012 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 15 februari 2012, hebben Asia Bibi en Ali 

Basharat, die keuze van woonplaats doen te 1210 Brussel, Wijnheuvelenstraat 41, beroep tot 

vernietiging ingesteld van artikel 10, § 2, derde lid, en § 5, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, zoals dat artikel werd vervangen bij artikel 2 van voornoemde wet van 8 juli 

2011. 

 

 g.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 februari 2012 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 22 februari 2012, hebben Virginie Djampa 

en Bertin Netkouet Fotso, beiden wonende te 1083 Brussel, Maria van Hongarijelaan 59, 

beroep tot vernietiging ingesteld van artikel 9 van voornoemde wet van 8 juli 2011. 

 

 h.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 22 februari 2012 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 23 februari 2012, hebben Isabelle Simon, 

wonende te 4520 Wanze, rue Arthur Galand 6/10, en Essaïd Ennajemi, die keuze van 

woonplaats doet te 4500 Hoei, rue de la Résistance 15, beroep tot vernietiging ingesteld van 

dezelfde wetsbepaling. 

 

 i.  Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 28 februari 2012 ter post 

aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 29 februari 2012, zijn beroepen tot 

vernietiging ingesteld van dezelfde wetsbepaling door Ouissale Khlii, wonende te 

1480 Klabbeek, avenue des Chardonnerets 5, en Taoufik Benachir, die keuze van woonplaats 

doet te 1400 Nijvel, rue des Brasseurs 30, door Younes Arifi, wonende te 6000 Charleroi, rue 

Cayauderie 21, en Asma Djghrouri, die keuze van woonplaats doet te 1400 Nijvel, rue des 

Brasseurs 30, en door Asiz Nedjar, wonende te 4460 Grâce-Hollogne, rue Emile 

Vandervelde 39, en Addidi Touati, die keuze van woonplaats doet te 1400 Nijvel, rue des 

Brasseurs 30. 

 

 j.  Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 6 maart 2012 ter post 

aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 7 maart 2012, zijn beroepen tot gehele 

of gedeeltelijke (in ondergeschikte orde : eerste lid, en, in uiterst ondergeschikte orde : het 

woord « minderjarige » in het eerste lid, tweede streepje) vernietiging ingesteld van artikel 

40ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en 

de verwijdering van vreemdelingen, zoals vervangen bij artikel 9 van voormelde wet van 

8 juli 2011, respectievelijk door Fatna El Taki, wonende te 1090 Brussel, 

Bonaventurestraat 258/001, door D.C., die keuze van woonplaats doet te 1000 Brussel, 

Florencestraat 13, door M.R., die keuze van woonplaats doet te 1000 Brussel, 

Florencestraat 13, door Chunguang Pan, wonende te 4100 Seraing, Route du Condroz 81, 

door Jamila Bentahar, wonende te 7500 Doornik, rue du Château 14/21, door Amina 

Maazouz, wonende te 1030 Brussel, Eugène Plaskysquare 84, door Mohamed El Adama, 

wonende te 1090 Brussel, Bonaventurestraat 258/001, door Zhihe Zhang, wonende te 

4100 Seraing, Route du Condroz 81, door Selvi Sezer, wonende te 1030 Brussel, 

Wijnheuvelenstraat 216, door Yahya Beyamina, wonende te 7500 Doornik, rue du 

Château 14/21, en door Süleyman Sezer, wonende te 1030 Brussel, Wijnheuvelenstraat 216. 
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 k.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 7 maart 2012 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 8 maart 2012, hebben Cemil Bayram, 

wonende te 4000 Luik, rue Saint Séverin 167/21, en Emine Bayram, die keuze van 

woonplaats doet te 4020 Luik, Quai Godefroid Kurth 12, beroep tot vernietiging ingesteld van 

artikel 9 van voormelde wet van 8 juli 2011. 

 

 l.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 12 maart 2012 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 13 maart 2012, is beroep tot gehele of 

gedeeltelijke (in ondergeschikte orde : tweede lid, eerste streepje, 3°) vernietiging ingesteld 

van artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals vervangen bij artikel 9 van voormelde 

wet van 8 juli 2011, door Ridouan Ben Hammou, die keuze van woonplaats doet te 

1000 Brussel, Florencestraat 13, en Anissa Zinebioui, wonende te 1070 Brussel, Victor 

Rauterstraat 286. 

 

 m.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 12 maart 2012 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 13 maart 2012, is beroep tot gehele of 

gedeeltelijke (in ondergeschikte orde : tweede lid, eerste streepje) vernietiging ingesteld  van 

artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals vervangen bij artikel 9 van voormelde 

wet van 8 juli 2011 door Azimane Noamane, die keuze van woonplaats doet te 1000 Brussel, 

Florencestraat 13, en Latifa Chamli Mernissi, wonende te 1190 Brussel, Glasblazerijlaan 26. 

 

 n.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 9 maart 2012 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 13 maart 2012, is beroep tot gehele of 

gedeeltelijke (in ondergeschikte orde : het woord « echtgenoten ») vernietiging ingesteld van 

artikel 40ter, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals vervangen bij artikel 9 van 

voormelde wet van 8 juli 2011, door Olksandr Honcharov en Thi Ngoc Anh, beiden wonende 

te 1090 Brussel, ‘t Hof ten Berg 11/3d/r. 

 

 o.  Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 12 maart 2012 ter post 

aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 13 maart 2012, zijn beroepen tot gehele 

of gedeeltelijke (in ondergeschikte orde : tweede lid, eerste streepje) vernietiging ingesteld 

van artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals vervangen bij artikel 9 van voormelde 

wet van 8 juli 2011, respectievelijk door Zoulikha Salhi, die keuze van woonplaats doet te 

1000 Brussel, Florencestraat 13, en Mimoune Atmani, wonende te 1080 Brussel, 

Begijnenstraat 22/2, door Gaby Hanna, wonende te 1080 Brussel, Edmond Machtenslaan 29, 

en door Oussama Ben Bahida, wonende te 1070 Brussel, Democratiestraat 88/1. 

 

 p.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 10 maart 2012 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 13 maart 2012, is beroep tot gehele of 

gedeeltelijke vernietiging ingesteld van de artikelen 2 tot 12 en 15 van voormelde wet van 8 juli 

2011, door de vzw « Association pour le droit des Etrangers », met maatschappelijke zetel te 

1000 Brussel, Kogelstraat 22, de vzw « Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et 

les Etrangers », met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Visvijverstraat 80/82, de 

vzw « Service International de Recherche d’Education et d’Action Sociale », met 

maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Marsveldstraat 5, de vzw « Ligue des Droits de 

l’Homme », met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Kogelstraat 22, de 
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vzw « Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Xénophobie », met 

maatschappelijke zetel te 1210 Brussel, Poststraat 37, en de vzw « Liga voor 

Mensenrechten », met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Gebroeders Desmetstraat 75. 

 

 q.  Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 9 maart 2012 ter post 

aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 13 maart 2012, zijn beroepen tot 

vernietiging ingesteld van artikel 9 van voormelde wet van 8 juli 2011 respectievelijk door 

Zylfikar Muja en Seadin Muja, beiden wonende te 1080 Brussel, Leopold II-laan 77/5, door 

Fatima Abbou, wonende te 1060 Brussel, Joseph Claesstraat 28, door El Mamoun Gharrafi en 

Mohammed Gharrafi, beiden wonende te 1070 Brussel, Veeartsenstraat 14/4, en door Pastora 

Acosta Cardenas, wonende te 1000 Brussel, Inquisitiestraat 27. 

 

 r.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 12 maart 2012 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 13 maart 2012, is beroep tot vernietiging 

ingesteld van artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals vervangen bij artikel 9 van 

voormelde wet van 8 juli 2011, door Olenga-Omalokolo en Okoko Lokoto Omekoko, beiden 

wonende te 4040 Herstal, En Hayeneux 213. 

 

 s.  Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 9 maart 2012 ter post 

aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 13 maart 2012, zijn beroepen tot 

vernietiging ingesteld van artikel 9 van voormelde wet van 8 juli 2011 door Rahma Sadak en 

Mohamed El Kassimi, beiden wonende te 7110 La Louvière, rue des Haiwys 36, en door 

Victorine Noubouossie en Samuel Nikiledji, beiden wonende te 1480 Tubeke, rue des Frères 

Lefort 109. 

 

 Bij beschikkingen van 15 en 28 maart 2012, werden die zaken, ingeschreven onder de 

nummers 5312, 5317, 5320, 5325, 5326, 5327, 5334 tot 5344, 5345, 5348 tot 5353, 5354, 

5355 tot 5358, 5359, 5360 en 5361 van de rol van het Hof, samengevoegd met de reeds 

samengevoegde zaken nrs. 5227 en anderen. 

 

 

 De Ministerraad heeft memories ingediend, de verzoekende partijen, behalve de 

verzoekende partij in de zaak nr. 5353, hebben memories van antwoord ingediend en de 

Ministerraad heeft ook memories van wederantwoord ingediend in de zaken nrs. 5227, 5245, 

5248, 5249, 5250 en 5354. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 17 januari 2013 : 

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. M. Van Regemorter loco Mr. V. Lurquin, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 

verzoekende partij in de zaak nr. 5227; 

 

 .  Mr. I. de Viron, advocaat bij de balie te Brussel, voor de verzoekende partijen in de 

zaken nrs. 5248, 5277, 5312 en 5317; 

 

 .  Mr. D. Andrien, advocaat bij de balie te Luik, voor de verzoekende partijen in de zaken 

nrs. 5249, 5250 en 5345; 
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 .  Mr. J. Hardy loco Mr. S. Sarolea, advocaten bij de balie te Nijvel, voor de verzoekende 

partijen in de zaken nrs. 5325, 5326 en 5327; 

 

 .  Mr. R. Fonteyn, tevens loco Mr. A.-S. Verriest, advocaten bij de balie te Brussel, voor 

de verzoekende partijen in de zaken nrs. 5334 tot 5344 en 5348 tot 5353; 

 

 .  Mr. P. Robert, advocaat bij de balie te Brussel, voor de verzoekende partijen in de zaak 

nr. 5354, en loco Mr. P. Charpentier, advocaat bij de balie te Hoei, voor de verzoekende 

partijen in de zaak nr. 5320; 

 

 .  Mr. D. Dushaj, advocaat bij de balie te Brussel, voor de tussenkomende partijen in de 

zaak nr. 5354; 

 

 .  Mr. M. Lys, advocaat bij de balie te Brussel, voor de verzoekende partijen in de zaken 

nrs. 5355 tot 5358, 5360 en 5361; 

 

 .  Mr. N. Antoine en Mr. M. Dalem, advocaten bij de balie te Luik, voor de verzoekende 

partijen in de zaak nr. 5359; 

 

 .  Mr. C. Piront en Mr. P. Lejeune, advocaten bij de balie te Luik, loco Mr. E. Derriks en 

loco Mr. F. Motulsky, advocaten bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad, in alle zaken, 

behalve in de zaak nr. 5245; 

 

 .  Mr. A. De Meu loco Mr. C. Decordier, advocaten bij de balie te Gent, voor de 

Ministerraad, in de zaak nr. 5245; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en E. Derycke verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  zijn de zaken in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  In rechte 

 

- A - 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van het beroep in de zaak nr. 5245 

 

 A.1.1.  De verzoekende partijen merken op dat zij als ouders van een Belg in maart 2011 een aanvraag tot 

gezinshereniging hebben ingediend en dat zij voldeden aan de op dat ogenblik geldende voorwaarden voor 

gezinshereniging. Op 17 oktober 2011 werd hun aanvraag afgewezen omdat zij niet voldeden aan de 

voorwaarden bepaald in de bestreden bepaling, die op 22 september 2011 in werking is getreden en die van 

onmiddellijke toepassing op hangende procedures werd geacht. Hieruit leiden zij hun belang af bij de 

vernietiging van die bepaling. 
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 A.1.2.  De Ministerraad betoogt dat de verzoekende partijen geen belang hebben bij het beroep tot 

vernietiging, aangezien zij evenmin voldeden aan de voorwaarden van de vóór 22 september 2011 toepasselijke 

wetgeving op de gezinshereniging. De verzoekende partijen zouden geen concrete elementen aanvoeren waaruit 

dit zou blijken. Meer bepaald zou de wetgeving vóór de wijziging bij de wet van 8 juli 2011 « tot wijziging van 

de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen wat betreft de voorwaarden tot gezinshereniging » hebben vereist dat de 

bloedverwanten in de opgaande lijn van meerderjarige Belgen konden aantonen dat zij ook vóór de hereniging 

reeds ten laste waren van de Belgische onderdaan met wie zij zich herenigden. Hiertoe diende te worden 

onderzocht of de betrokkene behoeftig was in het land van herkomst. Bovendien zou blijken dat de verzoekende 

partijen het land zijn binnengekomen met een toeristenvisum, zodat dit door de gemeente niet kon worden 

nagegaan. 

 

 A.1.3.  De verzoekende partijen betwisten het standpunt van de Ministerraad, zowel in feite als in rechte. 

Met het begrip « ten laste » wordt enkel geëist dat de Belg over toereikende bestaansmiddelen voor zichzelf en 

zijn ouder of ouders beschikt. 

 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van het beroep in de zaak nr. 5248 

 

 A.2.1.  De derde verzoekende partij, van Turkse nationaliteit, beschikt in Duitsland over een verblijfstitel. 

Zij is de moeder van de eerste verzoekende partij en de schoonmoeder van de tweede verzoeker, allebei van 

Belgische nationaliteit. Zij heeft, als bloedverwante in de opgaande lijn van twee Belgen, in juli 2011 een 

aanvraag tot gezinshereniging ingediend onder de op dat ogenblik geldende voorwaarden voor gezinshereniging. 

Haar aanvraag werd afgewezen omdat zij niet voldeed aan de voorwaarden waarin is voorzien in de bestreden 

bepaling. 

 

 A.2.2.  De Ministerraad betwist de ontvankelijkheid van het beroep ten aanzien van de derde verzoekende 

partij in de zaak nr. 5248. 

 

 Hij betoogt dat aangezien zij van Turkse nationaliteit is, zij niet de schending kan aanvoeren van de 

artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de aangevoerde normen van het recht van 

de Europese Unie, aangezien haar Belgische kinderen nooit hun recht van vrij verkeer hebben uitgeoefend. 

 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van het beroep in de zaak nr. 5249 

 

 A.3.1.  Ahmed Boustta, eerste verzoeker en Marokkaans burger, is op 5 april 2011 in België aangekomen. 

Hij verblijft bij zijn dochter, tweede verzoekende partij. In mei 2011 vraagt hij een verblijfskaart aan als 

familielid van een burger van de Europese Unie, waarbij hij met name erop heeft gewezen dat zijn dochter de 

Belgische nationaliteit heeft. Zijn verzoek tot gezinshereniging wordt niet ingewilligd, maar in oktober 2011 

wordt hem kennisgegeven van een bevel om het grondgebied te verlaten en in die beslissing - waartegen een 

beroep is ingesteld voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen – wordt aangegeven dat hij, als bloedverwant 

in de opgaande lijn van een meerderjarige persoon van Belgische nationaliteit, het recht op de gezinshereniging 

niet geniet krachtens artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd bij artikel 9 van de bestreden wet. 

 

 A.3.2.  De Ministerraad werpt een exceptie van onontvankelijkheid van het beroep op in zoverre het is 

ingesteld door de eerste verzoeker, die, in zijn hoedanigheid van Marokkaans burger, niet kan verklaren het 

slachtoffer te zijn van een verschil in behandeling tussen Belgische burgers en Europese onderdanen, noch zich 

kan beroepen op de bepalingen van Europees recht, en die derhalve niet doet blijken van het vereiste belang. 

 

 A.3.3.  De verzoeker antwoordt dat hij rechtstreeks en ongunstig kan worden geraakt door de bestreden 

bepaling, die voor ouders die niet de nationaliteit hebben van een lidstaat van de Europese Unie, de mogelijkheid 

tot gezinshereniging met hun meerderjarig Belgisch kind uitsluit. 

 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van het beroep in de zaak nr. 5250 

 

 A.4.1.  Maryam Khaliliaraghi, eerste verzoekende partij, van Iraanse nationaliteit, is op 1 mei 2011 in 

België aangekomen. Haar dochter, Sarvnaz Shalchian Tehran, tweede verzoekende partij, is van Belgische 



8 

 

nationaliteit. Op 26 mei 2011 vraagt Maryam Khaliliaraghi een verblijfskaart als familielid van een burger van 

de Unie aan. Haar verzoek tot gezinshereniging wordt niet ingewilligd, maar op 27 oktober 2011 wordt haar 

kennisgegeven van een bevel om het grondgebied te verlaten. In die beslissing - waartegen een beroep is 

ingesteld voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen – wordt aangegeven dat de eerste verzoekster, als 

bloedverwant in de opgaande lijn van een meerderjarige persoon van Belgische nationaliteit, het recht op de 

gezinshereniging niet geniet krachtens artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd bij artikel 9 van de 

bestreden wet. 

 

 A.4.2.  De Ministerraad werpt een exceptie van onontvankelijkheid van het beroep op in zoverre het is 

ingesteld door de eerste verzoekende partij, die, in haar hoedanigheid van Iraans burger, niet kan verklaren het 

slachtoffer te zijn van een verschil in behandeling tussen Belgische burgers en Europese onderdanen, noch zich 

kan beroepen op de bepalingen van Europees recht, en die derhalve niet doet blijken van het vereiste belang. 

 

 A.4.3.  De verzoekster antwoordt dat zij rechtstreeks en ongunstig kan worden geraakt door de bestreden 

bepaling, die voor ouders die niet de nationaliteit hebben van een lidstaat van de Europese Unie, de mogelijkheid 

tot gezinshereniging met hun meerderjarig Belgisch kind uitsluit. 

 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van het beroep in de zaak nr. 5312 

 

 A.5.1.  Ali Basharat, tweede verzoeker, van Pakistaanse nationaliteit, is bij beslissing van 12 februari 2008 

om medische redenen tot een verblijf gemachtigd, machtiging waarvan de laatste verlenging voor twaalf 

maanden op 22 september 2011 is toegekend. Hij geniet de dienstverlening van het openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn (OCMW). De op 22 juli 2010 ingediende visumaanvraag voor zijn echtgenote en zijn 

vijf minderjarige kinderen is op 8 december 2011 afgewezen om reden dat Ali Basharat niet over stabiele, 

regelmatige en toereikende inkomsten beschikt. 

 

 A.5.2.  De Ministerraad betoogt dat de verzoekende partijen geen belang erbij hebben de vernietiging te 

vorderen van artikel 2 van de voormelde wet van 8 juli 2011, dat slechts de vreemdelingen beoogt die het voordeel 

van een onbeperkt verblijf genieten, terwijl de verzoeker het voordeel van een beperkt verblijf geniet. 

 

 A.5.3.  De verzoekende partijen antwoorden dat de bepaling hen rechtstreeks raakt in zoverre zij de tweede 

verzoeker een voorwaarde van stabiele inkomsten oplegt teneinde zijn vrouw en zijn minderjarige kinderen te 

kunnen laten komen. Hoewel het juist is dat, met betrekking tot het inkomstencriterium, artikel 3 van de wet de 

voorwaarden bepaalt voor de gezinshereniging van personen die het voordeel van een beperkt verblijf genieten, 

verwijst het uitdrukkelijk naar artikel 2, waarvan de verzoekende partijen de vernietiging vorderen. Zij zijn 

voorts van mening dat zij opmerkingen over dat artikel 3 kunnen formuleren, zo niet ook de vernietiging ervan 

kunnen vorderen in zoverre die bepaling niet langer toelaat dat een genetisch deskundigenonderzoek de 

afstammingsband tussen de verzoeker en zijn kinderen kan vaststellen, om reden dat hij van het OCMW afhangt. 

 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van het beroep in de zaak nr. 5345 

 

 A.6.1.  Cemil Bayram is van Belgische nationaliteit en is geboren te Luik in 1981. Hij is thans werkloos en 

ontvangt uitkeringen van om en bij de 770 euro per maand. Op 2 december 2011 is hij in Turkije met de tweede 

verzoekende partij een huwelijk aangegaan. Sindsdien heeft Emine Bayram tevergeefs een visum voor 

gezinshereniging aangevraagd, waarbij de ambassade haar de nieuwe wet tegenwerpt. Evenzo werd haar bij 

beslissing van 22 januari 2012 een toeristenvisum geweigerd. 

 

 A.6.2.  De Ministerraad betoogt dat de verzoekende partijen niet aantonen dat de door de tweede 

verzoekende partij aangevraagde gezinshereniging daadwerkelijk zal plaatsvinden. In die mate en bij gebreke 

van andere preciseringen verantwoordt de verzoekende partij niet in welk opzicht de wet die zij aanklaagt, haar 

rechtstreeks en persoonlijk kan raken. 

 

 A.6.3.  De verzoekende partijen herinneren eraan dat zij in hun beroep melding maken van het 

daadwerkelijk tussen hen gesloten huwelijk en van de aanvraag die daarop volgde met het oog op een 

gezinshereniging. Zij brengen ook in herinnering dat de weigering van het aangevraagde visum is gemotiveerd 

door het feit dat aangezien de echtgenoot van de verzoekster in België leeft, « zij geen enkele band vertoont met 
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haar land van herkomst » en dat « haar socio-economische situatie haar terugkeer niet garandeert ». Dat bewijst 

voldoende de realiteit van het recht op de gevraagde gezinshereniging. 

 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van het beroep in de zaak nr. 5359 

 

 A.7.1.  De verzoekende partijen zijn van Belgische nationaliteit en verblijven te Herstal. Zij zijn 

respectievelijk de dochter en de schoonzoon van Thérèse Dikadja-Dembo, van Congolese nationaliteit. Die 

laatste heeft op 26 september 2011 bij de ambassade te Kinshasa een gezinshereniging met de verzoekende 

partijen aangevraagd, die niet in aanmerking is genomen wegens de nieuwe bepalingen van de wet. Bij gebrek 

aan beslissing heeft Thérèse Dikadja-Dembo nooit haar dossier kunnen indienen bij de ambassade en kon geen 

beroep worden ingesteld. 

 

 A.7.2.  De Ministerraad betoogt dat de verzoekende partijen niet preciseren in welk opzicht de bestreden 

norm de aangevoerde internationale bepalingen, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 10, 11 en 191 

van de Grondwet, zou schenden. 

 

 A.7.3.  De verzoekende partijen verwijzen naar de pagina’s 10 en volgende van hun beroep, waar hun 

argumentatie is uiteengezet. 

 

 

 Ten gronde 

 

 A.8.1.  De zes verzoekende partijen in de zaak nr. 5354 vorderen allereerst de vernietiging van de 

artikelen 2 tot 7 van de wet van 8 juli 2011, die de regels met betrekking tot de gezinshereniging hebben gewijzigd 

die zijn opgenomen in de artikelen 10 en volgende van de wet van 15 december 1980 en die van toepassing zijn op 

de vreemdelingen van derde Staten die in België verblijven (I.A.9). 

 

 De verzoekende partijen in de zaak nr. 5312 vorderen de vernietiging van artikel 2 van dezelfde wet 

(I.A.9.9.1, A.10 en A.11). 

 

 De zes verzoekende partijen in de zaak nr. 5354 vorderen vervolgens de vernietiging van artikel 8 van de 

wet van 8 juli 2011, dat de regels heeft gewijzigd die zijn opgenomen in artikel 40bis van de wet van 15 december 

1980, alsook de vernietiging van de artikelen 10 en 11 van de wet van 8 juli 2011, in zoverre die bepalingen de 

gezinshereniging regelen die van toepassing is op de in België gevestigde vreemdelingen die onderdaan zijn van de 

Europese Unie (II.A.12). 

 

 Ten slotte vorderen dezelfde verzoekende partijen de vernietiging van de artikelen 9 en 15 van de wet van 

8 juli 2011, in zoverre die bepalingen de regels van artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 hebben 

gewijzigd, die van toepassing zijn op de gezinshereniging van de Belgen met een lid van hun familie (III.A.13). 

 

 De verzoekende partijen in de samengevoegde zaken nrs. 5227, 5245, 5249, 5250, 5277, 5317, 5320, 5325, 

5326, 5327, 5334 tot 5344, 5345, 5348 tot 5353, 5354, 5355 tot 5358, 5359, 5360 en 5361 vorderen de 

vernietiging van hetzelfde artikel 9 (III.A.14 tot A.17). 

 

 A.8.2.  De Ministerraad doet gelden dat de vierenveertig door de verzoekende partijen in de zaak nr. 5354 

opgeworpen middelen systematisch de schending aanvoeren van artikel 191 van de Grondwet. Die bepaling kan 

echter enkel zijn geschonden in zoverre de bestreden bepalingen een verschil in behandeling instellen tussen 

bepaalde vreemdelingen en de Belgen (arrest van het Hof nr. 81/2008 van 27 mei 2008). 

 

 

 I.  De regels inzake gezinshereniging die van toepassing zijn op vreemdelingen uit derde Staten 

 

 A.9.1.1.  In de zaak nr. 5354 is het eerste middel afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 191 

van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 8, lid 1, van de richtlijn 2003/86/EG van de Raad 

van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging (hierna : de richtlijn 2003/86/EG). Het is gericht 

tegen artikel 2 van de bestreden wet in zoverre het het 4° en het 5° in artikel 10, § 1, eerste lid, van de wet van 

15 december 1980 vervangt, waarbij het voorwaarden toevoegt voor de vreemdeling die vervoegd wordt. 
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 De verzoekende partijen gaan ervan uit dat het opleggen van de voorwaarde van een onbeperkt verblijf 

gedurende twaalf maanden aan de vreemdelingen die tot een onbeperkt verblijf zijn gemachtigd, een 

discriminatie vormt in zoverre zij minder goed worden behandeld dan de vreemdelingen die enkel tot een 

beperkt verblijf zijn gemachtigd. 

 

 De verzoekende partijen gaan ervan uit dat het criterium van het onbeperkte verblijf niet beslissend is ten 

aanzien van de beperkingen van het recht op gezinshereniging die zijn toegelaten bij artikel 8, lid 1, van de 

richtlijn 2003/86/EG. 

 

 Zij klagen ten slotte, in ondergeschikte orde, een discriminatie aan tussen het 4° en het 5° van artikel 10, 

§ 1, eerste lid, van de wet van 15 december 1980, dat is gewijzigd bij de bestreden wet, in zoverre het 5° geen 

vrijstelling bevat van de voorwaarde van de termijn van twaalf maanden onbeperkt verblijf voor de partner en de 

kinderen van de partner van een vreemdeling die erkend is als vluchteling of die de subsidiaire bescherming 

geniet. 

 

 A.9.1.2.  De Ministerraad betoogt dat er geen wachttermijn is voor de gezinshereniging op grond van 

artikel 10bis van de wet van 15 december 1980, want die voorwaarde zou tot gevolg hebben het recht op 

gezinshereniging sterk te beperken. Het familielid wordt immers tot een verblijf gemachtigd voor dezelfde 

(beperkte) periode als de persoon die wordt vervoegd. Het familielid dat zich voegt bij de gezinshereniger die tot 

een onbeperkt verblijf is gemachtigd, zal zelf houder zijn van een onbeperkte verblijfstitel, terwijl het familielid 

bedoeld in artikel 10bis slechts zal zijn gemachtigd voor de duur van het verblijf van de persoon die het recht op 

gezinshereniging opent. 

 

 In tegenstelling met wat de verzoekende partijen betogen, kan het bestaan van een gemeenschappelijk kind 

een afwijkingsgrond vormen. De Ministerraad steunt op de parlementaire voorbereiding om dat te 

verantwoorden (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-0443/018, p. 185). 

 

 Voor het overige kunnen de partner en de kinderen van de partner van een vreemdeling die erkend is als 

vluchteling of die de subsidiaire bescherming geniet zich onverwijld bij de vreemdeling–gezinshereniger voegen 

wanneer hij verbonden is door een geregistreerd partnerschap dat als gelijkwaardig met een huwelijk in België 

wordt beschouwd. Een termijn van één jaar moet in acht worden genomen wanneer de partnerschapsband niet 

aan die voorwaarde voldoet. Een wachttermijn is in overeenstemming met de mogelijkheid die wordt geboden 

door artikel 8, lid 1, van de richtlijn 2003/86/EG : de situatie van de enen en van de anderen is immers niet 

vergelijkbaar. In Belgisch recht is de wettelijke samenwoning geïnspireerd op, maar verschillend van het 

huwelijk. 

 

 De bewoordingen van het 4° en het 5° van artikel 10, § 1, zijn weliswaar verschillend, maar zij leiden tot 

dezelfde oplossing. Indien het 4° niet uitdrukkelijk de vluchtelingen en de personen die de subsidiaire 

bescherming genieten zou omvatten, zouden die immers toch het voordeel van de uitzondering kunnen genieten 

als persoon die tot een onbeperkt verblijf is gemachtigd en die zich door zijn echtgenote en/of zijn minderjarig 

kind laat vervoegen. 

 

 A.9.2.1.  Een tweede middel in de zaak nr. 5354 is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11, 22 en 

191 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens, en beoogt de vernietiging van artikel 2 van de bestreden wet in zoverre het het 5°, f), in artikel 10, 

§ 1, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 invoegt. 

 

 Een eerste discriminatie zou berusten op het verschil in behandeling tussen de partners van wie de ene, na 

het voorwerp te hebben uitgemaakt van een beslissing om te weigeren het huwelijk te voltrekken, een 

gerechtelijk beroep heeft ingesteld en ervan is afgewezen, partners aan wie het recht op gezinshereniging wordt 

ontzegd, en de partners die geen beroep hebben ingesteld tegen de beslissing om te weigeren het huwelijk te 

voltrekken, die het recht op gezinshereniging kunnen genieten. 

 

 Een tweede discriminatie zou berusten op de identieke behandeling van twee verschillende categorieën, te 

weten, enerzijds, de geregistreerde partners van wie de ene het voorwerp heeft uitgemaakt van een in kracht van 

gewijsde gegane gunstige beslissing op grond van artikel 167 van het Burgerlijk Wetboek en, anderzijds, de 

geregistreerde partners van wie de ene het voorwerp heeft uitgemaakt van een in kracht van gewijsde gegane 

ongunstige beslissing op grond van dezelfde bepaling. 
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 Een derde discriminatie zou te maken hebben met de identieke behandeling van twee verschillende 

categorieën, te weten, enerzijds, de geregistreerde partners van wie de ene het voorwerp heeft uitgemaakt van 

een in kracht van gewijsde gegane ongunstige beslissing die gemotiveerd is door de ontstentenis van intentie om 

een levensgemeenschap tot stand te brengen en, anderzijds, de geregistreerde partners van wie de ene het 

voorwerp heeft uitgemaakt van een in kracht van gewijsde gegane ongunstige beslissing die gemotiveerd is door 

een gegeven dat vreemd is aan artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek. 

 

 Een vierde discriminatie zou berusten op de identieke behandeling van twee verschillende categorieën, te 

weten, enerzijds, de geregistreerde partners van wie de ene het voorwerp heeft uitgemaakt van een in kracht van 

gewijsde gegane ongunstige beslissing terwijl hij wist dat het geplande huwelijk niet het tot stand brengen van 

een levensgemeenschap ten doel had en, anderzijds, de geregistreerde partners van wie de ene het voorwerp 

heeft uitgemaakt van een in kracht van gewijsde gegane ongunstige beslissing terwijl hij niet wist dat het 

geplande huwelijk niet het tot stand brengen van een levensgemeenschap ten doel had. 

 

 Een vijfde discriminatie zou voortkomen uit de identieke behandeling van twee verschillende categorieën, 

te weten, enerzijds, de partners van wie ten minste de ene kort vóór de indiening van een aanvraag tot 

gezinshereniging het voorwerp heeft uitgemaakt van een in kracht van gewijsde gegane beslissing en, anderzijds, 

de partners van wie ten minste een van hen beiden verscheidene jaren vóór de indiening van een aanvraag tot 

gezinshereniging het voorwerp heeft uitgemaakt van een in kracht van gewijsde gegane beslissing. 

 

 A.9.2.2.  De Ministerraad betoogt dat de door de verzoekende partijen aangevoerde discriminaties 

voortkomen uit een bewuste keuze van de echtgenoten, die beslissen een beroep te doen op het geregistreerd 

partnerschap veeleer dan op het huwelijk of op een ander gelijkwaardig geacht partnerschap. Waarop de 

verzoekende partijen antwoorden dat artikel 22 van de Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens het recht om in een gezin te leven, ook buiten het huwelijk, beschermen. 

 

 Met betrekking tot de eerste opgeworpen discriminatie maakt de Ministerraad uit een correcte lezing van 

artikel 167, zevende lid, van het Burgerlijk Wetboek en uit de beginselen van het gerechtelijk recht de 

gevolgtrekking dat de voor de gewone rechtscolleges betwiste en door die laatste bevestigde beslissing om te 

weigeren het huwelijk te voltrekken dezelfde gevolgen met zich brengt als een beslissing van de ambtenaar van 

de burgerlijke stand die niet werd betwist. Hij verzoekt het Hof dus die lezing van de wet uit te voeren en een 

verzoenende lezing te maken. 

 

 De tweede aangevoerde discriminatie vloeit voort uit een verkeerde lezing van de wet. Artikel 167 van het 

Burgerlijk Wetboek beoogt alleen het geval van de weigering om het huwelijk te voltrekken. De positieve 

beslissing daarentegen wordt vermeld in artikel 166 van hetzelfde Wetboek. 

 

 Wat de derde discriminatie betreft, is de beslissing om te weigeren het huwelijk te voltrekken gemotiveerd 

door de ontstentenis van de hoedanigheden en voorwaarden vereist om een huwelijk te mogen aangaan, of door 

het feit dat de ambtenaar van de burgerlijke stand van oordeel is dat de voltrekking in strijd is met de beginselen 

van de openbare orde. Het gaat om de ontstentenis van instemming, om bigamie of om de beslissing te huwen 

vóór de leeftijd van achttien jaar. De categorieën van personen zijn gelijksoortig en dienen op identieke wijze te 

worden behandeld. 

 

 De verzoekende partijen antwoorden dat bigamie het gevolg kan zijn van mank lopende situaties in het 

internationaal privaatrecht, zoals de verstoting. 

 

 De Ministerraad gaat ervan uit dat de verzoekende partijen proberen het mogelijk te maken dat een 

polygaam huwelijk, in de hypothese die zij beogen, de basis vormt voor een recht op gezinshereniging. Niet 

alleen is dit in strijd met hun maatschappelijk doel, maar bovendien hebben zij, aangezien het polygame 

huwelijk in strijd is met de Belgische openbare orde, geen wettig belang erbij een dergelijk middel tot 

vernietiging aan te voeren. 

 

 Wat de vierde discriminatie betreft, bestaat de doelstelling van de wetgever er niet alleen in 

schijnhuwelijken, maar ook « grijze huwelijken » te bestrijden. De wetgever heeft het opportuun kunnen achten 

dat de personen die het « slachtoffer » zijn van een dergelijk bedrog ook worden beschermd. 

 

 Wat de vijfde discriminatie betreft, kan aan de wetgever niet worden verweten bijzonder moeilijk te vatten 

feitelijke situaties niet in overweging te hebben genomen. 
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 A.9.3.1.  Een derde middel in de zaak nr. 5354 is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 191 

van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 3 van het Verdrag inzake de rechten van het kind, 

en beoogt de vernietiging van artikel 2 van de bestreden wet in zoverre het het 7° in artikel 10, § 1, eerste lid, 

van de wet van 15 december 1980 vervangt. 

 

 Die bepaling, die een gedeeltelijke omzetting is van artikel 10, lid 3, van de richtlijn 2003/86/EG, zou een 

verschil in behandeling doen ontstaan tussen de niet-begeleide minderjarige vluchteling van wie de 

bloedverwanten in de rechtstreekse opgaande lijn nog steeds in leven zijn en de niet-begeleide minderjarige 

vluchteling die geen bloedverwanten in de rechtstreekse opgaande lijn meer heeft of van wie de bloedverwanten 

in de rechtstreekse opgaande lijn niet kunnen worden gevonden. Alleen de eerste kan worden vervoegd door de 

volwassenen die de ouderlijke verantwoordelijkheid over hem uitoefenden. Het is echter in het hoger belang van 

het kind te kunnen leven met de volwassene die daadwerkelijk de ouderlijke verantwoordelijkheid over hem 

uitoefent, ongeacht de juridische aard van de band die hen bindt. De verzoekende partijen vragen dat een in de 

volgende bewoordingen geformuleerde prejudiciële vraag wordt gesteld aan het Hof van Justitie van de 

Europese Unie : 

 

 « Schendt artikel 3.b van de richtlijn 2003/86/EG, in zoverre het de lidstaten slechts de mogelijkheid geeft 

om de toegang en het verblijf uit hoofde van gezinshereniging toe te staan aan zijn wettelijke voogd of andere 

familieleden indien de minderjarige vluchteling geen bloedverwanten in de rechtstreekse opgaande lijn heeft of 

indien het onmogelijk is deze te vinden, terwijl artikel 3.a van dezelfde richtlijn de lidstaten de verplichting 

oplegt de toegang en het verblijf uit hoofde van gezinshereniging toe te staan aan zijn bloedverwanten van de 

eerste graad in de rechtstreekse opgaande lijn zonder de in artikel 4, lid 2, onder a), genoemde voorwaarden toe 

te passen, het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 3 van 

het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989, door de lidstaten ertoe te 

verplichten de tweede de mogelijkheid te bieden dat de volwassenen die de ouderlijke verantwoordelijkheid over 

hem uitoefenden zich bij hem voegen, terwijl het de lidstaten tegelijkertijd niet ertoe verplicht de eerste, die zich 

nochtans in een veel kwetsbaardere situatie bevindt, de mogelijkheid te bieden dat de volwassene die wettelijk of 

feitelijk de ouderlijke verantwoordelijkheid over hem uitoefende zich bij hem voegt ? ». 

 

 Die bepaling doet een tweede discriminatie ontstaan indien zij in die zin wordt geïnterpreteerd dat zij aan 

het kind dat de subsidiaire bescherming geniet slechts dezelfde rechten verleent als aan het kind dat als 

vluchteling is erkend, in het geval dat dat kind tot een onbeperkt verblijf zou zijn gemachtigd, dat wil zeggen vijf 

jaar na de indiening van de asielaanvraag. Die interpretatie is het noodzakelijke gevolg van het feit dat het recht 

op gezinshereniging wordt erkend in artikel 10 en niet in artikel 10bis van de wet van 15 december 1980. Die 

letterlijke lezing is bevestigd door bepaalde verklaringen van de staatssecretaris. 

 

 A.9.3.2.  De Ministerraad betoogt dat het door de verzoekende partijen aangevoerde verschil in behandeling 

niet het gevolg is van het optreden van de wetgever, maar van de richtlijn zelf, die ervan uitgaat dat de 

bloedverwanten in de rechtstreekse opgaande lijn en de voogden verschillende categorieën van personen zijn. 

 

 Voor het overige voorziet de richtlijn 2003/86/EG uitdrukkelijk in het verschil tussen, enerzijds, de 

bloedverwanten in de opgaande lijn van de minderjarige en, anderzijds, de wettelijke voogd of andere 

familieleden van de minderjarige. 

 

 Bovendien blijkt uit de artikelen 10 en volgende van de wet van 15 december 1980, alsook uit de 

richtlijn 2003/86/EG, dat de gezinshereniging is toegestaan tussen familieleden die over een rechtstreekse band 

beschikken, te weten de echtgenoten, de ouders en de kinderen. Broers, zusters, grootouders of schoonouders 

kunnen dus, op grond van die bepalingen, geen verblijfstitel aanvragen. 

 

 Ten aanzien van de discriminatie tussen de minderjarige die als vluchteling is erkend en de minderjarige die 

de subsidiaire bescherming geniet, vereist het nieuwe artikel 10, § 1, eerste lid, 7°, van de gezinshereniger niet 

dat hij met onbeperkt verblijf is. Een minderjarig kind wordt dus ten aanzien van de gezinshereniging op 

dezelfde wijze behandeld, ongeacht de aard van de internationale bescherming die het geniet. 

 

 A.9.4.1.  Een vierde middel in de zaak nr. 5354 is afgeleid uit de schending, door het nieuwe artikel 10, § 1, 

tweede lid, van de wet van 15 december 1980, van de artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet, al dan niet in 

samenhang gelezen met artikel 4, lid 4, van de richtlijn 2003/86/EG. 

 

 De verzoekende partijen verwijten de bestreden bepaling het recht op gezinshereniging te weigeren aan 

twee categorieën van personen die zich in een verschillende situatie bevinden : 
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 -  de echtgenoot van een polygame vreemdeling die in België verblijft terwijl een andere echtgenoot van die 

vreemdeling reeds in België verblijft zonder dat die andere echtgenoot samenleeft met de vreemdeling die wordt 

vervoegd; 

 

 -  diezelfde echtgenoot die zich wenst te voegen bij zijn buitenlandse echtgenoot die reeds in België 

verblijft en die samenleeft met een andere echtgenoot. 

 

 Volgens de verzoekende partijen kan, om reden van artikel 4, lid 4, van de richtlijn 2003/86/EG, alleen de 

tweede categorie van personen het voorwerp uitmaken van een dergelijke maatregel. 

 

 De verzoekende partijen zetten in hun memorie van antwoord uiteen dat artikel 4, lid 4, van de richtlijn een 

onderscheid maakt naargelang de echtgenoot van de vreemdeling-gezinshereniger die reeds op het grondgebied 

van de lidstaat verblijft, al dan niet bij hem verblijft, dat wil zeggen al dan niet met hem samenwoont. Indien die 

lezing niet met zekerheid voor de hand ligt, stellen zij voor dat een in de volgende bewoordingen geformuleerde 

prejudiciële vraag wordt gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie : 

 

 « Dient artikel 4, lid 4, van de richtlijn 2003/86/EG in die zin te worden geïnterpreteerd dat het het recht op 

gezinshereniging ontzegt aan de echtgenoot van een gezinshereniger die reeds een echtgenoot heeft die op het 

grondgebied van een lidstaat leeft, of alleen aan de echtgenoot van een gezinshereniger die reeds een echtgenoot 

heeft die met de gezinshereniger samenwoont en met hem op het grondgebied van die lidstaat een huishouden 

vormt ? ». 

 

 A.9.4.2.  De Ministerraad gaat ervan uit dat het middel niet ontvankelijk is, aangezien de verzoekende 

partijen proberen het mogelijk te maken dat een polygaam huwelijk de basis vormt van een gezinshereniging. 

 

 Ten gronde is hij van mening dat artikel 4, lid 4, van de richtlijn 2003/86/EG niet de beperkende 

draagwijdte heeft die de verzoekende partijen eraan toedichten. Bij zijn arrest nr. 95/2008 van 26 juni 2008 heeft 

het Grondwettelijk Hof beslist : « Die bepaling legt, in de eerste alinea ervan, aan de Belgische wetgever de 

verplichting op het recht op de gezinshereniging te weigeren aan de polygame echtgenoot van een vreemdeling 

die in België verblijft[, wanneer een andere echtgenoot reeds op het grondgebied verblijft] ». De verzoekende 

partijen antwoorden dat de term « gezin » die is opgenomen in de elfde overweging van de richtlijn het bestaan 

impliceert van een werkelijke samenwoning en niet eenvoudigweg de aanwezigheid van een andere echtgenoot 

op het Belgische grondgebied. Die stelling kan, volgens de Ministerraad, niet worden gevolgd, want zij zou erop 

neerkomen een gevolg te geven aan een polygaam huwelijk, hetgeen in strijd zou zijn met de openbare orde. 

 

 A.9.5.1.  Een vijfde middel in de zaak nr. 5354 is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 191 

van de Grondwet door het nieuwe artikel 10, § 2, derde lid.  

 

 De verzoekende partijen betogen dat de bestreden wetsbepaling een discriminatie onder kinderen doet 

ontstaan naar gelang van de huwelijkse staat van hun ouders – ouders die gehuwd of verbonden zijn door een 

geregistreerd partnerschap dat gelijkstaat met het huwelijk, enerzijds, en ouders die verbonden zijn door een 

geregistreerd partnerschap dat niet gelijkstaat met het huwelijk, anderzijds. De verzoekende partijen merken op 

dat het gediscrimineerde kind voor die situatie niet verantwoordelijk kan worden gehouden. 

 

 A.9.5.2.  De Ministerraad antwoordt dat de aangevoerde discriminatie niet is vervat in de bestreden norm, 

maar in een leemte in de wet. 

 

 A.9.5.3.  De verzoekende partijen antwoorden dat het niet juist is dat het te dezen om een leemte gaat. Het 

is omdat de bestreden bepaling een nieuwe voorwaarde oplegt aan het minderjarige kind waarvan de ouder door 

een geregistreerd partnerschap dat niet gelijkstaat met een huwelijk verbonden is met een in België verblijvende 

vreemdeling, dat er een discriminatie is. Het Hof zou dus, zoals het dat gedaan heeft in zijn arrest nr. 95/2008, 

die bepaling kunnen vernietigen door een analoge redenering aan te nemen. 

 

 A.9.6.1.  Een zesde middel in de zaak nr. 5354 is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11, 22 en 

191 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens en artikel 22 van het Verdrag van 13 december 2006 inzake de rechten van personen met een 

handicap, en beoogt de vernietiging van artikel 2 van de bestreden wet in zoverre het het vierde lid in artikel 10, 

§ 2, van de wet van 15 december 1980 vervangt. 
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 De verzoekende partijen betogen dat de wet een discriminatie doet ontstaan tussen de gehandicapte 

kinderen ouder dan achttien jaar en de minderjarige kinderen, aangezien alleen de eersten dienen aan te tonen dat 

de ouder bij wie ze zich voegen over toereikende, stabiele en regelmatige bestaansmiddelen beschikt. Bovendien 

begrijpen ze niet waarom de gehandicapte kinderen die de aanwezigheid van hun ouders nodig hebben, zoals een 

verlengd minderjarige, zich niet in een situatie bevinden die soortgelijk is met die van de minderjarige kinderen, 

die dezelfde behandeling nodig hebben wat het recht op gezinshereniging betreft. 

 

 A.9.6.2.  De Ministerraad antwoordt dat de aangevoerde discriminatie voortkomt uit een verkeerde lezing 

van de bestreden wet. Niet alle minderjarige kinderen zijn van rechtswege tot een verblijf gemachtigd. Overigens 

betreft de aangevoerde ongelijkheid categorieën van personen die zich in verschillende situaties bevinden. 

 

 Bovendien bestaat er onder de meerderjarige kinderen een onderverdeling tussen de meerderjarige kinderen 

die geen enkele handicap hebben – van wie de gezinshereniging niet is toegestaan – en de gehandicapte 

meerderjarige kinderen – die bij uitzondering over het recht op gezinshereniging beschikken. De tweede 

subcategorie geniet een voordeel dat erin bestaat dat voor de vervoegde ouder de verplichting wordt opgeheven 

aan te tonen dat er een behoorlijke huisvesting en een ziektekostenverzekering bestaat. Dat bij de wet gemaakte 

verschil in behandeling wordt verantwoord door de bescherming die dient te worden verleend aan de 

meerderjarige kinderen die een handicap hebben en daardoor de aanwezigheid van hun ouders nodig hebben. 

 

 Ten slotte antwoordt de Ministerraad op het laatste bezwaar dat de bestreden bepaling dient te worden 

gelezen in samenhang met artikel 487bis van het Burgerlijk Wetboek, waarvan de laatste paragraaf preciseert dat 

hij die in staat van verlengde minderjarigheid is verklaard, ten aanzien van zijn persoon en zijn goederen wordt 

gelijkgesteld met een minderjarige beneden de vijftien jaar. Een persoon die in staat van verlengde 

minderjarigheid is verklaard, wordt dus als een minderjarige behandeld, zodat de aangevoerde discriminatie 

onbestaande is. 

 

 A.9.7.1.  Een zevende middel in de zaak nr. 5354 is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 

191 van de Grondwet door het nieuwe artikel 10, § 2, vijfde lid, van de wet van 15 december 1980. 

 

 De verzoekende partijen verwijten de bestreden wetsbepaling de gezinshereniging te vergemakkelijken van 

de familieleden van een vreemdeling die de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de wet van 

15 december 1980 heeft genoten, zonder de gezinshereniging te vergemakkelijken van de familieleden van een 

vreemdeling die de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 9ter van dezelfde wet heeft genoten. Zij 

onderstrepen dat die twee wetsbepalingen twee onderscheiden procedures in het leven roepen die tot hetzelfde 

statuut leiden. 

 

 Ze ontdekken eveneens een discriminatie tussen de vluchtelingen en degenen die de subsidiaire 

bescherming genieten. 

 

 A.9.7.2.  De Ministerraad antwoordt dat de discriminatie niet bestaat in zoverre het begrip « subsidiaire 

bescherming » zowel de vreemdelingen beoogt die tot een verblijf zijn gemachtigd op grond van artikel 48/4 van 

de wet van 15 december 1980 als de vreemdelingen die tot een verblijf zijn gemachtigd op grond van artikel 9ter 

van de wet van 15 december 1980. Wat de tweede discriminatie betreft, genieten de begunstigden van de 

subsidiaire bescherming, zelfs zij die tot een beperkt verblijf zijn gemachtigd, hetzelfde recht op 

gezinshereniging als de vluchtelingen. 

 

 A.9.7.3.  De verzoekende partijen nemen akte van het antwoord van de Ministerraad en verzoeken het Hof 

te zeggen voor recht dat « artikel 10, § 2, vijfde lid, van de wet van 15 december 1980 zoals gewijzigd bij de wet 

van 8 juli 2011, in zoverre het de vreemdeling beoogt die de subsidiaire bescherming geniet, zowel de 

vreemdeling beoogt die de subsidiaire bescherming geniet die is verleend op grond van artikel 9ter als de 

vreemdeling die de subsidiaire bescherming geniet die is verleend op grond van artikel 48/4 van de wet van 

15 december 1980 » en dat hetzelfde artikel, « in zoverre het de vreemdeling beoogt die de subsidiaire 

bescherming geniet, zowel de tot een beperkt verblijf gemachtigde vreemdeling beoogt die de subsidiaire 

bescherming geniet als de tot een onbeperkt verblijf gemachtigde vreemdeling die de subsidiaire bescherming 

geniet ». 

 

 A.9.8.1.  Een achtste middel in de zaak nr. 5354 is afgeleid uit de schending, door artikel 2 van de wet van 

8 juli 2011 in zoverre het paragraaf 3 in artikel 10 van de wet van 15 december 1980 vervangt, van de 

artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 8, lid 1, van de 

richtlijn 2003/86/EG. 
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 De woorden « zich beroepen op » vervat in de bestreden wetsbepaling dienen in die zin te worden begrepen 

dat zij « de indiening van een aanvraag tot gezinshereniging [verbieden] ten aanzien van de vreemdeling die nog 

niet in staat is om op het ogenblik van de aanvraag aan te tonen dat hij twee jaar legaal in België verblijft ». De 

wetgever heeft het ogenblik waarop de periode van twee jaar in aanmerking kan worden genomen, namelijk het 

ogenblik van het indienen van de aanvraag, verward met het ogenblik van de hereniging, hetgeen leidt tot een 

identieke behandeling van twee categorieën van personen die zich in een verschillende situatie bevinden : 

 

 -  de echtgenoot of de partner die minder dan twee jaar nadat de gezinshereniger tot het verblijf werd 

gemachtigd een aanvraag indient en die, vóór het verstrijken van die termijn, noodzakelijkerwijs een negatief 

antwoord ontvangt; 

 

 -  de echtgenoot of de partner die minder dan twee jaar nadat de gezinshereniger tot het verblijf is 

gemachtigd een aanvraag indient en die na het verstrijken van een termijn van twee jaar een antwoord ontvangt. 

De richtlijn laat een negatief antwoord echter slechts toe in het eerste geval. 

 

 A.9.8.2.  De Ministerraad gaat ervan uit dat de verzoekende partijen de wet verkeerd lezen en dat de 

bestreden bepaling niet toelaat het indienen van een aanvraag te weigeren alleen om de reden dat zij minder dan 

twee jaar nadat de gezinshereniger tot het verblijf werd gemachtigd, zou zijn ingediend en waarop een antwoord 

wordt gegeven na het verstrijken van een termijn van twee jaar. 

 

 A.9.8.3.  De verzoekende partijen nemen akte van het antwoord van de Ministerraad en verzoeken het Hof 

te zeggen voor recht dat het nieuwe artikel 10, § 3, van de wet van 15 december 1980 niet in die zin kan worden 

geïnterpreteerd dat het de administratie niet toelaat « te weigeren akte te nemen van een verzoek tot 

gezinshereniging op grond van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap, ingediend ten aanzien van een 

vreemdeling die met toepassing van paragraaf 1, eerste lid, 4° of 5°, van artikel 10 van de wet van 15 december 

1980, zelf toegelaten werd tot een verblijf in de hoedanigheid van echtgenoot of ongehuwde partner, alleen om 

de reden dat de vervoegde vreemdeling niet kan bewijzen dat hij gedurende twee jaar regelmatig in het Rijk 

heeft verbleven. In dezelfde situatie kan de administratie, indien zij uitspraak doet op het ogenblik waarop de 

vervoegde vreemdeling kan bewijzen dat hij gedurende twee jaar regelmatig heeft verbleven, de aanvraag tot 

gezinshereniging niet afwijzen alleen om de reden dat die aanvraag werd ingediend toen de vervoegde 

vreemdeling nog niet kon bewijzen dat hij gedurende twee jaar regelmatig in het Rijk heeft verbleven ». 

 

 A.9.9.1.  Een negende middel in de zaak nr. 5354 is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11, 22 en 

191 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 7, lid 1, onder c), van de richtlijn 

2003/86/EG, met artikel 6, § 1, IX, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, 

met de artikelen 8 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, met artikel 1 van het Eerste 

Aanvullend Protocol bij dat Verdrag, met artikel 22 van het Verdrag van 13 december 2006 inzake de rechten 

van personen met een handicap en met het doeltreffendheidsbeginsel. In dat middel wordt de vernietiging 

gevorderd van artikel 2 van de bestreden wet in zoverre het een paragraaf 5 in artikel 10 van de wet van 

15 december 1980 invoegt, van artikel 4 van de bestreden wet in zoverre het het tweede lid in artikel 10ter, § 2, 

van dezelfde wet vervangt, en van artikel 6 van de bestreden wet in zoverre het het vierde lid in artikel 12bis, 

§ 2, van dezelfde wet vervangt. 

 

 De verzoekende partijen in de zaak nr. 5312 vorderen de vernietiging van dezelfde bepaling, meer bepaald 

in zoverre zij afbreuk doet aan de gezinshereniging van een minderjarig kind. 

 

 (a)  Artikel 10, § 5, vormt het tweede deel van de omzetting van artikel 7, lid 1, onder c), van de richtlijn 

2003/86/EG. De verzoekende partijen verwijten die bepaling als voorwaarde voor stabiele, regelmatige en 

toereikende inkomsten een bedrag van 120 pct. van het leefloon op te leggen, terwijl de lidstaten geen hoger 

inkomensniveau kunnen eisen dan wat nodig is om te voorzien in de behoeften van het hele gezin zonder een 

beroep te doen op het stelsel voor sociale bijstand. Als referentiebedrag zou de wet hoogstens een bedrag kunnen 

hanteren dat gelijk is aan 100 pct. van het leefloon. Dat is trouwens de praktijk met betrekking tot de aanvragen 

die op grond van de richtlijn 2004/38/EG in België worden ingediend. 

 

 De motivering van het verschil in behandeling tussen de begunstigden van de richtlijnen 2004/38/EG en 

2003/109/EG en de vreemdelingen die het voordeel van de richtlijn 2003/86/EG aanvoeren, kan niet het 

economisch welzijn van het land zijn, aangezien dat laatste reeds voldoende wordt beschermd door een regeling 

zoals die welke wordt toegepast op de Europese burgers en op de langdurig ingezetenen. 
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 (b)  In ondergeschikte orde is de uitsluiting van de werkloosheidsuitkeringen als inkomstenbron in de zin 

van het nieuwe artikel 10 van de wet van 15 december 1980 slechts aanvaardbaar indien die uitkeringen als 

sociale bijstand in de zin van het Europees recht worden beschouwd. In het tegenovergestelde geval zou de wet 

een voorwaarde voor de gezinshereniging toevoegen, wat niet is toegestaan door artikel 7 van de richtlijn 

2003/86/EG. 

 

 Ten slotte worden bepaalde categorieën van werklozen vrijgesteld van de verplichting om beschikbaar te 

zijn op de arbeidsmarkt en werk te zoeken. Hun automatische uitsluiting van het recht op gezinshereniging zou 

een onevenredige inmenging in hun recht op gezinshereniging met zich meebrengen, en bijgevolg een schending 

van artikel 22 van de Grondwet en van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Die 

automatische bestraffing kan niet worden weggewerkt bij artikel 12bis, § 2, vierde lid, van de wet, dat het de 

administratie mogelijk maakt om een lager bedrag dan de referentiedrempel in aanmerking te nemen, zonder 

haar echter de mogelijkheid te bieden zich te beperken tot inkomsten die als ongeldig worden beschouwd, gezien 

de bij de bestreden wet ingevoerde gelijkstelling van bepaalde werkloosheidsuitkeringen met sociale bijstand. 

 

 (c)  Evenzo laat de wet geen enkele vrijstelling van inkomensvoorwaarde toe voor de meest kwetsbare 

personen. De verzoekende partijen zijn van mening dat het feit alleen de pensioenen en de gewaarborgde 

inkomsten voor bejaarden en personen met een handicap niet uit te sluiten bij de berekening van de toereikende 

bestaansmiddelen niet voldoende is, aangezien het bedrag daarvan lager is dan de bij de wet bepaalde 

referentiedrempel. 

 

 (d)  Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen twee categorieën van personen met een handicap 

naargelang zij al dan niet het voordeel genieten van de bepalingen van de wet van 27 februari 1987 betreffende 

de tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Die tweede categorie van personen beschikt dan over 

sociale bijstand, hetgeen haar uitsluit van het recht op gezinshereniging. 

 

 Bovendien geniet de eerste categorie van personen met een handicap een inkomensvervangende 

tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming indien hun verminderd verdienvermogen op de markt gepaard 

gaat met een aanzienlijk verlies van zelfredzaamheid. De meeste personen die over een vervangingsinkomen 

beschikken, zijn echter niet in staat toereikende inkomsten in de zin van artikel 10, § 5, van de wet te doen 

gelden, hetgeen de personen met een handicap de facto van de gezinshereniging uitsluit. 

 

 (e)  De verzoekende partijen gaan eveneens ervan uit dat de bestreden wetsbepalingen ertoe strekken « een 

federale administratie, namelijk de Dienst Vreemdelingenzaken, een toezicht te laten uitoefenen dat tot de 

exclusieve bevoegdheid van de gewesten behoort, namelijk het zoeken naar werk van de niet-werkende 

werkzoekenden », en derhalve de regels schenden die de bevoegdheid verdelen tussen de federale Staat en de 

gewesten. 

 

 (f)  Gezien de onzekerheden inzake de draagwijdte van de wet, die verband houden met de 

onnauwkeurigheid ervan, betogen de verzoekende partijen eveneens dat in het middel bestreden bepalingen 

artikel 7, lid 1, onder c), van de richtlijn 2003/86/EG, gelezen in het licht van overweging 13 van de richtlijn, 

schenden. De verzoekende partijen willen hun bewijsvoering gronden op het verslag van een vergadering met de 

administratie die is gehouden op 21 januari 2012. 

 

 A.9.9.2. a)  De Ministerraad antwoordt dat het door de verzoekende partijen aangeklaagde verschil in 

behandeling tussen de begunstigden van de richtlijn 2003/86/EG en de begunstigden van de richtlijn 2004/38/EG 

te maken heeft met het feit dat de wet, ten aanzien van die Europese burgers, hun recht op vrij verkeer dient te 

waarborgen en derhalve gegrond is op de specifieke kenmerken van de rechtsorde van de Europese Unie en op 

de wederkerigheid tussen lidstaten. Bij zijn arrest nr. 95/2008 heeft het Hof geoordeeld dat een dergelijk verschil 

in behandeling tussen de Belgische en de Europese burgers op een objectief criterium berust. Bovendien berust 

de bestreden bepaling op een reeds door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bekrachtigde wettige 

doelstelling. Op dat punt zijn de verzoekende partijen van mening dat het voormelde arrest van het Hof niet het 

geval van de inkomensvoorwaarde beoogde, maar de voorwaarde van een behoorlijke huisvesting betrof. 

 

 De Ministerraad brengt vervolgens in herinnering dat het bedrag van 120 pct. van het leefloon een 

referentiebovengrens is en niet overeenstemt met een niveau waaronder de gezinshereniging systematisch en 

automatisch zal worden afgewezen. 
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 b)  Artikel 10, § 5, van de wet van 15 december 1980 sluit de werkloosheidsuitkeringen niet automatisch 

uit. Integendeel, in de bepaling wordt gepreciseerd dat de werkloosheidsuitkering in aanmerking wordt genomen 

voor zover de betrokken echtgenoot of partner kan bewijzen dat hij actief werk zoekt.  

 

 De wetgever heeft de inaanmerkingneming van die uitkeringen aan voorwaarden onderworpen, waarbij hij 

zich gedraagt naar de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, dat ervan uitgaat dat de 

prestaties van financiële aard die bedoeld zijn om de toegang tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken niet als 

prestaties van sociale bijstand kunnen worden geïnterpreteerd. 

 

 Wat de werklozen betreft die ervan zijn vrijgesteld actief te zijn op de arbeidsmarkt, verzoekt de 

Ministerraad het Hof een verzoenende lezing van de wet te maken en ervan uit te gaan dat indien de 

gezinshereniger tot die categorie behoort, de wetgever hem niet de verplichting wilde opleggen te bewijzen dat 

hij actief werk zoekt. De wetgever heeft immers op dat punt het koninklijk besluit van 25 november 1991 

houdende de werkloosheidsreglementering niet willen overtreden. De verzoekende partijen begrijpen het nut niet 

van die precisering vanwege de Ministerraad. Daarom verzoeken zij het Hof de bepaling als dusdanig te 

vernietigen. 

 

 c)  De tegemoetkomingen aan gehandicapten en de ouderdomspensioenen worden in aanmerking genomen 

voor de berekening van de inkomsten van de gezinshereniger. Bovendien dient krachtens artikel 10ter, § 2, 

tweede lid, van de wet van 15 december 1980, indien aan de voorwaarde betreffende de stabiele en regelmatige 

bestaansmiddelen niet voldaan is, de minister of zijn gemachtigde, op basis van de eigen behoeften van de 

vreemdeling die vervoegd wordt en van zijn familieleden, te bepalen welke bestaansmiddelen zij nodig hebben 

om in hun behoeften te voorzien zonder ten laste te vallen van de openbare overheden. De minister of zijn 

gemachtigde kan hiervoor alle bescheiden en inlichtingen die voor het bepalen van dat bedrag nuttig zijn, doen 

overleggen door de vreemdeling. Die bepaling biedt een kwetsbare persoon de mogelijkheid het voordeel van de 

gezinshereniging te genieten, zelfs indien hij geen inkomsten zou hebben ten belope van 120 pct. van het 

leefloon. 

 

 De verzoekende partijen zetten in hun memorie van antwoord uiteen dat in de administratieve praktijk de 

inkomensgarantie voor ouderen (hierna : IGO) als sociale bijstand wordt beschouwd en derhalve wordt 

geweigerd daarmee rekening te houden bij de berekening van de toereikende inkomsten. Terecht wordt, volgens 

de klassering en de definitie gegeven door de Rijksdienst voor Pensioenen, de IGO als een prestatie van sociale 

bijstand beschouwd. 

 

 De verzoekende partijen vermelden voorts het geval van bepaalde personen die om gezondheidsredenen 

niet kunnen werken en die toch geen enkele uitkering of pensioen trekken. Insgelijks zetten zij voorts het geval 

van de zwangere vrouwen uiteen. Ten slotte vorderen zij in ondergeschikte orde dat aan het Hof van Justitie van 

de Europese Unie een prejudiciële vraag wordt gesteld, die in de volgende bewoordingen is geformuleerd : 

 

 « Laat artikel 7, lid 1, onder c), van de richtlijn 2003/86/EG, in samenhang gelezen met de vijfde 

overweging die voorafgaat aan de richtlijn, de lidstaten toe bij wijze van referentie als bedrag van toereikende 

inkomsten om ervan uit te gaan dat de gezinshereniger beschikt over stabiele, regelmatige en toereikende 

inkomsten die volstaan om hemzelf en zijn gezinsleden te onderhouden, zonder een beroep te doen op het stelsel 

voor sociale bijstand van de betrokken lidstaat, een bedrag vast te leggen dat overeenstemt met 120 pct. van het 

leefloon, zonder in uitzonderingen te voorzien wanneer de herenigde wegens zijn leeftijd, zijn 

gezondheidstoestand of een handicap niet in staat is dergelijke inkomsten te verwerven ? ». 

 

 Wat betreft de discriminatie onder gehandicapten die wordt verweten door de verzoekende partijen, die zich 

baseren op het arrest van het Hof nr. 92/2004 van 19 mei 2004, betoogt de Ministerraad dat, volgens het 

koninklijk besluit van 17 juli 2006, de gehandicapte vreemdelingen die zijn ingeschreven in het 

bevolkingsregister het voordeel van de uitkeringen kunnen genieten. De discriminatie bestaat niet. Waarop de 

verzoekende partijen antwoorden dat in het bevolkingsregister slechts de vreemdelingen worden vermeld die tot 

een verblijf van lange duur zijn gemachtigd, waarbij de andere vreemdelingen onder het vreemdelingenregister 

vallen. De Ministerraad antwoordt dat het Hof in zijn arrest nr. 3/2012 van 11 januari 2012 heeft geoordeeld dat 

er geen discriminatie is. 
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 d)  Ten aanzien van de twee soorten tegemoetkomingen waarover de gehandicapten kunnen beschikken, 

een vervangingstegemoetkoming en een integratietegemoetkoming, herinnert de Ministerraad eraan dat de eerste 

niet impliceert dat de persoon met een handicap niet meer kan werken. De verzoekende partijen betogen dat de 

desbetreffende personen uiteenzetten dat zij  in concreto nooit de drempel van 120 pct. van het leefloon 

bereiken. 

 

 In de veronderstelling dat die vaststelling juist is, quod non, zou dienen te worden opgemerkt dat de 

discriminatie niet in de wet is gelegen, maar in het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de 

inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming. 

 

 e)  Over de schending van de bevoegdheidverdelende regels staat het vast dat de bestreden wetsbepalingen 

de voorwaarden betreffen waaronder een verblijfstitel al dan niet kan worden toegekend. Naar aanleiding van de 

uitoefening van zijn eigen bevoegdheid inzake immigratie heeft de federale wetgever noch de aan de gewesten 

toegewezen bevoegdheid uitgeoefend, noch de gewesten belet het beleid van hun keuze inzake werkgelegenheid 

te voeren.  

 

 f)  Over de schending van artikel 7, lid 1, van de richtlijn 2003/86/EG antwoordt de Ministerraad dat, om 

zich te schikken naar het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State, in de wet de klip werd 

omzeild die erin bestaat een zuiver wiskundig, mechanisch toegepast, criterium te formuleren. Dat is precies het 

doel van het nieuwe artikel 10ter, § 2, van de wet van 15 december 1980, dat bepaalt dat indien niet aan het 

inkomenscriterium is voldaan, het bedrag dat in aanmerking dient te worden genomen geval per geval wordt 

onderzocht op basis van de eigen behoeften van de vreemdeling die vervoegd wordt en van zijn familieleden. 

 

 A.9.10.1.  Een tiende middel in de zaak nr. 5354 is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 191 

van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 3 van het Verdrag van 20 november 1989 inzake 

de rechten van het kind, en strekt tot de vernietiging van artikel 3 van de bestreden wet in zoverre het 

artikel 10bis van de wet van 15 december 1980 vervangt. 

 

 De verzoekende partijen verwijten artikel 10bis van de wet ten aanzien van de ouders van minderjarige 

kinderen niet te voorzien in een vrijstelling met betrekking tot de voorwaarden inzake toereikende inkomsten en 

behoorlijke huisvesting waarin in artikel 10, § 2, derde en vijfde lid, van de wet van 15 december 1980 is 

voorzien. De bestreden bepaling voorziet evenmin in een recht op gezinshereniging voor het alleenstaande 

gehandicapte kind dat ouder is dan achttien jaar. De bepaling doet een verschil in behandeling onder kinderen 

ontstaan naar gelang van de situatie van hun ouders, ongeacht of die tot een onbeperkt of tot een tijdelijk verblijf 

zijn gemachtigd.  

 

 Die discriminatie is bijzonder vanzelfsprekend voor kinderen die zich komen voegen bij hun ouders die op 

grond van de artikelen 9ter of 48/4 van de wet van 15 december 1980 tot een verblijf zijn gemachtigd en die tot 

een onbeperkt verblijf worden gemachtigd bij het verstrijken van een periode van vijf jaar na hun aanvraag tot 

machtiging tot verblijf. 

 

 Het ontbreken van een vrijstelling van de voorwaarden inzake toereikende inkomsten en behoorlijke 

huisvesting voert ten aanzien van die kinderen dus een verplichte wachtperiode in vooraleer zij zich bij hun 

ouders kunnen voegen, hetgeen onbestaanbaar is met het hoger belang van die kinderen. 

 

 A.9.10.2.  De Ministerraad antwoordt dat artikel 10bis van de wet van 15 december 1980 slechts de 

vreemdelingen beoogt die tot een beperkt verblijf zijn gemachtigd. De discriminatie betreft dus mogelijkerwijs 

slechts de minderjarige kinderen van vreemdelingen die tot een beperkt verblijf zijn gemachtigd. 

 

 Bovendien ondergaat het minderjarige kind dat zijn ouder vergezelt en dat op hetzelfde ogenblik als hij het 

Belgische grondgebied binnenkomt, het lot van die laatste bij de indiening van elk van zijn aanvragen. Wanneer 

de ouder die vergezeld is door zijn minderjarig kind tot een beperkt verblijf wordt gemachtigd, brengt dit 

bijgevolg de facto de verblijfsmachtiging van zijn kind met zich mee. De door de verzoekende partijen 

aangevoerde discriminatie is derhalve niet het gevolg van de wet maar van een door de vreemdeling gemaakte 

keuze, namelijk met zijn kind naar het Belgische grondgebied komen of alleen komen en proberen dat kind zich 

later bij zich te laten voegen. 

 

 Indien ervan zou dienen te worden uitgegaan dat die situatie niet voortkomt uit een bewuste keuze van de 

vreemdeling-ouder maar het gevolg is van een ongelukkige situatie, namelijk dat de vreemdeling zich in de 

onmogelijkheid bevond naar het Koninkrijk te komen vergezeld van zijn kind, zou nog altijd dienen te worden 
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vastgesteld dat het tussen beide categorieën van vreemdelingen bestaande verschil in behandeling verantwoord 

is. 

 

 De wetgever stelt immers alles in het werk om de integratie te bevorderen van de vreemdeling die tot een 

onbeperkt verblijf op het Belgische grondgebied is gemachtigd, onder meer door automatisch de hereniging met 

zijn minderjarige kinderen toe te staan. 

 

 A.9.10.3.  De verzoekende partijen kunnen de argumentatie van de Ministerraad niet volgen aangezien zij 

een flagrante schending uitmaakt van de als volgt gestelde vierde overweging die voorafgaat aan de richtlijn 

2003/86/EG, die alle vreemdelingen beoogt : 

 

 « Gezinshereniging is een noodzakelijk middel om een gezinsleven mogelijk te maken en draagt bij tot de 

vorming van een sociaal-culturele stabiliteit die de integratie van onderdanen van derde landen in de lidstaten 

bevordert, hetgeen bovendien de mogelijkheid biedt de economische en sociale samenhang te versterken, een 

fundamentele doelstelling van de Gemeenschap die in het Verdrag is vastgelegd ». 

 

 A.9.11.1.  Een elfde middel in de zaak nr. 5354 vordert de vernietiging van artikel 4 van de wet van 8 juli 

2011 in zoverre het paragraaf 2 in artikel 10ter van de wet van 15 december 1980 vervangt. Het is afgeleid uit de 

schending van de artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 5, lid 4, 

van de richtlijn 2003/86/EG. 

 

 De verzoekende partijen gaan ervan uit dat in zoverre de bekritiseerde wetsbepaling het mogelijk maakt de 

termijn om uitspraak te doen tweemaal te verlengen, zij artikel 5, lid 4, van de richtlijn 2003/86/EG schendt en 

derhalve een discriminatie bevat die in strijd is met de artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet. Ten overvloede 

zijn de verzoekende partijen van mening dat de controle van de voorwaarden verbonden aan de duurzame en 

stabiele relatie niet de door artikel 5, lid 4, van de richtlijn 2003/86/EG vereiste aard van een uitzonderlijke 

moeilijkheid vertoont. 

 

 A.9.11.2.  De Ministerraad doet gelden dat de wetsbepaling soepeler is dan de EG-richtlijn, aangezien die 

laatste in een termijn van negen maanden voorziet terwijl de wetsbepaling slechts in zes maanden voorziet om 

uitspraak te doen. De dubbele verlenging waarin is voorzien in bijzondere omstandigheden treedt niet in conflict 

met de richtlijn. 

 

 In de laatste kritiek van de verzoekende partijen wordt het Hof verzocht zich in de plaats te stellen van de 

wetgever en wordt de realiteit ontkend van de  moeilijkheden van een controle van een zo veranderlijke en 

complexe situatie als de voorwaarden verbonden aan een duurzame en stabiele relatie tussen twee personen. 

 

 Voor het overige betreffen de criteria die in de memorie van antwoord zijn uiteengezet slechts de duurzame 

relatie buiten het huwelijk. Wanneer de partijen verbonden zijn door de banden van het huwelijk, vraagt de 

Dienst Vreemdelingenzaken over het algemeen het advies van de procureur des Konings over de werkelijkheid 

van de gezinscel. Die stelt een reeks onderzoekingen in die een zekere tijd vergen. 

 

 Hoewel artikel 12bis van de wet van 15 december 1980 in beginsel de verplichting oplegt dat de 

vreemdeling zijn aanvraag moet indienen bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger in zijn 

land van herkomst, voorziet die bepaling bovendien in een uitzondering die de vreemdeling de mogelijkheid 

biedt zijn aanvraag in te dienen bij het Belgische gemeentebestuur. 

 

 In de veronderstelling dat de gezinssituatie in sommige dossiers niet veranderlijk of complex is, belet niets 

de administratie bovendien om binnen een termijn van zes maanden een standpunt in te nemen over de aanvraag 

tot gezinshereniging.  

 

 A.9.12.1.  Een twaalfde middel in de zaak nr. 5354, afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 

191 van de Grondwet, vordert de vernietiging van artikel 5 van de bestreden wet in zoverre het een vierde lid 

invoegt in artikel 11, § 1, van de wet van 15 december 1980 en een zesde lid in artikel 11, § 2, van dezelfde wet. 

 

 De verzoekende partijen verwijten de bestreden bepalingen, die ten doel hebben de kosten van repatriëring 

te verhalen, dat zij van toepassing zijn op de vreemdelingen die tot een onbeperkt verblijf zijn gemachtigd en 

niet op de vreemdelingen die tot een beperkt verblijf zijn gemachtigd, dat zij een sanctie in het leven roepen die 

zonder onderscheid van toepassing is op diegene die fraude pleegt of op zijn slachtoffer, dat zij een administratie 
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de mogelijkheid bieden een rechterlijke beslissing inzake adoptie te negeren en bovendien dat zij in dat geval de 

uitzetting van een minderjarige mogelijk maken. 

 

 A.9.12.2.  Wat de laatste grief betreft, betoogt de Ministerraad dat de bestreden wetsbepalingen als enig 

gevolg hebben dat zij het mogelijk maken de kosten van repatriëring te verhalen en geenszins een rechterlijke 

beslissing « in het gedrang te brengen door een eenvoudige administratieve beslissing » of nog de uitzetting van 

een minderjarige mogelijk te maken. De administratie beschikt over een bepaalde beoordelingsbevoegdheid, 

maar zij kan zich niet willekeurig gedragen, waarbij in dat geval gepaste beroepen kunnen worden ingesteld. 

 

 De bestreden bepalingen zijn van toepassing op de vreemdeling die verklaringen heeft afgelegd die onjuist 

of achterhaald zijn of waarvan bewezen is dat zij frauduleus zijn. In ondergeschikte orde gaat het om een lacune 

van de wetgever. 

 

 A.9.13.1.  Een dertiende middel in de zaak nr. 5354 is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 

191 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 16, lid 1, onder a), van de richtlijn 

2003/86/EG. Het strekt tot de vernietiging van artikel 5 van de bestreden wet in zoverre het paragraaf 2 in 

artikel 11 van de wet van 15 december 1980 wijzigt. 

 

 De verzoekende partijen verwijten de bestreden bepaling dat zij bij de vernieuwing van de verblijfstitel 

geen rekening houdt met de bijdragen van alle herenigde familieleden aan het inkomen van het huishouden.  

 

 A.9.13.2.  De Ministerraad antwoordt in hoofdorde dat artikel 16, lid 1, onder a), van de richtlijn 

2003/86/EG het mogelijk maakt alleen rekening te houden met de inkomsten van het huishouden in de zin van 

het kerngezin. In ondergeschikte orde kunnen de verzoekende partijen de wetgever niet verwijten dat hij niet alle 

indirecte situaties vat. 

 

 A.9.13.3.  De verzoekende partijen zijn van mening dat het antwoord van de Ministerraad in tegenspraak is 

met het antwoord dat hij geeft op het vierendertigste middel en dat erin bestaat te zeggen dat, overeenkomstig de 

rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (19 oktober 2004, C-200/2, Zhu en Chen t. Verenigd 

Koninkrijk, en 23 maart 2006, C-408/03, Commissie t. België), « de artikelen 10 en 40ter van de wet niet erin 

voorzien dat de inkomsten dienen te bestaan bij de gezinshereniger en zij dezelfde bewoordingen gebruiken 

zodat de discriminatie niet bestaat ». Hetgeen erop neerkomt impliciet te erkennen dat rekening dient te worden 

gehouden met de inkomsten van heel het kerngezin.  

 

 A.9.14.1.  Een veertiende middel in de zaak nr. 5354 is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 

191 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 15, lid 2, van de richtlijn 2003/86/EG en met 

het doeltreffendheidsbeginsel. Het vordert de vernietiging van artikel 5 van de bestreden wet in zoverre het het 

vierde lid in artikel 11, § 2, van de wet van 15 december 1980 vervangt. De wet vereist voortaan uitdrukkelijk 

dat het bewijs van het echtelijk geweld wordt geleverd. Het gaat bijgevolg om een verscherping van de eis ten 

aanzien van de vreemdeling die de bescherming wenst te kunnen aanvoeren. Wanneer het bewijs van het 

echtelijk geweld niet kan worden geleverd, maar enkel ernstige aanwijzingen naar voren kunnen worden 

gebracht, zal de echtgenoot of de wettelijk samenwonende die het slachtoffer is van echtelijk geweld, bijgevolg 

recht hebben op een preferentiële toewijzing van de echtelijke woning maar daarentegen ertoe gedwongen 

worden het grondgebied te verlaten. 

 

 A.9.14.2.  De Ministerraad is van mening dat de huidige wet de voorwaarden van de vorige wet niet 

wijzigt, aangezien de administratie, volgens hem, niet over een beoordelingsbevoegdheid beschikt die haar de 

mogelijkheid biedt een einde te maken aan het verblijf. 

 

 A.9.14.3.  De verzoekende partijen zijn van mening dat het antwoord van de Ministerraad in tegenspraak is 

met de parlementaire voorbereiding van de wet, die niet had hoeven te worden veranderd indien de wetgever het 

vorige systeem niet had willen wijzigen. 

 

 A.9.15.1.  Een vijftiende middel in de zaak nr. 5354 is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 

191 van de Grondwet. Het vordert de vernietiging van artikel 6 van de bestreden wet in zoverre het het 2° in 

artikel 12bis, § 1, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 vervangt. 

 

 De verzoekende partijen zijn van mening dat de bestreden wetsbepaling een discriminerend onderscheid 

maakt tussen de vreemdeling die tot een kort verblijf is gemachtigd om te huwen, die bovendien over alle 

vereiste documenten beschikt en die, omdat het huwelijk binnen de termijn van drie maanden is voltrokken, een 
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aanvraag kan indienen vanop het Belgische grondgebied, en de vreemdeling die zich in dezelfde omstandigheden 

bevindt maar wiens huwelijk niet tijdig is kunnen worden voltrokken maar dat uiteindelijk toch kon worden 

voltrokken, hetzij bij beslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand, hetzij op rechterlijk bevel, die slechts 

een ontvankelijke aanvraag zal kunnen indienen na te zijn teruggekeerd naar de bevoegde diplomatieke of 

consulaire post. 

 

 A.9.15.2.  De Ministerraad antwoordt dat de twee door de verzoekende partijen vergeleken categorieën van 

personen een objectief verschil vertonen, in zoverre de eerste, die over een bepaalde termijn beschikt om te 

huwen, dat project binnen die termijn heeft kunnen concretiseren, en in zoverre de andere personen, om welke 

reden dan ook, dat project niet hebben kunnen concretiseren. Het overschrijden van de termijn heeft geen enkel 

gevolg voor het recht op gezinshereniging zelf. Het enige gevolg is een tijdelijke terugkeer van de vreemdeling 

naar zijn land van  herkomst teneinde er zijn aanvraag in te dienen. 

 

 Ten slotte voorziet de wet in het geval van de « buitengewone omstandigheden » die het mogelijk maken 

een aanvraag rechtstreeks vanuit België in te dienen. 

 

 Aan de verzoekende partijen, die antwoorden dat wanneer het huwelijk wordt voltrokken na een 

gerechtelijke procedure, het enige objectieve verschil tussen de twee door de verzoekende partijen in het middel 

beoogde categorieën bestaat in een beoordelingsfout begaan door de ambtenaar van de burgerlijke stand, een 

vergissing die vervolgens is rechtgezet door de ambtenaar zelf of door de hoven en rechtbanken, brengt de 

Ministerraad in herinnering dat luidens artikel 167 van het Burgerlijk Wetboek, de ambtenaar van de burgerlijke 

stand over een termijn van twee maanden vanaf de gevraagde datum voor de voltrekking van het huwelijk 

beschikt om uitspraak te doen over de voltrekking van het huwelijk van de echtgenoten. Het visum « kort 

verblijf » wordt echter verleend voor een termijn van drie maanden. De echtgenoten beschikken derhalve over de 

nodige tijd om een beroep in kort geding of zoals in kort geding in te stellen om binnen de gestelde termijn de 

eventuele herziening te verkrijgen van de beslissing om te weigeren het huwelijk te voltrekken. Aangezien het 

om een spoedprocedure gaat, is een termijn van één maand inderdaad voldoende om een beslissing van de 

voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te verkrijgen. 

 

 A.9.16.1.  Een zestiende middel in de zaak nr. 5354 is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 

191 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 14, lid 1, van de richtlijn 2003/86/EG, met 

het beginsel van het nuttig effect van het Europees recht en met artikel 3 van het Verdrag inzake de rechten van 

het kind. Het vordert de vernietiging van artikel 6 van de bestreden wet in zoverre het een 4° invoegt in 

artikel 12bis, § 1, tweede lid, van de wet van 15 december 1980. 

 

 De verzoekende partijen verwijten de bestreden bepaling dat zij twee vormen van discriminatie bevat : de 

eerste is gebaseerd op de aard van het partnerschap dat de ouders verbindt en de tweede berust op het al dan niet 

wettige karakter van het verblijf van de minderjarige vreemdeling. De door de wet geboden mogelijkheden tot 

afwijking maken het niet mogelijk de grieven te vermijden die de vernietiging ervan verantwoorden. Ten slotte 

doet de procedurele aard van de regel afbreuk aan het nuttig effect van de richtlijn 2003/86/EG, die het recht op 

onderwijs waarborgt. 

 

 A.9.16.2.  De Ministerraad merkt voorafgaandelijk op dat aangezien de bestreden bepaling van procedurele 

aard is, zij niet onder de gelding van artikel 14, lid 1, onder a), van de richtlijn 2003/86/EG kan vallen, dat het 

recht op onderwijs waarborgt. Aan de verzoekende partijen die op dat punt antwoorden dat die argumentatie erop 

zou neerkomen elk nuttig effect van dat recht te ontkennen, repliceert hij dat zulks erop zou neerkomen ervan uit 

te gaan dat elk kind dat in een school is ingeschreven, krachtens zijn recht op onderwijs, het voordeel van een 

verblijfsmachtiging zou moeten genieten. Het doel van de richtlijn bestaat echter erin de gezinshereniging te 

bevorderen en aan de lidstaten de toegang tot onderwijs voor de vreemdelingen op te leggen op dezelfde wijze 

als voor de persoon die het recht op het verblijf opent. Er bestaat in de richtlijn geen subjectief recht op verblijf 

als gevolg van het onderwijs van een minderjarig kind op het Belgisch grondgebied. 

 

 Bovendien kan de wetgever alle feitelijke situaties die zich voordoen niet in detail kunnen vatten. 

 

 De Ministerraad betoogt vervolgens dat de wetgever minderjarige kinderen verschillend kan behandelen 

naar gelang van de hoedanigheid van het partnerschap dat de ouder bij wie zij zich voegen, verbindt met een in 

België wonende vreemdeling. Hij voegt eraan toe dat het te dezen erom gaat fraude te bestrijden. 
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 A.9.16.3.  De verzoekende partijen antwoorden eerst dat in het geval dat in de bestreden regel wordt 

beoogd, de ouder van het vervoegde kind reeds tot een verblijf in België is gemachtigd op grond van een 

partnerschap dat niet gelijkwaardig is aan een huwelijk. Er dient dus geen fraude te worden bestreden. De 

bepaling die de gezinshereniging van het kind afhankelijk stelt van de aard van het partnerschap tussen zijn 

ouders is bijgevolg onevenredig ten overstaan van de doelstellingen van de wetgever. 

 

 Indien het Hof van oordeel zou zijn dat de bestreden bepaling door artikel 5, lid 3, van de 

richtlijn 2003/86/EG is toegestaan, vragen de verzoekende partijen in ondergeschikte orde aan het Hof om aan 

het Hof van Justitie van de Europese Unie de volgende prejudiciële vraag te stellen : 

 

 « Schendt artikel 5, lid 3, van de richtlijn 2003/86/EG, in die zin geïnterpreteerd dat het toelaat de aanvraag 

tot gezinshereniging die is ingediend door een minderjarig kind af te wijzen om de enige reden dat het illegaal op 

het grondgebied van een lidstaat verblijft en die bijgevolg voor dat kind de verplichting met zich meebrengt om 

zich naar zijn land te begeven om er dezelfde aanvraag in te dienen, met als gevolg een onderbreking van zijn 

schoolloopbaan, het recht op onderwijs dat is verankerd in artikel 14, lid 1, onder a), van de richtlijn, en het 

nuttig effect ervan, alsook het evenredigheidsbeginsel ? ». 

 

 A.9.17.1.  Een zeventiende en een achttiende middel in de zaak nr. 5354 zijn afgeleid uit de schending van 

de artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet. Zij vorderen de vernietiging van artikel 6 van de bestreden wet in 

zoverre het een 4° invoegt in artikel 12bis, § 1, tweede lid, van de wet van 15 december 1980. 

 

 In het zeventiende middel zetten de verzoekende partijen uiteen dat een minderjarig kind dat als vluchteling 

is erkend of dat de subsidiaire bescherming geniet, verschillend zal worden behandeld naargelang zijn ouder al 

dan niet zal zijn gemachtigd om maximaal drie maanden in België te verblijven. Volgens de verzoekende 

partijen ontzegt de bestreden bepaling de minderjarige - zonder dat die enige verantwoordelijkheid daarvoor 

draagt - de mogelijkheid om samen te leven met zijn ouder, die zich eerst naar een bevoegde Belgische 

diplomatieke post zal moeten begeven, a priori in de Staat ten aanzien waarvan het kind een bescherming op 

grond van de artikelen 48/3 of 48/4 van de wet van 15 december 1980 heeft verkregen. 

 

 In het achttiende middel voegen zij daaraan toe dat het minderjarige kind dat de subsidiaire bescherming op 

grond van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 heeft verkregen niet als minderjarige in de zin van 

artikel 10, § 1, eerste lid, 7°, van dezelfde wet wordt beschouwd en daardoor wordt gediscrimineerd. 

 

 A.9.17.2.  De Ministerraad antwoordt dat de discriminatie niet het gevolg is van de bestreden bepaling en 

dat het geenszins discriminerend is een gunstig antwoord voor te behouden aan de personen die de wettigheid in 

acht hebben genomen. 

 

 Met betrekking tot het achttiende middel doet hij gelden dat het minderjarige kind dat tot een verblijf is 

gemachtigd op grond van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 dezelfde rechten zal genieten als het 

minderjarige kind dat tot een verblijf is gemachtigd op grond van artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980. 

 

 A.9.17.3.  De verzoekende partijen vragen het Hof akte te nemen van dat antwoord. Bovendien blijven zij, 

met betrekking tot het antwoord dat in verband met het zeventiende middel is gegeven, erbij dat het verschil in 

behandeling het kind onrechtvaardig treft en dat het Hof de redenering die het heeft gevolgd in zijn arrest 

nr. 106/2003 van 22 juli 2003 naar analogie zou moeten toepassen op het onderhavige geval. 

 

 A.9.18.1.  Een negentiende middel in de zaak nr. 5354 is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 

en 191 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 5, lid 4, van de richtlijn 2003/86/EG. Het 

vordert de vernietiging van artikel 6 van de bestreden wet in zoverre het het vijfde lid in artikel 12bis, § 2, van de 

wet van 15 december 1980 en het vierde lid in artikel 12bis, § 3, van dezelfde wet vervangt. 

 

 De verzoekende partijen brengen tegen die bepaling dezelfde grieven in als die welke zijn geformuleerd in 

het elfde middel. 

 

 A.9.18.2.  De Ministerraad verwijst naar zijn opmerkingen in verband met het elfde middel. 

 

 A.9.19.1.  Een twintigste middel in de zaak nr. 5354 is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 

191 van de Grondwet. Het vordert de vernietiging van artikel 6 van de bestreden wet in zoverre het artikel 12bis, 

§ 2, van de wet van 15 december 1980 vervangt. 
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 De verzoekende partijen verklaren dat zij een letterlijke lezing van de wet maken. Bijgevolg zou de 

bestreden bepaling, in samenhang gelezen met het nieuwe artikel 10, § 5, van de wet van 15 december 1980, 

verschillende vereisten inzake inkomsten bij de gezinshereniger opleggen naargelang de aanvraag tot 

gezinshereniging wordt ingediend vanuit België dan wel vanuit de bevoegde diplomatieke of consulaire post. 

 

 A.9.19.2.  De Ministerraad antwoordt dat wanneer het inkomstencriterium bedoeld in het nieuwe artikel 10, 

§ 5, van de wet van 15 december 1980 niet wordt bereikt en ongeacht de plaats waar de aanvraag wordt 

ingediend, er geval per geval een onderzoek wordt ingesteld op basis van de eigen behoeften van de vreemdeling 

die vervoegd wordt en van zijn familieleden, met toepassing van het nieuwe artikel 10ter, § 2, tweede lid, van de 

wet van 15 december 1980. 

 

 A.9.19.3.  De verzoekende partijen nemen akte van het antwoord van de Ministerraad en vragen het Hof te 

zeggen voor recht : 

 

 « Het nieuwe artikel 12bis van de wet van 15 december 1980 dient in die zin te worden gelezen dat indien 

de vreemdeling een aanvraag tot gezinshereniging indient via het gemeentebestuur van zijn woonplaats en indien 

aan de voorwaarde betreffende de stabiele en regelmatige bestaansmiddelen bedoeld in artikel 10, § 5, niet 

voldaan is, de minister of zijn gemachtigde, op basis van de eigen behoeften van de vreemdeling die vervoegd 

wordt en van zijn familieleden, dient te bepalen welke bestaansmiddelen zij nodig hebben om in hun behoeften 

te voorzien zonder ten laste te vallen van de openbare overheden. De minister of zijn gemachtigde kan hiervoor 

alle bescheiden en inlichtingen die voor het bepalen van dit bedrag nuttig zijn, doen overleggen door de 

vreemdeling ». 

 

 A.9.20.1.  Een eenentwintigste middel in de zaak nr. 5354 is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 

11 en 191 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 12, lid 1, van de richtlijn 2003/86/EG 

en met artikel 3 van het Verdrag inzake de rechten van het kind. Het vordert de vernietiging van artikel 7 van de 

bestreden wet in zoverre het het vierde lid in artikel 13, § 1, van de wet van 15 december 1980 vervangt. 

 

 In die zin geïnterpreteerd dat zij « een voorwaarde inzake bestaansmiddelen oplegt bij de aanvraag tot 

vernieuwing van de verblijfstitel van de ouders van een minderjarige die een vluchteling is of de subsidiaire 

bescherming geniet », schendt de bepaling artikel 12, lid 1, eerste alinea, van de richtlijn 2003/86/EG, in zoverre 

de voorwaarde inzake bestaansmiddelen aan de ouders van een minderjarige die een vluchteling is of de 

subsidiaire bescherming geniet, is opgelegd bij de vernieuwing van de titel. 

 

 De verzoekende partijen maken dezelfde vaststelling, ongeacht of de voorwaarde wordt opgelegd met het 

oog op de verlenging van de verblijfstitel van de ouders dan wel met het oog op het verkrijgen van een onbeperkt 

verblijfsrecht. Zij voegen eraan toe dat artikel 12, lid 1, derde alinea, van de richtlijn 2003/86/EG te dezen niet 

kan worden toegepast. 

 

 A.9.20.2.  De Ministerraad antwoordt dat de bestreden bepaling, in zoverre zij de ouders van een 

minderjarig kind betreft, door de richtlijn niet wordt beoogd. De bestreden wet betreft slechts het geval van het 

verkrijgen van een onbeperkt verblijf, na afloop van de aanvankelijke periode van drie jaar, maar niet het geval 

van de vernieuwing van de verblijfstitel. In een dergelijk geval heeft de niet-naleving van de voorwaarde inzake 

bestaansmiddelen door de bloedverwanten in de opgaande lijn beperkte gevolgen, aangezien het recht op een 

onbeperkt verblijf niet wordt verkregen, maar wordt vervangen door een titel voor drie jaar. De Ministerraad 

merkt op dat de wetgever zich, naar analogie, vermocht te baseren op de lering van het arrest tot gedeeltelijke 

vernietiging dat op 26 juni 2008 is uitgesproken door het Grondwettelijk Hof, dat het bestaan van bepaalde 

voorwaarden ten laste van de minderjarige zelf heeft afgekeurd en tegelijkertijd de mogelijkheid heeft 

voorbehouden dat die voorwaarden worden beoordeeld ten aanzien van de ouders. 

 

 A.9.20.3.  In ondergeschikte orde vragen de verzoekende partijen aan het Hof akte te nemen van het 

antwoord van de Ministerraad en te zeggen voor recht : 

 

 « Het nieuwe artikel 13, § 1, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 dient in die zin te worden 

gelezen dat het aan de in artikel 10, § 1, eerste lid, 7°, bedoelde ouders van een vreemdeling die erkend werd als 

vluchteling in de zin van artikel 48/3 of van een vreemdeling die de subsidiaire bescherming geniet, slechts de 

verplichting oplegt aan te tonen dat zij beschikken over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen 

zoals bepaald in artikel 10, § 5, wanneer die ouders verzoeken tot een onbeperkt verblijf te worden 

gemachtigd ». 
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 A.10.  In de zaak nr. 5312 vorderen de verzoekende partijen de vernietiging van artikel 2 van de wet van 

8 juli 2011 in zoverre het artikel 10, § 2, derde lid, en § 5, van de wet van 15 december 1980 wijzigt. Zij leiden 

een enig middel af uit de schending van de artikelen 10, 11, 22, 22bis en 191 van de Grondwet, al dan niet in 

samenhang gelezen met de artikelen 3, 8 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met 

het algemeen beginsel van het hoger belang van het kind en van de verplichting maatregelen aan te nemen die in 

overeenstemming zijn met zijn hoger belang zoals in herinnering gebracht in artikel 22bis van de Grondwet, in 

artikel 3 van het Verdrag inzake de rechten van het kind, maar ook door het Hof van Justitie van de Europese 

Unie in zijn arrest C-540/03 van 27 juni 2006, ingevolge het beroep tot vernietiging ingesteld door het Europees 

Parlement tegen de aanneming van de richtlijn 2003/86/EG. 

 

 A.11.1.1.  In een eerste grief verwijten de verzoekende partijen de bestreden bepaling het gezin van de 

gezinshereniger wiens bestaansmiddelen afkomstig waren van de sociale bijstand automatisch van het voordeel 

van de gezinshereniging uit te sluiten en in geen enkele beoordelingsmarge te voorzien die het mogelijk maakt 

rekening te houden met het hoger belang van een minderjarige herenigde. Onder de gelding van het vroegere 

artikel 10bis van de wet van 15 december 1980 was de gezinshereniging van de minderjarige kinderen en de 

echtgenoot mogelijk, los van de inkomsten van de echtgenoot. Niet alleen is de volledige ontstentenis van 

beoordeling van de aanvraag tot gezinshereniging strijdig met het interne recht, zij is echter ook strijdig met de 

richtlijn 2003/86/EG, die, hoewel zij toelaat rekening te houden met de financiële situatie, in haar preambule 

wijst op de verplichting rekening te houden met het hoger belang van het kind. 

 

 A.11.1.2.  De Ministerraad is van mening dat uit de combinatie van artikel 22 van de Grondwet met 

artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens blijkt dat het recht op het privé- en gezinsleven 

kan worden beperkt voor zover de inmenging een wettig doel nastreeft en noodzakelijk is ten aanzien van en 

evenredig met dat doel. Hetgeen te dezen het geval is, aangezien de parlementaire voorbereiding van de 

bestreden bepaling bevestigt dat het noodzakelijk is de migratiestromen te beheersen, zowel in het belang van de 

vreemdeling als in het algemeen belang van het economische en sociale welzijn. De bestreden bepaling legt niet 

de verplichting op dat de persoon bij wie men zich wil voegen werk heeft, terwijl de werkloosheidsuitkeringen in 

aanmerking kunnen worden genomen voor zover de betrokken persoon aantoont dat hij werk zoekt. 

 

 A.11.2.1.  In een tweede grief stellen de verzoekende partijen vast dat geen rekening wordt gehouden met 

het inkomstencriterium wanneer een minderjarig kind zich alleen bij een van zijn ouders komt voegen zonder dat 

de aanvraag door de andere ouder wordt ingediend, ofwel omdat hij reeds in België verblijft, ofwel omdat hij in 

het land van herkomst blijft wonen. Dat verschil in behandeling is niet verantwoord ten aanzien van het 

grondrecht van een minderjarig kind om bij zijn beide ouders te wonen. 

 

 A.11.2.2.  De Ministerraad is van mening dat het aangeklaagde verschil in behandeling uitsluitend het 

gevolg is van het voorschrift van artikel 10bis, § 2, van de wet van 15 december 1980, gewijzigd bij artikel 3 van 

de wet van 8 juli 2011. Aangezien dat artikel niet het voorwerp heeft uitgemaakt van het verzoekschrift tot 

vernietiging, is die grief onontvankelijk. 

 

 A.11.2.3.  De verzoekende partijen antwoorden dat hoewel het waar is dat zij niet rechtstreeks artikel 3 

hebben geviseerd, dat zo is omdat dat artikel uitdrukkelijk verwijst naar artikel 2 van de wet, waarvan zij de 

vernietiging vorderen. 

 

 A.11.3.1.  Ten slotte wordt de bestreden bepaling verweten geen enkele afwijking toe te laten indien wordt 

erkend dat de vervoegde vreemdeling niet in staat is naar zijn land van herkomst terug te keren wegens de 

gezondheidsproblemen waaraan hij lijdt. Dat is echter niet het geval wanneer de vervoegde vreemdeling 

subsidiaire bescherming geniet of erkende vluchteling is. Door de wetgever wordt geen enkele verklaring voor 

dat verschil in behandeling gegeven. 

 

 A.11.3.2.  De Ministerraad betoogt eerst dat dergelijke elementen humanitaire omstandigheden vormen die 

men dient te doen gelden in het kader van artikel 9, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 en die in 

aanmerking kunnen worden genomen voor het verkrijgen van een visum voor lang verblijf, in voorkomend 

geval, met het oog op gezinshereniging. Dergelijke elementen vallen dus buiten het toepassingsgebied van de 

bestreden bepaling. 
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 II.  De regels inzake gezinshereniging die van toepassing zijn op de onderdanen van de Europese Unie 

 

 A.12.1.1.  In het verzoekschrift nr. 5354 is een tweeëntwintigste middel afgeleid uit de schending van de 

artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 3, lid 2, onder b), van de 

richtlijn 2004/38/EG. Het vordert de vernietiging van artikel 8 van de bestreden wet in zoverre het het tweede lid 

in artikel 40bis, § 2, van de wet van 15 december 1980 vervangt. 

 

 Artikel 40bis, § 2, tweede lid, c), van de wet van 15 december 1980 vereist dat om als familieleden van een 

Europees burger te worden beschouwd, de partners die overeenkomstig een wet verbonden zijn door een 

geregistreerd partnerschap beiden ouder zijn dan 21 jaar. Artikel 3, lid 2, onder b), van de richtlijn 2004/38/EG 

bepaalt echter dat het gastland, overeenkomstig zijn nationaal recht, binnenkomst en verblijf vergemakkelijkt 

van de partner met wie de burger van de Unie een deugdelijk bewezen duurzame relatie heeft. 

 

 Volgens de verzoekende partijen doet het voormelde artikel 40bis een discriminatie ontstaan onder partners 

van een Europese burger die met hem een deugdelijk bewezen duurzame relatie hebben, aangezien beide 

partners die ouder zijn dan 21 jaar, legaal in België zullen kunnen verblijven, terwijl zij, indien minstens een van 

beide partners jonger is dan 21 jaar, dat niet zullen kunnen, terwijl in de richtlijn geen onderscheid wordt 

gemaakt naargelang de partners ouder of jonger zijn dan 21 jaar. 

 

 De verzoekende partijen betogen dat door een leeftijdsvoorwaarde op te leggen waarin niet is voorzien bij 

de richtlijn, de wetgever niet de nodige maatregelen heeft genomen om de binnenkomst en het verblijf op het 

grondgebied te vergemakkelijken van alle personen die onder het toepassingsgebied vallen van artikel 3, lid 2, 

van de richtlijn, maar enkel van een gedeelte van hen, namelijk de partners wanneer beiden ouder zijn dan 

21 jaar. In ondergeschikte orde verzoeken zij het Hof een aldus geformuleerde prejudiciële vraag te stellen aan 

het Hof van Justitie van de Europese Unie : 

 

 « Laat, met het doel de schijnsituaties of de gedwongen huwelijken te vermijden, artikel 3, lid 2, onder b), 

van de richtlijn 2004/38/EG de lidstaten toe de partners de verplichting op te leggen dat zij beiden ouder zijn dan 

eenentwintig jaar op het ogenblik waarop de partner die onderdaan is van een derde land een aanvraag tot 

gezinshereniging indient ? ». 

 

 Bovendien maakt de mogelijkheid een verblijfsaanvraag in te dienen op grond van artikel 9 van de wet van 

15 december 1980 het niet mogelijk te besluiten dat er geen discriminatie is. De discretionaire bevoegdheid van 

de minister en het gebrek aan garantie ten aanzien van het resultaat en de termijn van de aanvraag zijn 

onverenigbaar met de verplichting de binnenkomst en het verblijf te vergemakkelijken van de in de richtlijn 

beoogde categorie van vreemdelingen. 

 

 De bepaling roept ook een discriminatie in het leven tussen de partner van een Europese burger en de 

partner van een vreemdeling die tot een onbeperkt verblijf in België is toegelaten. In dat laatste geval, immers, 

bepaalt artikel 10, § 1, eerste lid, 5°, van de wet van 15 december 1980 dat de minimumleeftijd van de partners 

tot achttien jaar wordt teruggebracht, wanneer de partners het bewijs kunnen leveren dat zij, vóór de aankomst 

van de vreemdeling die vervoegd wordt in België, reeds ten minste een jaar samengewoond hebben, en in die 

uitzondering is niet voorzien ten gunste van de burger van de Unie en zijn partner. 

 

 Bij het recht van de Unie is het streng verboden dat de burgers van de Unie en hun familieleden die zich 

verplaatsen ongunstiger worden behandeld dan de onderdanen van derde landen. 

 

 De verzoekende partijen zijn van mening dat de voorwaarden die aan de partners zijn opgelegd, in het 

bijzonder die met betrekking tot het duurzame karakter van de relatie (artikel 40bis, § 2, tweede lid, a)), de 

artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 3, lid 2, onder b), van de richtlijn, 

schenden in zoverre zij verwijzen naar een minder uitgebreide opvatting van het partnerschap dan die welke in 

de richtlijn is bepaald en door de Commissie uitdrukkelijk is geformuleerd in haar mededeling van 2 juli 2009. 

Hetzelfde geldt voor artikel 40bis, § 2, 2°, van de wet van 15 december 1980 in zoverre het de verplichting 

oplegt dat de partners zijn verbonden door een geregistreerd partnerschap. De wetgever vermocht niet af te 

wijken van de definitie die de Europese Commissie aan de term « partner » heeft gegeven, a fortiori in situaties 

waarin de beide partners niet zijn verbonden door een geregistreerd partnerschap maar, bijvoorbeeld, een 

gemeenschappelijk kind hebben. In ondergeschikte orde wensen de verzoekende partijen dat aan het Hof van 

Justitie van de Europese Unie twee in de volgende bewoordingen geformuleerde vragen worden gesteld : 
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 « Laat artikel 3, lid 2, onder b), van de richtlijn 2004/38/EG de Lid-Staten toe slechts de binnenkomst en 

het verblijf te vergemakkelijken van alleen de partners die hun relatie officieel hebben bekrachtigd 

overeenkomstig een wet, of legt het integendeel de verplichting op alle partners te begunstigen, zonder te letten 

op het officiële karakter van hun verbintenis ? »; 

 

 « Laat artikel 3, lid 2, onder b), van de richtlijn 2004/38/EG de Lid-Staten toe slechts de binnenkomst en 

het verblijf te vergemakkelijken van alleen de partners die aan de volgende voorwaarden voldoen : 

 

 a)  bewijzen een naar behoren geattesteerde duurzame en stabiele partnerrelatie te onderhouden. Het 

duurzame en stabiele karakter van deze relatie is aangetoond : 

 

 -  indien de partners bewijzen gedurende minstens één jaar, voorafgaand aan de aanvraag, onafgebroken in 

België of een ander land te hebben samengewoond; 

 

 -  ofwel indien de partners bewijzen dat zij elkaar sedert ten minste twee jaar, voorafgaand aan de aanvraag, 

kennen en het bewijs leveren dat zij regelmatig, telefonisch, via briefwisseling of elektronische berichten met 

elkaar contact onderhielden en dat zij elkaar in de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag drie maal ontmoet 

hebben en dat deze ontmoetingen in totaal 45 of meer dagen betreffen; 

 

 -  ofwel indien de partners een gemeenschappelijk kind hebben; 

 

 b)  met elkaar komen samenleven; 

 

 c)  beiden ouder zijn dan eenentwintig jaar; 

 

 d)  ongehuwd zijn en geen duurzame en stabiele partnerrelatie hebben met een andere persoon; 

 

 e)  geen personen zijn bedoeld in de artikelen 161 tot 163 van het Burgerlijk Wetboek; 

 

 f)  ten aanzien van geen van beiden een beslissing werd genomen op grond van artikel 167 van het 

Burgerlijk Wetboek en zulks voor zover de beslissing of de nietigheid kracht van gewijsde heeft verkregen ? ». 

 

 A.12.1.2.  De Ministerraad erkent dat een leeftijdsvoorwaarde niet uitdrukkelijk door de richtlijn is 

toegestaan. Dat betekent daarom niet dat zij verboden zou zijn. Hij merkt op dat de Europese wetgever de 

lidstaten uitdrukkelijk heeft toegestaan een leeftijdsvoorwaarde vast te leggen voor het recht op gezinshereniging 

waarover de onderdanen van derde landen beschikken die legaal op het grondgebied van de lidstaten verblijven 

(artikel 4, lid 5, van de richtlijn 2003/86/EG). De Belgische wetgever heeft dus, zoals de Europese wetgever had 

gedaan voor het recht op gezinshereniging waarover de onderdanen van derde landen beschikken die legaal op 

het grondgebied van de lidstaten verblijven, in die aangelegenheid de misbruiken en inzonderheid de 

schijnsamenwoningen willen bestrijden. 

 

 Ten aanzien van het verschil in behandeling tussen de partners die ouder zijn dan 21 jaar en die welke 

jonger zijn dan 21 jaar, is het gemaakte onderscheid verantwoord door de doelstelling van de wetgever die erin 

bestaat gedwongen partnerschappen of schijnpartnerschappen te vermijden. Het nagestreefde doel is een wettig 

en redelijk doel en de middelen om het te bereiken zijn relevant. 

 

 Bovendien, wanneer de partners niet beiden de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt, heeft de partner die tot 

een verblijf op het Belgische grondgebied wenst te worden gemachtigd steeds de mogelijkheid te vragen tot een 

verblijf te worden gemachtigd op grond van artikel 9 van de wet van 15 december 1980 en de Staat zal bijgevolg 

rekening dienen te houden met artikel 3, lid 2, van de richtlijn. 

 

 Ten slotte, zo meent de Ministerraad, heeft een uitzondering zoals die waarin is voorzien bij artikel 10, § 1, 

eerste lid, 5°, van de wet van 15 december 1980, geen reden van bestaan voor de echtgenoot van de Europese 

burger. Het is immers geen situatie die vergelijkbaar is met die van de onderdanen van een derde land die ertoe 

gemachtigd zijn voor onbeperkte duur op het Belgische grondgebied te verblijven. Die laatsten zijn terecht 

bevoorrecht gezien hun bijzondere situatie en het feit dat zij onbeperkt tot een verblijf zijn gemachtigd. Wat er 

ook van zij, het verschil in behandeling berust op een objectief criterium en het gemaakte onderscheid is 

verantwoord door de doelstelling van de wetgever. 
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 A.12.2.  Een drieëntwintigste middel in de zaak nr. 5354 is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 

11, 191 en 22 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor 

de rechten van de mens. Het vordert de vernietiging van artikel 8 van de bestreden wet in zoverre het het tweede 

lid in artikel 40bis, § 2, van de wet van 15 december 1980 vervangt. 

 

 De verzoekende partijen, net als de Ministerraad, verwijzen naar de argumentatie die zij hebben uiteengezet 

met betrekking tot het tweede middel van het verzoekschrift tot vernietiging (A.9.2.1 en A.9.2.2). 

 

 A.12.3.1.  Een vierentwintigste middel in de zaak nr. 5354 is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 

11 en 191 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 3, lid 2, onder a), van de 

richtlijn 2004/38/EG. Het vordert de vernietiging van artikel 8 van de bestreden wet in zoverre het artikel 40bis 

van de wet van 15 december 1980 vervangt. 

 

 De verzoekende partijen stellen dat aangezien artikel 40bis het enige artikel in de wet van 15 december 

1980 is dat de begunstigde familieleden van burgers van de Unie omschrijft, het in dat artikel is dat artikel 3, 

lid 2, onder a), van de richtlijn 2004/38/EG had moeten worden omgezet. Zodoende behandelt het nieuwe 

artikel 40bis van de wet van 15 december 1980 de gemeenrechtelijke vreemdeling en niet onder de definitie van 

artikel 2, punt 2), van de richtlijn vallende familieleden, ongeacht hun nationaliteit, die in het land van herkomst 

ten laste zijn van of inwonen bij de burger van de Unie die het verblijfsrecht in eerste instantie geniet, of die 

vanwege ernstige gezondheidsredenen een persoonlijke verzorging door de burger van de Unie strikt behoeven, 

op dezelfde wijze, en zulks terwijl artikel 3, lid 2, onder a), van de richtlijn de verplichting oplegt om de 

binnenkomst en het verblijf van de tweede categorie van personen te vergemakkelijken. 

 

 De verzoekende partijen wijzen erop dat uit het advies van advocaat-generaal Bot (27 maart 2012, C-83/11, 

Rahman e.a.) blijkt dat het voormelde artikel 3, lid 2, onder a), rechtstreekse werking heeft. Zij halen een 

uittreksel uit het door het Hof gewezen arrest nr. 5/2004 van 14 januari 2004 aan en stellen dat op dezelfde wijze 

artikel 8 van de bestreden wet dient te worden vernietigd in zoverre het het in artikel 3, lid 2, onder a), van de 

richtlijn 2004/38/EG beoogde familielid van de werkingssfeer van artikel 40bis van de wet van 15 december 

1980 uitsluit. 

 

 A.12.3.2.  De Ministerraad antwoordt dat in de conclusies die hij heeft neergelegd in de voormelde 

hangende zaak Rahman e.a. voor het Hof van Justitie van de Europese Unie, advocaat-generaal Bot ervan uitgaat 

dat artikel 3, lid 2, van de richtlijn rechtstreekse werking heeft. Indien men ervan zou moeten uitgaan dat die 

bepaling geen rechtstreekse werking heeft, zou dat daarentegen betekenen dat aangezien zij onnauwkeurig is, 

men de Belgische wetgever niet het verwijt zou kunnen maken haar niet te hebben omgezet. In het 

tegenovergestelde geval, indien de Belgische wetgever haar had moeten omzetten, zou het gaan om een buiten 

de getoetste norm gelegen lacune in de wetgeving die alleen de wetgever zou kunnen verhelpen. In zoverre het in 

het door de verzoekende partijen aangehaalde arrest ging om een binnen de getoetste bepaling gelegen lacune en 

niet om een eenvoudige lacune zoals te dezen, is dat arrest niet relevant. 

 

 A.12.4.1.  Een vijfentwintigste middel in de zaak nr. 5354 is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 

11 en 191 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 2 en 3 van de 

richtlijn 2004/38/EG. Het vordert de vernietiging van artikel 8 van de bestreden wet in zoverre het het 

artikel 40bis van de wet van 15 december 1980 vervangt. 

 

 De verzoekende partijen leggen uit dat de wet van 15 december 1980 twee artikelen wijdt aan de definitie 

van de begunstigden van de richtlijn 2004/38/EG, namelijk de artikelen 40 en 40bis, en dat zij vervolgens, in 

artikel 40ter, het bijzondere geval regelt van de familieleden van Belgen door slechts een deel van de 

gunstregeling van de richtlijn 2004/38/EG op hen toe te passen. Zij stellen dat sommige Belgen daadwerkelijke 

begunstigden zijn in de volle zin van de richtlijn 2004/38/EG. 

 

 Volgens de verzoekende partijen schendt het uitsluiten, bij artikel 40bis van de wet, van de Belgen en hun 

familieleden die zich binnen de Europese Unie hebben verplaatst, ongeacht of zij dat fysiek of virtueel hebben 

gedaan, de artikelen 2 en 3 van de richtlijn 2004/38/EG, zodat dat artikel de niet-Belgische burgers van de Unie 

en hun familieleden, enerzijds, en de Belgische burgers die zich in de Europese Unie hebben verplaatst en hun 

familieleden, anderzijds, verschillend behandelt. Terwijl beide categorieën de bij de richtlijn gewaarborgde 

rechten en vrijheden moeten genieten, ontzegt de wet die rechten en vrijheden aan de tweede categorie van 

personen. 
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 A.12.4.2.  De Ministerraad antwoordt dat de Belgen en hun familieleden die in België wonen nooit het 

voordeel van de richtlijn 2004/38/EG kunnen aanvoeren, zelfs indien zij vooraf hun recht van vrij verkeer 

hebben uitgeoefend, aangezien de richtlijn slechts van toepassing is ten aanzien van « iedere burger van de Unie 

die zich begeeft naar of verblijft in een andere lidstaat dan die waarvan hij de nationaliteit bezit ». 

 

 Volgens de Ministerraad zou de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie niet van 

toepassing kunnen zijn op de Belgen en/of hun familie die in België wonen, zelfs indien de eersten 

daadwerkelijk gebruik hebben gemaakt van hun recht op vrij verkeer. In elk geval zijn de twee beoogde 

categorieën van personen niet vergelijkbaar, waaruit volgt dat geen enkel verschil in behandeling op geldige 

wijze zou kunnen worden aangevoerd. 

 

 A.12.5.1.  Een zevenendertigste middel in de zaak nr. 5354 is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 

11 en 191 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 5, lid 2, en 10, lid 1, van de 

richtlijn 2004/38/EG. Het vordert de vernietiging van artikel 10 van de bestreden wet in zoverre het paragraaf 1 

in artikel 42 van de wet van 15 december 1980 vervangt. 

 

 De aangelegenheid van de termijnen waarbinnen een aanvraag tot gezinshereniging moet worden 

behandeld, is reeds onderzocht door het Hof, dat in de arresten nrs. 128/2010 van 4 november 2010 en 12/2011 

van 27 januari 2011 heeft geoordeeld dat er in dat opzicht een lacune in de wetgeving is. De verzoekende 

partijen zijn van mening dat de bestreden bepaling die lacune niet verhelpt en dat zij de artikelen 5, lid 2, en 10, 

lid 1, van de richtlijn 2004/38/EG gebrekkig omzet. De waarborg met betrekking tot de termijnen voor de 

behandeling van de aanvraag waarin is voorzien in artikel 42 van de wet geldt immers enkel voor de aanvragen 

tot gezinshereniging die in België zijn ingediend. Bijgevolg zal het familielid van een burger van de Unie dat de 

gezinshereniging aanvraagt, de waarborg hebben dat het zo snel mogelijk en ten laatste binnen een termijn van 

zes maanden een antwoord zal krijgen indien het zijn aanvraag vanuit België indient, terwijl hetzelfde familielid 

geen enkele waarborg zal hebben wat betreft de termijn waarbinnen de beslissing zal worden genomen indien het 

om de gezinshereniging verzoekt via een visumaanvraag. Dezelfde bepaling heeft tot gevolg dat het familielid 

van een burger van de Unie dat een inreisvisumaanvraag in de zin van artikel 5, lid 2, indient, op dezelfde wijze 

zal worden behandeld als eender welke vreemdeling die een visum « kort verblijf » aanvraagt om zich naar 

België te begeven, terwijl artikel 5, lid 2, van de richtlijn de verplichting oplegt om het familielid van een burger 

van de Unie bijzondere waarborgen te laten genieten, waarin de bestreden bepaling niet voorziet. 

 

 In ondergeschikte orde zijn de verzoekende partijen van mening dat indien het nieuwe artikel 42, § 1, van 

de wet in die zin zou moeten worden gelezen dat het de visumaanvragen beoogt, die bepaling de artikelen 10, 11 

en 191 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 10, lid 1, van de richtlijn 2004/38/EG, zou 

schenden in zoverre het familielid van een burger van de Unie dat een aanvraag tot gezinshereniging indient via 

een Belgische diplomatieke of consulaire post, meer dan zes maanden na het indienen van zijn aanvraag zal 

moeten wachten alvorens een identiteitskaart van familielid van een burger van de Unie uitgereikt te krijgen, 

terwijl hetzelfde familielid dat dezelfde aanvraag indient bij een Belgisch gemeentebestuur, een dergelijke 

identiteitskaart binnen een termijn van zes maanden uitgereikt zal krijgen, terwijl in artikel 10, lid 1, van de 

richtlijn 2004/38/EG geen onderscheid wordt gemaakt noch toegestaan naar gelang van de wijze van indiening 

van de aanvraag. 

 

 In hun memorie van antwoord stellen de verzoekende partijen dat de door de Ministerraad voorgestelde 

verzoenende lezing de in het middel beoogde bepalingen blijft schenden in zoverre zij in de meeste situaties 

waarin de aanvraag bij een diplomatieke post zal zijn ingediend, in de praktijk met zich zal meebrengen dat de 

« verblijfskaart van familielid van een burger van de Unie » zal worden uitgereikt na de bij het voormelde 

artikel 10, lid 1, van de richtlijn opgelegde termijn van zes maanden. Zij vragen evenwel aan het Hof akte 

daarvan te nemen en te zeggen voor recht : 

 

 « Het nieuwe artikel 42, § 1, van de wet van 15 december 1980 moet in die zin worden geïnterpreteerd dat 

het van toepassing is op alle aanvragen tot gezinshereniging, ongeacht of zij worden ingediend bij het 

gemeentebestuur dan wel bij de Belgische diplomatieke post in het land van herkomst ». 

 

 A.12.5.2.  De Ministerraad antwoordt dat door artikel 42, § 1, in de wet van 15 december 1980 in te 

voegen, de wetgever het feit heeft willen verhelpen dat de artikelen 40 en volgende geen termijn bepaalden om 

uitspraak te doen over de op grond van die bepalingen ingediende aanvragen tot gezinshereniging, in 

tegenstelling met de artikelen 10 en volgende van de wet, die een termijn bepaalden voor de op grond van die 

bepalingen ingediende aanvragen. 
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 Hoewel artikel 42, § 1, verwijst naar paragraaf 4, tweede lid, dat de aanvragen beoogt die zijn ingediend bij 

het gemeentebestuur van de plaats waar de vreemdeling verblijft, dient die bepaling in die zin te worden 

geïnterpreteerd dat zij van toepassing is op de aanvragen tot gezinshereniging, ongeacht of zij zijn ingediend bij 

het gemeentebestuur dan wel bij de Belgische diplomatieke post in het land van herkomst. Dat is trouwens de 

interpretatie die de Dienst Vreemdelingenzaken aan die bepaling geeft. De Dienst Vreemdelingenzaken past de 

maximumtermijn van zes maanden immers toe op de aanvragen tot gezinshereniging die zijn ingediend op grond 

van de artikelen 40 en volgende, ongeacht de plaats waar zij zijn ingediend. 

 

 Die interpretatie schendt de in het middel aangevoerde bepalingen niet. De vreemdeling die een aanvraag 

tot gezinshereniging indient in het land van herkomst krijgt, in geval van positieve beslissing, immers, zo 

onderstreept de Ministerraad, een visum lang verblijf (visum D) uitgereikt en bij zijn aankomst op het Belgische 

grondgebied overhandigt het gemeentebestuur hem een identiteitskaart van familielid van een burger van de 

Unie. Aldus is de vreemdeling in geval van gunstige beslissing, ongeacht of de aanvraag is ingediend in België 

dan wel vanuit het land van herkomst, gemachtigd tot een verblijf op het Belgische grondgebied. Die beide 

categorieën van personen worden dus niet wezenlijk verschillend behandeld. In elk geval is het verschil in 

behandeling verantwoord door het feit dat de categorieën van personen zich niet in een vergelijkbare situatie 

bevinden in zoverre een van hen zich niet op het Belgische grondgebied bevindt. 

 

 Indien, zoals de verzoekende partijen stellen, de Belgische wetgever artikel 5, lid 2, van de 

richtlijn 2004/38/EG in Belgisch recht had moeten omzetten, zou dat niet de ongrondwettigheid van de getoetste 

norm met zich kunnen meebrengen. Het zou dan immers gaan om een buiten de getoetste norm gelegen lacune in 

de wetgeving die alleen de wetgever zou kunnen verhelpen. 

 

 A.12.6.1.  Een achtendertigste middel in de zaak nr. 5354 is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 

11 en 191 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 16 en 17 van de 

richtlijn 2004/38/EG. Het vordert de vernietiging van artikel 11 van de bestreden wet in zoverre het artikel 42ter 

van de wet van 15 december 1980 vervangt. 

 

 De verzoekende partijen zijn van mening dat in de voormelde bepaling de bewoordingen van de voormelde 

richtlijn niet in acht worden genomen, die erin voorziet dat de Europese burgers een duurzaam verblijfsrecht 

verwerven na gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar legaal op het grondgebied van het gastland te 

hebben verbleven. Het begrip « erkenning van het verblijfsrecht » dat in artikel 42ter van de wet wordt 

vastgesteld als aanvang van de termijn waardoor de mogelijkheid voor de Staat kan worden bepaald om een 

einde te maken aan het verblijfsrecht, is een begrip dat niet eigen is aan de richtlijn 2004/38/EG. De genomen 

beslissingen inzake verblijfsrecht hebben immers een declaratief karakter, waarbij de verzoekende partijen de 

rechtspraak in dat verband aanhalen. 

 

 Er kan niet worden uitgesloten dat de erkenning van het verblijfsrecht niet na een termijn van zes maanden 

plaatsvindt, maar na een lange termijn gedurende welke het verblijfsrecht zou zijn geweigerd, alvorens te worden 

erkend na een procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en zelfs voor de Raad van State. Aldus 

biedt, volgens de verzoekende partijen, artikel 42ter van de wet de Belgische Staat de mogelijkheid meer dan vijf 

jaar na het indienen van de aanvraag een einde te maken aan het verblijfsrecht, in strijd met artikel 16, lid 1, van 

de richtlijn 2004/38/EG. 

 

 Aldus behandelt de bestreden bepaling de burger van de Unie of zijn familielid die zich in een van de in het 

nieuwe artikel 42ter, § 1, van de wet van 15 december 1980 bedoelde situaties bevinden en sedert minder dan 

vijf jaar ononderbroken op het Belgische grondgebied verblijven, enerzijds, en de burger van de Unie of zijn 

familielid die zich in dezelfde situatie bevinden maar sedert meer dan vijf jaar op het Belgische grondgebied 

verblijven, anderzijds, op dezelfde wijze door de Staat de mogelijkheid te bieden een einde te maken aan het 

verblijf van beide categorieën van personen terwijl artikel 16, lid 1, van de richtlijn 2004/38/EG dat enkel in het 

eerste geval toelaat. 

 

 Om dezelfde redenen schendt artikel 42ter van de wet de artikelen 16 en 17 van de richtlijn 2004/38/EG, 

zoals omgezet bij de artikelen 42quinquies en 42sexies van de wet van 15 december 1980. De 

artikelen 42quinquies en 42sexies verlenen de burger van de Unie en zijn familielid na twee of drie jaar 

ononderbroken verblijf in België, naargelang van het geval, een duurzaam verblijfsrecht (en niet na vijf jaar 

zoals bepaald in de richtlijn). 
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 De bestreden bepaling maakt het echter mogelijk een einde te maken zowel aan het verblijfsrecht van de 

burger van de Unie of van zijn familielid die sedert minder dan twee of drie jaar ononderbroken in België 

verblijven als aan het verblijfsrecht van dezelfde burger van de Unie of van zijn familielid die sedert meer dan 

twee of drie jaar ononderbroken in België verblijven, en zulks terwijl de artikelen 16 en 17 van de richtlijn 

2004/38/EG, zoals zij in Belgisch recht zijn omgezet, enkel in het eerste geval toelaten een einde te maken aan 

het verblijfsrecht. 

 

 De verzoekende partijen herinneren eraan dat in België het duurzame verblijfsrecht automatisch wordt 

verworven na twee of drie jaar verblijf, terwijl de bestreden bepaling het mogelijk maakt het duurzame 

verblijfsrecht in te trekken binnen de drie jaar die volgt op de « erkenning » van dat recht. 

 

 Ten slotte verwijten de verzoekende partijen de wetgever dat hij de familieleden van alle Europese burgers 

en de familieleden van de studenten, op wie, in de gevallen bedoeld in artikel 42ter, § 1, eerste lid, 2° en 3°, van 

de wet van 15 december 1980, de bepalingen van artikel 42ter niet van toepassing zijn wanneer die kinderen in 

een onderwijsinstelling zijn ingeschreven, verschillend behandelt. 

 

 A.12.6.2.  De Ministerraad gaat ervan uit dat artikel 16, lid 1, van de richtlijn enkel de burger van de Unie 

beoogt, in tegenstelling met de in het middel aangevoerde bepaling. Dat middel zou dus onontvankelijk zijn. 

 

 Ten gronde antwoordt de Ministerraad dat de wetgever twee verschillende categorieën van personen 

verschillend heeft behandeld, namelijk diegenen die het duurzame verblijfsrecht hebben verkregen en de anderen 

die het nog niet hebben verkregen. 

 

 De familieleden van de andere categorieën van burgers van de Unie dan de studenten worden anders 

behandeld dan de familieleden van de student, want de eersten verkrijgen een duurzaam verblijfsrecht na drie 

jaar ononderbroken verblijf op het Belgische grondgebied. Overeenkomstig artikel 42quinquies verwerven de 

student en zijn familieleden pas na vijf jaar een duurzaam verblijfsrecht. Die categorieën van personen zijn dus 

niet vergelijkbaar. Bijgevolg is het feit dat zij verschillend worden behandeld niet onverenigbaar met de in het 

middel vermelde bepalingen.  

 

 A.12.7.1.  Een negenendertigste middel in de zaak nr. 5354 is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 

11 en 191 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 2, lid 2, onder a) en b), 3, lid 2, 

onder b), en 13 van de richtlijn 2004/38/EG. Het vordert de vernietiging van artikel 11 van de bestreden wet in 

zoverre het een 4° invoegt in artikel 42ter, § 1, eerste lid, van de wet van 15 december 1980. 

 

 Artikel 42ter, § 1, eerste lid, 4°, van de wet maakt het de Staat immers mogelijk een einde te maken aan het 

verblijf van de echtgenoot of de partner wanneer er geen gezamenlijke vestiging meer is, en van de uit de echt 

gescheiden echtgenoot van de Europese burger, terwijl de richtlijn het enkel in het laatste geval mogelijk maakt 

een einde te maken aan het verblijfsrecht van die familieleden. 

 

 In hun memorie van antwoord stellen de verzoekende partijen dat zij uitdrukkelijk hebben aangegeven in 

welk opzicht de in de tekst van het middel beoogde bepalingen zouden zijn geschonden. Zij blijven erbij dat de 

in het geding zijnde bepaling een verkeerde omzetting van de richtlijn vormt en stellen dat het niet aan hen is om 

aan de wetgever andere formuleringen te suggereren die meer verenigbaar zouden zijn met het recht van de 

Unie. 

 

 A.12.7.2.  De Ministerraad antwoordt dat het middel niet gegrond is wegens het feit dat de bestreden 

bepaling, waarvan hij in herinnering brengt dat de ratio legis de strijd tegen de talrijke misbruiken is, het 

mogelijk maakt die doelstelling te bereiken en volkomen evenredig is. Een vernietiging van de bestreden norm 

zou de strijd tegen schijnhuwelijken en valse partnerschappen ten zeerste bemoeilijken. 

 

 A.12.8.1.  Een veertigste middel en een drieënveertigste middel in de zaak nr. 5354 zijn afgeleid uit de 

schending van de artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 14, 

lid 2, tweede alinea, van de richtlijn 2004/38/EG. Zij vorderen de vernietiging van artikel 11 van de bestreden 

wet in zoverre het paragraaf 3 in artikel 42ter van de wet van 15 december 1980 vervangt, alsook de vernietiging 

van artikel 12 in zoverre het paragraaf 5 in artikel 42quater van dezelfde wet vervangt. 

 

 De bestreden bepalingen gebruiken ruimere bewoordingen dan die van de voormelde richtlijn om controles 

door de politie mogelijk te maken. Een dergelijke machtiging doet het evenwicht teniet tussen de eerbiediging 

van het privéleven en de noodzaak voor de Staat om de toepassing van de richtlijn te controleren, zodat de wet 
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de burger of zijn familielid over wie de administratie twijfels heeft op grond van objectieve elementen met 

betrekking tot het behoud van de voorwaarden van zijn verblijfsrecht en dezelfde burger of zijn familielid over 

wie de administratie geen twijfels heeft op grond van dergelijke objectieve elementen, op dezelfde wijze 

behandelt, terwijl artikel 14, lid 2, van de richtlijn 2004/38/EG de verplichting oplegt om beide situaties 

verschillend te behandelen, waarbij de controle enkel voor de eerste categorie van personen kan plaatsvinden. 

 

 In hun memorie van antwoord stellen de verzoekende partijen dat zij zich bij de Ministerraad aansluiten in 

de vaststelling dat de praktische toepassing van de bestreden bepaling problemen zou kunnen doen rijzen. Zij 

gaan ervan uit dat die problemen het rechtstreekse gevolg zijn van de te onnauwkeurige afbakening van de 

bevoegdheid van de administratie door de wet. Bovendien zien zij niet in welke gepaste beroepen het mogelijk 

zullen maken het nadeel te herstellen dat wordt veroorzaakt door een controle die niet in overeenstemming is met 

de in het middel beoogde bepalingen. Ten slotte en in ondergeschikte orde vragen de verzoekende partijen aan 

het Hof om aan het Hof van Justitie van de Europese Unie een prejudiciële vraag te stellen over de 

verenigbaarheid van die bepaling met artikel 14, lid 2, van de richtlijn 2004/38/EG. 

 

 A.12.8.2.  De Ministerraad herinnert eraan dat uit de parlementaire voorbereiding van de wet blijkt dat de 

door de politie verrichte controle niet stelselmatig zal geschieden en dat de aangevoerde discriminatie in elk 

geval haar oorsprong niet in de bestreden bepalingen vindt, maar in de toepassing die ervan zal kunnen worden 

gemaakt. Bovendien kan de administratie nooit willekeurig gebruik maken van de bevoegdheden die haar zijn 

verleend. 

 

 A.12.9.1.  Een eenenveertigste middel in de zaak nr. 5354 is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 

11 en 191 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 2, lid 2, onder a) en b), 3, lid 2, 

onder b), 13, 14, lid 2, tweede alinea, 16 en 17 van de richtlijn 2004/38/EG. Het vordert de vernietiging van 

artikel 12 van de bestreden wet in zoverre het artikel 42quater van de wet van 15 december 1980 vervangt. 

 

 De verzoekende partijen verwijzen naar hun uiteenzetting met betrekking tot het achtendertigste en het 

negenendertigste middel van het beroep tot vernietiging. 

 

 A.12.9.2.  De Ministerraad doet hetzelfde.  

 

 A.12.10.1.  Een tweeënveertigste middel in de zaak nr. 5354 is afgeleid uit de schending van de 

artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 13, lid 2, onder c), van de 

richtlijn 2004/38/EG, met artikel 15, lid 3, van de richtlijn 2003/86/EG en met het doeltreffendheidsbeginsel. Het 

vordert de vernietiging van artikel 12 van de bestreden wet in zoverre het het 4° in artikel 42quater, § 4, van de 

wet van 15 december 1980 vervangt. 

 

 De verzoekende partijen merken op dat de bestreden bepaling het voorschrift van het nieuwe artikel 11, § 2, 

vierde lid, van de wet van 15 december 1980 bijna letterlijk herhaalt en de in het veertiende middel van het 

verzoekschrift tot vernietiging uiteengezette ongrondwettigheden ervan overneemt (A.9.14.1 en A.9.14.3). 

 

 A.12.10.2.  De Ministerraad verwijst naar zijn in A.9.14.2 samengevatte uiteenzetting. 

 

 

 III.  De op de Belgen toepasselijke regels betreffende de gezinshereniging 

 

 A.  Algemeen 

 

 A.13.1.1.  In het verzoekschrift nr. 5354 is een zesentwintigste middel afgeleid uit de schending van 

artikel 191 van de Grondwet dat strekt tot de vernietiging van artikel 9 van de bestreden wet, in zoverre het 

artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 vervangt. Het onderwerp ervan is in hoofdzaak hetzelfde als dat 

van het eerste middel in de samengevoegde beroepen nrs. 5355, 5356, 5357, 5358, 5360 en 5361. 

 

 De verzoekende partijen voeren aan dat de nieuwe versie van artikel 40ter van de wet twee belangrijke 

beperkingen van het recht op gezinshereniging bevat, namelijk, enerzijds, de afschaffing van het recht op 

gezinshereniging voor de bloedverwanten in de opgaande lijn van Belgen en, anderzijds, de toevoeging van de 

voorwaarden die zijn overgenomen van die waarin de artikelen 10 en 10bis van de wet van 15 december 1980 

voorzien. Die beperkingen brengen een verschil in behandeling teweeg tussen de Belgen en de Europese burgers. 

Volgens artikel 191 van de Grondwet kunnen de vreemdelingen niet ongunstiger worden behandeld dan de 
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Belgen, behoudens de bij de wet bepaalde uitzonderingen. A contrario kunnen de Belgen niet ongunstiger 

worden behandeld dan de vreemdelingen, ook al voorziet een wet in die ongunstigere behandeling. 

 

 In die hypothese is het niet nodig de vraag te analyseren of dat verschil in behandeling al dan niet in 

overeenstemming is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet : op zich is dat verschil verboden bij artikel 191 

van de Grondwet. De vergelijkbaarheidstest is niet vereist bij artikel 191 van de Grondwet, maar uitsluitend bij 

de artikelen 10 en 11 ervan. 

 

 A.13.1.2.  De Ministerraad is van mening dat de verzoekende partijen aan artikel 191 van de Grondwet een 

interpretatie geven die het niet heeft, interpretatie die het Hof overigens nooit aan die bepaling heeft gegeven. 

Bovendien beperken de verzoekende partijen de soevereiniteit van de Belgische Staat in grote mate door te 

beschouwen dat die bepaling op zich het aangevoerde verschil in behandeling tussen de Belgen en de Europese 

burgers verbiedt. 

 

 A.13.2.1.  Een zevenentwintigste middel in de zaak nr. 5354 is afgeleid uit de schending van de 

artikelen 10, 11
 
en 191 van de Grondwet en beoogt de vernietiging van artikel 9 van de bestreden wet. 

 

 De verzoekende partijen voeren aan dat de kinderen, echtgenoten en partners van de Belgische onderdanen 

die in België leven, door inkomensvoorwaarden te worden opgelegd, minder goed worden behandeld dan 

dezelfde familieleden van de vluchtelingen en de personen die in België wonen en de subsidiaire bescherming 

genieten, die van die voorwaarden zijn vrijgesteld, wanneer de gezinshereniging wordt aangevraagd in het jaar 

van hun erkenning. 

 

 In hun memorie van antwoord verklaren zij dat hun kritiek betrekking heeft op het feit dat de bestreden 

bepaling de status van de eigen onderdanen minder gunstig maakt dan die van die vreemdelingen. Zij erkennen 

dat de beoogde vreemdelingen zich in een zeer bijzondere situatie bevinden. Zij wijzen overigens erop dat een 

vluchteling geen belang erbij heeft de Belgische nationaliteit aan te vragen teneinde zijn recht op 

gezinshereniging te vrijwaren, zodat de bestreden bepaling in strijd is met artikel 34 van het Verdrag van 

Genève. Het voorbeeld van de vluchteling die de Belgische nationaliteit verkrijgt, is niet uitzonderlijk en het 

volstaat dat de vluchteling is erkend na afloop van een lange asielprocedure, dat hij een keuze van nationaliteit 

heeft gedaan naar aanleiding van een huwelijk met een Belgische onderdaan, of nog, dat de Staat, 

overeenkomstig zijn conventionele verplichtingen, de naturalisatie snel heeft toegekend aan een erkende 

vluchteling. 

 

 A.13.2.2.  Volgens de Ministerraad is het middel niet ontvankelijk in zoverre het artikel 34 van het Verdrag 

van Genève beoogt, daar die bepaling niet werd aangevoerd in het verzoekschrift. 

 

 Voor het overige heeft de aangevoerde ongelijkheid betrekking op categorieën van rechtzoekenden die zich 

in verschillende situaties bevinden. De Belgische burgers, die wensen dat hun echtgenoten, partners en kinderen 

zich bij hen voegen, bevinden zich immers niet een situatie die vergelijkbaar is met die van de erkende 

buitenlandse vluchtelingen. Die laatstgenoemden zijn namelijk ertoe verplicht geweest hun land te ontvluchten, 

daar zij voor hun leven vreesden en zij kunnen dus niet naar dat land terugkeren; zij ontdekken een nieuwe 

cultuur en vaak ook een nieuwe taal en het is voor hen moeilijk om snel te voldoen aan de voorwaarden inzake 

inkomen en toereikende huisvesting zoals die bij de wet zijn opgelegd. De wetgever heeft dus ervoor gekozen –

 en vermocht dat te doen – de vluchtelingen te onderwerpen aan een bijzondere behandeling. 

 

 De Ministerraad voegt eraan toe dat dat verschil in behandeling berust op een objectief criterium en dat het 

verantwoord is door het doel van de Europese en Belgische wetgevers, namelijk rekening houden met de 

bijzondere status van de vluchtelingen. 

 

 A.13.3.1.  Het achtentwintigste, negenentwintigste, dertigste en eenendertigste middel in de zaak nr. 5354 

zijn afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet en strekken tot de vernietiging van 

artikel 9 van de bestreden wet, in zoverre het artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 vervangt. 

 

 Het negenentwintigste middel is eveneens afgeleid uit de schending van artikel 22 van de Grondwet, al dan 

niet in samenhang gelezen met de artikelen 7 en 21 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese 

Unie. 

 

 Het dertigste middel is eveneens afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 20, lid 1, van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). 
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 Het eenendertigste middel is eveneens afgeleid uit de schending van artikel 22 van de Grondwet, al dan niet 

in samenhang gelezen met de artikelen 8 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met 

artikel 1 van het Twaalfde Aanvullend Protocol bij dat Verdrag, met de artikelen 1, lid 1, en 2, lid 1, onder a), 

van het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie en met artikel 26 

van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. 

 

 De verzoekende partijen voeren aan dat de nieuwe versie van artikel 40ter van de wet een omgekeerde 

discriminatie invoert, in zoverre de familieleden van Belgische burgers die in België leven, voortaan minder 

goed worden behandeld dan de familieleden van Europese burgers die in België leven. De omgekeerde 

discriminaties zijn echter verboden. De verzoekende partijen halen hierbij de parlementaire voorbereiding aan. 

De verzoekende partijen preciseren dat, mocht het Hof oordelen dat de ongunstigere behandeling van de Belgen 

en van hun familieleden ten opzichte van de andere Europese burgers en hun familieleden a priori bestaanbaar is 

met de artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet, nog zou moeten worden vastgesteld dat die ongunstigere 

behandeling is ingevoerd voor een bijzondere groep van Belgische onderdanen, op basis van hun etnische 

afkomst. 

 

 De bestreden wet, in zoverre zij artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 wijzigt, voert het recht van 

de Unie uit, aangezien de vroegere versie van artikel 40ter vrijwel integraal naar de richtlijn 2004/38/EG 

verwees. Door die bepaling te wijzigen, heeft de bestreden wet een deel van het vroegere artikel 40ter uit het 

toepassingsgebied van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie gehaald. Die wetswijziging 

vormt een laatste handeling inzake de uitvoering van het recht van de Unie, die de artikelen 7 en 21 van het 

voormelde Handvest moet naleven. De bij het Handvest van de grondrechten erkende rechten zouden immers 

een deel van hun doeltreffendheid verliezen, indien het toepassingsgebied rationae personae ervan op eenzijdige 

wijze door de Staten kon worden beperkt om redenen die in strijd zijn met de fundamentele waarden de Unie. De 

verzoekende partijen citeren uit het arrest Ruiz Zambrano t. Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling (RVA) van 

8 maart 2011, zaak C-34/09, gewezen door het Hof van Justitie van de Europese Unie. 

 

 Artikel 8 van de wet vloeit voort uit de wil van de wetgever om de burgers van de Unie voortaan niet langer 

te behandelen op basis van hun burgerschap, maar in de eerste plaats op basis van hun etnische afkomst, in het 

bijzonder omdat die burgers van de Unie de bepalingen inzake de gezinshereniging genieten. Een verschil in 

behandeling invoeren onder de burgers van de Unie, Belgische burgers en andere burgers van de Unie, door te 

steunen op de etnische afkomst van die Belgische burgers, is in strijd met de artikelen 10, 11 en 191 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 20, lid 1, van het VWEU. 

 

 A.13.3.2.  De Ministerraad antwoordt dat de wetgever op de Europese burgers die in België leven, de 

voorwaarden heeft toegepast waarin de richtlijn 2004/38/EG voorziet en, in het kader van de nieuwe wet, op 

geldige wijze vermocht ervan uit te gaan dat de richtlijn 2004/38/EG niet van toepassing was op de Belgische 

burgers, aangezien artikel 3 van die richtlijn het toepassingsgebied ervan definieert als geldend voor « iedere 

burger van de Unie die zich begeeft naar of verblijft in een andere lidstaat dan die waarvan hij de nationaliteit 

bezit, en diens familieleden als gedefinieerd in artikel 2, punt 2), die hem begeleiden of zich bij hem voegen » 

(zie antwoord op het vijfentwintigste middel, A.12.4.2). 

 

 Bovendien zijn de rechten die de richtlijn 2004/38/EG toekent aan de familieleden van een begunstigde 

ervan, geen eigen rechten van die familieleden, maar afgeleide rechten, verworven in hun hoedanigheid van 

familielid van de begunstigde. 

 

 Ten onrechte beweren de verzoekende partijen dat de wetswijziging een laatste handeling vormt voor de 

uitvoering van het recht van de Unie, die de artikelen 7 en 21 van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie moet naleven. De Belgische burgers die op het Belgische grondgebied verblijven, vallen immers 

onder artikel 40ter van de wet en kunnen de richtlijn 2004/38/EG niet genieten. De wetswijziging vormt geen 

uitvoering van het recht van de Unie en dient derhalve de voormelde artikelen niet na te leven. 

 

 In elk geval zijn de twee categorieën van personen niet vergelijkbaar, daar de in de bestreden bepaling 

beoogde Belgen hun recht op vrij verkeer niet hebben uitgeoefend en bijgevolg geen aanknopingspunt met de 

Europese Unie vertonen. Mocht het Hof van oordeel zijn dat die categorieën vergelijkbaar zijn, dan zou moeten 

worden vastgesteld dat het verschil in behandeling op een objectief criterium berust en dat het verantwoord, 

adequaat en redelijk is. Er wordt geciteerd uit het arrest nr. 46/2006 waarin het Hof heeft geoordeeld dat het in 

het vroegere artikel 40, § 6, van de wet van 15 december 1980 vervatte verschil in behandeling niet in strijd was 

met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Dezelfde redenering zou te dezen moeten worden gevolgd, daar de 
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hele wetgeving een dubbele doelstelling nastreeft : enerzijds valt de bevoegdheid om het binnenkomen van 

niet-eigen onderdanen op het grondgebied te controleren onder de nationale soevereiniteit van de Staten en, 

anderzijds, wenst de wetgever de bescherming van de overheidsfinanciën te verzekeren en het recht op de 

naleving van het privéleven en gezinsleven te beperken door de zorg om het economische welzijn van het land. 

 

 De discriminatie die wordt aangevoerd onder Belgen naar gelang van hun etnische afkomst vloeit niet voort 

uit de bestreden wet, aangezien die laatste de autochtone Belgen en de immigranten die de Belgische nationaliteit 

hebben verworven, niet verschillend behandelt.  

 

 A.13.4.1.  Het tweeëndertigste middel in de zaak nr. 5354 is afgeleid uit de schending, door artikel 9 van de 

bestreden wet, van de artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 13 

van het besluit nr. 1/80 van de Associatieraad van 19 september 1980, betreffende de ontwikkeling van de 

associatie die is opgericht bij de overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de 

Europese Economische Gemeenschap en Turkije, ondertekend op 12 september 1963 te Ankara door de 

Republiek Turkije, enerzijds, en door de lidstaten van de EEG en de Gemeenschap, anderzijds, en namens die 

laatste gesloten, goedgekeurd en bevestigd bij het besluit nr. 64/732 van de Raad van 23 december 1963, en met 

artikel 41, lid 1, van het Aanvullend Protocol, ondertekend op 23 november 1970 te Brussel, en namens de 

Gemeenschap gesloten, goedgekeurd en bevestigd bij EEG-verordening nr. 2760/72 van de Raad van 

19 december 1972. 

 

 De verzoekende partijen zijn van mening dat de bestreden wetsbepaling in strijd is met de 

standstill-clausules ten behoeve van de Turkse onderdanen, vervat in de internationale instrumenten die in het 

middel worden beoogd, waarbij die standstill-verplichting verder van toepassing blijft op de Turkse onderdanen 

die de Belgische nationaliteit hebben verworven. Zij merken op dat een vernietiging van de wet, in zoverre die 

van toepassing is op de Turkse onderdanen die de Belgische nationaliteit hebben verworven, een andere 

discriminatie met zich zou meebrengen zodat, volgens hen, een volledige vernietiging geboden is. 

 

 A.13.4.2.  De Ministerraad antwoordt eerst dat de in het middel beoogde bepalingen betrekking hebben op 

de economische vrijheden, hetgeen niet valt onder het doel van de bestreden wet. 

 

 De categorieën van personen zijn overigens niet vergelijkbaar. De te dezen beoogde categorie van 

personen, namelijk de werknemers die de dubbele Belgische en Turkse nationaliteit hebben, is immers niet tot 

stand gekomen door de wetgever, maar vloeit voort uit de bewuste wil van de betrokkenen die de Belgische 

nationaliteit hebben willen verwerven. 

 

 De Ministerraad onderstreept voorts het tegenstrijdige karakter van de argumentatie van de verzoekende 

partijen, aangezien zij vervolgens stellen dat een vernietiging van de bestreden bepaling, in zoverre die alleen 

van toepassing zou zijn op de familieleden van een Turkse werknemer die de Belgische nationaliteit heeft 

verworven, zou leiden tot een nieuwe discriminatie, in zoverre de Turkse onderdanen die de Belgische 

nationaliteit hebben verkregen, in dat geval beter zouden worden behandeld dan de andere Belgische 

onderdanen. 

 

 Ten slotte, in de veronderstelling dat het Hof de stelling van de verzoekende partijen tot daar volgt, betwist 

de Ministerraad het feit dat zij aan de standstill-regel de draagwijdte van een grondregel geven. 

 

 A.13.5.1.  Het drieëndertigste middel in de zaak nr. 5354 is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 

11, 22
 
en 191 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 7, lid 1, onder c), van de 

richtlijn 2003/86/EG, met artikel 6, § 1, IX, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 

instellingen, met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, met artikel 22 van het Verdrag 

inzake de rechten van personen met een handicap, en met het doeltreffendheidsbeginsel. Het strekt tot de 

vernietiging van artikel 9 van de bestreden wet, in zoverre het een eerste streepje invoegt in artikel 40ter, tweede 

lid, van de wet van 15 december 1980.  

 

 Het middel wordt in ondergeschikte orde aangevoerd voor het geval dat het Hof het zevenentwintigste tot 

tweeëndertigste middel niet zou aannemen; daarbij zou dan moeten worden vastgesteld dat de bestreden bepaling 

de in het negende middel omschreven ongrondwettigheden overneemt betreffende de opgelegde 

inkomensvoorwaarden die identiek zijn aan die van artikel 10, § 5, van de wet van 15 december 1980 (A.9.9.1). 

 

 A.13.5.2.  De Ministerraad verwijst naar zijn antwoord op het negende middel (A.9.9.2). 
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 A.13.6.1.  Het vierendertigste middel in de zaak nr. 5354 is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 

11 en 191 van de Grondwet, al dan niet is samenhang gelezen met de artikelen 7, lid 1, onder b) en onder c), en 

16, lid 1, onder a), van de richtlijn 2003/86/EG. 

 

 De verzoekende partijen citeren artikel 40ter, tweede lid, eerste streepje, van de wet van 15 december 1980. 

Zij halen het reeds geciteerde arrest Commissie t. België aan, waarin het Hof van Justitie van de Europese Unie 

heeft uitgelegd wat moest worden begrepen onder « over voldoende bestaansmiddelen beschikken », woorden 

die worden vermeld in artikel 1, lid 1, eerste alinea, dat artikel 7, lid 1, b), van de richtlijn 2004/38/EG 

geworden. Zij vermelden eveneens het reeds aangehaalde arrest Chen t. Verenigd Koninkrijk. Uit die arresten 

leiden zij af dat, in het kader van artikel 40bis van de wet van 15 december 1980, dat betrekking heeft op de 

Europese burgers en hun familieleden, de middelen niet noodzakelijkerwijs moeten worden voorgelegd door de 

burger van de Unie bij wie men zich voegt, maar een andere oorsprong kunnen hebben.  

 

 Zij verklaren dat, in het kader van de richtlijn 2003/86/EG, de stabiele, regelmatige en toereikende 

middelen bedoeld in artikel 7, lid 1, onder c), op het ogenblik van het verzoek tot gezinshereniging voorhanden 

moeten zijn bij de gezinshereniger en dat zij, op het ogenblik van de verlenging van de verblijfstitel, 

overeenkomstig artikel 16, lid 1, a), van de richtlijn voorhanden kunnen zijn bij de familieleden. 

 

 Zij voeren aan dat, in tegenstelling tot de gezinsherenigingen in het kader van de richtlijn 2004/38/EG en in 

het kader van de richtlijn 2003/86/EG, artikel 40ter, tweede en vierde lid, voor de gezinsherenigingen met 

Belgen een voorwaarde inzake stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen oplegt die op elk ogenblik 

minstens voorhanden moeten zijn bij de Belgische onderdaan.  

 

 Zij zijn bijgevolg van mening dat de familieleden van Belgen minder goed worden behandeld dan de 

familieleden van burgers van de Unie, met schending van de artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet, al dan 

niet in samenhang gelezen met artikel 7, lid 1, onder a), van de richtlijn 2004/38/EG. Evenzo zijn zij van mening 

dat, met schending van de artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de 

artikelen 7, lid 1, onder b), en 16, lid 1, onder a), van de richtlijn 2003/86/EG, de familieleden van Belgen 

eveneens minder goed worden behandeld dan de familieleden van onderdanen van derde landen. 

 

 A.13.6.2.  Inleidend merkt de Ministerraad op dat de verzoekende partijen niet aangeven in welke zin 

artikel 7, lid 1, onder a), van de richtlijn 2004/38/EG zou zijn geschonden.  

 

 Ten gronde merkt hij op dat de Belgische wet dezelfde bewoordingen gebruikt als die van artikel 7, lid 1, 

van de richtlijn 2004/38/EG en dat artikel 40ter, tweede en vierde lid, moet worden gelezen in het licht van die 

laatste richtlijn en, overeenkomstig de rechtspraak van het voormelde arrest Commissie t. België, zodat de 

aangevoerde discriminatie haar oorsprong vindt in de door de partijen gegeven interpretatie. 

 

 A.13.6.3.  De verzoekende partijen vragen het Hof akte te nemen van de interpretatie die de Ministerraad 

geeft en voor recht te zeggen : 

 

 « Het nieuwe artikel 40ter, tweede lid, eerste streepje, van de wet van 15 december 1980 dient in die zin te 

worden geïnterpreteerd dat de inkomsten waarover de Belgische onderdaan moet beschikken, niet 

noodzakelijkerwijs bij hem voorhanden moeten zijn, maar eveneens een andere oorsprong kunnen hebben ». 

 

 Zij preciseren ook dat zij niet aanvoeren dat de regeling van de Belgische onderdanen en van hun 

familieleden niet beter zou mogen zijn dan die welke geldt voor de onderdanen van derde landen en hun 

familieleden. 

 

 A.13.7.1.  Een vijfendertigste middel in de zaak nr. 5354 is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 

11 en 191 van de Grondwet en strekt tot de vernietiging van artikel 9 van de bestreden wet, in zoverre het het 

tweede lid van artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 vervangt. 

 

 De verzoekende partijen zetten uiteen dat het nieuwe artikel 40ter, tweede lid, van de wet van 15 december 

1980 bepaalt dat de Belgische onderdaan moet aantonen dat hij beschikt over stabiele, toereikende en 

regelmatige bestaansmiddelen ten aanzien van de familieleden bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° tot 3°. 

Daaruit vloeit voort dat de kinderen van een Belg die in België leeft, geen recht op gezinshereniging kunnen 

genieten indien die Belg niet beschikt over de in het eerste streepje van het nieuwe artikel 40ter, tweede lid, van 

de wet van 15 december 1980 bedoelde middelen, terwijl de kinderen van een vreemdeling die is gemachtigd tot 

het verblijf voor onbeperkte duur in België, die voorwaarde niet krijgen opgelegd ten aanzien van hun ouder die 
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in België verblijft. De kinderen van Belgische onderdanen worden dus minder goed behandeld dan de kinderen 

van onderdanen van derde landen, wat een discriminatie vormt op grond van de nationaliteit, hetgeen in strijd is 

met de artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet. 

 

 A.13.7.2.  De Ministerraad antwoordt dat het gaat om een lacune in de wetgeving en dat de kinderen van 

Belgische onderdanen in elk geval de mogelijkheid genieten om op grond van artikel 9 van de wet van 

15 december 1980 tot het verblijf te worden gemachtigd. 

 

 A.13.7.3.  De verzoekende partijen antwoorden dat het niet gaat om een lacune en dat de Belgische 

wetgever de gezinshereniging van Belgische onderdanen uitdrukkelijk heeft willen beogen, aangezien hij een 

voorwaarde voor die hereniging heeft toegevoegd. Artikel 9 impliceert de toepassing van een gunst, terwijl 

artikel 10 een recht op gezinshereniging verleent. De bepaling dient dus te worden vernietigd, op zijn minst in 

zoverre zij verwijst naar het nieuwe artikel 40bis, § 2, eerste lid, 3°, van de wet van 15 december 1980. 

 

 A.13.8.1.  Een zesendertigste middel in de zaak nr. 5354 is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 

en 191 van de Grondwet en strekt tot de vernietiging van artikel 9 van de bestreden wet, in zoverre het een derde 

lid invoegt in artikel 40ter van de wet van 15 december 1980. 

 

 De verzoekende partijen voeren aan dat de bestreden bepaling een discriminatie invoert tussen de partner of 

de echtgenoot van een vreemdeling die voor onbeperkte duur in België tot het verblijf is toegelaten en de partner 

of de echtgenoot van een Belg, in zoverre artikel 10, § 1, eerste lid, 4°, van de wet van 15 december 1980 bepaalt 

dat « deze minimumleeftijd […] echter [wordt] teruggebracht tot achttien jaar wanneer, naargelang het geval, de 

echtelijke band of dit geregistreerd partnerschap, reeds bestond vóór de vreemdeling die vervoegd wordt in het 

Rijk aankwam » en dat artikel 10, § 1, eerste lid, 5°, van de wet van 15 december 1980 bepaalt dat « de 

minimumleeftijd van de partners wordt teruggebracht tot achttien jaar, wanneer zij het bewijs leveren dat zij, 

vóór de aankomst van de vreemdeling die vervoegd wordt in het Rijk, reeds ten minste een jaar samengewoond 

hebben ». 

 

 Zij zijn van mening dat de echtgenoot en de partner van een Belg worden gediscrimineerd in zoverre zij, 

wanneer hun situatie, afgezien van de nationaliteit van hun echtgenoot of partner, overeenstemt met die welke in 

artikel 10, § 1, eerste lid, 4° en 5°, wordt bedoeld, geen aanspraak kunnen maken op die uitzonderingen en 

wegens de nationaliteit van hun echtgenoot of partner dus geen recht op gezinshereniging kunnen genieten. 

 

 Zij verklaren dat 500 000 Belgen immers in het buitenland leven en dat de hypothese van een Belg die in 

het buitenland huwt vóór hij of zijn partner de leeftijd van eenentwintig jaar hebben bereikt of een geregistreerd 

partnerschap aangaan, waarbij alle andere zaken overigens gelijk blijven, dus niet louter theoretisch is. 

 

 A.13.8.2.  De Ministerraad is van mening dat de categorieën niet vergelijkbaar zijn en merkt op dat in die 

uitzonderingen terecht alleen is voorzien voor de vreemdelingen die zijn toegelaten tot het verblijf in België, in 

zoverre zij vreemdelingen zijn en naar België zijn teruggekeerd, terwijl zij daarvoor een gezinsleven hadden in 

het land van herkomst. Er had niet in die uitzonderingen kunnen worden voorzien voor de Belgische onderdanen, 

daar zij niet vergelijkbaar zijn met een vreemdeling die naar België komt. 

 

 In ondergeschikte orde voert hij aan dat de door de verzoekende partijen beoogde hypothese zich zelden 

voordoet en dat de bij de bestreden wet nagestreefde doelstellingen gewettigd en evenredig zijn, temeer daar de 

echtgenoot steeds een toelating kan verkrijgen op grond van artikel 9 van de wet van 15 december 1980. 

 

 A.13.9.1.  Het vierenveertigste middel in de zaak nr. 5354 is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 

11 en 191 van de Grondwet en strekt tot de vernietiging van artikel 15 van de bestreden wet. 

 

 De verzoekende partijen zijn van mening dat de bestreden bepaling in strijd is met het Verdrag van Wenen 

inzake het verdragenrecht in zoverre zij de daarin beoogde bilaterale verdragen eenzijdig interpreteert, hetgeen 

niet onder de bevoegdheid valt van een enkele partij, en in zoverre de interpretatie van de wet, hoewel die in 

overeenstemming is met de tekst van de verdragen zelf, een achtergang vormt ten opzichte van de soepele 

interpretatie die voorheen gold. In hun memorie van antwoord verklaren zij dat zij het Hof vragen de schending 

van het verdragenrecht, in samenhang gelezen met de artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet, af te keuren, 

hetgeen onder zijn bevoegdheid valt. 
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 De verzoekende partijen zijn bijgevolg van mening dat de bestreden wet een discriminatie invoert tussen de 

vreemdelingen die het voordeel van de in artikel 15 beoogde internationale verdragen hebben kunnen aanvoeren 

vóór de inwerkingtreding van de wet van 8 juli 2011 en de vreemdelingen die het voordeel van diezelfde 

verdragen aanvoeren na die inwerkingtreding. In hun memorie van antwoord verklaren zij dat, hoewel de 

wetgever ertoe gemachtigd is om te beslissen de behandeling die hij voorbehoudt aan categorieën van personen 

te wijzigen, hij dat moet doen in overeenstemming met de normen die hij in acht moet nemen en met name in 

overeenstemming met het verdragenrecht. 

 

 A.13.9.2.  De Ministerraad antwoordt dat het Hof niet bevoegd is om rechtstreeks te oordelen of de 

wetgever het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht al dan niet heeft geschonden. Dat Verdrag verleent 

overigens geen « erkende rechten of vrijheden » waarvan de schending door de verzoekende partijen zou kunnen 

worden aangevoerd in combinatie met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Ten slotte is de door de 

verzoekende partijen aangevoerde discriminatie in het licht van alleen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 

niet gegrond. Immers, « het is […] inherent aan een nieuwe regeling dat een onderscheid wordt gemaakt tussen 

personen die betrokken zijn bij rechtstoestanden die onder het toepassingsgebied van de vroegere regeling vielen 

en personen die betrokken zijn bij rechtstoestanden die onder het toepassingsgebied van de nieuwe regeling 

vallen » (arrest van het Hof nr. 41/2007 van 15 maart 2007). 

 

 

 B.  Bijzondere aspecten 

 

 1.  De gezinshereniging met bloedverwanten in de opgaande lijn 

 

 In de samengevoegde zaken nrs. 5227, 5248, 5245, 5249, 5250, 5277, 5334 tot 5344, 5355, 5356, 5357, 

5358, 5360 en 5361 

 

 A.14.  De verzoekende partijen die, als Belgen, allen een of meer van hun buitenlandse bloedverwanten in 

de opgaande lijn het voordeel van de gezinshereniging willen laten genieten, vorderen in hoofdorde de 

vernietiging van artikel 9 van de wet van 8 juli 2011. 

 

 In ondergeschikte orde vorderen zij de vernietiging van het eerste lid van artikel 40ter van de wet van 

15 december 1980, zoals vervangen bij artikel 9 van de wet van 8 juli 2011, en, in uiterst ondergeschikte orde, de 

vernietiging van het woord « minderjarige » in het eerste lid van dat artikel. 

 

 A.15.1.1.  In hoofdzaak wordt een eerste middel afgeleid uit de schending van artikel 22 van de Grondwet, 

al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 144 en 145 van de Grondwet, met de artikelen 2 en 7 van de 

richtlijn 2004/38/EG, met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met de artikelen 7 

en 52 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. 

 

 De verzoekende partijen voeren aan dat de bestreden bepaling, door de gezinshereniging voor de 

meerderjarige Belgen zonder meer af te schaffen, niet evenredig is met het nagestreefde gewettigde doel dat erin 

bestaat die immigratie in het land te beperken, aangezien de vroegere bepaling reeds voorzag in voorwaarden om 

de gezinshereniging te genieten. Zij citeren uitgebreid uit de parlementaire voorbereiding van de bestreden 

bepaling en met name uit het advies van de Raad van State (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-0443/001), 

het amendement nr. 147 ingediend op 23 februari 2011 en het advies van de Raad van State dat daarop is 

gevolgd, alsook uit het verslag van de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het 

Openbaar Ambt, met de gesprekken tussen de volksvertegenwoordigers Francken en Somers, enerzijds, en 

Fonck en Brems, anderzijds, en tenslotte de verklaringen van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie (ibid., 

DOC 53-0443/015 en 53-0443/016). 

 

 A.15.1.2.  Inleidend merkt de Ministerraad op dat de bestreden bepaling de gezinshereniging niet als 

dusdanig belet, omdat artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 een afwijkende procedure invoert. 

 

 Vervolgens is hij mening dat het eerste middel de schending van de artikelen 2 en 7 van de 

richtlijn 2004/38/EG niet terecht kan aanvoeren, daar de richtlijn op zich hier niet van toepassing is. De 

verzoekende partijen hebben immers hun recht op vrij verkeer niet uitgeoefend. Ten aanzien van de schending 

van het recht op het privéleven en gezinsleven kan dat recht het voorwerp uitmaken van beperkingen. 
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 A.15.1.3.  In verband met de inleidende opmerking van de Ministerraad antwoorden de verzoekende 

partijen dat de procedure van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 niets afdoet aan het feit dat de daarin 

vermelde machtiging geen recht vormt en zulks in tegenstelling tot artikel 9.  

 

 Voor het overige verwijzen zij naar de uiteenzettingen in de memorie in de zaak nr. 5354 (en meer bepaald 

die onder het negenentwintigste middel, A.13.3.1). 

 

 Inzonderheid wat het eerste middel betreft, verwijzen zij naar de uiteenzetting van de verzoekende partijen 

in de zaak nr. 5354 (antwoord op het achtentwintigste middel, A.13.3.2). 

 

 A.15.2.1.  In hoofdzaak zijn het tweede, het derde en het vierde middel afgeleid uit de schending van de 

artikelen 10, 11, 22 en 191 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 18, 19, 20 en 21 

van het VWEU, met de artikelen 2, 7 en 24 van de richtlijn 2004/38/EG, met de artikelen 8 en 14 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met de artikelen 7, 20, 21 en 45 van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie. 

 

 De verzoekende partijen verwijten de bestreden bepaling een verschil in behandeling zonder objectieve en 

redelijke verantwoording in te voeren tussen de Belgen, enerzijds, en de vreemdelingen, burgers van de Unie, 

anderzijds, waarbij de eerstgenoemden minder gunstig worden behandeld dan de laatstgenoemden, omdat zij in 

tegenstelling tot die laatsten niet kunnen verkrijgen dat hun bloedverwanten in de opgaande lijn zich bij hen 

voegen (tweede middel). 

 

 Zij verwijten de bestreden bepaling ook een verschil in behandeling zonder objectieve en redelijke 

verantwoording in te voeren tussen twee categorieën van Europese burgers, namelijk, enerzijds, de meerderjarige 

Belgen en, anderzijds, de onderdanen van andere lidstaten, waarbij de laatstgenoemden, in tegenstelling tot de 

eerstgenoemden, de gezinshereniging met hun bloedverwanten in de opgaande lijn kunnen aanvragen. Het 

verblijfsrecht bedoeld in artikel 20 van het VWEU is van toepassing op iedere burger van de Unie, ongeacht of 

hij zich al dan niet vrij heeft verplaatst. Zij citeren in dat opzicht uit de conclusies van advocaat-generaal 

Sharpston bij het voormelde arrest Zambrano van het Hof van Justitie van de Europese Unie. 

 

 Ze zijn van mening dat de bestreden bepaling tot gevolg heeft de meerderjarige Belg ertoe te verplichten 

het grondgebied van België te verlaten om zijn familieleden te kunnen volgen en zijn recht op een privéleven en 

gezinsleven te kunnen uitoefenen. 

 

 Ten slotte zijn de verzoekende partijen van mening dat de bestreden bepaling onder de Belgen een 

onverantwoord verschil in behandeling invoert naargelang zijn hun recht op vrij verkeer al dan niet hebben 

uitgeoefend. 

 

 A.15.2.2.  Ten aanzien van het tweede, het derde en het vierde middel, samen genomen, antwoordt de 

Ministerraad dat de twee categorieën van Belgen die de verzoekende partijen beogen, niet vergelijkbaar zijn in 

zoverre zij zich onderscheiden door een fundamenteel element, namelijk het al dan niet uitoefenen van het recht 

op vrij verkeer en, bijgevolg, het genieten van de toepassing van de Europese bepalingen. De burger van de 

Unie, al dan niet Belg, die zijn recht op vrij verkeer uitoefent, put zijn rechten rechtstreeks uit het VWEU en uit 

de rechtstreeks van toepassing zijnde Europese normen. De Belgische burger die zijn recht op vrij verkeer niet 

uitoefent, kan geen aanspraak maken op het voordeel van de Europese bepalingen en van de rechten die daarin 

rechtstreeks zijn verankerd. De situatie van de onderdanen van de Unie, al dan niet Belgen, die hun recht op vrij 

verkeer hebben uitgeoefend, kan dus niet met succes worden vergeleken met de situatie van de onderdanen van 

een lidstaat die hun recht op vrij verkeer nooit hebben uitgeoefend en geen aanspraak kunnen maken op het 

voordeel van de toepassing van de Europese bepalingen en van de daarin verankerde rechten, daar het gaat om 

zuivere interne situaties. 

 

 De omgekeerde lezing die de partijen van artikel 191 van de Grondwet maken, is niet relevant, daar het 

voornemen van de Grondwetgever in 1831, met het aannemen van die nooit gewijzigde bepaling, niet erin 

bestond de gelijkheid van de Belgen ten opzichte van de vreemdelingen te waarborgen. 

 

 A.15.2.3.  De verzoekende partijen antwoorden dat zij verwijzen naar de uiteenzettingen in de memorie van 

antwoord ingediend in de zaak nr. 5354 (in het bijzonder naar de uiteenzettingen onder het zesentwintigste en het 

achtentwintigste middel, A.13), en voegen eraan toe dat het Hof van Justitie van de Europese Unie geen kennis 

heeft moeten nemen van zaken die inzonderheid een omgekeerde discriminatie in het geding brengen, aangezien 

de toetsing van een dergelijke discriminatie onder de nationale overheden ressorteert. Echter, zoals 
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advocaat-generaal Kokott onderstreept, ter ondersteuning van haar conclusies in de zaak McCarthy, (HJEU, 

5 mei 2011, C-434/09, McCarthy), staat het verbod van een dergelijke discriminatie niet los van de primaire 

hoedanigheid van burger van de Unie. 

 

 De verzoekende partijen stellen vast dat de Ministerraad niet antwoordt op het argument dat is afgeleid uit 

de omgekeerde discriminatie, waarbij hij zijn argumentatie in hoofdzaak concentreert op de ontstentenis van een 

aanknopingspunt met het recht van de Unie. De verzoekende partijen interpreteren dat stilzwijgen als de 

impliciete erkenning van de gegrondheid van het derde middel van hun beroep. 

 

 Ten aanzien van de discriminatie onder Belgen verwijzen de verzoekende partijen naar de uiteenzettingen 

in de memorie van antwoord ingediend in de zaak nr. 5354, meer bepaald die onder het achtentwintigste en 

eenendertigste middel. 

 

 Daarnaast zetten zij uiteen dat het geenszins vaststaat dat de wil van de Grondwetgever, ten aanzien van 

artikel 191 van de Grondwet, erin bestond de vreemdelingen te beschermen ten koste van de Belgen. 

Integendeel, door de vreemdelingen gelijk te stellen met de Belgen, heeft de Grondwetgever minstens gewild dat 

die twee categorieën dezelfde rechten genieten. Het gaat overigens niet erom artikel 191 « omgekeerd » te 

interpreteren, daar dat artikel in de twee richtingen kan worden gelezen. 

 

 A.15.3.1.  Het vijfde middel is afgeleid uit de schending van artikel 22 van de Grondwet, al dan niet in 

samenhang gelezen met de artikelen 144 en 145 van de Grondwet, met de artikelen 2 en 7 van de 

richtlijn 2004/38/EG, met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 7 van 

het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. 

 

 De verzoekende partijen verwijten de bestreden bepaling dat zij, door de meerderjarige Belgen uit te sluiten 

van de gezinshereniging met hun bloedverwanten in de opgaande lijn, het standstill-beginsel schendt dat moet 

worden toegekend aan artikel 22 van de Grondwet en aan de daarvan afgeleide rechten. 

 

 A.15.3.2.  In verband met dat middel is de Ministerraad van mening dat het standstill-beginsel niet van 

toepassing zou kunnen zijn op artikel 22 van de Grondwet, overwegende dat het alleen van toepassing kan zijn 

op de economische en sociale rechten die zijn gewaarborgd bij artikel 23 van de Grondwet, maar niet op de 

andere grondwettelijke rechten. 

 

 A.15.3.3.  De verzoekende partijen merken op dat het recht op gezinshereniging een subjectief recht vormt 

in de zin van artikel 22 van de Grondwet dat gewaarborgd is bij de bepalingen van het Europees recht. 

 

 Dat recht moet, naar het voorbeeld van artikel 23 van de Grondwet, worden beschouwd als eens en voor 

altijd vastgelegd. 

 

 A.15.4.1.  Een zesde middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet, al 

dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 144 en 145 van de Grondwet, met de artikelen 20 en 21 van het 

VWEU, met de artikelen 2, 7, 24 en 25 van de richtlijn 2004/38/EG, met de artikelen 8 en 14 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens en met de artikelen 7, 20, 21 en 45 van het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie. 

 

 De verzoekende partijen verwijten de bestreden bepaling een verschil in behandeling zonder objectieve en 

redelijke verantwoording in te voeren tussen twee categorieën van vreemdelingen die zich in een identieke 

situatie bevinden, namelijk, enerzijds, diegenen wier aanvraag is behandeld vóór de inwerkingtreding van de wet 

van 8 juli 2011 en, anderzijds, diegenen wier aanvraag is behandeld na de inwerkingtreding van de wet van 8 juli 

2011, waarbij de eerstgenoemden de gezinshereniging met een Belg kunnen genieten en de laatstgenoemden 

daarvan zijn uitgesloten. 

 

 Zij voeren aan dat uit een gecombineerde toepassing van de beginselen van rechtszekerheid en van 

gewettigd vertrouwen, alsook van het beginsel van de declaratieve werking van het verblijfsrecht afgeleid uit 

artikel 25 van de richtlijn 2004/38/EG, voortvloeit dat de bestreden norm niet rechtstreeks van toepassing kan 

zijn op eerdere situaties. De rechtsgevolgen van het verblijfsrecht van de bloedverwanten in de opgaande lijn van 

Belgen zijn verbonden met een situatie in het verleden die niet kan worden gewijzigd door de werking van de 

onmiddellijke toepassing van de wet van 8 juli 2011. Een dergelijk verschil in behandeling dat voortvloeit uit de 

ontstentenis van een overgangsregeling steunt op geen enkele objectieve, redelijke of evenredige grondslag, 
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aangezien het afbreuk doet aan het beginsel van het gewettigd vertrouwen en aan de declaratieve werking van 

het verblijfsrecht zoals verankerd in artikel 25 van de richtlijn 2004/38/EG. 

 

 A.15.4.2.  De Ministerraad antwoordt dat er te dezen geen retroactiviteit is, daar de situatie van de 

verzoekende partijen niet definitief was onder de gelding van de nieuwe wet (zij hadden het aangevraagde visum 

nog niet verkregen wanneer de wet is gewijzigd). Hij betwist de mogelijk declaratieve werking van de toestand 

van erkenning niet, maar is van mening dat daarop geen subjectief recht bestaat bij ontstentenis van een 

gebonden bevoegdheid. In dat verband citeert hij uit een arrest nr. 77.135 van de Raad voor 

vreemdelingenbetwistingen, waarin wordt onderstreept dat de indiening van een aanvraag op zich geen 

onherroepelijk vastgelegd recht tot stand zou brengen. 

 

 A.15.4.3.  De verzoekende partijen herinneren eraan dat het verblijfsrecht een declaratieve werking heeft. 

Zij merken op dat de federale ombudsman heeft aanbevolen de bestreden wet op dat punt te wijzigen, door het 

verschil in behandeling aan te voeren dat onder de dossiers bestond wegens omstandigheden die losstonden van 

de personen die de dossiers hadden ingediend. Ten slotte herinneren zij eraan dat zij geenszins aanvoeren dat het 

verblijfsrecht onvoorwaardelijk is, maar dat dat laatste definitief vaststaat op de datum waarop aan de 

voorwaarden is voldaan.  

 

 

 2.  De gezinshereniging tussen echtgenoten en partners 

 

 In de zaken nrs. 5317, 5320, 5325 tot 5327, 5345 en 5348 tot 5353 

 

 A.16.  De verzoekende partijen vorderen de vernietiging van artikel 9 van de voormelde wet van 8 juli 

2011, in het bijzonder in zoverre het de gezinshereniging belet van twee echtgenoten, partners of wettelijk 

samenwonenden waarbij de ene Belg is en de andere vreemdeling. 

 

 A.17.1.1.  In hoofdzaak wordt een eerste middel afgeleid uit de schending van artikel 22 van de Grondwet, 

al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 144 en 145 van de Grondwet, met de artikelen 2 en 7 van de 

richtlijn 2004/38/EG, met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, en met de artikelen 7 

en 52 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, in zoverre de bestreden bepaling, door het 

bewijs van het actief zoeken naar werk op te leggen, een onevenredige aantasting inhoudt van het recht op de 

eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven. 

 

 A.17.1.2.  De Ministerraad is van mening dat de wettelijke vereiste van toereikende middelen - en de 

vereiste aan te tonen dat actief naar werk wordt gezocht wanneer dergelijke middelen afkomstig zijn van 

werkloosheidsuitkeringen - die een voorwaarde vormt voor de toegang tot de gezinshereniging, in 

overeenstemming is met artikel 22 van de Grondwet, dat de wetgever toestaat om, in de gevallen en onder de 

voorwaarden die hij voorschrijft, het recht op de eerbiediging van het privéleven en gezinsleven dat daarin wordt 

beoogd, te beperken. Het doel van de wetgever is volkomen gewettigd : de migratiedruk voorkomen, alsook, in 

het belang van de vreemdelingen zelf en van de burgers in het algemeen, de verhoging van de kwetsbaarheid 

voorkomen en hierdoor de duurzaamheid van het economische en sociale welzijn handhaven. Om dat doel te 

bereiken, sluit de wettelijke vermelding van een drempel van 120 pct. van het leefloon geen beoordeling uit van 

de bijzondere situatie van de betrokkenen. Het betreft een grond van opneming en niet van uitsluiting, die niet 

onevenredig is met het nagestreefde doel.  

 

 A.17.1.3.  De verzoekende partijen verwijzen naar de uiteenzettingen in de memorie van antwoord in de 

zaak nr. 5354 en in het bijzonder naar die onder het negende middel (A.9.9.1). 

 

 A.17.2.1.  Een tweede middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11, 22 en 191 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 18, 19, 20 en 21 van het VWEU, met de 

artikelen 2, 7 en 24 van de richtlijn 2004/38/EG, met de artikelen 8 en 14 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens en met de artikelen 7, 20, 21 en 45 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 

Unie, in zoverre de bestreden bepaling een onverantwoord verschil in behandeling teweegbrengt onder Belgen 

en tussen Belgen en andere burgers van de Unie. 

 

 Een derde middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet, al dan niet in 

samenhang gelezen met de artikelen 144 en 145 van de Grondwet, met de artikelen 20 en 21 van het VWEU, 

met de artikelen 2, 7 en 24 van de richtlijn 2004/38/EG, met de artikelen 8 en 14 van het Europees Verdrag voor 

de rechten van de mens en met de artikelen 7, 20, 21 en 45 van het Handvest van de grondrechten van de 
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Europese Unie, in zoverre de bestreden bepaling een onverantwoord verschil in behandeling teweegbrengt in de 

toegang tot de gezinshereniging onder Belgen en tussen Belgen en andere burgers van de Unie. 

 

 Een vierde middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet, al dan niet in 

samenhang gelezen met de artikelen 144 en 145 van de Grondwet, met de artikelen 20 en 21 van het VWEU, 

met de artikelen 2, 7 en 24 van de richtlijn 2004/38/EG, met de artikelen 8 en 14 van het Europees Verdrag voor 

de rechten van de mens en met de artikelen 7, 20, 21 en 45 van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie, in zoverre de bestreden bepaling een onverantwoord verschil in behandeling teweegbrengt in de 

toegang tot de gezinshereniging van de bloedverwanten in de opgaande lijn, onder Belgen, naargelang zij hun 

recht op vrij verkeer al dan niet uitoefenen. 

 

 A.17.2.2.  De Ministerraad voert in de eerste plaats aan dat de beoogde categorieën niet vergelijkbaar zijn. 

Geen enkele van de verzoekende partijen - zelfs niet de Belgische - kan aanspraak maken op de toepassing van 

het recht van de Europese Unie. 

 

 A.17.2.3.  De verzoekende partijen verwijzen naar de uiteenzettingen in de memorie van antwoord in de 

zaak nr. 5354, inzonderheid onder het vierentwintigste, het vijfentwintigste en het negenentwintigste middel. Ten 

aanzien van de omgekeerde discriminatie verwijzen zij naar de uiteenzettingen onder het zesentwintigste en het 

achtentwintigste middel. Zij voegen eraan toe dat het Hof van Justitie van de Europese Unie geen kennis heeft 

moeten nemen van zaken die precies een omgekeerde discriminatie in het geding brengen.  

 

 A.17.3.1.  Een vijfde middel is afgeleid uit de schending van artikel 22 van de Grondwet, al dan niet in 

samenhang gelezen met de artikelen 144 en 145 van de Grondwet, met de artikelen 2 en 7 van de 

richtlijn 2004/38/EG, met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 7 van 

het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, in zoverre de bestreden bepaling, door een voorwaarde 

toe te voegen aan het verblijfsrecht met het oog op de gezinshereniging, afbreuk doet aan de 

standstill-verplichting die is gekoppeld aan artikel 8 van het voormelde Verdrag. 

 

 A.17.3.2.  De Ministerraad zet in verband met dat middel een argumentatie uiteen die vergelijkbaar is met 

die onder A.15.3.2. 

 

 A.17.3.3.  De verzoekende partijen antwoorden dat het recht op gezinshereniging een subjectief recht vormt 

in de zin van artikel 22 van de Grondwet dat is gewaarborgd bij de bepalingen van het Europees recht. Dat recht 

dient, naar het voorbeeld van artikel 23 van de Grondwet, als definitief vastgelegd te worden beschouwd. 

 

 A.17.4.1.  Een zesde middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet, al 

dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 144 en 145 van de Grondwet, met de artikelen 20 en 21 van het 

VWEU, met de artikelen 2, 7, 24 en 25 van de richtlijn 2004/38/EG, met de artikelen 8 en 14 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens en met de artikelen 7, 20, 21 en 45 van het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie, in zoverre de bestreden bepaling een onverantwoord verschil in behandeling 

teweegbrengt onder vreemdelingen, naargelang de aanvraag met het oog op de gezinshereniging is onderzocht 

vóór of na de inwerkingtreding van de wet. 

 

 A.17.4.2.  De Ministerraad voert aan dat het beginsel van de niet-retroactiviteit de onmiddellijke toepassing 

van de wet op de huidige situaties niet belet. Voor het overige formuleert hij hierover de argumentatie die is 

uiteengezet onder A.15.4.2. 

 

 A.17.4.3.  De verzoekende partijen antwoorden zoals is vermeld onder A.15.4.3. 
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- B – 

 

 Ten aanzien van de bestreden wet en de context van de aanneming ervan 

 

 B.1.  De wet van 8 juli 2011 « tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende 

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 

wat betreft de voorwaarden tot gezinshereniging » is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad 

van 12 september 2011. Zoals het opschrift ervan aangeeft, wijzigt de bestreden wet de 

voorwaarden tot gezinshereniging, zoals zij waren opgenomen in de artikelen 10 en volgende en 

in de artikelen 40 en volgende van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

 B.2.1.  De artikelen 2 tot 7 van de bestreden wet vervangen de artikelen 10, 10bis, 10ter, § 2, 

11, 12bis en 13 van de voormelde wet van 15 december 1980, en regelen de voorwaarden tot 

gezinshereniging van familieleden van een vreemdeling die onderdaan is van een derde Staat. 

 

 B.2.2.  De artikelen 8, 10, 11 en 12 van de bestreden wet vervangen de artikelen 40bis, 42, 

§ 1, 42ter en 42quater van de wet van 15 december 1980, en regelen de voorwaarden tot 

gezinshereniging van familieleden van een vreemdeling die onderdaan is van een lidstaat van de 

Europese Unie. 

 

 B.2.3.  Artikel 9 van de bestreden wet vervangt artikel 40ter van de wet van 15 december 

1980 en regelt de voorwaarden tot gezinshereniging van familieleden van een Belg. 

 

 B.3.1.  Aan de oorsprong van de bestreden wet van 8 juli 2011 liggen verschillende 

wetsvoorstellen ten grondslag (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-0443/018, verslag, pp. 1 

en volgende). Zij namen vervolgens de vorm van een « globaal amendement » aan (ibid., 

DOC 53-0443/015), dat de basistekst van de bestreden wet is geworden. 

 

 B.3.2.  Tijdens de parlementaire voorbereiding werd erop gewezen dat in België meer 

dan 50 pct. van de afgegeven visa betrekking hebben op gezinshereniging, die de voornaamste 

bron van legale immigratie vormt. 
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 De verschillende wetsvoorstellen bevestigen dat het recht op de bescherming van het 

gezinsleven een belangrijke maatschappelijke waarde is en dat migratie via gezinshereniging 

mogelijk moet zijn. Zij beogen evenwel het verlenen van een verblijfsrecht in het kader van 

gezinshereniging beter te reguleren teneinde de migratiestroom en de migratiedruk te 

beheersen. Voornamelijk willen ze bepaalde misbruiken of gevallen van fraude voorkomen of 

ontmoedigen, bijvoorbeeld op het vlak van schijnhuwelijken, schijnpartnerschappen en 

schijnadopties. Tevens werd de noodzaak aangevoerd om de voorwaarden voor 

gezinshereniging bij te sturen teneinde te voorkomen dat de gezinsleden die zich in België 

komen vestigen, ten laste vallen van de overheid of dat de gezinshereniging in 

mensonwaardige omstandigheden zou plaatsvinden, bijvoorbeeld door het ontbreken van 

behoorlijke huisvesting. Ten slotte werd in de parlementaire voorbereiding er ook bij 

herhaling op gewezen dat de wetgever bij het regelen van de voorwaarden voor 

gezinshereniging, rekening dient te houden met de verplichtingen die volgen uit het recht van 

de Europese Unie. 

 

 B.4.  Na de ontvankelijkheidsvragen (B.5), onderzoekt het Hof achtereenvolgens de 

middelen met betrekking tot de voorwaarden tot gezinshereniging ten aanzien van 

familieleden van een onderdaan van een derde Staat (B.6 tot B.28), ten aanzien van de 

familieleden van een vreemdeling die onderdaan is van een andere lidstaat van de Europese 

Unie (B.29 tot B.39) en ten aanzien van familieleden van een Belgische onderdaan (B.40 tot 

B.67) en ten slotte de gezinshereniging op grond van de bilaterale akkoorden tussen de 

Belgische Staat en bepaalde landen (B.68 tot B.69). 

 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de beroepen in de zaken nrs. 5245, 5248, 5249, 

5250, 5312, 5345 en 5359 

 

 B.5.1.  De Ministerraad betwist het belang om in rechte te treden van de verzoekende 

partijen in de zaak nr. 5245, van de derde verzoekende partij in de zaak nr. 5248, van de 

eerste verzoekende partij in de zaak nr. 5249, van de eerste verzoekende partij in de zaak 

nr. 5250 en van de verzoekende partijen in de zaken nrs. 5312, 5345 en 5359.  

 

 B.5.2.  De door die verzoekende partijen bestreden bepalingen worden eveneens betwist 

in de zaak nr. 5354. De eerste verzoekende partij in die zaak is de vzw « Association pour le 
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droit des Etrangers » die overeenkomstig artikel 2 van haar statuten onder meer tot doel heeft 

hulp en rechtsbijstand te verlenen aan vreemdelingen en meer in het bijzonder aan studenten, 

vluchtelingen en gastarbeiders. 

 

 B.5.3.  Wanneer een vereniging zonder winstoogmerk die niet haar persoonlijk belang 

aanvoert, voor het Hof optreedt, is vereist dat haar maatschappelijk doel van bijzondere aard 

is en, derhalve, onderscheiden van het algemeen belang; dat zij een collectief belang 

verdedigt; dat haar maatschappelijk doel door de bestreden norm kan worden geraakt; dat ten 

slotte niet blijkt dat dit maatschappelijk doel niet of niet meer werkelijk wordt nagestreefd. 

 

 B.5.4.  Er kan worden aangenomen dat maatregelen die de voorwaarden bepalen opdat 

een vreemdeling een machtiging tot verblijf op het Belgische grondgebied in het kader van 

gezinshereniging kan genieten, van die aard zijn dat zij het maatschappelijk doel van de 

verzoekende vereniging kunnen raken. 

 

 B.5.5.  Aangezien de eerste verzoekende partij in de zaak nr. 5354 doet blijken van een 

belang om in rechte te treden en aangezien haar beroep ontvankelijk is, dient het Hof niet te 

onderzoeken of het beroep dat ook is ten aanzien van de andere verzoekende partijen in die 

zaak. 

 

 B.5.6.  De excepties worden verworpen. 

 

 

 Ten gronde 

 

 I.  Wat de voorwaarden tot gezinshereniging betreft ten aanzien van familieleden van een 

onderdaan van een derde Staat 

  

 B.6.1.  De bepalingen van de wet van 15 december 1980, die de voorwaarden tot 

gezinshereniging van familieleden van een onderdaan van een derde Staat regelen, worden 

bestreden door de verzoekende partijen in de zaak nr. 5312 en door de verzoekende partijen in 

de zaak nr. 5354. In het enige middel in de zaak nr. 5312 en in het eerste tot en met het 

eenentwintigste middel in de zaak nr. 5354, wordt telkens onder meer de schending 
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aangevoerd van artikel 191 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met 

bepalingen van internationaal recht. 

  

 B.6.2.  Artikel 191 van de Grondwet kan enkel zijn geschonden in zoverre de bestreden 

bepalingen een verschil in behandeling instellen tussen bepaalde vreemdelingen en de Belgen. 

Aangezien uit de uiteenzetting in beide verzoekschriften blijkt dat de verschillen in 

behandeling die in die middelen worden bekritiseerd, uitsluitend betrekking hebben op de 

vergelijking van verschillende categorieën van vreemdelingen onderling, zijn de voormelde 

middelen niet ontvankelijk, in zoverre zij uit de schending van artikel 191 van de Grondwet 

zijn afgeleid. 

 

 B.6.3.  In meerdere middelen wordt de bestreden bepalingen verweten artikel 22 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens, te schenden. 

 

 B.6.4.  Artikel 22 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven en zijn gezinsleven, behoudens in 

de gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald. 

 

 De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen de bescherming van 

dat recht ». 

 

 B.6.5.  Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « 1.  Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis 

en zijn briefwisseling. 

 

 2.  Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de 

uitoefening van dit recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische 

samenleving nodig is in het belang van ’s lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het 

economisch welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen 

van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen ». 

 

 B.6.6.  Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens erkent niet het 

recht van een vreemdeling om in een bepaald land te verblijven. Het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens heeft herhaaldelijk geoordeeld dat « volgens een vaststaand beginsel 
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van internationaal recht, de Staten het recht hebben om, onverminderd de verbintenissen die 

voor hen voorvloeien uit verdragen, de toegang op hun grondgebied van niet-onderdanen te 

regelen » (EHRM, Abdulaziz, Cabales en Balkandali t. Verenigd Koninkrijk, 28 mei 1985, 

§ 67; Boujlifa t. Frankrijk, 21 oktober 1997, § 42; Üner t. Nederland, 18 oktober 2006, § 54; 

Darren Omoregie e.a. t. Verenigd Koninkrijk, 31 oktober 2008, § 54). Meer in het bijzonder 

impliceert dit artikel niet dat een Staat de verplichting zou hebben om gezinshereniging op 

zijn grondgebied toe te laten. Het Europees Hof heeft immers ook gepreciseerd dat « artikel 8 

niet kan worden geïnterpreteerd alsof het voor een verdragsluitende Staat de algemene 

verplichting zou inhouden de keuze, door gehuwde koppels, van hun gemeenschappelijke 

woonplaats te eerbiedigen en te aanvaarden dat vreemde echtgenoten zich in het land 

vestigen » (EHRM, Abdulaziz, Cabales en Balkandali, voormeld, § 68; Darren Omoregie 

e.a., voormeld, § 57; 29 juli 2010, Mengesha Kimfe t. Zwitserland, § 61; 6 november 2012, 

Hode en Abdi t. Verenigd Koninkrijk, § 43). Het Hof heeft eveneens onderstreept dat « de 

toestand vanuit het oogpunt van het recht van vreemdelingen, wanneer het bijvoorbeeld niet 

om de status van vluchteling gaat, ten dele een keuze impliceert doordat zij vaak deze is van 

een persoon die heeft gekozen om te leven in een land waarvan hij de nationaliteit niet heeft » 

(EHRM, 27 september 2011, Bah t. Verenigd Koninkrijk, § 45). 

 

 B.6.7.  De onmogelijkheid om met zijn gezinsleden samen te leven kan evenwel een 

inmenging vormen in het recht op de bescherming van het gezinsleven, zoals gewaarborgd 

door artikel 22 van de Grondwet en door artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens. Om in overeenstemming te zijn met die bepalingen moet een dergelijke 

inmenging bij een voldoende nauwkeurige wetsbepaling zijn voorzien, beantwoorden aan een 

dwingende maatschappelijke behoefte en evenredig zijn met de nagestreefde wettelijke 

doelstelling.  

 

 B.6.8.  Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft eveneens geoordeeld : 

 

 « 52.  […] het recht op eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM 

[maakt] deel [uit] van de grondrechten die volgens vaste rechtspraak van het Hof in de 

communautaire rechtsorde worden beschermd (reeds aangehaalde arresten [van 11 juli 2002,] 

Carpenter, [C-60/00,] punt 41, en [van 23 september 2003,] Akrich, [C-109/01,] punten 58 en 

59). Dit recht om samen te leven met zijn naaste verwanten brengt voor de lidstaten 

verplichtingen mee die negatief kunnen zijn, wanneer één van de lidstaten een persoon niet 

mag uitzetten, of positief, wanneer hij verplicht is een persoon toe te laten op zijn 

grondgebied en er te laten verblijven. 
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 53.  Zo heeft het Hof geoordeeld dat ook al waarborgt het EVRM het recht van een 

buitenlander om een bepaald land binnen te komen of er te verblijven niet als een grondrecht, 

het uitsluiten van een persoon uit een land waar zijn naaste verwanten wonen, een inmenging 

kan zijn in het recht op eerbiediging van het gezinsleven zoals dit wordt beschermd door 

artikel 8, lid 1, EVRM (reeds aangehaalde arresten Carpenter, punt 42, en Akrich, punt 59) » 

(HvJ, 27 juni 2006, C-540/03, Parlement/Raad). 

 

 B.6.9.  In verscheidene middelen wordt de schending aangevoerd, door de bestreden 

bepalingen, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de 

richtlijn 2003/86/EG van de Raad, van 22 september 2003, inzake het recht op 

gezinshereniging (hierna : de richtlijn 2003/86/EG). 

 

 B.6.10.  Artikel 1 van de richtlijn 2003/86/EG bepaalt : 

 

 « Het doel van deze richtlijn is de voorwaarden te bepalen voor de uitoefening van het 

recht op gezinshereniging door onderdanen van derde landen die wettig op het grondgebied 

van de lidstaten verblijven ». 

 

 B.6.11.  Volgens het Hof van Justitie : 

 

 « 59.  [leggen] deze verschillende teksten  [artikel 8 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens, het Verdrag inzake de rechten van het kind en artikel 7 van het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie] […] de nadruk op het belang van het 

gezinsleven voor het kind en bevelen [ze] de staten aan om rekening te houden met de 

belangen van het kind, maar scheppen [ze] geen subjectief recht voor de leden van een gezin 

om tot het grondgebied van een staat te worden toegelaten en mogen [ze] niet aldus worden 

uitgelegd dat zij de staten een zekere beoordelingsmarge zouden ontzeggen bij het onderzoek 

van verzoeken om gezinshereniging. 

 

 60.  Bovenop deze bepalingen legt artikel 4, lid 1, van de richtlijn [2003/86/EG] de 

lidstaten precieze positieve verplichtingen op, waaraan duidelijk omschreven subjectieve 

rechten beantwoorden, aangezien het de lidstaten verplicht om in de door de richtlijn 

vastgestelde gevallen de gezinshereniging van bepaalde leden van het gezin van de 

gezinshereniger toe te staan zonder hun beoordelingsmarge te kunnen uitoefenen » (HvJ, 

27 juni 2006, C-540/03, Parlement/Raad; zie ook 4 maart 2010, C-578/08, Chakroun, 

punt 41; 6 december 2012, C-356/11, O. en S. tegen Maahanmuuttovirasto, en C-357/11, 

Maahanmuuttovirasto tegen L., punt 70).  

 

 « Deze bepaling [van de richtlijn] verlangt wel dat de onder meer in hoofdstuk IV van 

richtlijn 2003/86 vermelde voorwaarden in acht worden genomen » (HvJ, Chakroun, 

voormeld, punt 42; O., S. et alii, voormeld, punt 71). In dat verband onderstreept het Hof van 

Justitie dat « de lidstaten hun handelingsvrijheid niet zo [mogen] gebruiken dat afbreuk wordt 
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gedaan aan het doel van de richtlijn, namelijk de bevordering van gezinshereniging, en aan 

het nuttig effect daarvan » (arresten Chakroun, voormeld, punt 43; O., S. et alii, voormeld, 

punt 69). 

 

 Ten slotte « [moeten] de lidstaten […] niet alleen hun nationale recht conform het 

Unierecht uitleggen, maar er ook op toezien dat zij zich niet baseren op een uitlegging van een 

tekst van afgeleid recht die in conflict zou komen met de door de rechtsorde van de Unie 

beschermde grondrechten » (HvJ, 27 juni 2006, Parlement/Raad, C-540/03, punt 105; 

23 december 2009, Detiček, C-403/09, punt 34; O., S. et alii, voormeld, punt 78). « De 

bepalingen van de richtlijn [moeten] worden uitgelegd in het licht van de grondrechten, meer 

in het bijzonder van het in zowel het EVRM als het Handvest neergelegde recht op 

eerbiediging van het gezinsleven » (HvJ, Chakroun, voormeld, punt 44). 

 

 B.6.12.  Het Hof dient te onderzoeken of de bestreden bepalingen, in zoverre zij de 

voorwaarden met betrekking tot gezinshereniging vastleggen, aan die vereisten voldoen. 

 

 

 1)  De wachttermijn in geval van gezinshereniging met een vreemdeling gemachtigd tot 

een verblijf van onbeperkte duur 

 

 B.7.1.  Het eerste middel in de zaak nr. 5354 strekt tot de vernietiging van artikel 10, § 1, 

eerste lid, 4° en 5°, van de wet van 15 december 1980, zoals vervangen door artikel 2 van de 

wet van 8 juli 2011. Volgens de verzoekende partijen zijn de bestreden bepalingen strijdig 

met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 8, 

eerste alinea, van de richtlijn 2003/86/EG doordat zij, als een van de voorwaarden voor de 

aanvraag tot verblijf van familieleden van een vreemdeling die werd gemachtigd tot een verblijf 

van onbeperkte duur, vereisen dat die laatste sedert minimaal twaalf maanden over die 

verblijfstitel beschikt. 

 

 B.7.2.1.  De bestreden bepalingen luiden als volgt : 

 

 « Onder voorbehoud van de bepalingen van artikelen 9 en 12, zijn van rechtswege 

toegelaten om meer dan drie maanden in het Rijk te verblijven : 

 

 […] 
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 4°  de volgende familieleden van een vreemdeling die sedert minimaal twaalf maanden 

toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf van onbeperkte duur in het Rijk of sedert 

minimaal twaalf maanden gemachtigd is om er zich te vestigen. Die termijn van twaalf 

maanden vervalt indien de echtelijke band of het geregistreerde partnerschap reeds bestond 

voor de vreemdeling die vervoegd wordt, in het Rijk aankwam of indien zij een 

gemeenschappelijk minderjarig kind hebben, of indien het familieleden betreft van een 

vreemdeling die erkend is als vluchteling of die de subsidiaire bescherming geniet : 

 

 -  de buitenlandse echtgenoot of de vreemdeling waarmee een geregistreerd partnerschap 

gesloten werd dat als gelijkwaardig beschouwd wordt met het huwelijk in België, die met hem 

komt samenleven, op voorwaarde dat beiden ouder zijn dan eenentwintig jaar. Deze 

minimumleeftijd wordt echter teruggebracht tot achttien jaar wanneer, naargelang het geval, 

de echtelijke band of dit geregistreerd partnerschap, reeds bestond vóór de vreemdeling die 

vervoegd wordt, in het Rijk aankwam; 

 

 -  hun kinderen, die met hen komen samenleven alvorens zij de leeftijd van achttien jaar 

hebben bereikt en alleenstaand zijn; 

 

 -  de kinderen van de vreemdeling die vervoegd wordt, van diens echtgenoot of van de 

geregistreerde partner bedoeld in het eerste streepje, die met hen komen samenleven alvorens 

zij de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en alleenstaand zijn, voor zover de vreemdeling 

die vervoegd wordt, zijn echtgenoot of de bedoelde geregistreerde partner over het recht van 

bewaring beschikt en de kinderen ten laste zijn van hem of diens echtgenoot of deze 

geregistreerde partner en, indien het recht van bewaring wordt gedeeld, op voorwaarde dat de 

andere houder van het recht van bewaring zijn toestemming heeft gegeven; 

 

 5°  de vreemdeling die door middel van een wettelijk geregistreerd partnerschap 

verbonden is met een vreemdeling die sedert minimaal twaalf maanden toegelaten of 

gemachtigd is tot een verblijf van onbeperkte duur in het Rijk of sedert minimaal twaalf 

maanden gemachtigd is om er zich te vestigen, evenals de kinderen van deze partner, die met 

hen komen samenleven alvorens zij de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en 

alleenstaand zijn, voor zover hij over het recht van bewaring beschikt en de kinderen te zijnen 

laste zijn en, indien het recht van bewaring wordt gedeeld, op voorwaarde dat de andere 

houder van het recht van bewaring zijn toestemming heeft gegeven. Die termijn van twaalf 

maanden vervalt indien de echtelijke band of het geregistreerde partnerschap reeds bestond 

voor de vreemdeling die vervoegd wordt, in het Rijk aankwam of indien zij een 

gemeenschappelijk minderjarig kind hebben. 

 

 […] ». 

 

 B.7.2.2.  Uit de parlementaire bespreking blijkt dat de wetgever bij de invoering van de in 

de bestreden bepaling bedoelde wachttermijn rekening heeft willen houden met artikel 8, 

eerste alinea, van de richtlijn 2003/86/EG, dat bepaalt : 

 

 « De lidstaten mogen van de gezinshereniger een periode van ten hoogste twee jaar legaal 

verblijf op hun grondgebied eisen, voordat zijn gezinsleden zich bij hem voegen ». 
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 Op grond van die bepaling kunnen de lidstaten vereisen dat de gezinshereniger 

« gedurende een voldoende lange periode in de Staat van ontvangst heeft verbleven om aan te 

nemen dat er sprake is van een duurzame vestiging en een bepaalde graad van integratie », 

alvorens zijn familieleden zich bij hem kunnen voegen (HvJ, 27 juni 2006, C-540/03, 

Parlement/Raad, punt 98). 

 

 B.7.3.  Volgens de bestreden bepalingen kan de aanvraag tot gezinshereniging worden 

ingediend nadat de termijn van één jaar – termijn die, in een letterlijke interpretatie van die 

bepalingen, zou beginnen te lopen de dag waarop het verblijfsrecht van onbeperkte duur 

wordt verleend - is verstreken. Op grond van artikel 12bis, § 2, van de wet van 15 december 

1980 moet de beslissing over de aanvraag van de toelating tot verblijf van het familielid van 

de vreemdeling die wordt vervoegd zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de zes maanden na de 

datum van de aanvraag worden genomen. In uitzonderlijk complexe dossiers kan die termijn 

tweemaal met een periode van drie maanden worden verlengd, zodat in elk geval een 

beslissing moet worden genomen binnen de termijn van één jaar, te rekenen vanaf de datum 

van de aanvraag.  

 

 B.7.4.  Er dient evenwel te worden opgemerkt dat in de wet van 15 december 1980 een 

verblijfstitel van onbeperkte duur in vele gevallen slechts wordt verleend nadat de betrokken 

vreemdeling krachtens een verblijfstitel van beperkte duur reeds wettig in het land heeft 

verbleven gedurende meerdere jaren. Het opleggen van een minimale verblijfsduur van twaalf 

maanden aan de gezinshereniger, voordat zijn familieleden een aanvraag tot verblijf kunnen 

indienen, zou de bestreden bepalingen in die gevallen strijdig maken met artikel 8, eerste 

alinea, van de voormelde richtlijn 2003/86/EG, volgens hetwelk de lidstaten van de 

gezinshereniger een periode van ten hoogste twee jaar legaal verblijf op hun grondgebied 

mogen eisen, voordat zijn gezinsleden zich bij hem voegen. 

 

 B.7.5.  Uit de parlementaire voorbereiding blijkt evenwel dat de wetgever zich wou 

voegen naar de limiet van twee jaar wettig verblijf die is opgelegd bij de richtlijn 2003/86/EG 

en dat hij niet uitsloot rekening te houden met de periodes van machtiging tot beperkt verblijf 

die voorafgaan aan het verlenen van een machtiging tot onbeperkt verblijf of van een 

machtiging tot vestiging (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-0443/018, pp. 43-56 en 149). 
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 Op die wijze geïnterpreteerd, zijn de bestreden bepalingen bestaanbaar met artikel 8, 

eerste alinea, van de voormelde richtlijn. 

 

 B.7.6.  Onder voorbehoud van de in B.7.5 vermelde interpretatie is het middel niet 

gegrond in zoverre het is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8, eerste alinea, van de richtlijn 2003/86/EG. 

 

 B.7.7.1.  Volgens de verzoekende partijen zouden de bestreden bepalingen eveneens de 

schending inhouden van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat ze enkel een 

wachttijd opleggen wanneer de vreemdeling die wordt vervoegd beschikt over een 

verblijfstitel van onbeperkte duur en niet wanneer hij beschikt over een verblijfstitel van 

beperkte duur. 

 

 B.7.7.2.  Het blijkt uit de bestreden bepalingen en uit de parlementaire voorbereiding dat 

de wetgever niet heeft beoogd de hereniging van personen met een voorheen bestaande 

familiale band uit te stellen, doch enkel een wachttijd heeft willen invoeren bij nieuwe 

gezinsvorming kort nadat aan de gezinshereniger een verblijfstitel van onbeperkte duur is 

toegekend (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-0443/015, pp. 43-56). 

 

 B.7.7.3.  Het bekritiseerde verschil in behandeling berust op een objectief criterium, 

namelijk de verblijfsstatus van de vreemdeling die wordt vervoegd. Het brengt evenmin een 

onredelijk gevolg met zich mee in zoverre de vreemdeling met onbeperkt verblijf, indien zijn 

familieleden geen aanvraag tot gezinshereniging hebben ingediend tijdens zijn verblijf van 

beperkte duur, die periode zou kunnen laten gelden overeenkomstig de in B.7.5 vermelde 

interpretatie. 

 

 B.7.7.4.  In zoverre het een discriminatie aanvoert in de ongelijke behandeling van 

vreemdelingen naargelang het familielid dat wordt vervoegd over een verblijfstitel van 

beperkte dan wel onbeperkte duur beschikt, is het middel niet gegrond. 

 

 B.7.8.1.  In subsidiaire orde zijn de verzoekende partijen van oordeel dat artikel 10, § 1, 

eerste lid, 5°, van de wet van 15 december 1980 een schending inhoudt van de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet, doordat het niet in een uitzondering op de wachttijd van één jaar 

voorziet, bij de aanvraag tot gezinshereniging door de partner en diens kinderen met de 
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vreemdeling die als vluchteling is erkend of die subsidiaire bescherming geniet, terwijl in een 

dergelijke uitzondering wel is voorzien in artikel 10, § 1, eerste lid, 4°, van die wet. 

 

 B.7.8.2.  Het verschil in behandeling berust op een objectief criterium : terwijl artikel 10, 

§ 1, eerste lid, 4°, de situatie beoogt van echtgenoten en van personen die een wettelijk 

geregistreerd partnerschap hebben afgesloten dat als gelijkwaardig met het huwelijk in België 

wordt beschouwd en van hun kinderen, beoogt artikel 10, § 1, eerste lid, 5°, een 

levensgemeenschap op grond van een wettelijk geregistreerd partnerschap dat niet is 

gelijkgesteld met het huwelijk en worden niet de kinderen van de vreemdeling die wordt 

vervoegd maar enkel die van de partner beoogd. 

 

 De bestreden bepaling is in overeenstemming met de artikelen 9 en volgende van de 

richtlijn 2003/86/EG die het opleggen van een wachttijd alleen verbieden bij het toekennen 

van een verblijfsrecht aan de echtgenoot en de kinderen van een erkende vluchteling, doch 

niet bij de gezinshereniging met een partner die niet de echtgenoot is of met de kinderen van 

die partner. 

 

 B.7.8.3.  Om de in B.7.4 en B.7.5 uiteengezette redenen is de wachttijd van één jaar niet 

onredelijk en beantwoordt hij aan de eisen die worden gesteld in artikel 8, eerste alinea, van 

de voormelde richtlijn. 

 

 B.7.9.  Onder voorbehoud van de interpretatie vermeld in B.7.5, is het middel niet 

gegrond. 

 

 

 2)  De onmogelijkheid van gezinshereniging na de weigering om een huwelijk te 

voltrekken 

 

 B.8.1.  Het tweede middel in de zaak nr. 5354 strekt tot de vernietiging van artikel 10, 

§ 1, eerste lid, 5°, tweede lid, f), van de wet van 15 december 1980, zoals het is ingevoegd bij 

artikel 2 van de bestreden wet. Die bepaling, die de gezinshereniging verbiedt van twee 

partners van wie de ene of de andere het voorwerp heeft uitgemaakt van een beslissing om te 

weigeren het huwelijk te voltrekken op grond van artikel 167 van het Burgerlijk Wetboek, zou 

volgens de verzoekende partijen de artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet, al dan niet in 
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samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, 

schenden. 

 

 B.8.2.1.  Artikel 10, § 1, eerste lid, 5°, tweede lid, bepaalt : 

 

 « De in het eerste lid vermelde partners moeten aan de volgende voorwaarden voldoen :  

 

 […] 

 

 f)  ten aanzien van geen van beiden een beslissing werd genomen op grond van 

[artikel] 167 van het Burgerlijk Wetboek en dit voor zover de beslissing kracht van gewijsde 

heeft verkregen ». 

 

 B.8.2.2.  Artikel 167 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt : 

 

 « De ambtenaar van de burgerlijke stand weigert het huwelijk te voltrekken wanneer 

blijkt dat niet is voldaan aan de hoedanigheden en voorwaarden vereist om een huwelijk te 

mogen aangaan, of indien hij van oordeel is dat de voltrekking in strijd is met de beginselen 

van de openbare orde. 

 

 Indien er een ernstig vermoeden bestaat dat niet is voldaan aan de in het vorige lid 

gestelde voorwaarden kan de ambtenaar van de burgerlijke stand de voltrekking van het 

huwelijk uitstellen, na eventueel het advies van de procureur des Konings van het gerechtelijk 

arrondissement waarin de verzoekers voornemens zijn te huwen te hebben ingewonnen, 

gedurende ten hoogste twee maanden vanaf de door belanghebbende partijen vooropgestelde 

huwelijksdatum, teneinde bijkomend onderzoek te verrichten. 

 

 Indien hij binnen de in vorig lid gestelde termijn nog geen definitieve beslissing heeft 

genomen, dient de ambtenaar van de burgerlijke stand het huwelijk te voltrekken, zelfs in die 

gevallen waar de in artikel 165, § 3 bedoelde termijn van zes maanden reeds is verstreken. 

 

 In geval van een weigering zoals bedoeld in het eerste lid, brengt de ambtenaar van de 

burgerlijke stand zijn met redenen omklede beslissing zonder verwijl ter kennis van de 

belanghebbende partijen. Tezelfdertijd wordt een afschrift hiervan, samen met een kopie van 

alle nuttige documenten, overgezonden aan de procureur des Konings van het gerechtelijk 

arrondissement waarin de weigering plaatsvond. 

 

 Indien één van de aanstaande echtgenoten of beiden op de dag van de weigering hun 

inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister of hun actuele verblijfplaats 

niet hebben binnen de gemeente, wordt de weigeringsbeslissing tevens onmiddellijk ter 

kennis gebracht van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van inschrijving 

in een van deze registers of van de actuele verblijfplaats in België van deze aanstaande 

echtgenoot of echtgenoten. 
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 Tegen de weigering door de ambtenaar van de burgerlijke stand om het huwelijk te 

voltrekken, kan door belanghebbende partijen binnen de maand na de kennisgeving van zijn 

beslissing beroep worden aangetekend bij de rechtbank van eerste aanleg ». 

 

 B.8.3.1.  De in de parlementaire voorbereiding (Parl. St., Kamer, 2010-2011, 

DOC 53-0443/018, pp. 10, 12 en 13), meermaals in herinnering gebrachte bedoeling van de 

bestreden bepaling bestaat erin de fraude te bestrijden die verband houdt met het sluiten van 

huwelijken met als enig doel een buitenlandse persoon het voordeel van het verblijf in België 

te laten genieten, terwijl de beide echtgenoten of één van beiden niet de werkelijke wil hebben 

zich in een huwelijk te engageren overeenkomstig de bepalingen van het Belgisch burgerlijk 

recht. 

 

 B.8.3.2.  De verzoekende partijen verwijten de bestreden bepaling een verschil in 

behandeling in te stellen tussen de partners van wie de ene, na het voorwerp te hebben 

uitgemaakt van een beslissing om te weigeren een huwelijk te voltrekken, een gerechtelijk 

beroep heeft ingesteld en dat is afgewezen, aan wie de gezinshereniging wordt ontzegd, en de 

partners die geen beroep hebben ingesteld tegen de beslissing om te weigeren een huwelijk te 

voltrekken, die de gezinshereniging kunnen genieten. Zij verwijten de bestreden bepaling 

eveneens twee verschillende categorieën identiek te behandelen, te weten, enerzijds, de 

geregistreerde partners van wie de ene het voorwerp heeft uitgemaakt van een in kracht van 

gewijsde gegane gunstige beslissing op grond van artikel 167 van het Burgerlijk Wetboek en, 

anderzijds, de geregistreerde partners van wie de ene het voorwerp heeft uitgemaakt van een 

in kracht van gewijsde gegane ongunstige beslissing op grond van dezelfde bepaling. 

 

 Wat die verschillen in behandeling betreft, zou, om de wil van de wetgever in acht te 

nemen, de bestreden bepaling slechts het geval kunnen beogen waarin de ambtenaar van de 

burgerlijke stand overeenkomstig artikel 167 van het Burgerlijk Wetboek heeft geweigerd een 

huwelijk te voltrekken. Zelfs indien een in kracht van gewijsde gegane beslissing in de zin 

van artikel 28 van het Gerechtelijk Wetboek niet kan worden gelijkgesteld met een 

administratieve beslissing die niet het voorwerp van een beroep heeft uitgemaakt, dient te 

dezen, en zoals ook de Ministerraad bepleit, ervan te worden uitgegaan dat het de bedoeling 

was van de wetgever dat de beslissing waarbij een ambtenaar van de burgerlijke stand op 

grond van artikel 167, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek heeft geweigerd een huwelijk te 

voltrekken zonder dat, overeenkomstig artikel 167, zesde lid, van hetzelfde Wetboek, tegen 

die beslissing een beroep werd ingesteld, hetzelfde gevolg heeft als een door dezelfde 
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ambtenaar van de burgerlijke stand genomen weigeringsbeslissing waartegen wel een beroep 

zou zijn ingesteld en die het voorwerp zou hebben uitgemaakt van een in kracht van gewijsde 

gegane beslissing. Aldus geïnterpreteerd, brengt de bestreden bepaling niet de eerste twee 

door de verzoekende partijen opgemerkte verschillen in behandeling met zich mee. 

 

 B.8.3.3.  De verzoekende partijen verwijten de bestreden bepaling voorts de personen die 

het voorwerp zouden hebben uitgemaakt van een weigering om een huwelijk te voltrekken op 

grond van de artikelen 143 tot 148 van het Burgerlijk Wetboek (ontstentenis van 

toestemming, bigamie, huwelijk vóór de leeftijd van achttien jaar) en diegenen aan wie het 

zou zijn geweigerd op grond van artikel 146bis, dat het huwelijk betreft dat « enkel [is 

gericht] op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan de staat van 

gehuwde », op dezelfde wijze te behandelen. 

 

 De verzoekende partijen verwijten de bestreden bepaling in essentie dat zij onevenredig 

is, omdat zij, volgens hen, aan de administratie geen enkele beoordelingsmarge laat om 

voorbij te gaan aan de op grond van artikel 167 van het Burgerlijk Wetboek genomen 

beslissing om te weigeren een huwelijk te voltrekken, zelfs indien zij ervan overtuigd is dat de 

wettelijke samenwoning die de aanvraag tot gezinshereniging verantwoordt die aan haar is 

voorgelegd, geenszins frauduleus is. 

 

 Het is niet zonder redelijke verantwoording dat de wetgever alle redenen om de 

voltrekking van een huwelijk te weigeren die door de ambtenaar van de burgerlijke stand 

worden tegengeworpen op dezelfde wijze heeft behandeld, los van de bijzondere hypothese 

beoogd in artikel  146bis van het Burgerlijk Wetboek. Daarentegen laat het bestaan van een 

jurisdictioneel beroep de personen aan wie een weigering werd tegengeworpen toe aan te 

tonen dat zij niet in een situatie waren die strikt identiek is aan de situaties beoogd in de 

artikelen 143 tot 148 van het Burgerlijk Wetboek en, in voorkomend geval, de toepassing van 

de regels van het internationaal privaatrecht aan te voeren. 

 

 De combinatie van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet met artikel 8 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens leidt niet tot een andere conclusie. 

 

 B.8.4.  Onder voorbehoud van de interpretatie vermeld in B.8.3.2, is het middel niet 

gegrond. 
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 3)  De gezinshereniging van de ouders en de voogd met een minderjarig kind dat werd 

erkend als vluchteling of dat subsidiaire bescherming geniet 

 

 B.9.1.  Het derde middel in de zaak nr. 5354 strekt tot de vernietiging van het nieuwe 

artikel 10, § 1, eerste lid, 7°, van de wet van 15 december 1980, zoals het is ingevoegd bij 

artikel 2 van de bestreden wet. 

 

 De verzoekende partijen verwijten de bestreden bepaling artikel 10, lid 3, van de 

richtlijn 2003/86/EG slechts gedeeltelijk om te zetten en in het bijzonder niet erin te voorzien, 

zoals die bepaling dat aan de lidstaten toelaat, dat de wettelijke voogd van de niet-begeleide 

minderjarige vluchteling die geen bloedverwanten in de rechtstreekse opgaande lijn meer 

heeft of wiens bloedverwanten in de rechtstreekse opgaande lijn niet kunnen worden 

gevonden, zich in België bij hem voegt, terwijl de niet-ontvoogde minderjarige vluchtelingen 

wier bloedverwanten in de opgaande lijn in leven zijn, het voordeel van de hereniging met die 

laatsten kunnen genieten. Zij betogen voorts dat de bestreden bepaling een tweede 

discriminatie in het leven zou roepen, tenminste indien zij in die zin wordt geïnterpreteerd dat 

zij slechts van toepassing is op de gezinshereniging van de ouders met hun kind dat als 

vluchteling tot een onbeperkt verblijf is gemachtigd en niet van toepassing zou zijn op de 

gezinshereniging van de ouders met hun kind dat subsidiaire bescherming geniet en slechts 

over een tijdelijke verblijfstitel beschikt. 

 

 Aldus zou die bepaling een schending inhouden van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 3 van het Verdrag inzake de rechten van het 

kind. 

 

 B.9.2.1.  Het voormelde artikel 10, § 1, eerste lid, bepaalt dat van rechtswege tot een 

verblijf in België zijn toegelaten : 

 

 « […]  

 

 7°  de ouders van een vreemdeling die erkend werd als vluchteling in de zin van artikel 

48/3 of die de subsidiaire bescherming geniet, voor zover zij met hem komen samenleven en 

op voorwaarde dat hij jonger is dan achttien jaar en het Rijk binnengekomen is zonder 
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begeleiding van een krachtens de wet verantwoordelijke meerderjarige vreemdeling en 

vervolgens niet daadwerkelijk onder de hoede van een dergelijke persoon gestaan heeft, of 

zonder begeleiding werd achtergelaten nadat hij het Rijk is binnengekomen ». 

 

 B.9.2.2.  Artikel 10, lid 3, van de richtlijn 2003/86/EG bepaalt : 

 

 «  Indien de vluchteling een alleenstaande minderjarige is, 

 

 a)  staan de lidstaten de toegang en het verblijf uit hoofde van gezinshereniging toe aan 

zijn bloedverwanten in rechtstreekse opgaande lijn zonder de in artikel 4, lid 2, onder a), 

genoemde voorwaarden toe te passen; 

 

 b)  kunnen de lidstaten de toegang en het verblijf uit hoofde van gezinshereniging 

toestaan aan zijn wettelijke voogd of andere gezinsleden indien de vluchteling geen 

bloedverwanten in rechtstreekse opgaande lijn heeft of indien het onmogelijk is deze te 

vinden ». 

 

 B.9.2.3.  Artikel 3 van het Verdrag inzake de rechten van het kind bepaalt : 

 

 « 1.  Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door 

openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke 

instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind 

de eerste overweging. 

 

 2.  De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe het kind te verzekeren van de 

bescherming en de zorg die nodig zijn voor zijn welzijn, rekening houdende met de rechten en 

plichten van zijn ouders, wettige voogden of anderen die wettelijk verantwoordelijk zijn voor 

het kind, en nemen hiertoe alle passende wettelijke en bestuurlijke maatregelen. 

 

 […] ». 

 

 B.9.3.1.  Wat het aan de bestreden bepaling gemaakte verwijt betreft dat zij artikel 10, 

lid 3, van de richtlijn 2003/86/EG slechts gedeeltelijk omzet, dient, zoals de verzoekende 

partijen overigens opmerken, te worden vastgesteld dat die bepaling de lidstaten niet ertoe 

verplicht de gezinshereniging toe te staan van de wettelijke voogden met een minderjarig kind 

dat vluchteling is, terwijl dat laatste geen bloedverwanten in de rechtstreekse opgaande lijn 

meer heeft of die niet kunnen worden gevonden, maar hun alleen toelaat dat te doen. 

 

 B.9.3.2.  De bestreden bepaling regelt de situatie van vreemdelingen die zich als gezinslid 

bij een minderjarige vluchteling kunnen voegen, doch die zelf niet als vluchteling zijn erkend. 
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 De gezinshereniging van een minderjarig kind met zijn ouders is verbonden aan de 

vaststelling van hun afstammingsband. Doordat een dergelijke band niet bestaat met de 

vreemdeling die slechts de wettelijke voogd is van het kind, vermocht de wetgever 

redelijkerwijs te oordelen dat deze vreemdeling geen verblijfsrecht kan ontlenen aan het 

verblijf van dat kind op het grondgebied. 

 

 De bestreden maatregel heeft geen onevenredige gevolgen. De programmawet van 

24 december 2002 (titel XIII, hoofdstuk 6) voorziet immers in een specifieke voogdij over 

niet-begeleide minderjarigen, waarbij inzonderheid rekening wordt gehouden met de situatie 

van de minderjarige die de erkenning als vluchteling heeft gevraagd (artikel 5) en waarbij 

wordt beoogd zijn belangen te vrijwaren (artikel 2). 

 

 Bovendien voegt de wet van 12 september 2011 « tot wijziging van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen met het oog op de toekenning van een tijdelijke machtiging 

tot verblijf aan de niet-begeleide minderjarige vreemdeling », in artikel 2 ervan, in titel II van 

de wet van 15 december 1980 een hoofdstuk VII in, met als opschrift « Niet-begeleide 

minderjarige vreemdelingen », dat de artikelen 61/14 tot 61/25 bevat. Die wet, die ten doel 

heeft het statuut van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen te verduidelijken en in de 

wet te verankeren, schrijft het zoeken naar een duurzame oplossing die aan de situatie van 

elke minderjarige is aangepast voor en behoedt die laatste voor een verwijderingsmaatregel 

zolang die duurzame oplossing niet is gevonden. 

 

 B.9.4.  In zoverre het middel een verschil in behandeling aanvoert van de ouders van het 

kind dat als vluchteling werd erkend en de ouders van het kind dat subsidiaire bescherming 

geniet, berust het op een verkeerde lezing van de bestreden bepaling. 

 

 In tegenstelling tot artikel 10, § 1, eerste lid, 4° tot 6°, van de wet van 15 december 1980 

vereist artikel 10, § 1, eerste lid, 7°, immers niet dat de vreemdeling die wordt vervoegd over 

een verblijfstitel van onbeperkte duur beschikt. 

 

 B.9.5.  Het middel is niet gegrond. 
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 4)  De echtgenote van een polygame vreemdeling 

 

 B.10.1.  Het vierde middel in de zaak nr. 5354 strekt tot de vernietiging van artikel 10, 

§ 1, tweede lid, van de wet van 15 december 1980, zoals het is ingevoegd bij artikel 2 van de 

bestreden wet. De verzoekende partijen betwisten de beperking die door de bestreden 

bepaling wordt aangebracht in de gezinshereniging van een polygame vreemdeling met een 

echtgenoot die in het buitenland leeft wanneer een andere echtgenoot reeds in België verblijft. 

 

 De verzoekende partijen voeren aan dat die bepaling geen conforme omzetting vormt van 

artikel 4, lid 4, eerste alinea, van de richtlijn 2003/86/EG en dat ze de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet zou schenden doordat ze alle echtgenoten van een polygame vreemdeling op 

dezelfde wijze behandelt zonder een onderscheid te maken naargelang de in België 

verblijvende echtgenoot al dan niet daadwerkelijk met de polygame vreemdeling 

samenwoont. 

 

 B.10.2.1.  Het nieuwe artikel 10, § 1, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 

bepaalt : 

 

 « Het eerste lid, 4°, is niet van toepassing op de echtgenoot van een polygame 

vreemdeling, indien een andere echtgenoot van die persoon reeds in het Rijk verblijft ». 

 

 B.10.2.2.  Artikel 4, lid 4, eerste alinea, van de richtlijn 2003/86/EG bepaalt : 

 

 « In het geval van een polygaam huwelijk geeft de betrokken lidstaat, indien de 

gezinshereniger reeds met een echtgenoot samenwoont op het grondgebied van die lidstaat, 

geen toestemming tot gezinshereniging voor een andere echtgenoot ». 

 

 B.10.2.3.  Omdat zij uitdrukkelijk de in België verblijvende echtgenoot beoogt, kan de 

bestreden bepaling niet worden toegepast op een vreemdeling die polygaam was, maar wiens 

vorige huwelijksband door echtscheiding is ontbonden. 

 

 B.10.3.  In zijn arrest nr. 95/2008 van 26 juni 2008 heeft het Hof geoordeeld : 

 

 « B.20.3.  De Belgische wetgever heeft met de in het geding zijnde bepaling bij de 

omzetting van artikel 4, lid 4, van de Gezinsherenigingsrichtlijn ervoor gekozen op 

soortgelijke wijze de polygame echtgenoten en hun kinderen uit te sluiten van het recht op 
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gezinshereniging met hun echtgenoot en met hun ouder. De wetgever vermag de 

gezinshereniging te beperken van de echtgenoten die met elkaar zijn verbonden door een 

vorm van echtverbintenis die niet alleen strijdig is met de Belgische internationale openbare 

orde, maar tevens met de internationale openbare orde van de andere lidstaten van de 

Europese Unie, wat blijkt uit de totstandkoming van de in artikel 4, lid 4, van de richtlijn 

besloten beperking. Een dergelijke beperking vormt een op grond van artikel 8 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens toelaatbare inmenging van een openbaar 

gezag in de uitoefening van het recht op eerbiediging van het gezinsleven, die nodig is in een 

democratische samenleving in het belang van het daarin vermelde doeleinde van bescherming 

van de openbare orde. 

 

 […] 

 

 B.21.  De gezinshereniging van echtgenoten is verbonden aan het bewijs dat er tussen hen 

een huwelijksband bestaat, zodat de uitsluiting van de polygame echtgenoten op een relevant 

criterium berust ten aanzien van het doel van de in het geding zijnde wetgeving en de 

doelstelling om de Belgische en Europese internationale orde te vrijwaren. 

 

 […] ». 

 

 B.10.4.  Om dezelfde redenen als die welke hiervoor in herinnering zijn gebracht, 

vermocht de wetgever, zonder de in het middel aangevoerde bepalingen te schenden, een 

verblijfsrecht te weigeren aan elke andere echtgenoot van een polygame vreemdeling wanneer 

reeds een echtgenoot in het Rijk verblijft, zonder een onderscheid te maken naargelang die 

laatste al dan niet daadwerkelijk met de polygame vreemdeling samenwoont. 

 

 B.10.5.  Het middel is niet gegrond. 

 

 

 5)  De vereiste bestaansmiddelen bij de aanvraag tot verblijf van een minderjarig kind 

van de partner van de gezinshereniger die niet gebonden is door een geregistreerd 

partnerschap dat gelijkwaardig is met een huwelijk 

 

 B.11.1.  Het vijfde middel in de zaak nr. 5354 en het enige middel in de zaak nr. 5312 

strekken tot de vernietiging van het nieuwe artikel 10, § 2, derde lid, van de wet van 

15 december 1980, zoals ingevoegd bij artikel 2 van de bestreden wet,  dat bepaalt : 

 

 « De vreemdeling bedoeld in § 1, eerste lid, 4° en 5°, moet het bewijs aanbrengen dat de 

vreemdeling die vervoegd wordt beschikt over toereikende, stabiele en regelmatige 

bestaansmiddelen zoals bepaald in § 5 om zichzelf en zijn gezinsleden te onderhouden en om 

te voorkomen dat zij ten laste van de openbare overheden vallen. Deze voorwaarde is niet van 
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toepassing indien de vreemdeling zich enkel laat vervoegen door de leden van zijn familie 

bedoeld in § 1, eerste lid, 4°, tweede en derde streepje ». 

 

 B.11.2.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5354 verwijt de bestreden bepaling dat zij, 

wat de vereiste bestaansmiddelen betreft, in een uitzondering voorziet ten voordele van de 

minderjarige kinderen bedoeld in artikel 10, § 1, eerste lid, 4°, tweede en derde streepje, van 

de wet van 15 december 1980, doch niet ten voordele van de kinderen van de partner van de 

gezinshereniger bedoeld in artikel 10, § 1, eerste lid, 5°, waar het gaat om een geregistreerd 

partnerschap dat niet als gelijkwaardig wordt beschouwd met een huwelijk in België. Aldus 

zou de bestreden bepaling strijdig zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 B.11.3.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5312 beschikt over een verblijfstitel voor 

beperkte duur, zodat haar familieleden een machtiging tot verblijf kunnen verkrijgen onder de 

voorwaarden bepaald in artikel 10bis, § 2, van de wet van 15 december 1980. Het bezwaar 

van de verzoekende partij, dat artikel 10, § 2, voortaan ook op de in artikel 10bis, § 2, 

bedoelde personen van toepassing zou zijn, kan niet worden aangenomen, nu de laatst 

vermelde bepaling inzake de vereiste bestaansmiddelen enkel naar artikel 10, § 5, en niet naar 

artikel 10, § 2, verwijst. 

 

 B.11.4.  Door het opleggen van een inkomensvoorwaarde aan de gezinshereniger wil de 

wetgever vermijden dat de vreemdeling die in het kader van gezinshereniging een 

verblijfsrecht wil verkrijgen ten laste valt van de openbare overheden en streeft hij ernaar dat 

die personen in menswaardige omstandigheden kunnen worden opgevangen (Parl. St., 

Kamer, 2010-2011, DOC 53-0443/018, p. 73). Dergelijke inkomensvereisten worden 

uitdrukkelijk toegelaten door artikel 7, lid 1, onder c), van de richtlijn 2003/86/EG en worden 

door het Hof van Justitie als toelaatbaar beschouwd (HvJ, 4 maart 2010, C-578/08, Chakroun, 

punt 42; 6 december 2012, C-356/11 en 357/11, Maahanmuuttovirasto, punt 71). In zoverre 

dat ze moeten voorkomen dat de betrokken vreemdelingen ten laste vallen van de overheid, 

zijn die vereisten eveneens noodzakelijk voor « het economisch welzijn van het land », zoals 

bedoeld in artikel 8.2 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 B.11.5.  De uitzondering ten voordele van de kinderen bedoeld in artikel 10, § 1, eerste 

lid, 4°, houdt verband met de aard van de relatie tussen de gezinshereniger en het kind dat een 

verblijfsrecht wil verkrijgen, nu het gaat om minderjarige kinderen die, hetzij een 
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afstammingsband hebben met de gezinshereniger, hetzij een afstammingsband hebben met 

zijn echtgenoot of partner met wie een geregistreerd partnerschap bestaat dat gelijkwaardig is 

met het huwelijk. Bovendien is vereist dat de gezinshereniger of zijn echtgenoot of partner het 

recht van bewaring hebben over het kind en dat het ten laste van één van hen is. De wetgever 

vermocht redelijkerwijs te oordelen dat het verblijfsrecht van het kind in dergelijk geval niet 

afhankelijk kan worden gesteld van de bestaansmiddelen van de gezinshereniger. 

 

 B.11.6.  Tussen de kinderen bedoeld in artikel 10, § 1, eerste lid, 5°, en de 

gezinshereniger bestaat er geen vergelijkbare band, nu het gaat om kinderen van de partner 

met wie hij is verbonden door een wettelijk geregistreerd partnerschap dat niet gelijkwaardig 

is met het huwelijk. In dergelijk geval is het redelijk verantwoord dat de wetgever niet in 

dezelfde versoepeling van het verblijfsrecht van het kind voorziet en dat de gezinshereniger 

dient te bewijzen dat hij over de vereiste bestaansmiddelen beschikt om in het onderhoud van 

de kinderen van die partner te kunnen voorzien. 

 

 De bestreden bepaling is bovendien niet onevenredig met de doelstelling van de wetgever 

die erin bestaat geen personen die, zoals te dezen, geen enkele juridische titel hebben om zich 

bij de gezinshereniger te voegen, ten laste te doen komen van de openbare overheden, waarbij 

de kinderen van de partner van de gezinshereniger zich bij hem kunnen voegen indien die 

laatste bewijst dat hij over toereikende, stabiele en regelmatige bestaansmiddelen beschikt om 

hen te onderhouden. 

 

 B.11.7.  De toetsing van de bestreden bepaling aan de artikelen 22 en 22bis van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 3, 8 en 14 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens, leidt te dezen niet tot een andere conclusie. 

 

 B.12.  De middelen zijn niet gegrond. 

 

 

 6)  De vereiste bestaansmiddelen bij de aanvraag tot verblijf van een gehandicapt kind of 

een kind in staat van verlengde minderjarigheid 

 

 B.13.1.  Het zesde middel in de zaak nr. 5354 strekt tot de vernietiging van artikel 10, 

§ 2, vierde lid, van de wet van 15 december 1980, zoals het is ingevoegd bij artikel 2 van de 
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bestreden wet. Volgens de verzoekende partijen zou die bepaling een discriminerend 

onderscheid maken tussen de gehandicapte kinderen ouder dan achttien jaar en de 

minderjarige gehandicapte kinderen, aangezien alleen de eersten dienen te bewijzen dat de 

ouder bij wie ze zich wensen te voegen over stabiele, regelmatige en toereikende inkomsten 

beschikt om hen op te vangen. Zij voeren voorts een discriminatie aan doordat de 

meerderjarige kinderen die zich krachtens artikel 487bis van het Burgerlijk Wetboek in een 

staat van verlengde minderjarigheid zouden bevinden niet dezelfde behandeling zouden 

genieten als de minderjarige kinderen. 

 

 Aldus zou de bestreden bepaling een schending inhouden van de artikelen 10, 11 en 22 

van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens en met artikel 22 van het Verdrag inzake de rechten van 

personen met een handicap, dat eveneens de bescherming van het gezinsleven beoogt. 

 

 B.13.2.1.  Het nieuwe artikel 10, § 2, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 

bepaalt : 

 

 « De vreemdeling bedoeld in § 1, eerste lid, 6°, moet het bewijs aanbrengen dat de 

vreemdeling die vervoegd wordt beschikt over toereikende, stabiele en regelmatige 

bestaansmiddelen zoals bepaald in § 5 ten behoeve van zichzelf en van zijn familieleden en 

om te voorkomen dat zij ten laste van de openbare overheden vallen ». 

 

 Artikel 487bis van het Burgerlijk Wetboek bepaalt : 

 

 « Een minderjarige van wie gebleken is dat hij wegens ernstige geestelijke achterlijkheid 

ongeschikt is en schijnt te zullen blijven om zichzelf te leiden en zijn goederen te beheren, 

kan in staat van verlengde minderjarigheid worden verklaard. 

 

 Onder ernstige geestelijke achterlijkheid moet worden verstaan een staat van geestelijke 

onvolwaardigheid, aangeboren of begonnen tijdens de vroege kinderjaren, en gekenmerkt 

door een uitgebleven ontwikkeling van de gezamenlijke vermogens van verstand, gevoel en 

wil. 

 

 Een zelfde maatregel kan worden genomen ten aanzien van een meerderjarige van wie is 

gebleken dat hij tijdens zijn minderjarigheid verkeerde in omstandigheden als omschreven in 

voorgaande leden. 

 

 Hij die in staat van verlengde minderjarigheid is verklaard, wordt ten aanzien van zijn 

persoon en zijn goederen gelijkgesteld met een minderjarige beneden de vijftien jaar ». 
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 B.13.2.2.  Artikel 22 van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 

bepaalt : 

 

 « Eerbiediging van het privé-leven  

 

 1.  Geen enkele persoon met een handicap zal, ongeacht zijn of haar woonplaats of 

woonsituatie, worden blootgesteld aan willekeurige of onrechtmatige inmenging in zijn of 

haar privé-leven, gezinsleven, woning of correspondentie, of andere vormen van 

communicatie, of aan onrechtmatige aantasting van zijn of haar eer en reputatie. Personen met 

een handicap hebben recht op wettelijke bescherming tegen dergelijke vormen van inmenging 

of aantasting.  

 

 2.  De Staten die Partij zijn beschermen het privé-leven van personen met een handicap 

met betrekking tot persoonsgegevens en informatie omtrent hun gezondheid en revalidatie op 

voet van gelijkheid met anderen ». 

 

 B.13.3.1.  Ten aanzien van het verschil in behandeling dat zou bestaan tussen 

minderjarigen en meerderjarigen die zich in een toestand van verlengde minderjarigheid 

bevinden, dient de bestreden bepaling, overeenkomstig wat de Ministerraad suggereert, in die 

zin te worden geïnterpreteerd dat zij niet van toepassing is op de meerderjarige kinderen die 

overeenkomstig artikel 487bis van het Burgerlijk Wetboek in staat van verlengde 

minderjarigheid zijn verklaard. Die kinderen worden immers, wegens de bijzondere status die 

bij de wet is bepaald, gelijkgesteld met minderjarige kinderen, die niet onder het 

toepassingsgebied van de bestreden bepaling vallen. 

 

 B.13.3.2.  Het verschil in behandeling tussen de gehandicapte meerderjarige kinderen en 

de minderjarige kinderen, berust op een objectief criterium, namelijk de leeftijd van het kind 

dat een verblijfsrecht wil verkrijgen. De artikelen 10 en volgende van de wet van 15 december 

1980 voorzien in de mogelijkheid om tot een verblijf te worden toegelaten in het kader van 

gezinshereniging, in de regel voor kinderen beneden de leeftijd van achttien jaar. Aldus wordt 

rekening gehouden met de bijzondere situatie waarin minderjarige kinderen zich bevinden en 

komt de wetgever tegemoet aan de verplichtingen opgelegd door de richtlijn 2003/86/EG. 

 

 Artikel 10, § 1, eerste lid, 6°, voorziet in een uitzondering, door onder bepaalde 

voorwaarden een verblijf toe te laten in het kader van gezinshereniging, aan een alleenstaand 

gehandicapt kind van de gezinshereniger of zijn echtgenoot of partner dat ouder is dan 

achttien jaar maar dat wegens zijn handicap niet in zijn eigen behoeften kan voorzien. 
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 Zoals vermeld in B.11.4, wil de wetgever, door het opleggen van een 

inkomensvoorwaarde aan de gezinshereniger, vermijden dat de vreemdeling die in het kader 

van gezinshereniging een verblijfsrecht wil verkrijgen ten laste valt van de openbare 

overheden en streeft hij ernaar dat die personen in menswaardige omstandigheden kunnen 

worden opgevangen. In het licht van die doelstelling is het redelijk verantwoord dat het 

familielid van de gezinshereniger, in tegenstelling tot de uitzondering die wordt beoogd in 

artikel 10, § 2, derde lid, dient aan te tonen dat deze laatste over de vereiste bestaansmiddelen 

beschikt indien een meerderjarig gehandicapt kind zich bij hem wil voegen. Een dergelijke 

vereiste doet evenmin afbreuk aan het recht op de bescherming van het gezinsleven zoals 

gewaarborgd door artikel 22 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 8 

van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 22 van het Verdrag van 

13 december 2006 inzake de rechten van personen met een handicap. 

 

 B.14.  Onder voorbehoud van de interpretatie vermeld in B.13.3.1, is het middel niet 

gegrond. 

 

 

 7)  De bestaansmiddelen en huisvesting vereist bij de aanvraag tot verblijf van 

familieleden van de gezinshereniger die subsidiaire bescherming geniet 

 

 B.15.1.  Het zevende middel in de zaak nr. 5354 strekt tot de vernietiging van het nieuwe 

artikel 10, § 2, vijfde lid, van de wet van 15 december 1980, zoals het is ingevoegd bij 

artikel 2 van de bestreden wet. Krachtens die bepaling moeten sommige categorieën van 

vreemdelingen niet voldoen aan de vereisten inzake huisvesting en aan de 

inkomensvoorwaarden die worden bepaald in artikel 10, § 2, tweede en derde lid, van de wet 

van 15 december 1980. 

 

 De verzoekende partijen verwijten de bestreden bepaling de gezinshereniging te 

vergemakkelijken van de familieleden van een vreemdeling die de subsidiaire bescherming in 

de zin van artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980 heeft genoten, zonder de 

gezinshereniging te vergemakkelijken van de familieleden van de vreemdelingen die de 

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 9ter hebben genoten. Zij klagen eveneens een 

verschil in behandeling aan tussen de familieleden van vluchtelingen en van begunstigden van 

de subsidiaire bescherming die tot een onbeperkt verblijf zijn toegelaten, enerzijds, en de 
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familieleden van begunstigden van de subsidiaire bescherming die tot een beperkt verblijf zijn 

toegelaten, anderzijds, in zoverre alleen de eersten door de bestreden bepaling zouden zijn 

beoogd. 

 

 De bestreden bepaling zou bijgevolg strijdig zijn met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet. 

 

 B.15.2.  Het nieuwe artikel 10, § 2, vijfde lid, van de wet van 15 december 1980 bepaalt : 

 

 « Het tweede, en het derde lid zijn niet van toepassing op de in § 1, eerste lid, 4°, 5° en 7° 

bedoelde familieleden van een als vluchteling erkende vreemdeling en van een vreemdeling 

die de subsidiaire bescherming geniet indien de bloed- of aanverwantschapsbanden of het 

geregistreerd partnerschap al bestonden vooraleer de vreemdeling het Rijk binnenkwam en 

voor zover de aanvraag tot verblijf op basis van dit artikel werd ingediend in de loop van het 

jaar na de beslissing tot erkenning van de hoedanigheid van vluchteling of de toekenning van 

de subsidiaire bescherming van de vreemdeling die vervoegd wordt ». 

 

 

 Wat betreft het verschil in behandeling tussen de begunstigden van de subsidiaire 

bescherming in de zin van artikel 9ter en in de zin van artikel 48/4 van de wet van 

15 december 1980 

 

 B.15.3.  Volgens artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 kan een machtiging tot 

verblijf worden verleend aan een vreemdeling die op zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat 

deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit of een reëel risico 

inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate 

behandeling is in zijn land van herkomst of in het land waar hij verblijft. Met die bepaling is 

de wetgever van oordeel dat, wanneer aan de strikte eisen gesteld in de vermelde bepaling is 

voldaan, de betrokken vreemdelingen in aanmerking kunnen komen voor de subsidiaire 

bescherming bedoeld in artikel 15, onder b), van de richtlijn 2004/83/EG « inzake 

minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als 

vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud 

van de verleende bescherming ». 

 

 De specifieke procedure vervat in het voormelde artikel 9ter onderscheidt zich van de 

procedure die van toepassing is op de personen die de subsidiaire bescherming aanvragen 
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krachtens artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980. Uit de tekst van de bestreden 

bepaling blijkt niettemin dat zij van toepassing is op de personen die subsidiaire bescherming 

genieten, zonder dat een onderscheid wordt gemaakt naargelang de wetsbepaling die de 

beoogde personen hun bijzondere beschermingsstatus verleent. Die lezing wordt bevestigd 

door de parlementaire voorbereiding van de bestreden wet, waaruit blijkt dat de wetgever 

beide categorieën van vreemdelingen op het vlak van gezinshereniging gelijk heeft willen 

behandelen (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-0443/018, pp. 91 en 92). 

 

 Het eerste onderdeel van het middel is niet gegrond. 

 

 

 Wat betreft het verschil in behandeling dat is gegrond op het beperkte of onbeperkte 

karakter van het toegestane verblijf 

 

 B.15.4.  In zoverre het tweede onderdeel van het middel een discriminatie wordt 

aangevoerd tussen de familieleden van een vreemdeling die als vluchteling werd erkend en de 

familieleden van een vreemdeling die subsidiaire bescherming geniet, moet een onderscheid 

worden gemaakt naargelang de bestreden bepaling verwijst naar artikel 10, § 1, eerste lid, 7°, 

van de wet van 15 december 1980, enerzijds, en naar artikel 10, § 1, eerste lid, 4° en 5°, van 

die wet anderzijds. 

 

 B.15.5.  Wat de verwijzing naar artikel 10, § 1, eerste lid, 7°, betreft, is het middel niet 

gegrond, om dezelfde redenen die welke zijn uiteengezet in B.9.4. In tegenstelling tot 

artikel 10, § 1, eerste lid, 4° tot 6°, van de wet van 15 december 1980, vereist artikel 10, § 1, 

eerste lid, 7° niet dat de vreemdeling die wordt vervoegd, werd gemachtigd tot een verblijf 

van onbeperkte duur. 

 

 B.15.6.  In zoverre zij verwijst naar artikel 10, § 1, eerste lid, 4° en 5°, zou de bestreden 

bepaling niet in die zin kunnen worden geïnterpreteerd dat zij alleen de familieleden beoogt 

van een vreemdeling die subsidiaire bescherming geniet en die over een machtiging tot 

onbeperkt verblijf beschikt. Aangezien de bestreden bepaling vereist dat de aanvraag tot 

verblijf is ingediend binnen het jaar na de beslissing waarbij de subsidiaire bescherming wordt 

toegekend aan de vreemdeling die wordt vervoegd, zou de bestreden bepaling, aldus 

geïnterpreteerd, de begunstigden van de subsidiaire bescherming van het voordeel ervan 
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uitsluiten. Aldus zou de vrijstelling ten voordele van die personen zinledig zijn, wat niet de 

bedoeling van de wetgever kan zijn geweest. 

 

 Artikel 10, § 2, vijfde lid, van de wet van 15 december 1980 gewijzigd bij de wet van 

8 juli 2011 dient in die zin te worden geïnterpreteerd dat het van toepassing is op de 

familieleden van een vreemdeling die de subsidiaire bescherming geniet, ongeacht of zijn 

verblijfstitel van beperkte dan wel onbeperkte duur is. De verwijzing naar artikel 10, § 1, 

eerste lid, 4° en 5°, moet zo worden begrepen dat ze beoogt te bepalen voor welke 

familieleden de tijdelijke uitzondering inzake de vereiste bestaansmiddelen geldt.  

 

 B.15.7.  Onder voorbehoud van de interpretatie vermeld in B.15.6, is het tweede 

onderdeel van het middel niet gegrond. 

 

 

 8)  De wachttermijn bij opeenvolgende gezinsherenigingen 

 

 B.16.1.  Het achtste middel in de zaak nr. 5354 strekt tot de vernietiging van het nieuwe 

artikel 10, § 3, van de wet van 15 december 1980, zoals het is vervangen bij artikel 2 van de 

bestreden wet. Volgens de verzoekende partijen zouden de woorden « zich beroepen op » die 

zijn vervat in de bestreden bepaling op zulke wijze kunnen worden geïnterpreteerd dat de 

vreemdeling die krachtens een voorgaande gezinshereniging tot een verblijf in België is 

gemachtigd en die, op het ogenblik van de aanvraag, niet in staat is aan te tonen dat hij twee 

jaar legaal in België verblijft, geen leden van zijn gezin bij zich zou kunnen laten voegen. 

 

  Aldus zou die bepaling strijdig zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met artikel 8, eerste alinea, van de richtlijn 2003/86/EG. 

 

 B.16.2.1.  Het nieuwe artikel 10, § 3, van de wet van 15 december 1980 bepaalt : 

 

 « Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 11, § 2, kan een vreemdeling die met 

toepassing van § 1, eerste lid, 4° of 5°, toegelaten werd tot een verblijf in de hoedanigheid van 

echtgenoot of ongehuwde partner, na de inwerkingtreding van de huidige bepaling, zich 

slechts beroepen op het recht om zich te laten vervoegen op basis van een huwelijk of een 

geregistreerd partnerschap indien hij kan bewijzen dat hij gedurende twee jaar regelmatig in 

het Rijk heeft verbleven ». 
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 B.16.2.2.  Artikel 8, eerste alinea, van de richtlijn 2003/86/EG bepaalt : 

 

 « De lidstaten mogen van de gezinshereniger een periode van ten hoogste twee jaar legaal 

verblijf op hun grondgebied eisen, voordat zijn gezinsleden zich bij hem voegen ». 

 

 B.16.3.  De bestreden bepaling beoogt de situatie van « opeenvolgende 

gezinsherenigingen » doordat de vreemdeling die op grond van gezinshereniging als 

echtgenoot of partner een verblijfsrecht heeft verkregen, zich op zijn beurt wil laten 

vervoegen door een nieuwe echtgenoot of partner. De maatregel past in het kader van de door 

de wetgever nagestreefde doelstelling om misbruik van gezinshereniging tegen te gaan, 

inzonderheid door schijnhuwelijken en andere relaties die niet met de werkelijkheid 

overeenstemmen te ontmoedigen. 

 

 B.16.4.  Om in overeenstemming te zijn met artikel 8, eerste alinea, van de voormelde 

richtlijn dient artikel 10, § 3, van de wet van 15 december 1980 zo te worden begrepen dat het 

de vreemdelingen die een toelating tot verblijf willen verkrijgen niet verhindert om een 

aanvraag in te dienen voordat de periode van twee jaar is verstreken, doch die toelating kan 

hen maar worden toegekend op het ogenblik dat de gezinshereniger twee jaar legaal op het 

grondgebied verblijft. 

 

 B.16.5.  Onder voorbehoud van de interpretatie vermeld in B.16.4, is het middel niet 

gegrond. 

 

 

 9)  De omvang van de bestaansmiddelen van de gezinshereniger 

 

 B.17.1.1.  Het negende middel in de zaak nr. 5354 strekt tot de vernietiging van 

artikel 10, § 5, van de wet van 15 december 1980, ingevoegd bij artikel 2 van de bestreden 

wet, van artikel 10ter, § 2, tweede lid, van dezelfde wet zoals het is vervangen bij artikel 4 

van de bestreden wet, en van artikel 12bis, § 2, vierde lid, van dezelfde wet zoals het is 

vervangen bij artikel 6 van de bestreden wet. De verzoekende partij in de zaak nr. 5312 

vordert de vernietiging van artikel 10, § 5, van de wet van 15 december 1980. 
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 B.17.1.2.  Op grond van de artikelen 10 en volgende van de wet van 15 december 1980 

moet de vreemdeling die een verblijfsrecht wil verkrijgen in het kader van gezinshereniging, 

behoudens de uitzonderingen die de wet voorziet, aantonen dat de gezinshereniger over 

stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt om zichzelf en zijn 

familieleden te onderhouden, teneinde te vermijden dat ze ten laste vallen van de openbare 

overheden. De bestreden bepalingen geven een nadere omschrijving van wat dient te worden 

verstaan onder de bedoelde bestaansmiddelen. 

 

 B.17.1.3.  In hoofdorde verwijten de verzoekende partijen in de zaak nr. 5354 de 

bestreden bepalingen het bedrag dat door de wet als « stabiele, regelmatige en toereikende 

bestaansmiddelen » wordt beschouwd, op 120 pct. van het leefloon te bepalen. In 

ondergeschikte orde verwijten ze de bestreden bepalingen dat ze de werkloosheidsuitkeringen 

van die bestaansmiddelen zouden uitsluiten en dat ze vereisen dat de gezinshereniger die een 

werkloosheidsuitkering geniet, verplicht is aan te tonen dat hij actief werk zoekt, dat ze niet 

voorzien in een vrijstelling voor kwetsbare personen, zoals de bejaarden en de gehandicapten, 

dat ze de regels schenden die de bevoegdheid verdelen tussen de federale Staat en de 

gewesten, en, ten slotte, dat ze aan de overheid die de aanvraag tot gezinshereniging moet 

onderzoeken een te ruime beoordelingsbevoegdheid laat.  

 

 De verzoekende partij in de zaak nr. 5312 verwijt artikel 10, § 5, van de wet van 

15 december 1980 het feit dat bij de beoordeling van de vereiste bestaansmiddelen, de 

middelen verkregen als maatschappelijke dienstverlening niet in aanmerking worden 

genomen. 

 

 B.17.1.4.  Aldus zouden de bestreden bepalingen een schending inhouden van de 

artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 8 

en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, met artikel 1 van het Eerste 

Aanvullend Protocol bij dat Verdrag, met artikel 7, lid 1, onder c), van de 

richtlijn 2003/86/EG, met artikel 22 van het Verdrag inzake de rechten van personen met een 

handicap en met artikel 3 van het Verdrag inzake de rechten van het kind. De bestreden 

bepalingen zouden tevens artikel 6, § 1, IX, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen schenden. 

 

  



71 

 

 B.17.2.  Het nieuwe artikel 10, § 5, van de wet van 15 december 1980 bepaalt : 

 

 « De stabiele en toereikende bestaansmiddelen bedoeld in § 2, derde lid, moeten ten 

minste gelijk zijn aan honderdtwintig procent van het bedrag bedoeld in artikel 14, § 1, 3° van 

de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. 

 

 Bij het beoordelen van deze bestaansmiddelen : 

 

 1°  wordt rekening gehouden met hun aard en regelmatigheid; 

 

 2°  worden de middelen verkregen uit de aanvullende bijstandsstelsels, met name het 

leefloon en de aanvullende gezinsbijslag, alsook de financiële maatschappelijke 

dienstverlening en de gezinsbijslagen niet in aanmerking genomen; 

 

 3°  worden de wachtuitkering en de overbruggingsuitkering niet in aanmerking genomen 

en wordt de werkloosheidsuitkering enkel in aanmerking genomen voor zover de betrokken 

echtgenoot of partner kan bewijzen dat hij actief werk zoekt ». 

 

 Het nieuwe artikel 10ter, § 2, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 bepaalt : 

 

 « Indien aan de voorwaarde betreffende de stabiele en regelmatige bestaansmiddelen als 

bedoeld in artikel 10, § 5, niet voldaan is, dient de minister of zijn gemachtigde, op basis van 

de eigen behoeften van de vreemdeling die vervoegd wordt en van zijn familieleden te 

bepalen welke bestaansmiddelen zij nodig hebben om in hun behoeften te voorzien zonder ten 

laste te vallen van de openbare overheden. De minister of zijn gemachtigde kan hiervoor alle 

bescheiden en inlichtingen die voor het bepalen van dit bedrag nuttig zijn, doen overleggen 

door de vreemdeling ». 

 

 Het nieuwe artikel 12bis, § 2, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 bepaalt : 

 

 « Indien aan de voorwaarde betreffende de stabiele en regelmatige bestaansmiddelen 

bedoeld in artikel 10, § 5, niet voldaan is, dient de minister of zijn gemachtigde, op basis van 

de eigen behoeften van de vreemdeling die vervoegd wordt en van zijn familieleden te 

bepalen welke bestaansmiddelen zij nodig hebben om in hun behoeften te voorzien zonder ten 

laste te vallen van de openbare overheden. De minister of zijn gemachtigde kan hiervoor alle 

bescheiden en inlichtingen die voor het bepalen van dit bedrag nuttig zijn, doen overleggen 

door de vreemdeling ». 

 

  B.17.3.  De verzoekende partijen verwijten de bestreden bepalingen dat ze een schending 

inhouden van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 7, 

lid 1, onder c), van de richtlijn 2003/86/EG, dat bepaalt : 
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 « Bij de indiening van het verzoek tot gezinshereniging kan de betrokken lidstaat de 

persoon die het verzoek heeft ingediend, verzoeken het bewijs te leveren dat de 

gezinshereniger beschikt over : 

 

 […] 

 

 c)  stabiele en regelmatige inkomsten die volstaan om hemzelf en zijn gezinsleden te 

onderhouden, zonder een beroep te doen op het stelsel voor sociale bijstand van de betrokken 

lidstaat. De lidstaten beoordelen daartoe de aard en de regelmaat van deze inkomsten en 

kunnen rekening houden met de nationale minimumlonen en pensioenen, evenals met het 

aantal gezinsleden ». 

 

 B.17.4.  In zijn arrest van 4 maart 2010 (C-578/08, Chakroun) heeft het Hof van Justitie 

geoordeeld : 

 

 « 43.  Aangezien gezinshereniging de algemene regel is, dient de bevoegdheid in 

artikel 7, lid 1, aanhef en sub c, van de richtlijn strikt te worden uitgelegd. Bovendien mogen 

de lidstaten hun handelingsvrijheid niet zo gebruiken dat afbreuk wordt gedaan aan het doel 

van de richtlijn, namelijk de bevordering van gezinshereniging, en aan het nuttig effect 

daarvan. 

 

 44.  In dit verband moeten blijkens het tweede punt van de considerans van de richtlijn 

maatregelen op het gebied van gezinshereniging in overeenstemming zijn met de in talrijke 

internationale rechtsinstrumenten neergelegde verplichting om het gezin te beschermen en het 

gezinsleven te respecteren. Deze richtlijn eerbiedigt namelijk de grondrechten en de 

beginselen die met name zijn erkend in artikel 8 EVRM en in het Handvest. Bijgevolg moeten 

de bepalingen van de richtlijn en met name, artikel 7, lid 1, aanhef en sub c, daarvan, worden 

uitgelegd in het licht van de grondrechten, meer in het bijzonder van het in zowel het EVRM 

als het Handvest neergelegde recht op eerbiediging van het gezinsleven. Voorts erkent de 

Europese Unie volgens artikel 6, lid 1, eerste alinea, VEU, de rechten, vrijheden en beginselen 

die zijn vastgesteld in het Handvest, zoals op 12 december 2007 aangepast te Straatsburg 

(PB C 303, blz. 1), dat dezelfde juridische waarde als de Verdragen heeft. 

 

 45.  Zoals verzoekster in het hoofdgeding ter terechtzitting heeft beklemtoond, is het 

begrip ‘ stelsel voor sociale bijstand van de lidstaat ’ een autonoom begrip van het recht van 

de Unie, dat niet kan worden omschreven onder verwijzing naar nationaalrechtelijke 

begrippen. Met name gelet op de tussen de lidstaten bestaande verschillen met betrekking tot 

het beheer van de sociale bijstand, moet dit begrip aldus worden begrepen, dat het verwijst 

naar sociale bijstand van overheidswege, ongeacht of het om het nationale, regionale of lokale 

niveau gaat. 

 

 46.  In de eerste zin van artikel 7, lid 1, aanhef en sub c, van de richtlijn wordt het begrip 

‘ stabiele en regelmatige inkomsten die volstaan om hemzelf te onderhouden ’ geplaatst 

tegenover het begrip ‘ sociale bijstand ’. Uit deze tegenstelling volgt dat het begrip ‘ sociale 

bijstand ’ in de richtlijn ziet op bijstand van overheidswege, ongeacht of het om het nationale, 

regionale of lokale niveau gaat, waarop een beroep wordt gedaan door een persoon, in dit 

geval de gezinshereniger, die niet beschikt over stabiele en regelmatige inkomsten die 

volstaan om in zijn eigen onderhoud en dat van zijn gezin te voorzien en die daardoor dreigt 
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tijdens zijn verblijf ten laste van de sociale bijstand van de gastlidstaat te komen (zie naar 

analogie arrest van 11 december 2007, Eind, C-291/05, Jurispr. blz. I-10719, punt 29). 

 

 47.  Volgens artikel 7, lid 1, aanhef en sub c, tweede zin, van de richtlijn kunnen de 

lidstaten bij de beoordeling van de inkomsten van de gezinshereniger rekening houden met de 

nationale minimumlonen en -pensioenen. Zoals in punt 43 van het onderhavige arrest is 

uiteengezet, moet deze bevoegdheid zo worden uitgeoefend dat geen afbreuk wordt gedaan 

aan het doel van de richtlijn, gezinshereniging te bevorderen, en aan het nuttig effect daarvan. 

 

 48.  Aangezien de omvang van de behoeften van persoon tot persoon sterk kan 

verschillen, moet deze bevoegdheid bovendien aldus worden uitgelegd dat de lidstaten wel 

een bepaald referentiebedrag kunnen vaststellen, maar niet dat zij een minimuminkomen 

kunnen bepalen waaronder geen gezinshereniging wordt toegestaan, zonder enige concrete 

beoordeling van de situatie van iedere aanvrager. Deze uitlegging vindt steun in artikel 17 van 

de richtlijn, op grond waarvan verzoeken om gezinshereniging individueel moeten worden 

behandeld. 

 

 49.  De hantering als referentiebedrag van een inkomensniveau dat gelijk is aan 120 % 

van het minimuminkomen van een 23-jarige werknemer, waarbij boven dit bedrag een beroep 

op bijzondere bijstand in beginsel is uitgesloten, beantwoordt kennelijk niet aan het doel, uit 

te maken of een persoon beschikt over regelmatige inkomsten om in zijn onderhoud te 

voorzien. Het begrip ‘ sociale bijstand ’ in artikel 7, lid 1, sub c, van de richtlijn moet immers 

worden uitgelegd als bijstand die in de plaats komt van ontbrekende stabiele, regelmatige en 

voldoende inkomsten en niet als bijstand ter dekking van bijzondere en onvoorziene kosten. 

 

 50.  Voorts is het cijfer van 120 % dat wordt gebruikt ter vaststelling van het in het 

Vb 2000 gehanteerde bedrag, slechts een gemiddelde, dat wordt bepaald bij het opstellen van 

de statistieken met betrekking tot bijzondere bijstand door Nederlandse gemeenten en tot de 

door deze gemeenten in aanmerking genomen inkomenscriteria. Zoals ter terechtzitting is 

uiteengezet, hanteren sommige gemeenten als referentiebedrag een inkomen dat lager ligt dan 

120 % van het minimuminkomen, hetgeen in tegenspraak is met de stelling dat een inkomen 

dat overeenkomt met 120 % van het minimuminkomen noodzakelijk is. 

 

 51.  Ten slotte staat het niet aan het Hof te beoordelen of het minimuminkomen waarin de 

Nederlandse wettelijke regeling voorziet, voor werknemers in dit land volstaat om in hun 

algemeen noodzakelijke kosten te voorzien. Het volstaat echter vast te stellen dat, zoals de 

Commissie terecht heeft betoogd, indien in het hoofdgeding de gezinsband tussen de 

echtgenoten Chakroun bij de komst van M. Chakroun naar de Gemeenschap reeds had 

bestaan, het inkomensbedrag waarmee rekening wordt gehouden bij de behandeling van de 

aanvraag van R. Chakroun het minimuminkomen in plaats van 120 % daarvan zou zijn 

geweest. Daaruit kan worden afgeleid dat volgens de Nederlandse autoriteiten zelf het 

minimuminkomen overeenkomt met voldoende inkomsten in de zin van artikel 7, lid 1, 

aanhef en sub c, van de richtlijn. 

 

 52.  Gelet op een en ander, dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat de 

zinsnede ‘ beroep op het stelsel voor sociale bijstand ’ in artikel 7, lid 1, aanhef en sub c, van 

de richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat deze een lidstaat niet de mogelijkheid biedt een 

regeling voor gezinshereniging vast te stellen die ertoe leidt dat gezinshereniging niet wordt 

toegestaan aan een gezinshereniger die het bewijs heeft geleverd over stabiele en regelmatige 

inkomsten te beschikken om in zijn algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan en in die 
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van zijn gezinsleden te kunnen voorzien, maar die, gelet op de hoogte van zijn inkomsten, 

toch een beroep zal kunnen doen op bijzondere bijstand om te voorzien in bijzondere, 

individueel bepaalde noodzakelijke kosten van het bestaan, op inkomensafhankelijke 

kwijtscheldingen van heffingen van lagere overheden of op inkomensondersteunende 

maatregelen in het kader van het gemeentelijk minimabeleid ». 

 

 B.17.5.1.  Door te bepalen dat de stabiele en toereikende bestaansmiddelen van de 

gezinshereniger ten minste gelijk moeten zijn aan 120 pct. van het bedrag bedoeld in 

artikel 14, § 1, 3°, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke 

integratie, heeft de wetgever een referentiebedrag willen vaststellen zoals bedoeld door het 

Hof van Justitie in het voormelde arrest. 

 

 Aldus heeft artikel 10, § 5, van de wet van 15 december 1980 tot gevolg dat de overheid 

die de aanvraag tot gezinshereniging onderzoekt, geen verder onderzoek moet doen naar de 

bestaansmiddelen indien de gezinshereniger over bestaansmiddelen beschikt die gelijk zijn 

aan of hoger zijn dan het beoogde referentiebedrag. 

 

 B.17.5.2.  De bestreden bepalingen hebben niet tot gevolg dat de gezinshereniging wordt 

verhinderd indien de bestaansmiddelen van de gezinshereniger lager zijn dan het vermelde 

referentiebedrag. In dat geval moet de bevoegde overheid krachtens de artikelen 10ter, § 2, 

tweede lid, en 12bis, § 2, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 in het concrete geval 

en op basis van de eigen behoeften van de vreemdeling die wordt vervoegd en van zijn 

familieleden, bepalen welke bestaansmiddelen zij nodig hebben om in hun behoeften te 

voorzien zonder dat de familieleden ten laste vallen van de openbare overheden. Aldus 

waarborgen die bepalingen een individuele beoordeling zoals bedoeld door het Hof van 

Justitie in het voormelde arrest van 4 maart 2010. Er kan aan de bestreden bepalingen 

derhalve niet worden verweten dat ze een beoordelingsvrijheid laten aan de bevoegde 

overheid, nu deze beoordelingsvrijheid de vereiste individuele benadering waarborgt. 

 

 B.17.5.3.  De grieven afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 7, lid 1, onder c), van de richtlijn 2003/86/EG, 

zijn niet gegrond. 

 

 B.17.6.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5354 voeren nog aan dat de bestreden 

bepalingen een discriminatie zouden inhouden doordat ze, bij het bepalen van de 
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bestaansmiddelen van de gezinshereniger, de werkloosheidsuitkering enkel in aanmerking 

nemen op voorwaarde dat de betrokken echtgenoot of partner kan bewijzen dat hij actief werk 

zoekt. Aldus zouden zij geen rekening houden met de werkloosheidsuitkeringen van 

vreemdelingen die zijn vrijgesteld van de verplichting om beschikbaar te zijn op de 

arbeidsmarkt. 

 

 B.17.6.2.  Het nieuwe artikel 10, § 5, tweede lid, 3°, van de wet van 15 december 1980 

bepaalt : 

 

 « Bij het beoordelen van deze bestaansmiddelen : 

 

 […] 

 

 3°  worden de wachtuitkering en de overbruggingsuitkering niet in aanmerking genomen 

en wordt de werkloosheidsuitkering enkel in aanmerking genomen voor zover de betrokken 

echtgenoot of partner kan bewijzen dat hij actief werk zoekt ». 

 

 B.17.6.3.  Teneinde recht te hebben op een werkloosheidsuitkering dient de betrokken 

werkloze, volgens de regels vervat in de artikelen 56 en volgende van het koninklijk besluit 

van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, in de regel aan te tonen 

dat hij « actief naar werk zoekt ». 

 

 De artikelen 89 tot 98bis van hetzelfde koninklijk besluit voorzien echter in bepaalde 

gevallen waarin de werkloze werkloosheidsuitkeringen blijft genieten en tegelijkertijd 

vrijgesteld is van de verplichting beschikbaar te zijn op de arbeidsmarkt en van de 

verplichting te bewijzen dat hij actief werk zoekt. 

 

 B.17.6.4.  Met de bestreden bepaling is de wetgever niet afgeweken van de algemene 

werkloosheidsreglementering, die is vervat in het koninklijk besluit van 25 november 1991, 

meer bepaald in de artikelen 89 tot 98bis ervan. Zoals de Ministerraad aangeeft, dient 

artikel 10, § 5, tweede lid, 3°, in die zin te worden geïnterpreteerd dat het de vreemdeling-

gezinshereniger die werkloosheidsuitkeringen geniet en die vrijgesteld is van de verplichting 

beschikbaar te zijn op de arbeidsmarkt en werk te zoeken, niet de verplichting oplegt te 

bewijzen dat hij actief werk zoekt. 
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 B.17.7.1.  De verzoekende partijen voeren nog aan dat de bestreden bepalingen een 

schending zouden inhouden van artikel 6, § 1, IX, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 

tot hervorming der instellingen, dat de bevoegdheid inzake het tewerkstellingsbeleid aan de 

gewesten toekent. 

 

 B.17.7.2.  Het komt de federale wetgever toe een beleid betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen te voeren en 

daaromtrent, met inachtneming van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, in de 

nodige maatregelen te voorzien die betrekking hebben op onder meer het vaststellen van de 

voorwaarden volgens welke het verblijf van een vreemdeling in België al dan niet wettig is.  

 

 Aldus heeft de federale wetgever zijn eigen bevoegdheid uitgeoefend en heeft hij geen 

inbreuk gemaakt op de aan de gewesten toegekende bevoegdheid inzake het 

tewerkstellingsbeleid. 

 

 B.17.7.3.  In zoverre het negende middel in de zaak nr. 5354 betrekking heeft op het in 

aanmerking nemen van de werkloosheidsuitkeringen, is het niet gegrond. 

 

 B.17.8.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5354 voeren voorts aan dat de bestreden 

bepalingen een discriminatie zouden inhouden doordat twee categorieën van gehandicapte 

vreemdelingen verschillend worden behandeld : terwijl de tegemoetkomingen aan de 

personen met een handicap toegekend op grond van de wet van 27 februari 1987 in 

aanmerking worden genomen als bestaansmiddelen van de vreemdeling die wordt vervoegd, 

is dat niet het geval wanneer de gehandicapte persoon geen recht heeft op een dergelijke 

tegemoetkoming, maar wel maatschappelijke dienstverlening krijgt. 

 

 De verzoekende partij in de zaak nr. 5312 bekritiseert eveneens het feit dat bij de 

beoordeling van de vereiste bestaansmiddelen krachtens artikel 10, § 5, van de wet van 

15 december 1980, de middelen verkregen als maatschappelijke dienstverlening niet in 

aanmerking worden genomen. 

 

 B.17.8.2.  Volgens artikel 7, lid 1, onder c), van de richtlijn 2003/86/EG kunnen de 

lidstaten bij de indiening van het verzoek tot gezinshereniging de persoon die het verzoek 

heeft ingediend, verzoeken het bewijs te leveren dat de gezinshereniger beschikt over stabiele 
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en regelmatige inkomsten die volstaan om hemzelf en zijn gezinsleden te onderhouden, 

zonder een beroep te doen op het stelsel voor sociale bijstand van de betrokken lidstaat. Die 

bepaling laat aldus toe geen rekening te houden met inkomsten verkregen als 

maatschappelijke dienstverlening. Het bekritiseerde verschil in behandeling berust derhalve 

op een objectieve en redelijke verantwoording. 

 

 B.17.9.  De toetsing van de bestreden bepalingen aan artikel 22 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met de artikelen 8 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens, leidt niet tot een ander besluit.  

 

 B.17.10.  Onder voorbehoud van de interpretatie vermeld in B.17.6.4 zijn de middelen 

niet gegrond. 

 

 

 10)  Het verblijf van familieleden van een onderdaan van een derde Staat, gemachtigd tot 

een verblijf van beperkte duur 

 

 B.18.1.  Het tiende middel in de zaak nr. 5354 strekt tot de vernietiging van artikel 10bis, 

§ 2, van de wet van 15 december 1980, zoals het is vervangen bij artikel 3 van de wet van 

8 juli 2011. De bestreden bepaling regelt het verblijf van de familieleden van een onderdaan 

van een derde Staat die gemachtigd werd in België te verblijven voor een beperkte duur. De 

verzoekende partijen verwijten die bepaling dat ze ten aanzien van de gezinshereniger die zijn 

minderjarige kinderen bij zich wil voegen, niet voorziet in dezelfde uitzonderingen met 

betrekking tot de voorwaarden inzake bestaansmiddelen en behoorlijke huisvesting, als die 

welke op grond van artikel 10, § 2, tweede, derde en vijfde lid, gelden wanneer de 

gezinshereniger tot een verblijf van onbeperkte duur is toegelaten. Zij verwijten de bestreden 

bepaling eveneens dat ze inzake de vereiste bestaansmiddelen niet in een uitzondering 

voorziet wanneer het familielid dat een verblijfstitel wil bekomen, een meerderjarig 

gehandicapt kind is. 

 

 Aldus zou de bestreden bepaling strijdig zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 

al dan niet in samenhang gelezen met artikel 3 van het Verdrag inzake de rechten van het 

kind. 
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 B.18.2.  Artikel 10bis, § 2, van de wet van 15 december 1980 bepaalt : 

 

 « Wanneer de in artikel 10, § 1, eerste lid, 4° tot 6°, bedoelde familieleden van een 

vreemdeling die gemachtigd werd in België te verblijven voor een beperkte duur ingevolge 

deze wet of ingevolge de bijzondere omstandigheden eigen aan de betrokkene of ingevolge de 

aard of de duur van zijn activiteiten in België, een machtiging tot verblijf van meer dan drie 

maanden aanvragen, moet die machtiging toegekend worden indien zij het bewijs 

aanbrengen : 

 

 -  dat de vreemdeling die vervoegd wordt over stabiele, regelmatige en voldoende 

bestaansmiddelen beschikt zoals bepaald in artikel 10, § 5 om in zijn eigen behoeften en die 

van zijn familieleden te voorzien en om te voorkomen dat zij ten laste vallen van de openbare 

overheden; 

 

 -  dat de vreemdeling die vervoegd wordt, over behoorlijke huisvesting beschikt die 

toelaat het familielid of de familieleden die gevraagd heeft of hebben om zich bij hem te 

komen voegen, te herbergen en die voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden aan een 

onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats zoals bepaald in artikel 2, van 

Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling 2 van het Burgerlijk Wetboek. De Koning 

bepaalt, in een ministerraad overlegd besluit, de wijze waarop de vreemdeling bewijst dat het 

onroerend goed voldoet aan de gestelde voorwaarden dat hij over een ziektekostenverzekering 

beschikt die de risico's in België voor hem en zijn familieleden dekt; 

 

 […] ». 

 

 B.18.3.  Op grond van de artikelen 10, § 2, derde lid, en 10bis, § 2, van de wet van 

15 december 1980 moet de vreemdeling die een toelating tot verblijf wil bekomen in het 

kader van de gezinshereniging aantonen dat de vreemdeling die wordt vervoegd, over 

stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt om zichzelf en zijn 

familieleden te onderhouden en om te vermijden dat ze ten laste vallen van de openbare 

overheden. Zoals uiteengezet in B.11, streeft de wetgever aldus een legitieme doelstelling na. 

Op grond van artikel 10, § 2, tweede lid, en van artikel 10bis, § 2, van de vermelde wet, moet 

eveneens worden aangetoond dat de vreemdeling die wordt vervoegd, over behoorlijke 

huisvesting beschikt, die toelaat hem en zijn familieleden te herbergen. Aldus wil de wetgever 

waarborgen dat de gezinshereniging in menswaardige omstandigheden kan plaatsvinden. 

 

 B.18.4.  Volgens artikel 10, § 2, derde lid, van de voormelde wet moet aan de voorwaarde 

inzake de vereiste bestaansmiddelen niet worden voldaan wanneer een ouder die over een 

verblijfstitel van onbeperkte duur beschikt, zich enkel laat vervoegen door zijn minderjarig 

kind of door het minderjarig kind van zijn echtgenoot of partner, zoals bedoeld in artikel 10, 

§ 1, eerste lid, 4°, tweede en derde streepje.  
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 B.18.5.  De uitzondering ten voordele van de bedoelde kinderen houdt verband met de 

verblijfsstatus van de gezinshereniger. Doordat aan deze laatste een toelating tot verblijf voor 

onbeperkte duur werd verleend en hij bijgevolg voor lange tijd of definitief op het 

grondgebied kan verblijven, vermocht de wetgever van oordeel te zijn dat het niet voldoen 

aan de voorwaarden inzake de vereiste bestaansmiddelen, geen hinderpaal mocht vormen om 

aan de minderjarige kinderen een toelating tot verblijf te verlenen, teneinde te vermijden dat 

ze voor lange tijd of, in voorkomend geval, definitief van hun ouder gescheiden zouden 

blijven. 

 

 Aldus bestaat een objectieve en redelijke verantwoording voor het feit dat de betrokken 

vreemdelingen anders worden behandeld dan wanneer de gezinshereniger slechts over een 

verblijfstitel van beperkte duur beschikt. In de situatie bedoeld in artikel 10bis, § 2, van de 

wet van 15 december 1980 vermocht de wetgever ervan uit te gaan, overeenkomstig een van 

de belangrijkste voorwaarden bij immigratie via gezinshereniging, dat de gezinshereniger die 

zijn familieleden bij zich wil voegen, financieel voor hen moet kunnen instaan, zodat zij niet 

ten laste komen van de overheid. Aldus heeft de wetgever niet op onevenredige wijze afbreuk 

gedaan aan de rechten van de betrokken minderjarige kinderen. Die zijn immers niet van de 

gezinshereniger gescheiden tegen diens wil. Bovendien maakt het tijdelijke karakter van het 

verblijf van die laatste in België het niet mogelijk te veronderstellen dat hij hen nog steeds in 

menswaardige omstandigheden kan opvangen, zonder dat is aangetoond dat hij daadwerkelijk 

in staat is voor hen in te staan. De bestreden bepaling schendt derhalve niet de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 3 van het Verdrag inzake 

de rechten van het kind. 

 

 B.18.6.  Ten aanzien van de kinderen van de gezinshereniger die subsidiaire bescherming 

geniet, volgt uit de in B.15.6 vermelde redenen dat de uitzonderingen van artikel 10, § 2, 

vijfde lid, van de wet van 15 december 1980 eveneens op hen van toepassing zijn, ongeacht of 

de verblijfstitel van de gezinshereniger van beperkte of onbeperkte duur is. 

 

 B.18.7.  Wat tenslotte de situatie betreft van het meerderjarig gehandicapt kind dat een 

toelating tot verblijf wil verkrijgen in het kader van gezinshereniging, blijkt uit artikel 10, § 2, 

vierde lid, van de wet van 15 december 1980 dat de wetgever geen uitzondering maakt inzake 

de vereiste bestaansmiddelen en de behoorlijke huisvesting, zodat die regeling niet verschilt 
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van die welke is vervat in artikel 10bis, die geldt wanneer de gezinshereniger een verblijfstitel 

van beperkte duur heeft. 

 

 B.18.8.  Het middel is niet gegrond. 

 

 

 11)  De termijn voor een behandeling van een aanvraag tot verblijf bij een onderzoek 

naar een huwelijk 

 

 B.19.1.  Het elfde middel in de zaak nr. 5354 strekt tot de vernietiging van artikel 10ter, 

§ 2, van de wet van 15 december 1980, zoals het is ingevoegd bij artikel 4 van de bestreden 

wet. De verzoekende partijen verwijten de bestreden bepaling dat zij het mogelijk maakt de 

termijn om uitspraak te doen over de aanvragen tot machtiging tot verblijf tweemaal te 

verlengen. Aldus zou die bepaling een schending inhouden van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 5, lid 4, van de richtlijn 2003/86/EG. 

 

 B.19.2.1.  Het nieuwe artikel 10ter, § 2, van de wet van 15 december 1980 bepaalt : 

 

 « De beslissing met betrekking tot de aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot 

verblijf wordt zo snel mogelijk en ten laatste zes maanden na de datum waarop de aanvraag 

werd ingediend, zoals bepaald in § 1, getroffen en betekend. De beslissing wordt getroffen, 

rekening houdende met het geheel van de elementen van het dossier. 

 

 Indien aan de voorwaarde betreffende de stabiele en regelmatige bestaansmiddelen als 

bedoeld in artikel 10, § 5, niet voldaan is, dient de minister of zijn gemachtigde, op basis van 

de eigen behoeften van de vreemdeling die vervoegd wordt en van zijn familieleden te 

bepalen welke bestaansmiddelen zij nodig hebben om in hun behoeften te voorzien zonder ten 

laste te vallen van de openbare overheden. De minister of zijn gemachtigde kan hiervoor alle 

bescheiden en inlichtingen die voor het bepalen van dit bedrag nuttig zijn, doen overleggen 

door de vreemdeling. 

 

 In bijzondere omstandigheden die verband houden met het complexe karakter van de 

behandeling van de aanvraag, alsook in het kader van een onderzoek naar een huwelijk als 

bedoeld in artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek of de voorwaarden verbonden aan de 

duurzame en stabiele relatie als bedoeld in artikel 10, § 1, eerste lid, 5°, kan de minister of 

zijn gemachtigde deze termijn tweemaal met een periode van drie maanden verlengen. Dit 

wordt gedaan door middel van een met redenen omklede beslissing die ter kennis wordt 

gebracht van de aanvrager. 
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 Indien na het verstrijken van de termijn van zes maanden volgend op de datum waarop de 

aanvraag werd ingediend, die eventueel verlengd werd overeenkomstig het tweede lid, geen 

enkele beslissing getroffen werd, moet de machtiging tot verblijf verstrekt worden. 

 

 In het kader van het onderzoek van de aanvraag wordt terdege rekening gehouden met het 

hoger belang van het kind ».  

 

 B.19.2.2.  Artikel 5, lid 4, van de voormelde richtlijn 2003/86/EG, waarvan het 

voormelde artikel 10ter van de wet van 15 december 1980 de omzetting vormt, bepaalt : 

 

 « Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk negen maanden na de datum van indiening van een 

verzoek, stellen de bevoegde instanties van de lidstaat de persoon die het verzoek heeft 

ingediend, schriftelijk in kennis van de ten aanzien van hem genomen beslissing. 

 

 In bijzondere omstandigheden die verband houden met het complexe karakter van de 

behandeling van het verzoek, kan de in de eerste alinea genoemde termijn verlengd worden. 

 

 Een eventuele beslissing tot afwijzing van het verzoek wordt gemotiveerd. Gevolgen van 

het uitblijven van een beslissing bij het verstrijken van de in de eerste alinea genoemde 

termijn moeten bij de nationale wetgeving van de betrokken lidstaat worden geregeld ». 

 

 B.19.3.  Luidens de voormelde richtlijn kan een verlenging van de termijn van negen 

maanden slechts worden toegelaten « in bijzondere omstandigheden die verband houden met 

het complexe karakter van de behandeling van het verzoek ».  

 

 Zoals zij is opgesteld, blijkt de omzetting van de voormelde richtlijn door de bestreden 

bepaling een uitzondering toe te voegen aan die welke door de richtlijn is toegestaan : de 

uitzondering « van een onderzoek naar een huwelijk als bedoeld in artikel 146bis van het 

Burgerlijk Wetboek of de voorwaarden verbonden aan de duurzame en stabiele relatie als 

bedoeld in artikel 10, § 1, eerste lid, 5° ». In werkelijkheid, zoals de Ministerraad aangeeft, 

dient het onderzoek naar een huwelijk als bedoeld in artikel 146bis van het Burgerlijk 

Wetboek of dat met betrekking tot de voorwaarden verbonden aan de duurzame en stabiele 

relatie niet te worden beschouwd als een bijkomende uitzondering. 

 

 Daaruit volgt dat, op grond van de bestreden bepaling, een tweede verlenging van de 

termijn slechts kan worden toegelaten indien de behandeling van de aanvraag tot 

gezinshereniging dermate langdurige onderzoeksdaden heeft gevergd dat zij als bijzondere 

omstandigheden in de zin van artikel 5, lid 4, van de richtlijn 2003/86/EG kunnen worden 

beschouwd. 
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 Het komt toe aan de overheden van de Staat die ermee zijn belast het verloop van die 

onderzoeken te controleren en, in voorkomend geval, aan de overheden die ermee zijn belast 

kennis te nemen van de beroepen in geval van betwisting, na te gaan of het onderzoek naar 

een huwelijk als bedoeld in artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek of het onderzoek met 

betrekking tot de voorwaarden verbonden aan de duurzame en stabiele relatie in concreto kan 

worden beschouwd als een uitzonderlijk geval dat de overschrijding van de toegestane termijn 

van negen maanden verantwoordt. 

 

 B.19.4.  Onder voorbehoud van de interpretatie vermeld in B.19.3, schendt de bestreden 

bepaling de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 5, lid 4, 

van de richtlijn 2003/86/EG, niet. 

 

 B.19.5.  Het middel is niet gegrond. 

 

 

 12)  Het verhalen van de kosten van repatriëring 

 

 B.20.1.  Het twaalfde middel in de zaak nr. 5354 strekt tot de vernietiging van artikel 11, 

§ 1, vierde lid, en § 2, zesde lid, van de wet van 15 december 1980, zoals die zijn ingevoegd 

bij artikel 5 van de bestreden wet. De verzoekende partijen verwijten de bestreden bepalingen, 

die ten doel hebben de kosten van repatriëring te verhalen, slechts toepasselijk te zijn wanneer 

het gaat om een gezinshereniging met een vreemdeling die tot een onbeperkt verblijf is 

toegelaten en niet wanneer de gezinshereniger tot een beperkt verblijf is toegelaten, geen 

onderscheid te maken tussen de pleger van de fraude en het slachtoffer, en een administratie 

toe te laten een rechterlijke beslissing te negeren wanneer de repatriëring een geadopteerde 

minderjarige betreft. 

 

 Aldus zouden de bestreden bepalingen strijdig zijn met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet. 
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 B.20.2.  Het nieuwe artikel 11 van de wet van 15 december 1980 bepaalt : 

 

 « § 1.  De minister of zijn gemachtigde kan beslissen dat de vreemdeling die verklaart dat 

hij zich in een van de in artikel 10 bepaalde gevallen bevindt, in een van de volgende gevallen 

niet het recht heeft het Rijk binnen te komen of in het Rijk te verblijven : 

 

 1°  de vreemdeling voldoet niet of niet meer aan de voorwaarden van artikel 10; 

 

 2°  de vreemdeling en de vreemdeling die vervoegd wordt, onderhouden niet of niet meer 

een werkelijk huwelijks- of gezinsleven; 

 

 3°  met uitzondering van afwijkingen, die worden bepaald bij een internationaal verdrag, 

bevindt de vreemdeling zich in een van de gevallen bepaald in artikel 3, 5° tot 8°, of hij lijdt 

aan één van de ziekten die een gevaar voor de volksgezondheid kunnen opleveren en die 

worden opgesomd in de bijlage bij deze wet; 

 

 4°  de vreemdeling of de persoon die hij vervoegt heeft valse of misleidende informatie of 

valse of vervalste documenten gebruikt, of heeft fraude gepleegd of onwettige middelen 

gebruikt die van doorslaggevend belang zijn geweest om te worden toegelaten tot een verblijf, 

of het staat vast dat het huwelijk, het partnerschap of de adoptie uitsluitend afgesloten werden 

opdat de betrokken vreemdeling het Rijk zou kunnen binnenkomen of er verblijven. 

 

 In het geval van de familieleden van een erkende vluchteling of van een vreemdeling die 

de subsidiaire bescherming geniet, met wie de bloed- of aanverwantschapsbanden al 

bestonden vóór hij het Rijk betrad, mag de beslissing niet uitsluitend worden gebaseerd op het 

ontbreken van de officiële documenten die de bloed- of aanverwantschapsbanden aantonen, 

overeenkomstig artikel 30 van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van 

internationaal privaatrecht of de internationale overeenkomsten betreffende dezelfde materie. 

 

 In voorkomend geval vermeldt de beslissing de bepaling van artikel 3 die werd toegepast. 

 

 In het geval de beslissing genomen wordt op basis van het 2° en 4° kunnen de kosten van 

repatriëring verhaald worden op de vreemdeling of de persoon die hij vervoegd heeft. 

 

 § 2.  De minister of zijn gemachtigde kan beslissen dat de vreemdeling die op grond van 

artikel 10 toegelaten werd tot een verblijf in het Rijk in een van de volgende gevallen niet 

meer het recht heeft om in het Rijk te verblijven : 

 

 1°  de vreemdeling voldoet niet meer aan een van de in artikel 10 bepaalde voorwaarden; 

 

 2°  de vreemdeling en de vreemdeling die vervoegd werd, onderhouden niet of niet meer 

een werkelijk huwelijks- of gezinsleven; 

 

 3°  de vreemdeling, die toegelaten werd tot een verblijf in het Rijk in de hoedanigheid 

van geregistreerde partner op grond van artikel 10, § 1, 4° of 5°, of de vreemdeling die 

vervoegd werd, is in het huwelijk getreden of heeft een wettelijk geregistreerd partnerschap 

met een andere persoon; 
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 4°  de vreemdeling of de persoon die hij vervoegt, heeft valse of misleidende informatie 

of valse of vervalste documenten gebruikt, of heeft fraude gepleegd of onwettige middelen 

gebruikt die van doorslaggevend belang zijn geweest voor de erkenning van het recht op 

verblijf, of het staat vast dat het huwelijk, het partnerschap of de adoptie uitsluitend afgesloten 

werden opdat de betrokken vreemdeling het Rijk zou kunnen binnenkomen of er verblijven. 

 

 De op het punt 1°, 2° of 3° gebaseerde beslissing mag enkel getroffen worden gedurende 

de eerste drie jaar na de afgifte van de verblijfstitel of, in de gevallen bedoeld in artikel 12bis, 

§§ 3 of 4, na de afgifte van het document dat bewijst dat de aanvraag werd ingediend. 

 

 De minister of diens gemachtigde kan met het oog op een verlenging of vernieuwing van 

de verblijfstitel, controles verrichten of laten verrichten om na te gaan of de vreemdeling 

voldoet aan de voorwaarden van artikel 10. Hij kan op elk moment specifieke controles 

verrichten of laten verrichten in geval dat er gegronde vermoedens zijn van fraude of dat het 

huwelijk, het partnerschap of de adoptie tot stand is gekomen om voor de betrokken persoon 

toegang tot of verblijf in het Rijk te verkrijgen. 

 

 De minister of zijn gemachtigde kan, op basis van het eerste lid, 1°, 2°, of 3° geen einde 

maken aan het verblijf van de vreemdeling die aantoont het slachtoffer te zijn geweest tijdens 

het huwelijk of het partnerschap van een feit als bedoeld in de artikelen 375, 398 tot 400, 402, 

403 of 405 van het Strafwetboek. In de andere gevallen houdt de minister of zijn gemachtigde 

in het bijzonder rekening met de situatie van personen die het slachtoffer zijn van geweld in 

de familie, die niet langer een gezinscel vormen met de persoon die zij vervoegden en die 

bescherming nodig hebben. In deze gevallen brengt hij de betrokken persoon op de hoogte 

van zijn beslissing om geen einde te stellen aan zijn verblijf, op basis van het eerste lid, 1°, 2° 

of 3°. 

 

 Bij de beslissing om een einde te stellen aan het verblijf op basis van het eerste lid, 1°, 2° 

of 3°, houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met de aard en de hechtheid van de 

gezinsband van de betrokken persoon en met de duur van zijn verblijf in het Rijk, alsmede 

met het bestaan van familiebanden of culturele of sociale banden met zijn land van herkomst. 

 

 Indien de beslissing genomen wordt op basis van het 2° en 4° kunnen de kosten van 

repatriëring verhaald worden op de vreemdeling of de persoon die hij vervoegd heeft ».  

 

 B.20.3.  Krachtens artikel 11 van de wet van 15 december 1980 kan aan sommige 

vreemdelingen de toegang tot of het verblijf op het grondgebied worden ontzegd, omdat ze 

niet voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 10 van die wet of omdat ze fraude hebben 

gepleegd teneinde een dergelijke toelating te verkrijgen. Op grond van de bestreden 

bepalingen kunnen de kosten van repatriëring worden verhaald op de betrokken vreemdeling 

of op de vreemdeling die hij heeft vervoegd. 

 

 B.20.4.  Het feit dat de bedoelde sancties enkel mogelijk zijn wanneer gezinshereniging 

wordt beoogd met een vreemdeling die over een onbeperkt verblijfsrecht beschikt en niet 

wanneer de gezinshereniger enkel tot een beperkt verblijf is toegelaten krachtens artikel 10bis 
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van de wet van 15 december 1980, is verantwoord door de verblijfsstatus van de betrokken 

vreemdelingen. Doordat de familieleden van de gezinshereniger op grond van artikel 13 van 

de vermelde wet in het eerste geval eveneens een onbeperkt verblijfsrecht kunnen verkrijgen, 

terwijl de duur van hun verblijf in het tweede geval beperkt is, kon de wetgever van oordeel 

zijn dat hij in het eerste geval misbruiken strenger moest kunnen bestraffen. 

 

 B.20.5.  De verzoekende partijen voeren ook aan dat de bestreden bepalingen bij de 

aanrekening van de repatriëringskosten geen rekening houden met de persoon die schuldig is 

aan de fraude (tweede onderdeel) en de uitzetting van een geadopteerde minderjarige 

mogelijk maken, in strijd met een rechterlijke beslissing inzake adoptie (derde onderdeel). 

 

 Wat het tweede onderdeel van het middel betreft, bepaalt de wet uitdrukkelijk dat de 

kosten van repatriëring zowel op de gezinshereniger als op het familielid dat zich bij hem wil 

voegen kunnen worden verhaald. Aldus kan ermee rekening worden gehouden wie van beiden 

fraude heeft gepleegd. 

 

 Wat het derde onderdeel van het middel betreft, kan aan de wetgever niet worden 

verweten in de mogelijkheid te voorzien een verblijfsrecht in te trekken wanneer dat via valse 

of bedrieglijke informatie dan wel valse of vervalste documenten is verkregen. 

 

 Het feit dat de administratie in die twee gevallen over een zekere 

beoordelingsbevoegdheid beschikt, brengt niet met zich mee dat zij met willekeur kan 

handelen. In voorkomend geval zullen passende beroepen kunnen worden ingesteld. 

 

 B.20.6.  Het middel is niet gegrond. 

 

 

 13)  De vereiste bestaansmiddelen bij verlenging van de verblijfstitel 

 

 B.21.1.  Het dertiende middel in de zaak nr. 5354 strekt tot de vernietiging van artikel 11, 

§ 2, eerste lid, 1°, van de wet van 15 december 1980, zoals het is gewijzigd bij artikel 5 van 

de bestreden wet, en dat bepaalt : 
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 « De Minister of zijn gemachtigde kan beslissen dat de vreemdeling die op grond van 

artikel 10 toegelaten werd tot een verblijf in het Rijk in een van de volgende gevallen niet 

meer het recht heeft om in het Rijk te verblijven : 

 

 1°  de vreemdeling voldoet niet meer aan één van de in artikel 10 bepaalde voorwaarden; 

 

 […] ». 

 

 De verzoekende partijen verwijten de bestreden bepaling dat zij in samenhang gelezen 

met het voormelde artikel 10 ertoe zou leiden dat bij de verlenging van de verblijfstitel enkel 

rekening wordt gehouden met de inkomsten van de gezinshereniger en niet met de bijdragen 

van alle herenigde gezinsleden voor de berekening van de inkomsten van het huishouden. 

Aldus zou die bepaling de artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet, al dan niet in samenhang 

gelezen met artikel 16, lid 1, onder a), van de richtlijn 2003/86/EG, schenden. 

 

 B.21.2.1.  Het bestreden artikel 11, § 2, eerste lid, 1°, vormt een omzetting in het interne 

recht van artikel 16 van de richtlijn 2003/86/EG. 

 

 B.21.2.2.  Artikel 16, lid 1, onder a), van de voormelde richtlijn bepaalt : 

 

 « De lidstaten kunnen in de volgende gevallen het verzoek tot toegang en verblijf met het 

oog op gezinshereniging afwijzen of, in voorkomend geval, de verblijfstitel van een gezinslid 

intrekken of weigeren te verlengen : 

 

 a)  wanneer de in deze richtlijn gestelde voorwaarden niet of niet meer worden vervuld. 

 

 Wanneer de gezinshereniger bij verlenging van de verblijfstitel niet over voldoende 

middelen van bestaan beschikt zonder een beroep te doen op het in artikel 7, lid 1, onder c), 

bedoelde stelsel voor sociale bijstand van de lidstaat, houdt de lidstaat rekening met de 

bijdrage van de gezinsleden aan het inkomen van het huishouden ». 

 

 B.21.3.  Aldus maakt de richtlijn een onderscheid tussen, enerzijds, de situatie beoogd in 

artikel 7, lid 1, onder c), dat bepaalt dat bij de indiening van het verzoek tot gezinshereniging 

rekening moet worden gehouden met de inkomsten van de gezinshereniger, en, anderzijds, de 

situatie beoogd in artikel 16, waar bij de eventuele verlenging of intrekking van de 

verblijfstitel van de betrokken vreemdeling rekening wordt gehouden, niet alleen met de 

inkomsten van de gezinshereniger, maar ook met die van zijn gezinsleden.  
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 B.21.4.  Met inachtneming van de door de wetgever beoogde doelstelling, namelijk dat de 

herenigde personen niet ten laste komen van het stelsel voor sociale bijstand van België en 

rekening houdend met artikel 16 van de richtlijn 2003/86/EG, dient de bestreden bepaling in 

die zin te worden geïnterpreteerd dat zij niet verbiedt dat de bevoegde overheid bij de 

verlenging van de verblijfstitel van de betrokken vreemdeling niet alleen rekening houdt met 

de inkomsten van de gezinshereniger maar ook met die van zijn gezinsleden, voor zover het 

niet om sociale bijstand gaat. 

 

 B.21.5.  Onder voorbehoud van de interpretatie vermeld in B.21.4, is het middel niet 

gegrond. 

 

 

 14)  De beëindiging van het verblijf van slachtoffers van echtelijk geweld 

 

 B.22.1.  Het veertiende middel in de zaak nr. 5354 strekt tot de vernietiging van het 

nieuwe artikel 11, § 2, vierde lid, van de wet van 15 december 1980, vervangen bij artikel 5 

van de bestreden wet, dat bepaalt : 

 

 « De minister of zijn gemachtigde kan, op basis van het eerste lid, 1°, 2°, of 3° geen einde 

maken aan het verblijf van de vreemdeling die aantoont het slachtoffer te zijn geweest tijdens 

het huwelijk of het partnerschap van een feit als bedoeld in de artikelen 375, 398 tot 400, 402, 

403 of 405 van het Strafwetboek. In de andere gevallen houdt de minister of zijn gemachtigde 

in het bijzonder rekening met de situatie van personen die het slachtoffer zijn van geweld in 

de familie, die niet langer een gezinscel vormen met de persoon die zij vervoegden en die 

bescherming nodig hebben. In deze gevallen brengt hij de betrokken persoon op de hoogte 

van zijn beslissing om geen einde te stellen aan zijn verblijf, op basis van het eerste lid, 1°, 2° 

of 3° ». 

 

 B.22.2.  De kritiek van de verzoekende partijen is gericht tegen het feit dat de bestreden 

bepaling zou vereisen dat het bestaan van echtelijk geweld wordt aangetoond, terwijl 

krachtens artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek het bestaan van aanwijzingen van echtelijk 

geweld kan volstaan om bepaalde beschermende maatregelen te nemen. In zoverre zij aldus 

enkel de vreemdeling zou beschermen die werkelijk het bewijs kan leveren dat hij het 

slachtoffer is van echtelijk geweld, maar niet de vreemdeling die aantoont dat er ernstige 

aanwijzingen zijn dat hij het slachtoffer is van echtelijk geweld, zou de bestreden bepaling de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden. 
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 B.22.3.  De bijzondere bescherming die op grond van de voormelde bepaling wordt 

verleend aan de slachtoffers van echtelijk geweld vormt een omzetting van artikel 15, lid 3, 

van de richtlijn 2003/86/EG, dat bepaalt : 

 

 « In geval van weduwnaar- of weduwschap, echtscheiding, scheiding, of van overlijden 

van eerstegraads bloedverwanten in rechtstreekse opgaande of neergaande lijn, kan, indien 

zulks vereist is op aanvraag, een autonome verblijfstitel worden verleend aan personen die uit 

hoofde van gezinshereniging zijn toegelaten. De lidstaten stellen bepalingen vast om te 

waarborgen dat in geval van buitengewoon moeilijke omstandigheden een autonome 

verblijfstitel wordt verleend ». 

 

 B.22.4.  In tegenstelling tot wat de verzoekende partijen voorhouden, vereist de bestreden 

bepaling ten aanzien van de echtgenoot of de partner die het slachtoffer is van echtelijk 

geweld, niet dat hij het bestaan daarvan bewijst om het behoud van zijn verblijfstitel te 

kunnen genieten. Zij preciseert alleen dat indien een dergelijk bewijs wordt geleverd, de 

minister of zijn gemachtigde in geen geval een einde kan maken aan dat verblijf. De nieuwe 

bepaling voegt aldus ten aanzien van de minister of zijn gemachtigde een gebonden 

bevoegdheid toe die tevoren niet bestond. In al de andere gevallen, daarentegen, dient de 

minister of zijn gemachtigde, zoals artikel 11, § 2, vierde lid, van de wet van 15 december 

1980 reeds bepaalde vóór de wijziging ervan bij de bestreden wet, rekening te houden met de 

situatie van de personen die het slachtoffer zijn van echtelijk geweld, die niet langer een 

gezinscel vormen en die het voordeel van het legaal verblijf niet verliezen indien zij een 

bijzondere bescherming in de zin van de voormelde richtlijn nodig hebben. 

 

 B.22.5.  Het middel is niet gegrond. 

 

 

 15)  De plaats van de indiening van de aanvraag tot verblijf met het oog op het sluiten 

van een huwelijk of partnerschap 

 

 B.23.1.  Het vijftiende middel in de zaak nr. 5354 strekt tot de vernietiging van 

artikel 12bis, § 1, tweede lid, 2°, van de wet van 15 december 1980, zoals het is vervangen bij 

artikel 6 van de bestreden wet. De verzoekende partijen verwijten de bestreden bepaling een 

verschil in behandeling in te stellen tussen de vreemdeling die tot een kort verblijf is 

gemachtigd om te huwen, die over alle vereiste documenten beschikt en, indien zijn huwelijk 

binnen de drie maanden wordt voltrokken, vanuit België een aanvraag tot verblijf kan 
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indienen, en de vreemdeling wiens huwelijk niet binnen de drie maanden is kunnen worden 

voltrokken, terwijl hij zich in dezelfde omstandigheden bevond en die zijn aanvraag slechts 

kan indienen vanuit de bevoegde diplomatieke post in het buitenland. Die bepaling zou 

bijgevolg de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden. 

 

 B.23.2.  Het voormelde artikel 12bis, § 1, bepaalt : 

 

 « De vreemdeling die verklaart dat hij zich in één der in artikel 10 voorziene gevallen 

bevindt, moet zijn aanvraag indienen bij de Belgische diplomatieke of consulaire 

vertegenwoordiger die bevoegd is voor zijn woonplaats of zijn verblijfplaats in het buitenland. 

 

 In de volgende gevallen kan hij zijn aanvraag echter indienen bij het gemeentebestuur 

van zijn verblijfplaats : 

 

 […] 

 

 2°  indien hij tot een verblijf van maximaal drie maanden is gemachtigd, en indien dit 

wettelijk is vereist, hij beschikt over een geldig visum met het oog op het afsluiten van een 

huwelijk of partnerschap in België, dit huwelijk of partnerschap effectief werd gesloten vóór 

het einde van deze machtiging en hij vóór het einde van deze machtiging alle in § 2 bedoelde 

bewijzen overlegt; 

 

 […] ». 

 

 In verband met de indiening van het verzoek tot gezinshereniging bepaalt artikel 5, lid 3, 

van de richtlijn 2003/86/EG : 

 

 « Het verzoek wordt ingediend en behandeld wanneer de gezinsleden verblijven buiten 

het grondgebied van de lidstaat van de gezinshereniger. 

 

 In afwijking hiervan kan een lidstaat in passende gevallen aanvaarden dat een verzoek 

wordt ingediend wanneer de gezinsleden zich reeds op zijn grondgebied bevinden ». 

 

 B.23.3.  Het tweede lid, 2°, van de bestreden bepaling vormt dus een uitzondering op het 

beginsel uitgedrukt in het eerste lid van artikel 12bis, § 1, volgens hetwelk een aanvraag tot 

machtiging tot verblijf moet worden ingediend vanuit de bevoegde diplomatieke of consulaire 

post in het buitenland. 

 

 De vreemdeling die gemachtigd is tot een verblijf van drie maanden om te huwen, die 

over alle daartoe vereiste documenten beschikt en die de voorwaarden bepaald in 

artikel 12bis, § 2, in acht neemt, kan immers zijn aanvraag indienen bij het gemeentebestuur 
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van zijn verblijfplaats. Die uitzondering, die is ingevoerd bij een amendement, is als volgt 

verantwoord : 

 

 « De wet staat momenteel toe dat ook de personen die tot een kort verblijf op het 

grondgebied zijn gemachtigd, een aanvraag tot gezinshereniging kunnen indienen. De 

amendementen beperken die mogelijkheid louter tot het kort verblijf met het oog op een 

huwelijk. De gedachtegang is de mensen te weigeren die op grond van een kort verblijf naar 

het grondgebied komen en van de gelegenheid gebruik maken om te huwen zonder de 

overheid van het werkelijke doel van hun verblijf op de hoogte te brengen » (Parl. St., Kamer, 

2010-2011, DOC 53-0443/018, pp. 186-187). 

 

 « [Een lid] geeft voorts aan dat men inzake visumaanvragen moet voorkomen dat 

vreemdelingen gebruik maken van een toeristisch verblijf in België om via een op het 

grondgebied aangegaan huwelijk tot gezinshereniging over te gaan » (ibid., p. 189). 

 

 B.23.4.1.  De verzoekende partijen, die de regels met betrekking tot het onderzoek van de 

grond van de aanvraag tot gezinshereniging niet ter discussie stellen, bekritiseren alleen een 

van de voorwaarden voor de ontvankelijkheid van de aanvraag tot verblijfsmachtiging, 

namelijk die van de termijn van drie maanden waarbinnen het huwelijk in België moet zijn 

voltrokken, bij gebreke waarvan de vreemdeling het voordeel van de voormelde uitzondering 

verliest. In werkelijkheid beogen de verzoekende partijen de bijzondere omstandigheid van de 

vreemdeling die voldoet aan alle voorwaarden bepaald in de bestreden bepaling, maar wiens 

huwelijk niet is kunnen worden voltrokken vóór het verstrijken van de termijn van drie 

maanden wegens de weigering vanwege de ambtenaar van de burgerlijke stand, die later of na 

afloop van het gerechtelijk beroep nietig is verklaard. 

 

 B.23.4.2.  De wetgever vermocht de in artikel 12bis, § 1, tweede lid, 2°, opgenomen 

uitzondering te beperken tot de vreemdelingen die niet alleen voldoen aan de voorwaarden om 

een echt huwelijk te voltrekken, maar bovendien voldoen aan de andere voorwaarden die zijn 

vereist om zich in België te vestigen, teneinde te vermijden dat oneigenlijk gebruik wordt 

gemaakt van toeristenvisa om een gezinshereniging te verkrijgen door op het grondgebied een 

huwelijk aan te gaan. 

 

 B.23.4.3.  Krachtens artikel 167 van het Burgerlijk Wetboek kan de ambtenaar van de 

burgerlijke stand de voltrekking van het huwelijk uitstellen indien er een ernstig vermoeden 

bestaat dat niet is voldaan aan de voorwaarden ervan. Indien het parket dat ermee belast is een 

onderzoek te voeren, binnen een termijn van twee maanden geen beslissing heeft genomen, 
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dient de ambtenaar van de burgerlijke stand evenwel het huwelijk te voltrekken. 

Dientengevolge heeft de vreemdeling die een weigering om het huwelijk te voltrekken, met 

name om onrechtmatige redenen of wegens een door de ambtenaar van de burgerlijke stand 

begane vergissing, zou tegengeworpen krijgen, nog een voldoende termijn om een beroep in 

kort geding in te stellen.  

 

 B.23.4.4.  Ten slotte, in het geval dat een beroep zou zijn ingesteld binnen de voormelde 

termijn, dient de verblijfsmachtiging van de vreemdeling te worden gehandhaafd totdat de 

rechterlijke beslissing wordt gewezen, zo niet wordt hem het recht van toegang tot een 

rechtbank waarin te dezen is voorzien bij artikel 167 van het Burgerlijk Wetboek ontzegd. 

 

 B.23.5.  Het middel is niet gegrond. 

 

 

 16)  De plaats van de indiening van de aanvraag tot verblijf van een minderjarig kind 

 

 B.24.1.  Het zestiende middel in de zaak nr. 5354 strekt tot de vernietiging van 

artikel 12bis, § 1, tweede lid, 4°, van de wet van 15 december 1980, zoals het is ingevoegd bij 

artikel 6 van de bestreden wet. De bestreden bepaling biedt onder bepaalde voorwaarden een 

minderjarig kind de mogelijkheid een aanvraag tot gezinshereniging in te dienen vanuit 

België. De verzoekende partijen verwijten die bepaling een onderscheid te maken onder de 

kinderen naar gelang van het soort van partnerschap van hun ouders, hetgeen strijdig zou zijn 

met het belang van de kinderen. Zij verwijten die bepaling ook een onderscheid te maken 

naargelang het verblijf van de minderjarige kinderen al dan niet wettig is en te verhinderen dat 

kinderen hun recht op onderwijs kunnen uitoefenen. Aldus zou de bestreden bepaling de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden, al dan niet in samenhang gelezen met 

artikel 14, lid 1, onder a), van de richtlijn 2003/86/EG en met artikel 3 van het Verdrag inzake 

de rechten van het kind. 

 

 B.24.2.1.  Het nieuwe artikel 12bis, § 1, tweede lid, 4°, van de wet van 15 december 1980 

bepaalt : 
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 « De vreemdeling die verklaart dat hij zich in één der in artikel 10 voorziene gevallen 

bevindt, moet zijn aanvraag indienen bij de Belgische diplomatieke of consulaire 

vertegenwoordiger die bevoegd is voor zijn woonplaats of zijn verblijfplaats in het buitenland. 

 

 In de volgende gevallen kan hij zijn aanvraag echter indienen bij het gemeentebestuur 

van zijn verblijfplaats : 

 

 […] 

 

 4°  indien hij tot een verblijf van maximaal drie maanden is gemachtigd en hij een 

minderjarig kind is als bedoeld in artikel 10, § 1, eerste lid, 4°, tweede en derde streepje of hij 

de ouder is van een minderjarige erkende vluchteling of minderjarige die de subsidiaire 

bescherming geniet als bedoeld in artikel 10, § 1, eerste lid, 7° ». 

 

 B.24.2.2.  Artikel 14, lid 1, onder a), van de richtlijn 2003/86/EG bepaalt : 

 

 « De gezinsleden van de gezinshereniger hebben, op dezelfde wijze als de 

gezinshereniger, recht op : 

 

 a)  toegang tot onderwijs; ». 

 

 B.24.3.  Om een aanvraag tot gezinshereniging te kunnen indienen vanuit België, dient 

het kind, luidens de bestreden bepaling, een minderjarig kind te zijn zoals bedoeld in 

artikel 10, § 1, eerste lid, 4°, tweede en derde streepje, van de wet van 15 december 1980. Die 

uitzondering geldt derhalve voor de minderjarige kinderen van de vreemdeling die wordt 

vervoegd, alsook voor de kinderen van zijn echtgenoot of van de partner met wie in het 

buitenland een partnerschap werd afgesloten dat als gelijkwaardig wordt beschouwd met het 

huwelijk in België. De uitzondering geldt evenwel niet voor het kind dat niet het kind is van 

de gezinshereniger maar enkel van zijn partner wanneer dat geregistreerde partnerschap niet 

gelijkstaat met een huwelijk. 

 

 B.24.4.  De bestreden bepaling heeft enkel betrekking op kinderen die tot een kort verblijf 

van maximaal drie maanden op het grondgebied zijn toegelaten en vormt een uitzondering op 

de regel dat een aanvraag tot verblijf in het kader van gezinshereniging moet worden 

ingediend vanuit een diplomatieke of consulaire post in het buitenland. 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 8 juli 2011, waarbij de bestreden 

bepaling werd gewijzigd, blijkt dat de wetgever erom was bekommerd te voorkomen dat de 

toelating van vreemdelingen op het grondgebied voor een kort verblijf, zou worden misbruikt 
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om in het kader van gezinshereniging een verblijfsrecht voor langere duur te bekomen (Parl. 

St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-0443/018, pp. 126-128). 

 

 B.24.5.1.  Het bekritiseerde verschil in behandeling berust op een objectief criterium : 

terwijl artikel 10, § 1, eerste lid, 4°, de situatie beoogt van de minderjarige kinderen van de 

vreemdeling die wordt vervoegd, van diens echtgenoot of van de partner met wie in het 

buitenland een wettelijk geregistreerd partnerschap werd afgesloten dat als gelijkwaardig met 

het huwelijk in België wordt beschouwd, beoogt artikel 10, § 1, eerste lid, 5°, een 

levensgemeenschap op grond van een wettelijk geregistreerd partnerschap dat niet 

gelijkgesteld is met het huwelijk en worden niet de kinderen van de gezinshereniger maar 

enkel die van de partner beoogd.  

 

 B.24.5.2.  Bij zijn arrest nr. 95/2008 van 26 juni 2008 heeft het Hof geoordeeld : 

 

 « B.21.  De gezinshereniging van echtgenoten is verbonden aan het bewijs dat er tussen hen 

een huwelijksband bestaat, zodat de uitsluiting van de polygame echtgenoten op een relevant 

criterium berust ten aanzien van het doel van de in het geding zijnde wetgeving en de 

doelstelling om de Belgische en Europese internationale orde te vrijwaren. 

 

 De gezinshereniging van een kind met zijn verwekkers is daarentegen verbonden aan de 

vaststelling van hun afstammingsband. Het criterium van de omstandigheden van de geboorte 

van het kind en de huwelijkssituatie van zijn ouders is noch relevant ten aanzien van het doel van 

de bepaling noch ten aanzien van de doelstelling om de Belgische of Europese internationale 

openbare orde te vrijwaren, aangezien de betrokken kinderen geenszins verantwoordelijk zijn 

voor de huwelijkssituatie van hun ouders en de gezinshereniging, wat hen betreft, geen gevolg is 

van het huwelijk van laatstgenoemden maar wel degelijk een gevolg van de afstammingsband 

die hen verbindt met hun verwekker die zich in België heeft gevestigd of gemachtigd is er te 

verblijven ». 

 

 Een dergelijke redenering kan te dezen niet worden toegepast aangezien er geen 

afstammingsband bestaat tussen de gezinshereniger en het kind van zijn partner. Het is waar 

dat wanneer het partnerschap gelijkwaardig is met het huwelijk, er evenmin een 

afstammingsband bestaat tussen de gezinshereniger en het kind van zijn partner. Evenwel, 

zoals in B.11.6 is vermeld, bestaat, tussen de gezinshereniger en het kind van zijn partner, 

wanneer het gaat om een partnerschap dat niet gelijkwaardig is met het huwelijk, geen band 

die vergelijkbaar is met die welke bestaat tussen de gezinshereniger en het kind van zijn 

echtgenoot of van zijn partner, wanneer het gaat om een partnerschap dat gelijkwaardig is met 

het huwelijk. Bijgevolg heeft de wetgever redelijkerwijs een onderscheid kunnen maken dat 
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verband houdt met de aard van de relatie tussen de gezinshereniger en het kind van zijn 

partner, op basis van de verschillende juridische gevolgen die voortvloeien uit een 

partnerschap naargelang het al dan niet met het huwelijk is gelijkgesteld.  

 

 B.24.6.  De bestreden bepaling maakt geen onevenredige inbreuk op de rechten van het 

kind. Immers, wanneer een kind zich in buitengewone omstandigheden bevindt die het 

verhinderen terug te keren naar zijn land om het vereiste visum te vragen, kan het een 

aanvraag indienen bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats (artikel 12bis, § 1, tweede 

lid, 3°). Bovendien bepaalt artikel 12bis, § 7, van de wet van 15 december 1980 uitdrukkelijk 

dat bij het onderzoek van de aanvraag tot verblijf terdege wordt rekening gehouden met het 

hoger belang van het kind, wat eveneens moet verhinderen dat een kind zou worden verplicht 

om in onverantwoorde omstandigheden terug te keren naar zijn land om een aanvraag tot 

gezinshereniging in te dienen. 

 

 B.24.7.  Wat het bezwaar van de verzoekende partijen betreft dat het kind dat geen 

beroep kan doen op de uitzondering vermeld in de bestreden bepaling, zou worden verhinderd 

zijn recht op onderwijs uit te oefenen gedurende de tijd dat het moet terugkeren naar het 

buitenland om zijn aanvraag tot verblijf te doen, dient erop te worden gewezen dat de 

beoogde situatie betrekking heeft op kinderen die tot een verblijf van maximaal drie maanden 

zijn toegelaten en dus slechts over een toeristenvisum beschikken, zodat er niet kan van 

worden uitgegaan dat zij onderwijs wensen te volgen, en dat, indien dat wel het geval is, zij 

vooraf wisten dat hun slechts een verblijf van korte duur werd toegestaan. 

 

 B.24.8.  Wat het onderscheid betreft tussen kinderen die legaal op het grondgebied 

verblijven en kinderen die illegaal op het grondgebied verblijven, kan de wetgever niet 

worden verweten dat hij beide situaties niet op dezelfde wijze behandelt voor wat betreft de 

plaats waar hun aanvraag voor een machtiging tot verblijf moet worden aangediend. 

 

 Door de vreemdelingen van wie het verblijf onwettig is geworden, te verplichten naar 

hun land van herkomst terug te keren om de vereiste machtiging aan te vragen teneinde op het 

Belgische grondgebied te worden toegelaten, heeft de wetgever willen vermijden dat zij uit de 

inbreuk die ze plegen op de verblijfsreglementering, voordeel zouden halen en dat de 

clandestiniteit zou worden beloond. 
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 B.24.9.  Rekening houdend met de waarborgen vermeld in B.24.6 is het verschil in 

behandeling redelijk verantwoord. 

 

 B.24.10.  Het middel is niet gegrond. 

 

 

 17)  De plaats van de indiening van de aanvraag tot verblijf door ouders van een 

minderjarige die als vluchteling werd erkend of die subsidiaire bescherming geniet 

 

 B.25.1.  Het zeventiende en het achttiende middel in de zaak nr. 5354 strekken tot de 

vernietiging van artikel 12bis, § 1, tweede lid, 4°, van de wet van 15 december 1980, zoals het 

is ingevoegd bij artikel 6 van de bestreden wet. 

 

 De verzoekende partijen verwijten de bestreden bepaling, die ook van toepassing is op de 

ouders van een minderjarige die als vluchteling is erkend of die subsidiaire bescherming 

geniet, slechts van toepassing te zijn op de ouders die tot een verblijf van maximaal drie 

maanden zijn gemachtigd. In het zeventiende middel leiden zij daaruit ten aanzien van het 

minderjarige kind een verschil in behandeling af naar gelang van de aard van het verblijf van 

zijn ouders, element waarvoor het kind geenszins verantwoordelijk is. In het achttiende 

middel voegen zij daaraan toe dat het kind dat subsidiaire bescherming heeft verkregen op 

grond van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 zou worden gediscrimineerd in 

zoverre zijn ouder de aanvraag niet vanuit België kan indienen, aangezien het kind niet binnen 

de werkingssfeer van artikel 10, § 1, eerste lid, 7°, van dezelfde wet valt.  

 

 De bepaling zou aldus de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden. 

 

 B.25.2.  Met betrekking tot de ouders van het kind dat subsidiaire bescherming geniet, 

dient ervan te worden uitgegaan, zoals de Ministerraad dat doet, dat om dezelfde redenen als 

die welke zijn vermeld in B.15.3, het nieuwe artikel 12bis, § 1, tweede lid, 4°, van de wet van 

15 december 1980 de minderjarige kinderen beoogt die, zowel op grond van artikel 9ter als 

op grond van artikel 48/4, subsidiaire bescherming genieten. 

 

 B.25.3.  Wat betreft het aangeklaagde verschil in behandeling naargelang de ouder van 

het kind al dan niet legaal op het grondgebied verblijft, vermocht de wetgever redelijkerwijs, 
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ten aanzien van de nagestreefde doelstelling om fraudegevallen te vermijden, te bepalen dat 

de uitzondering slechts van toepassing kan zijn op de ouder die legaal op het grondgebied 

verblijft. 

 

 De maatregel is niet onevenredig gelet op het feit, enerzijds, dat de betrokken ouder de 

hoedanigheid van vluchteling of de subsidiaire bescherming bepaald in de artikelen 48/3 en 

48/4 van de wet van 15 december 1980 kan aanvragen en, anderzijds, dat bij ontstentenis 

daarvan hij het bestaan kan aanvoeren van buitengewone omstandigheden die hem 

verhinderen terug te keren naar zijn land, overeenkomstig artikel 12bis, § 1, tweede lid, 3°, 

welke, indien zij worden erkend, hem de mogelijkheid kunnen bieden de aanvraag tot 

gezinshereniging bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats in België in te dienen. 

 

 B.25.4.  De middelen zijn niet gegrond. 

 

 

 18)  De termijn voor de behandeling van de aanvraag tot verblijf bij onderzoek naar een 

huwelijk 

 

 B.26.1.  Het negentiende middel in de zaak nr. 5354 strekt tot de vernietiging van 

artikel 12bis, § 2, vijfde lid, en § 3, vierde lid, nieuw, van de wet van 15 december 1980, 

vervangen bij artikel 6 van de bestreden wet. De verzoekende partijen verwijten de bestreden 

bepalingen dat zij het mogelijk maken de termijn om uitspraak te doen over de aanvraag tot 

toelating tot verblijf in het bijzonder kader van een onderzoek naar een huwelijk als bedoeld 

in artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek tweemaal te verlengen. Zij verwijzen naar de 

argumentatie die zij hebben uiteengezet in het elfde middel. 

 

 B.26.2.1.  Het nieuwe artikel 12bis, § 2, vijfde lid, van de wet van 15 december 1980 

bepaalt : 

 

 « In bijzondere omstandigheden die verband houden met het complexe karakter van de 

behandeling van de aanvraag, alsook in het kader van een onderzoek naar een huwelijk als 

bedoeld in artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek of de voorwaarden verbonden aan het 

partnerschap bedoeld in artikel 10, § 1, eerste lid, 5°, kan de minister of zijn gemachtigde 

deze termijn tweemaal, met een periode van drie maanden, verlengen. Dit wordt gedaan door 

middel van een met redenen omklede beslissing die ter kennis wordt gebracht van de 

aanvrager ». 
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 B.26.2.2.  Het nieuwe artikel 12bis, § 3, vierde lid, van dezelfde wet bepaalt : 

 

 « In bijzondere omstandigheden die verband houden met het complexe karakter van de 

behandeling van de aanvraag, alsook in het kader van een onderzoek naar een huwelijk als 

bedoeld in artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek of de voorwaarden verbonden aan het 

partnerschap voorzien in artikel 10, § 1, eerste lid, 5°, kan de minister of zijn gemachtigde 

deze termijn tweemaal met een periode van drie maanden verlengen. Dit wordt gedaan door 

middel van een met redenen omklede beslissing die ter kennis wordt gebracht van de 

aanvrager vóór afloop van de in het derde lid bepaalde termijn ». 

 

 B.26.3.  Onder voorbehoud van de interpretatie vermeld in B.19.3, schenden de bestreden 

bepalingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 5, lid 4, 

van de richtlijn 2003/86/EG, niet. 

 

 B.26.4.  Het middel is niet gegrond. 

 

 

 19)  Het onderzoek naar de bestaansmiddelen bij indiening van een aanvraag tot verblijf 

bij het gemeentebestuur 

 

 B.27.1.  Het twintigste middel in de zaak nr. 5354 strekt tot de vernietiging van 

artikel 12bis van de wet van 15 december 1980, zoals het is vervangen bij artikel 6 van de 

bestreden wet. 

 

 De verzoekende partijen verwijten de bestreden bepaling een verschil in behandeling in te 

stellen, wat de vereiste van stabiele, regelmatige en toereikende bestaansmiddelen betreft, 

naargelang de aanvraag tot gezinshereniging wordt ingediend bij een diplomatieke of 

consulaire post in het buitenland, dan wel bij het bevoegde gemeentebestuur in België. 

Terwijl, krachtens artikel 12bis, § 2, vierde lid, van de wet van 15 december 1980, de minister 

of zijn gemachtigde dient rekening te houden met de individuele situatie van de 

gezinsherenigers die hun aanvraag indienen vanuit het buitenland om, in voorkomend geval, 

een bedrag te bepalen dat lager ligt dan het bedrag vastgelegd in artikel 10, § 5, van dezelfde 

wet, is dit niet voorzien in artikel 12bis, §§ 3 en 4, wanneer de modaliteiten van de indiening 

van een aanvraag tot gezinshereniging bij het gemeentebestuur worden geregeld. Aldus zou 

de bestreden bepaling een schending inhouden van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
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 B.27.2.  Het nieuwe artikel 12bis, § 2, van de wet van 15 december 1980 bepaalt : 

 

 « Indien de in § 1 bedoelde vreemdeling zijn aanvraag indient bij de Belgische 

diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger die bevoegd is voor zijn woonplaats of zijn 

verblijfplaats in het buitenland, moeten samen met de aanvraag documenten worden 

overgelegd die aantonen dat hij voldoet aan de voorwaarden die worden bedoeld in artikel 10, 

§§ 1 tot 3, onder meer een medisch getuigschrift waaruit blijkt dat hij niet lijdt aan één van de 

in de bijlage aan deze wet opgesomde ziekten, evenals, indien hij ouder is dan achttien jaar, 

een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document. 

 

 […] 

 

 Indien aan de voorwaarde betreffende de stabiele en regelmatige bestaansmiddelen 

bedoeld in artikel 10, § 5, niet voldaan is, dient de minister of zijn gemachtigde, op basis van 

de eigen behoeften van de vreemdeling die vervoegd wordt en van zijn familieleden te 

bepalen welke bestaansmiddelen zij nodig hebben om in hun behoeften te voorzien zonder ten 

laste te vallen van de openbare overheden. De minister of zijn gemachtigde kan hiervoor alle 

bescheiden en inlichtingen die voor het bepalen van dit bedrag nuttig zijn, doen overleggen 

door de vreemdeling. 

 

 […] ». 

 

 B.27.3.  Hoewel de verwijzing naar het onderzoek van de bestaansmiddelen is 

opgenomen in paragraaf 2 van artikel 12bis, die de omstandigheden regelt waarin een 

aanvraag tot gezinshereniging moet worden ingediend bij een bevoegde Belgische 

diplomatieke of consulaire post, dient ervan te worden uitgegaan, zoals de Ministerraad dat 

doet, dat wanneer een aanvraag tot gezinshereniging bij het Belgische gemeentebestuur wordt 

ingediend, dezelfde vereiste van individuele inaanmerkingneming van de voorwaarde met 

betrekking tot de bestaansmiddelen moet worden toegepast en zulks overeenkomstig 

artikel 10ter, § 2, tweede lid, van de wet van 15 december 1980. 

 

 B.27.4.  Het middel is niet gegrond. 

 

 

 20)  De vereiste bestaansmiddelen bij verlenging van de verblijfstitel van de ouders van 

een minderjarige die als vluchteling is erkend of die subsidiaire bescherming geniet 

 

 B.28.1.  Het eenentwintigste middel in de zaak nr. 5354 strekt tot de vernietiging van 

artikel 13, § 1, vierde lid, van de wet van 15 december 1980, zoals het is vervangen bij 
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artikel 7 van de bestreden wet. De verzoekende partijen gaan ervan uit dat, indien die bepaling 

in die zin moet worden gelezen dat zij een voorwaarde inzake bestaansmiddelen oplegt bij de 

aanvraag tot verlenging van de verblijfstitel van de ouders van een minderjarige die 

vluchteling is of subsidiaire bescherming geniet, die bepaling het beginsel van gelijkheid en 

niet-discriminatie, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 12, lid 1, eerste alinea, van de 

richtlijn 2003/86/EG, schendt. 

 

 B.28.2.1.  Het nieuwe artikel 13, § 1, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 

bepaalt :  

 

 « De in artikel 10, § 1 eerste lid, 7°, bedoelde ouders van een vreemdeling die erkend 

werd als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of van een vreemdeling die de subsidiaire 

bescherming geniet, dient [lees : dienen] eveneens aan te tonen te beschikken over stabiele, 

toereikende en regelmatige bestaansmiddelen zoals bepaald in artikel 10, § 5 ». 

 

 B.28.2.2.  Artikel 12, lid 1, eerste alinea, van de richtlijn 2003/86/EG bepaalt : 

 

 « In afwijking van artikel 7 mogen de lidstaten ten aanzien van een vluchteling/gezinslid 

niet eisen dat hij met betrekking tot verzoeken betreffende de in artikel 4, lid 1, bedoelde 

gezinsleden, het bewijs levert dat de vluchteling voldoet aan de in laatstgenoemde bepaling 

gestelde eisen ». 

 

 B.28.3.  Uit de parlementaire voorbereiding van de bestreden bepaling (Parl. St., Kamer, 

2010-2011, DOC 53-0443/018, p. 205) blijkt dat artikel 13, § 1, vierde lid, van de wet van 

15 december 1980 in samenhang moet worden gelezen met artikel 13, § 1, derde lid, van 

dezelfde wet, dat bepaalt : 

 

 « De toelating tot verblijf krachtens artikel 10 wordt erkend voor een beperkte duur 

gedurende een periode van drie jaar volgend op de afgifte van de verblijfstitel of in de 

gevallen bedoeld in artikel 12bis, §§ 3 of 4, na de afgifte van het document dat bewijst dat de 

aanvraag werd ingediend. Na afloop van deze periode wordt de toelating tot verblijf voor 

onbeperkte duur voor zover de vreemdeling nog steeds voldoet aan de voorwaarden van 

artikel 10 ». 

 

 B.28.4.  De Ministerraad gaat ervan uit dat de bestreden bepaling niet het geval beoogt 

van de verlenging van de verblijfstitel van de vader of de moeder van een minderjarig kind 

dat als vluchteling is erkend of de subsidiaire bescherming geniet, maar alleen het geval 

beoogt waarin die vader of die moeder een onbeperkt verblijf wenst te verkrijgen. 
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 B.28.5.  Aangezien de bestreden bepaling aan de ouders slechts een voorwaarde inzake 

bestaansmiddelen oplegt wanneer zij erom verzoeken dat hun verblijfstitel van beperkte duur 

wordt omgezet in een verblijfstitel van onbeperkte duur, zonder dat die bepaling voor hen de 

mogelijkheid uitsluit om, totdat hun kind meerderjarig is, te verzoeken om een hernieuwing 

van hun verblijfstitel van beperkte duur in België, is die voorwaarde niet zonder redelijke 

verantwoording. 

 

 B.28.6.  Aangezien de bestreden bepaling noch tot doel, noch tot gevolg heeft een 

verlenging van de verblijfstitel van beperkte duur van de ouders van een minderjarige 

vluchteling afhankelijk te stellen van een voorwaarde inzake bestaansmiddelen, maar alleen 

beoogt zulk een voorwaarde op te leggen wanneer zij een verblijfstitel van onbeperkte duur 

willen verkrijgen, is die bepaling niet strijdig met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al 

dan niet in samenhang gelezen met artikel 12, lid 1, eerste alinea, van de richtlijn 2003/86/EG. 

 

 B.28.7.  Onder voorbehoud van de interpretatie vermeld in B.28.6, is het middel niet 

gegrond. 

 

 

 II.  Wat de voorwaarden tot gezinshereniging betreft van de familieleden van een 

onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie dan België 

 

 B.29.1.  Artikel 40bis en de artikelen 41 en volgende van de wet van 15 december 1980 

bepalen de voorwaarden voor gezinshereniging ten aanzien van de familieleden van een 

burger van de Unie die in België verblijft. Artikel 40 van de wet van 15 december 1980 

definieert een « burger van de Unie » als « een vreemdeling die de nationaliteit van een 

lidstaat van de Europese Unie bezit en verblijft in of zich begeeft naar het Rijk ». 

 

 Artikel 40bis en de artikelen 41 en volgende van de wet van 15 december 1980 vormen 

de omzetting in het Belgische recht van de richtlijn 2004/38/EG van 29 april 2004 betreffende 

het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van 

de Unie en hun familieleden. 
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 B.29.2.  In het tweeëntwintigste tot vierentwintigste middel en in het zevenendertigste tot 

drieënveertigste middel in de zaak nr. 5354 wordt onder andere de bestreden bepalingen 

verweten artikel 191 van de Grondwet te schenden. 

 

 Artikel 191 van de Grondwet kan enkel zijn geschonden in zoverre de bestreden 

bepalingen een verschil in behandeling instellen tussen bepaalde vreemdelingen en de Belgen. 

Aangezien uit de uiteenzetting van die middelen blijkt dat de verschillen in behandeling die 

worden bekritiseerd, uitsluitend betrekking hebben op de vergelijking van verschillende 

categorieën van vreemdelingen onderling, zijn die middelen niet ontvankelijk, in zoverre zij 

uit de schending van artikel 191 van de Grondwet zijn afgeleid. 

 

 

 1)  De leeftijdsvereiste van de partners en het bewijs van het duurzame en stabiele 

partnerschap 

 

 B.30.1.  Het tweeëntwintigste middel in de zaak nr. 5354 strekt tot de vernietiging van 

artikel 40bis, § 2, eerste lid, 2°, van de wet van 15 december 1980 zoals het is vervangen bij 

artikel 8 van de bestreden wet. 

 

 Artikel 40bis, § 2, eerste lid, 2°, van de wet van 15 december 1980 bepaalt : 

 

 « Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd : 

 

 […] 

 

 2°  de partner, die hem begeleidt of zich bij hem voegt, met wie de burger van de Unie 

overeenkomstig een wet een geregistreerd partnerschap heeft gesloten. 

 

 De partners moeten aan de volgende voorwaarden voldoen : 

 

 a)  bewijzen een naar behoren geattesteerde duurzame en stabiele partnerrelatie te 

onderhouden. 

 

 Het duurzaam en stabiel karakter van deze relatie is aangetoond : 

 

 -  indien de partners bewijzen gedurende minstens één jaar, voorafgaand aan de aanvraag, 

onafgebroken in België of een ander land te hebben samengewoond; 
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 -  ofwel indien de partners bewijzen dat zij elkaar sedert ten minste twee jaar, 

voorafgaand aan de aanvraag, kennen en het bewijs leveren dat zij regelmatig, telefonisch, via 

briefwisseling of elektronische berichten met elkaar contact onderhielden en dat zij elkaar in 

de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag drie maal ontmoet hebben en dat deze 

ontmoetingen in totaal 45 of meer dagen betreffen; 

 

 -  ofwel indien de partners een gemeenschappelijk kind hebben; 

 

 b)  met elkaar komen samenleven; 

 

 c)  beiden ouder zijn dan eenentwintig jaar; 

 

 d)  ongehuwd zijn en geen duurzame en stabiele partnerrelatie hebben met een andere 

persoon; 

 

 e)  geen personen zijn bedoeld in artikelen 161 tot 163 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

 f)  ten aanzien van geen van beiden een beslissing werd genomen op grond van 

artikel 167 van het Burgerlijk Wetboek en dit voor zover de beslissing kracht van gewijsde 

heeft verkregen ». 

 

 B.30.2.  De bestreden bepaling definieert wie volgens de wet van 15 december 1980 als 

« familielid van de burger van de Unie » moet worden beschouwd en heeft betrekking op de 

voorwaarden voor gezinshereniging tussen partners die een wettelijk geregistreerd 

partnerschap hebben gesloten, dat niet als gelijkwaardig wordt beschouwd met een huwelijk 

in België.  

 

 Volgens de verzoekende partijen zou de bestreden bepaling strijdig zijn met de 

artikelen 10, 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 3, lid 2, onder 

b), van de richtlijn 2004/38/EG, doordat wordt vereist dat beide partners ouder zijn dan 

eenentwintig jaar en doordat met betrekking tot die leeftijdsvoorwaarde geen enkele 

uitzondering is toegelaten, terwijl in artikel 10, § 1, eerste lid, 5°, van de wet van 15 december 

1980, dat het verblijf regelt van de familieleden van een vreemdeling die onderdaan is van een 

derde Staat en die tot een verblijf van onbeperkte duur is toegelaten, de minimumleeftijd van 

de partners tot achttien jaar wordt teruggebracht, wanneer zij het bewijs leveren dat zij, vóór 

de aankomst van de vreemdeling in België, reeds ten minste één jaar hebben samengewoond. 

Artikel 40bis, § 2, eerste lid, 2°, zou de voormelde bepalingen ook schenden doordat het 

vereist dat het partnerschap wettelijk is geregistreerd en doordat de criteria die de wetgever 

hanteert om het duurzaam en stabiel karakter van de relatie aan te tonen, minder ruim zouden 

zijn dan wat wordt beoogd door de voormelde richtlijn. 
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 B.30.3.  Artikel 3, lid 2, van de richtlijn 2004/38/EG bepaalt : 

 

 « Onverminderd een persoonlijk recht van vrij verkeer of verblijf van de betrokkenen 

vergemakkelijkt het gastland overeenkomstig zijn nationaal recht, binnenkomst en verblijf 

van de volgende personen : 

 

 a)  andere, niet onder de definitie van artikel 2, punt 2, vallende familieleden, ongeacht 

hun nationaliteit, die in het land van herkomst ten laste zijn van of inwonen bij de burger van 

de Unie die het verblijfsrecht in eerste instantie geniet, of die vanwege ernstige 

gezondheidsredenen een persoonlijke verzorging door de burger van de Unie strikt behoeven; 

 

 b)  de partner met wie de burger van de Unie een deugdelijk bewezen duurzame relatie 

heeft. 

 

 Het gastland onderzoekt de persoonlijke situatie nauwkeurig en motiveert een eventuele 

weigering van toegang of verblijf ». 

 

 B.30.4.  Bij zijn arrest van 5 september 2012 (C-83/11, Rahman e.a.) heeft het Hof van 

Justitie van de Europese Unie, met betrekking tot artikel 3, lid 2, van de richtlijn 2004/38/EG, 

geoordeeld : 

 

 « 18.  Met betrekking tot de eerste en de tweede vraag, die samen moeten worden 

behandeld, zij om te beginnen opgemerkt dat richtlijn 2004/38 de lidstaten niet verplicht om 

alle aanvragen tot binnenkomst of tot verblijf in te willigen die zijn ingediend door personen 

die aantonen dat zij familielid ‘ ten laste ’ zijn van een burger van de Unie in de zin van 

artikel 3, lid 2, eerste alinea, sub a, van deze richtlijn. 

 

 19.  Zoals de regeringen die opmerkingen bij het Hof hebben ingediend en ook de 

Europese Commissie hebben aangevoerd, volgt namelijk zowel uit de bewoordingen van 

artikel 3, lid 2, van richtlijn 2004/38 als uit het algemene opzet ervan dat de Uniewetgever een 

onderscheid heeft gemaakt tussen de in artikel 2, punt 2, van richtlijn 2004/38 omschreven 

familieleden van de burger van de Unie, die onder de in deze richtlijn gestelde voorwaarden 

een recht op binnenkomst en op verblijf in het gastland van de bedoelde burger hebben, en de 

in artikel 3, lid 2, eerste alinea, sub a, van deze richtlijn genoemde andere familieleden, wier 

binnenkomst en verblijf door die lidstaat alleen moeten worden vergemakkelijkt. 

 

 20.  Deze uitlegging vindt steun in punt 6 van de overweging van richtlijn 2004/38, 

volgens hetwelk ‘ [t]eneinde de eenheid van het gezin in een verruimde betekenis te 

handhaven [...], het gastland de positie [dient] te onderzoeken van personen die niet onder de 

in deze richtlijn gehanteerde definitie van “ familieleden ” vallen en die derhalve niet 

automatisch een recht van inreis en verblijf in het gastland genieten op grond van hun 

nationale wetgeving, om na te gaan of inreis en verblijf desondanks niet aan deze personen 

kan worden toegekend, rekening houdend met hun relatie met de burger van de Unie of 

andere omstandigheden, zoals het feit dat zij van deze financieel of lichamelijk afhankelijk 

zijn ’. 
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 21.  Hoewel artikel 3, lid 2, van richtlijn 2004/38 de lidstaten niet verplicht om een recht 

van binnenkomst en verblijf toe te kennen aan personen die ten laste van een burger van de 

Unie zijnde familieleden in de ruime zin zijn, legt deze bepaling, zoals blijkt uit het gebruik 

van de tegenwoordige tijd ‘ vergemakkelijkt ’ in artikel 3, lid 2, de lidstaten evenwel een 

verplichting op om aanvragen die zijn ingediend door personen die een bijzondere relatie van 

afhankelijkheid met een burger van de Unie hebben, gunstiger te behandelen dan aanvragen 

tot binnenkomst en verblijf van andere staatsburgers van derde landen. 

 

 22.  Om deze verplichting na te komen, moeten de lidstaten volgens artikel 3, lid 2, 

tweede alinea, van richtlijn 2004/38 voor de in lid 2, eerste alinea, genoemde personen 

voorzien in de mogelijkheid om een beslissing aangaande hun aanvraag te verkrijgen die op 

een nauwkeurig onderzoek van hun persoonlijke situatie is gebaseerd en, in geval van 

weigering, is gemotiveerd. 

 

 23.  In het kader van dit onderzoek van de persoonlijke situatie van de aanvrager, moet de 

bevoegde autoriteit, zoals uit punt 6 van de considerans van richtlijn 2004/38 volgt, rekening 

houden met de verschillende omstandigheden die naargelang het geval relevant kunnen zijn, 

zoals de mate van financiële of lichamelijke afhankelijkheid en de graad van verwantschap 

tussen het familielid en de burger van de Unie die hij wenst te begeleiden of bij wie hij zich 

wenst te voegen. 

 

 24.  Gelet op het ontbreken van nadere bepalingen in richtlijn 2004/38 en op het gebruik 

van de woorden ‘ overeenkomstig zijn nationaal recht ’ in artikel 3, lid 2, van deze richtlijn, 

moet worden vastgesteld dat iedere lidstaat over een ruime beoordelingsmarge beschikt wat 

de in aanmerking te nemen omstandigheden betreft. Het gastland moet er evenwel over waken 

dat zijn wetgeving voorwaarden bevat die verenigbaar zijn met de gebruikelijke betekenis van 

het woord ‘ vergemakkelijkt ’ en van de bewoordingen die betrekking hebben op 

afhankelijkheid als bedoeld in artikel 3, lid 2, en die deze bepaling niet van haar nuttig effect 

beroven. 

 

 25.  Ten slotte zij erop gewezen dat, zoals terecht is opgemerkt door de regeringen die 

opmerkingen hebben ingediend, zelfs indien de in artikel 3, lid 2, van richtlijn 2004/38 

gebruikte bewoordingen niet voldoende nauwkeurig zijn om de aanvrager die om 

binnenkomst of om verblijf verzoekt, in staat te stellen zich rechtstreeks op deze bepaling te 

beroepen om beoordelingscriteria in te roepen die volgens hem op zijn aanvraag moeten 

worden toegepast, een dergelijke aanvrager niettemin het recht heeft om door een rechterlijke 

instantie te laten nagaan of de nationale wetgeving en de toepassing ervan binnen de grenzen 

van de in de richtlijn neergelegde beoordelingsmarge zijn gebleven (zie naar analogie arresten 

van 24 oktober 1996, Kraaijeveld e.a., C-72/95, Jurispr. blz. I-5403, punt 56; 7 september 

2004, Waddenvereniging en Vogelbeschermingsvereniging, C-127/02, Jurispr. blz. I-7405, 

punt 66, en van 26 mei 2011, Stichting Natuur en Milieu e.a., C-165/09-C-167/09, nog niet 

gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 100 tot en met 103) ». 

 

 B.30.5.  In hetzelfde arrest heeft het Hof van Justitie geoordeeld : 

 

 « [De] lidstaten [mogen] in het kader van de uitoefening van deze beoordelingsmarge in 

hun wetgeving bijzondere voorwaarden stellen inzake de aard en de duur van de 

afhankelijkheid, met name om te verzekeren dat deze situatie van afhankelijkheid reëel en 
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duurzaam is en niet slechts is voorgewend met het oog op de binnenkomst en het verblijf in 

het gastland » (punt 38). 

 

 B.30.6.  Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 8 juli 2011 blijkt dat de 

wetgever wenste op te treden tegen misbruiken bij schijnsamenwoning (Parl. St., Kamer, 

2010-2011, DOC 53-0443/004, p. 9, en DOC 53-0443/018, pp. 8, 13 en 22). In het licht van 

die doelstelling is het pertinent en niet onevenredig om te vereisen dat het partnerschap 

wettelijk is geregistreerd.  Artikel 3, lid 2, van de richtlijn 2004/38/EG spreekt overigens niet 

enkel over een duurzame, maar tevens over een deugdelijk bewezen relatie, wat eveneens naar 

een formeel element verwijst. 

 

 B.30.7.  De wetgever was evenwel van oordeel dat het bestaan van een wettelijk 

geregistreerd partnerschap alleen niet voldoende is om een verblijf in het kader van 

gezinshereniging te verkrijgen en dat ook het duurzame en stabiele karakter van de 

partnerrelatie moet worden aangetoond. 

 

 B.30.8.  Luidens de bestreden bepaling is het duurzame en stabiele karakter van de 

partnerrelatie aangetoond in drie gevallen : (1) indien de partners bewijzen dat ze gedurende 

minstens één jaar, voorafgaand aan de aanvraag, hebben samengewoond; (2) indien zij 

bewijzen dat ze elkaar sedert ten minste twee jaar, voorafgaand aan de aanvraag, kennen en 

het bewijs leveren dat zij regelmatig, telefonisch, via briefwisseling of elektronische berichten 

met elkaar contact onderhielden, dat zij elkaar in de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag 

driemaal ontmoet hebben en dat deze ontmoetingen in totaal 45 of meer dagen betreffen; 

(3) indien de partners een gemeenschappelijk kind hebben. 

 

 Deze drie gevallen geven de vreemdeling die een verblijfsrecht in het kader van 

gezinshereniging wil verkrijgen en de partner bij wie hij zich wil voegen, voldoende 

mogelijkheden om aan te tonen dat hun partnerrelatie duurzaam en stabiel is. Aldus blijft de 

wetgever ook binnen de beoordelingsvrijheid waarover hij krachtens de richtlijn 2004/38/EG 

op dit punt beschikt. 

 

 B.30.9.  In het licht van de door de wetgever nagestreefde doelstelling om 

schijnsamenwoning te ontmoedigen, heeft de wetgever een pertinente maatregel genomen 

door te  bepalen dat beide partners ouder moeten zijn dan eenentwintig jaar. 
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 De verzoekende partijen zien evenwel een discriminatie in het feit dat de bestreden 

bepaling geen enkele afwijking van de voormelde leeftijdsvereiste toelaat, terwijl dat 

krachtens artikel 10, § 1, eerste lid, 5°, van de wet van 15 december 1980 wel mogelijk is 

voor de partners in het kader van gezinshereniging met een onderdaan van een derde land. 

 

 B.30.10.  Bij de aanneming van artikel 10 van de wet van 15 december 1980 moest de 

wetgever rekening houden met de richtlijn 2003/86/EG. Wat het verblijfsrecht betreft van een 

partner van een onderdaan van een derde Staat waarmee geen geregistreerd partnerschap werd 

afgesloten dat als gelijkwaardig met het huwelijk wordt beschouwd, bepaalt artikel 4, lid 3, 

van die richtlijn enkel dat de lidstaten de bedoelde familieleden een verblijfsrecht kunnen 

verlenen; er wordt hen in dat verband geen enkele verplichting opgelegd. 

 

 De richtlijn 2004/38/EG houdt ten aanzien van de bedoelde partner van een burger van de 

Unie evenmin een verplichting in om hen een verblijfsrecht te verlenen, doch artikel 3, lid 2, 

van die richtlijn houdt voor de lidstaten wel de verplichting in om de binnenkomst en het 

verblijf van de bedoelde personen te vergemakkelijken en hun aanvraag minstens aan een 

individueel onderzoek te onderwerpen. Aldus blijkt dat de Europese wetgever de partners die 

familieleden zijn van een burger van de Unie gunstiger heeft willen behandelen dan de 

partners die familieleden zijn van een onderdaan van een derde Staat. 

 

 B.30.11.  Hoewel de leeftijdsvereiste van eenentwintig jaar vervat in artikel 40bis, § 2, 

eerste lid, 2°, c), van de wet van 15 december 1980 op zich niet zonder redelijke 

verantwoording is, bestaat er derhalve geen redelijke verantwoording voor het feit dat op 

grond van artikel 10, § 1, eerste lid, 5°, onder bepaalde voorwaarden een afwijking van de 

vermelde leeftijdsvereiste kan worden toegestaan bij gezinshereniging met een onderdaan van 

een derde Staat, terwijl dat sinds de aanneming van de bestreden bepaling niet meer mogelijk 

is bij gezinshereniging met een burger van de Unie. 

 

 In die mate is het middel gegrond. 
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 B.30.12.   Artikel 40bis, § 2, eerste lid, 2°, c), van de wet van 15 december 1980 dient te 

worden vernietigd, in zoverre het niet bepaalt dat dezelfde uitzondering op de leeftijdsvereiste 

als die waarin is voorzien in artikel 10, § 1, eerste lid, 5°, van de wet van 15 december 1980, 

van toepassing is op de gezinshereniging van een burger van de Unie en zijn partner. 

 

 

 2)  De onmogelijkheid van gezinshereniging na weigering om een huwelijk te voltrekken 

 

 B.31.1.  Het drieëntwintigste middel in de zaak nr. 5354 strekt tot de vernietiging van 

artikel 40bis, § 2, eerste lid, 2°, tweede lid, f), van de wet van 15 december 1980, dat vereist 

dat ten aanzien van geen van beide partners die een gezinshereniging wensen te verkrijgen, 

een beslissing tot weigering van het huwelijk werd genomen krachtens artikel 167 van het 

Burgerlijk Wetboek. De verzoekende partijen formuleren ten aanzien van die bepaling 

dezelfde verwijten als die welke in het tweede middel zijn geformuleerd met betrekking tot 

het nieuwe artikel 10, § 1, eerste lid, 5°, van de wet van 15 december 1980. De bestreden 

bepaling zou strijdig zijn met de artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet, al dan niet in 

samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.  

 

 B.31.2.  Onder voorbehoud van de in B.8.3.2 vermelde interpretatie en om dezelfde 

redenen als die welke zijn vermeld in B.8.2.1 tot B.8.3.3, is het middel niet gegrond. 

 

 

 3)  Het verblijfsrecht van familieleden die ten laste zijn van de gezinshereniger of die om 

reden van gezondheidsredenen bijstand van hem behoeven 

 

 B.32.1.  Het vierentwintigste middel in de zaak nr. 5354 strekt tot de vernietiging van 

artikel 40bis van de wet van 15 december 1980. De verzoekende partijen verwijten de 

bestreden bepaling een schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang 

gelezen met artikel 3, lid 2, onder a), van de richtlijn 2004/38/EG, doordat die laatste bepaling 

niet in het interne recht wordt omgezet. 
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 B.32.2.  Artikel 3, lid 2, onder a), van de richtlijn 2004/38/EG bepaalt :  

 

 « Onverminderd een persoonlijk recht van vrij verkeer of verblijf van de betrokkenen 

vergemakkelijkt het gastland overeenkomstig zijn nationaal recht, binnenkomst en verblijf 

van de volgende personen : 

 

 a)  andere, niet onder de definitie van artikel 2, punt 2, vallende familieleden, ongeacht 

hun nationaliteit, die in het land van herkomst ten laste zijn van of inwonen bij de burger van 

de Unie die het verblijfsrecht in eerste instantie geniet, of die vanwege ernstige 

gezondheidsredenen een persoonlijke verzorging door de burger van de Unie strikt 

behoeven ». 

 

 B.32.3.  Uit het onder B.30.4 en B.30.5 vermelde arrest Rahman van het Hof van Justitie 

van 5 september 2012 blijkt dat de familieleden van een burger van de Europese Unie die in 

België verblijft, zich niet rechtstreeks op artikel 3, lid 2, onder a), van de richtlijn 2004/38/EG 

kunnen beroepen om een recht van verblijf te verkrijgen, noch om beoordelingscriteria aan te 

voeren die volgens hen op hun aanvraag moeten worden toegepast (punten 18-25). 

Daarentegen legt die bepaling, zoals zij is uitgelegd in het voormelde arrest van het Hof van 

Justitie, aan de lidstaten de verplichting op het verblijf van die personen te vergemakkelijken 

en erover te waken dat de interne wetgeving van de lidstaten voorwaarden bepaalt op grond 

waarvan die personen een beslissing aangaande hun aanvraag tot binnenkomst en tot verblijf 

kunnen verkrijgen, die op een nauwkeurig onderzoek van hun persoonlijke situatie is 

gebaseerd en, in geval van weigering, is gemotiveerd. Aan de lidstaten wordt daartoe een 

« ruime beoordelingsmarge » gelaten. 

 

 B.32.4.  Aangezien de bestreden bepaling niet in een procedure voorziet op grond 

waarvan de familieleden die zijn bedoeld in artikel 3, lid 2, onder a), van de richtlijn 

2004/38/EG een beslissing aangaande hun aanvraag tot binnenkomst en tot verblijf kunnen 

verkrijgen die op een nauwkeurig onderzoek van hun persoonlijke situatie is gebaseerd en, in 

geval van weigering, is gemotiveerd, is artikel 40bis niet bestaanbaar met de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 3, lid 2, van die richtlijn. 

 

 B.32.5.  Het middel is gegrond. De vastgestelde ongrondwettigheid kan slechts worden 

verholpen door een wetgevend optreden, aangezien de wetgever de procedure moet 

organiseren die een aanvraag tot verblijf voor de bedoelde vreemdelingen mogelijk maakt. 
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 Artikel 40bis van de wet van 15 december 1980 dient te worden vernietigd in zoverre het 

niet in enige procedure voorziet op grond waarvan de niet onder de definitie van artikel 2, 

punt 2), van de richtlijn 2004/38/EG vallende familieleden van een Europese burger die zijn 

bedoeld in artikel 3, lid 2, onder a), van dezelfde richtlijn, een beslissing aangaande hun 

aanvraag tot gezinshereniging met een burger van de Unie kunnen verkrijgen die op een 

onderzoek van hun persoonlijke situatie is gebaseerd en, in geval van weigering, is 

gemotiveerd. 

 

 

 4)  Het verblijfsrecht van familieleden van een Belg die gebruik heeft gemaakt van zijn 

recht van vrij verkeer 

 

 B.33.1.  Het vijfentwintigste middel in de zaak nr. 5354 strekt tot de vernietiging van 

artikel 40bis van de wet van 15 december 1980, zoals het is vervangen bij artikel 8 van de 

bestreden wet. De verzoekende partijen verwijten de bestreden bepaling de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 2 en 3 van de voormelde 

richtlijn 2004/38/EG, te schenden, doordat zij niet van toepassing is op de familieleden van 

een Belg, die, na gebruik gemaakt te hebben van zijn recht van vrij verkeer, naar België  

terugkeert. Aldus zou de bestreden bepaling een discriminatie inhouden doordat ze zowel de 

Belgische onderdaan die gebruik heeft gemaakt van zijn recht van vrij verkeer als zijn 

familieleden, anders behandelt dan de andere burgers van de Unie die gebruik hebben 

gemaakt van hun recht van vrij verkeer, en hun familieleden. 

 

 B.33.2.  Ten aanzien van het verblijf van de familieleden van een Belg die gebruik heeft 

gemaakt van zijn recht van vrij verkeer wordt in meerdere andere verzoekschriften 

aangevoerd dat ook artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 een discriminatie zou 

inhouden doordat het alle familieleden van Belgen gelijk behandelt en geen onderscheid 

maakt naargelang de Belgische gezinshereniger al dan niet gebruik heeft gemaakt van zijn 

recht van vrij verkeer. Daardoor zouden zowel de familieleden als de Belgische 

gezinshereniger die gebruik heeft gemaakt van zijn recht van vrij verkeer worden 

gediscrimineerd. 
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 B.33.3.  Het onderzoek van de door de verzoekers in de zaak nr. 5354 aangevoerde grief 

wordt gevoegd bij het onderzoek van de middelen die gericht zijn tegen artikel 40ter van de 

wet van 15 december 1980 (B.40.1 en volgende). 

 

 

 5)  De beslissingstermijn voor de aanvraag tot verblijf 

 

 B.34.1.  Het zevenendertigste middel in de zaak nr. 5354 strekt tot de vernietiging van 

artikel 42, § 1, van de wet van 15 december 1980, zoals het is vervangen bij artikel 10 van de 

bestreden wet. 

 

 De verzoekende partijen gaan ervan uit dat die bepaling, die de termijnen regelt 

waarbinnen een aanvraag voor een verblijfsrecht moet worden behandeld, de door het Hof in 

zijn arresten nrs. 128/2010 van 4 november 2010 en 12/2011 van 27 januari 2011 vastgestelde 

lacune niet verhelpt. Aldus zou de bestreden bepaling strijdig zijn met de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 5, lid 2, en met artikel 10, lid 1, van de 

richtlijn 2004/38/EG. 

 

 B.34.2.1.  Artikel 42, § 1, van de wet van 15 december 1980 bepaalt : 

 

 « Het recht op een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk wordt zo snel mogelijk 

en ten laatste zes maanden volgend op de datum van aanvraag zoals bepaald in § 4, tweede 

lid, erkend aan de burger van de Unie en zijn familieleden onder de voorwaarden en voor de 

duur door de Koning bepaald overeenkomstig de Europese verordeningen en richtlijnen. Bij 

de erkenning wordt rekening gehouden met het geheel van de elementen van het dossier. 

 

 Indien aan de voorwaarde betreffende de stabiele en regelmatige bestaansmiddelen 

bedoeld in artikel 40bis, § 4, tweede lid en in artikel 40ter, tweede lid, niet voldaan is, dient 

de minister of zijn gemachtigde, op basis van de eigen behoeften van de burger van de Unie 

die vervoegd wordt en van zijn familieleden te bepalen welke bestaansmiddelen zij nodig 

hebben om in hun behoeften te voorzien zonder ten laste te vallen van de openbare overheden. 

De minister of zijn gemachtigde kan hiervoor alle bescheiden en inlichtingen die voor het 

bepalen van dit bedrag nuttig zijn, doen overleggen door de vreemdeling en door elke 

Belgische overheid ». 

 

 B.34.2.2.  Artikel 5, lid 2, van de richtlijn 2004/38/EG bepaalt : 

 

 « Familieleden die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten, mogen slechts aan de 

inreisvisumplicht worden onderworpen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 539/2001 of, in 
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voorkomend geval, de nationale wetgeving. Voor de toepassing van deze richtlijn verleent een 

geldige verblijfskaart als bedoeld in artikel 10 deze familieleden vrijstelling van de 

visumplicht. 

 

 De lidstaten verlenen deze personen alle faciliteiten om de nodige visa te verkrijgen. 

Deze visa worden zo spoedig mogelijk via een versnelde procedure kosteloos afgegeven ». 

 

 Artikel 10, lid 1, van dezelfde richtlijn bepaalt : 

 

 « Het verblijfsrecht van de familieleden van een burger van de Unie die niet de 

nationaliteit van een lidstaat bezitten, wordt binnen zes maanden na de datum van indiening 

van een aanvraag terzake vastgesteld door de afgifte van een document, ‘ verblijfskaart van 

een familielid van een burger van de Unie ’ genoemd. Een verklaring dat de aanvraag om een 

verblijfskaart is ingediend, wordt onmiddellijk afgegeven ». 

 

 B.34.3.  Bij zijn voormelde arresten nrs. 128/2010 en 12/2011 heeft het Hof geoordeeld : 

 

 « Uit het bovenstaande volgt dat de artikelen 40 tot 47 van de Vreemdelingenwet niet 

bestaanbaar zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat de wetgever geen termijn 

heeft vastgesteld binnen welke de overheid moet beslissen over een aanvraag tot 

gezinshereniging die wordt ingediend via een Belgische diplomatieke of consulaire post in het 

buitenland en doordat hij niet heeft vastgesteld welk gevolg moet worden gehecht aan het 

uitblijven van een beslissing binnen de voorziene termijn. Die discriminatie vindt haar 

oorsprong in een lacune in de wetgeving, die enkel door de wetgever kan worden verholpen ». 

 

 B.34.4.  Uit de parlementaire voorbereiding van de bestreden wet blijkt dat door 

artikel 42, § 1, in de wet van 15 december 1980 in te voegen, de wetgever de door het Hof 

vastgestelde lacune heeft willen verhelpen : 

 

 « Met deze wijziging wordt tegemoet gekomen aan het arrest nr. 128/2010 van het 

Grondwettelijk Hof dd. 4 november 2010. Aansluitend op het arrest van het Grondwettelijk 

Hof wordt voortaan in de wet een behandelingstermijn van zes maanden opgenomen » (Parl. 

St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-0443/014, p. 32). 

 

 B.34.5.  Niettegenstaande artikel 42, § 1, eerste lid, verwijst naar paragraaf 4, tweede lid, 

ervan dat betrekking heeft op de aanvraag tot gezinshereniging die wordt ingediend bij het 

gemeentebestuur, blijkt zowel uit de parlementaire voorbereiding van de bestreden bepaling, 

als uit het algemeen opzet van de artikelen 40 en volgende van de wet van 15 december 1980, 

dat de wetgever heeft gewild dat de termijn van zes maanden binnen welke over de aanvraag 

tot erkenning van het verblijfsrecht wordt beslist, in elk geval moet worden nageleefd. Daaruit 

volgt dat artikel 42, § 1, eerste lid, in die zin dient te worden geïnterpreteerd, zoals ook de 
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Ministerraad betoogt, dat het alle aanvragen tot gezinshereniging met betrekking tot een 

burger van de Unie en zijn familieleden beoogt, ongeacht of die aanvragen worden ingediend 

bij een gemeentebestuur of bij een diplomatieke of consulaire post in het buitenland. 

 

 B.34.6.  Ter uitvoering van artikel 42, § 1, van de wet van 15 december 1980 bepaalt 

artikel 52, § 4, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals gewijzigd 

bij het koninklijk besluit van 21 september 2011, bovendien dat het verblijfsrecht wordt 

toegekend indien de bevoegde overheid geen beslissing heeft genomen binnen de 

voorgeschreven termijn van zes maanden. Aldus wordt de discriminatie ongedaan gemaakt 

die het Hof had vastgesteld in de hoger vermelde arresten. 

 

 Ten slotte, zelfs indien het, zoals de verzoekende partijen betogen, mogelijk is dat de 

materiële uitreiking van de verblijfstitel - die, wanneer de aanvraag gebeurt vanuit het 

buitenland, pas mogelijk is na de aankomst op het grondgebied - eventueel plaats heeft na 

afloop van de termijn van zes maanden bedoeld in de bestreden bepaling, zou dit geen 

schending inhouden van artikel 10, lid 1, van de richtlijn 2004/38/EG op voorwaarde dat de 

beslissing tot toekenning van de verblijfstitel wordt genomen binnen die termijn. 

 

 B.34.7.  Onder voorbehoud van de in B.34.5 vermelde interpretatie, is het middel niet 

gegrond. 

 

 

 6)  Beëindiging van het verblijfsrecht van een familielid dat zelf ook burger van de Unie 

is, vooraleer een duurzaam verblijfsrecht wordt verkregen 

 

 B.35.1.  Het achtendertigste middel in de zaak nr. 5354 strekt tot de vernietiging van 

artikel 42ter van de wet van 15 december 1980, zoals het is vervangen bij artikel 11 van de 

bestreden wet. Die bepaling, die de voorwaarden regelt waaronder een einde kan worden 

gemaakt aan het verblijfsrecht van een burger van de Unie die zich in België op grond van het 

recht op gezinshereniging bij een andere burger van de Unie heeft gevoegd, zou volgens de 

verzoekende partijen strijdig zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang 

gelezen met de artikelen 16 en 17 van de richtlijn 2004/38/EG. 
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 B.35.2.  Artikel 42ter van de wet van 15 december 1980 bepaalt : 

 

 « § 1.  Tenzij de familieleden van een burger van de Unie die zelf burger van de Unie 

zijn, zelf een verblijfsrecht uitoefenen als bedoeld in artikel 40, § 4, of opnieuw voldoen aan 

de in artikel 40bis, § 2, bedoelde voorwaarden, kan er gedurende de eerste drie jaar na de 

erkenning van hun recht op verblijf in de hoedanigheid van familielid van de burger van de 

Unie, een einde gesteld worden aan hun verblijfsrecht door de minister of zijn gemachtigde in 

de volgende gevallen : 

 

 1°  er wordt een einde gesteld aan het verblijfsrecht van de burger van de Unie die zij 

begeleid of vervoegd hebben; 

 

 2°  de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, vertrekt uit het Rijk; 

 

 3°  de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, overlijdt; 

 

 4°  het huwelijk met de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, wordt 

ontbonden of nietig verklaard, het geregistreerd partnerschap dat aangegaan werd, zoals 

bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, wordt beëindigd, of er is geen gezamenlijke 

vestiging meer; 

 

 5°  de familieleden van een burger van de Unie bedoeld in artikel 40, § 4, eerste lid, 2° of 

3°, vormen een onredelijke belasting voor het sociale bijstandsstelsel van het Rijk. 

 

 In de loop van het derde tot het vijfde jaar van hun verblijf als familielid van de burger 

van de Unie bedoeld in artikel 40, § 4, eerste lid, 3°, volstaat de motivering gebaseerd op een 

in het eerste lid bedoeld element enkel indien zij aangevuld wordt met elementen die wijzen 

op een schijnsituatie 

 

 Bij de beslissing om een einde te stellen aan het verblijf houdt de minister of zijn 

gemachtigde rekening met de duur van het verblijf van de betrokkene in het Rijk, diens 

leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- en economische situatie, sociale en culturele integratie 

in het Rijk en de mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van oorsprong. 

 

 § 2.  De in § 1, eerste lid, 2° en 3°, bedoelde gevallen zijn niet van toepassing op kinderen 

van de burger van de Unie die in het Rijk verblijven en aan een onderwijsinstelling zijn 

ingeschreven alsmede op de ouder die de bewaring heeft van de kinderen, dit tot hun studie 

voltooid is. 

 

 § 3.  De minister of zijn gemachtigde kan zonodig controleren of aan de naleving van de 

voorwaarden voor de uitoefening van het verblijfsrecht is voldaan ». 

 

 B.35.3.  De verzoekende partijen zetten uiteen dat zowel de familieleden als de burger 

van de Unie die wordt vervoegd, zouden worden gediscrimineerd in zoverre op grond van de 

bestreden bepaling aan het verblijfsrecht van beiden een einde kan worden gemaakt. De 

mogelijkheid om een einde te maken aan het verblijf van de burger van de Unie die wordt 

vervoegd, wordt evenwel niet geregeld door de bestreden bepaling, maar door artikel 42bis 
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van de wet van 15 december 1980, dat overigens door de bestreden wet niet werd gewijzigd. 

Het Hof dient derhalve enkel de situatie van het familielid dat een verblijfsrecht heeft 

verkregen te onderzoeken. 

 

 B.35.4.  De verzoekende partijen voeren aan dat artikel 42ter, § 1, eerste lid, van de wet 

van 15 december 1980, door te bepalen dat aan het verblijfsrecht een einde kan worden 

gemaakt « gedurende de eerste drie jaar na de erkenning van [het] recht op verblijf », 

artikel 16, lid 1, van de richtlijn 2004/38/EG zou schenden. De verzoekende partijen 

verwijzen in dat verband naar de rechtspraak van het Hof van Justitie volgens welke 

beslissingen inzake het verblijfsrecht van de burgers van de Europese Unie en hun 

familieleden een declaratief karakter hebben. 

 

 De verzoekende partijen zijn van mening dat niet kan worden uitgesloten dat, wanneer 

een verblijfsrecht aanvankelijk wordt geweigerd, en tegen die weigeringsbeslissing alle 

openstaande beroepsmogelijkheden zijn aangewend, de gecumuleerde duur van de procedures 

die aan de erkenning van het verblijfsrecht voorafgaan, twee jaar zou kunnen overstijgen, met 

als gevolg dat de overheid meer dan vijf jaar na de indiening van de aanvraag een einde zou 

kunnen maken aan het verblijfsrecht, wat een schending zou inhouden van artikel 16, lid 1, 

van de richtlijn 2004/38/EG. Datzelfde artikel van de richtlijn zou voorts door de bestreden 

bepaling zijn geschonden doordat ze toelaat dat een einde wordt gesteld aan het verblijf van 

de vreemdelingen bedoeld in de artikelen 42quinquies en 42sexies van de wet van 

15 december 1980, die voorzien in de verwerving van een duurzaam verblijfsrecht, niet na 

vijf jaar, maar na drie of twee jaar ononderbroken verblijf in België. 

 

 De verzoekende partijen voeren verder aan dat de bestreden bepaling een discriminatie 

zou inhouden doordat ze de familieleden van een burger van de Unie anders behandelt dan de 

familieleden van een onderdaan van een derde Staat, zoals bedoeld in artikel 11, § 2, van de 

wet van 15 december 1980. 

 

 Ten slotte verwijten de verzoekende partijen de bestreden bepaling dat zij binnen de 

categorie van familieleden van een burger van de Unie een onderscheid maakt, doordat zij de 

familieleden van een student gunstiger zou behandelen dan de familieleden van een andere 

burger van de Unie. 
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 B.35.5.  Artikel 16, lid 1, van de richtlijn 2004/38/EG bepaalt : 

 

 « Iedere burger van de Unie die gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar legaal 

op het grondgebied van het gastland heeft verbleven, heeft aldaar een duurzaam verblijfsrecht. 

Dit recht is niet onderworpen aan de voorwaarden van Hoofdstuk III ». 

 

 Krachtens artikel 16, lid 4, van die richtlijn, kan het duurzaam verblijfsrecht, zodra het is 

verkregen, slechts worden verloren door een afwezigheid van meer dan twee 

achtereenvolgende jaren uit het gastland. 

 

 Artikel 17 van de richtlijn voorziet in een aantal uitzonderingen voor personen die hun 

werkzaamheid in het gastland hebben gestaakt, en voor hun familieleden. 

 

 B.35.6.  Doordat artikel 16, lid 1, van de voormelde richtlijn bepaalt dat een burger van 

de Unie een duurzaam verblijfsrecht kan verkrijgen in een andere lidstaat na een 

ononderbroken periode van vijf jaar legaal verblijf, moet worden aangenomen dat die periode 

van vijf jaar een aanvang neemt op het ogenblik dat de legaliteit van het verblijf vaststaat. 

 

 Aangezien volgens artikel 42ter van de wet van 15 december 1980 een einde kan worden 

gesteld aan het verblijfsrecht van een familielid dat zelf burger van de Unie is « gedurende de 

eerste drie jaar na de erkenning van [zijn] recht op verblijf », stelt die bepaling het 

uitgangspunt van de vermelde termijn van drie jaar eveneens vast op het ogenblik dat de 

legaliteit van het verblijf vaststaat. 

 

 B.35.7.  Aldus is het uitgangspunt van de termijn in beide gevallen hetzelfde en kan het 

verblijfsrecht op grond van artikel 42ter van de wet van 15 december 1980 derhalve niet 

worden ingetrokken na afloop van de in artikel 16, lid 1, van de richtlijn 2004/38/EG 

bedoelde termijn van vijf jaar. 

 

 Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie heeft het recht van de onderdanen van 

een lidstaat om het grondgebied van een andere lidstaat binnen te komen en er te verblijven 

met de in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) genoemde 

oogmerken, wanneer het rechtstreeks wordt toegekend door het Verdrag of, al naar het geval, 

door de ter uitvoering daarvan vastgestelde bepalingen, een declaratief karakter. 
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 De afgifte van een verblijfstitel aan een onderdaan van een lidstaat moet dan niet worden 

beschouwd als een handeling die rechten doet ontstaan, maar als een handeling waarbij een 

lidstaat de individuele positie van een onderdaan van een andere lidstaat uit het oogpunt van 

de bepalingen van het Unierecht vaststelt (HvJ, 17 februari 2005, C-215/03, Salah Oulane 

t. Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, punten 17 en 18; 23 maart 2006, 

C-408/03, Commissie t. België, punten 62 en 63; 21 juli 2011, C-325/09, Dias, punt 48). 

 

 Het aan de burgers van de Unie toegekende recht van verblijf is evenwel niet 

onvoorwaardelijk, zodat zij het bewijs dienen te leveren dat ze voldoen aan de dienaangaande 

door de relevante bepalingen van het Unierecht of de ter uitvoering daarvan gestelde 

voorwaarden (HvJ, 23 maart 2006, C-408/03, Commissie t. België, punt 64). 

 

 Uit het bovenstaande volgt dat, in de gevallen waarin het verblijfsrecht van de burger van 

de Unie een declaratief karakter heeft, deze laatste wordt geacht dit verblijfsrecht te genieten 

vanaf het ogenblik van de aanvraag tot erkenning van dit recht, op voorwaarde dat dit 

verblijfsrecht door de bevoegde overheid wordt toegekend na onderzoek van de voorwaarden 

waaraan de burger van de Unie dient te voldoen. 

 

 Het eerste onderdeel van het middel is niet gegrond. 

 

 B.35.8.  Wat de vergelijking betreft die de verzoekende partijen maken met artikel 11, 

§ 2, van de wet van 15 december 1980, dat betrekking heeft op de beëindiging van het 

verblijfsrecht van familieleden van een onderdaan van een derde Staat, moet, zoals ook de 

Ministerraad voorhoudt, worden vastgesteld dat de in die bepaling beoogde specifieke 

situaties niet kunnen worden vergeleken met de situaties beoogd in het bestreden artikel 42ter 

van de vermelde wet. 

 

 B.35.9.  Ten slotte verwijten de verzoekende partijen de bestreden bepaling dat zij binnen 

de categorie van familieleden van een burger van de Unie een onderscheid maakt doordat zij 

de familieleden van een student gunstiger zou behandelen dan de familieleden van andere 

burgers van de Unie. 
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 In tegenstelling tot andere burgers van de Unie en hun familieleden, die een duurzaam 

recht tot verblijf kunnen krijgen voor zover zij gedurende een ononderbroken periode van drie 

jaar in het Rijk hebben verbleven (artikel 42quinquies, § 1, van de wet van 15 december 

1980) kunnen studenten en hun familieleden slechts een duurzaam recht tot verblijf krijgen na 

vijf jaar (artikel 42quinquies, § 2). 

 

 Daarmee samenhangend kan op grond van artikel 42ter van de wet van 15 december 

1980, nog een einde worden gesteld aan het recht van verblijf van de familieleden van een 

student in de loop van het derde tot en met het vijfde jaar van hun verblijf, terwijl dat voor de 

familieleden van burgers van de Unie die geen student zijn, slechts kan gedurende de eerste 

drie jaar na de erkenning van hun recht op verblijf. 

 

 In tegenstelling tot wat de verzoekende partijen voorhouden, worden de familieleden van 

studenten derhalve niet gunstiger behandeld dan de familieleden van burgers van de Unie die 

geen student zijn. 

 

 B.35.10.  Het middel is niet gegrond. 

 

 

 7)  Beëindiging van het verblijfsrecht van een familielid wanneer er geen gezamenlijke 

vestiging meer is met de gezinshereniger 

 

 B.36.1.  Het negenendertigste middel in de zaak nr. 5354 strekt tot de vernietiging van 

artikel 42ter, § 1, eerste lid, 4°, van de wet van 15 december 1980, zoals het is ingevoegd bij 

artikel 11 van de bestreden wet. De verzoekende partijen verwijten de bestreden bepaling toe 

te laten dat een einde wordt gemaakt aan het verblijf van een burger van de Unie die zich in 

België bij een andere burger van de Unie heeft gevoegd met wie hij was verbonden door een 

huwelijk of door een geregistreerd partnerschap dat gelijkwaardig is met het huwelijk en met 

wie er, terwijl ze nog niet uit de echt zijn gescheiden of er nog geen officieel einde is gesteld 

aan hun partnerschap, geen gezamenlijke vestiging meer is. Aldus zou de bestreden bepaling 

strijdig zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met 

artikel 2, lid 2, onder a) en b), met artikel 3, lid 2, onder b), en met artikel 13 van de richtlijn 

2004/38/EG. 

 



118 

 

 B.36.2.  Artikel 42ter, § 1, eerste lid, 4°, van de wet van 15 december 1980 bepaalt : 

 

 « Tenzij de familieleden van een burger van de Unie die zelf burger van de Unie zijn, zelf 

een verblijfsrecht uitoefenen als bedoeld in artikel 40, § 4, of opnieuw voldoen aan de in 

artikel 40bis, § 2, bedoelde voorwaarden, kan er gedurende de eerste drie jaar na de erkenning 

van hun recht op verblijf in de hoedanigheid van familielid van de burger van de Unie, een 

einde gesteld worden aan hun verblijfsrecht door de minister of zijn gemachtigde in de 

volgende gevallen : 

 

 […] 

 

 4°  het huwelijk met de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, wordt 

ontbonden of nietig verklaard, het geregistreerd partnerschap dat aangegaan werd, zoals 

bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, wordt beëindigd, of er is geen gezamenlijke 

vestiging meer ». 

 

 Artikel 13 van de richtlijn 2004/38/EG bepaalt : 

 

 « 1.  Onverminderd het bepaalde in de tweede alinea, zijn scheiding, ontbinding of 

nietigverklaring van het huwelijk van burgers van de Unie of beëindiging van het 

geregistreerde partnerschap als bedoeld in artikel 2, punt 2, onder b), niet van invloed op het 

verblijfsrecht van hun familieleden die de nationaliteit van een lidstaat bezitten. 

 

 Tot wanneer zij het duurzame verblijfsrecht verwerven moeten de betrokkenen voldoen 

aan de voorwaarden van artikel 7, lid 1, onder a), b), c) of d). 

 

 2.  Onverminderd het bepaalde in de tweede alinea, leiden scheiding, ontbinding of 

nietigverklaring van het huwelijk of beëindiging van geregistreerd partnerschap als bedoeld in 

artikel 2, punt 2, onder b), niet tot verlies van het verblijfsrecht van de familieleden die niet de 

nationaliteit van een lidstaat bezitten: 

 

 a)  indien het huwelijk of het geregistreerd partnerschap als bedoeld in artikel 2, punt 2, 

onder b), bij de aanvang van de gerechtelijke procedure tot scheiding, ontbinding of 

nietigverklaring van het huwelijk of bij de beëindiging van het geregistreerd partnerschap als 

bedoeld in artikel 2, punt 2, onder b), ten minste drie jaar heeft geduurd, waarvan één jaar in 

het gastland, of 

 

 b)  indien het ouderlijk gezag over de kinderen van de burger van de Unie bij 

overeenkomst tussen de echtgenoten of partners als bedoeld in artikel 2, punt 2, onder b), dan 

wel bij gerechtelijke beslissing is toegewezen aan de echtgenoot of partner die niet de 

nationaliteit van een lidstaat bezit, of 

 

 c)  indien bijzonder schrijnende situaties zulks rechtvaardigen, bijvoorbeeld wanneer een 

familielid tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap het slachtoffer is geweest van 

huiselijk geweld; 

 

 d)  indien het omgangsrecht met een minderjarig kind, bij overeenkomst tussen de 

echtgenoten of partners als bedoeld in artikel 2, punt 2, onder b), dan wel bij gerechtelijke 
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beslissing, is toegewezen aan de echtgenoot of partner die niet de nationaliteit van een lidstaat 

bezit en de rechter heeft bepaald dat dit omgangsrecht in het gastland moet worden 

uitgeoefend, en dit zolang het nodig is. 

 

 Alvorens het duurzame verblijfsrecht te verwerven, blijft hun recht van verblijf 

onderworpen aan de voorwaarde dat is aangetoond dat zij werknemer of zelfstandige zijn, of 

voor zichzelf en hun familieleden over toereikende bestaansmiddelen beschikken om te 

voorkomen dat zij tijdens hun verblijf ten laste komen van de socialebijstandsregeling van het 

gastland, dat zij een ziektekostenverzekering voor alle risico's in het gastland hebben 

afgesloten, of dat zij lid zijn van de reeds in het gastland gevormde familie van een persoon 

die aan deze voorwaarden voldoet. De ‘ toereikende bestaansmiddelen ’ zijn omschreven in 

artikel 8, lid 4.  

 

 Deze familieleden behouden hun verblijfsrecht op uitsluitend persoonlijke basis ». 

 

 B.36.3.  Artikel 42ter, § 1, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 regelt de 

voorwaarden waaronder, binnen de eerste drie jaren na de erkenning van zijn recht op verblijf 

als familielid en dus vóór hij heeft kunnen beschikken over een duurzame verblijfstitel 

krachtens artikel 42quinquies, een einde kan worden gemaakt aan het verblijf van een 

familielid van een burger van de Unie dat zelf burger van de Unie is. Het betreft aldus een 

situatie die alleen binnen de werkingssfeer valt van artikel 13, lid 1, van de voormelde 

richtlijn 2004/38/EG. 

 

 B.36.4.  De verzoekende partijen betogen dat de bestreden bepaling een verkeerde 

omzetting zou zijn van het recht van de Unie zoals het is uitgelegd door het Hof van Justitie. 

 

 B.36.5.  Volgens artikel 13, lid 1, tweede alinea, van de richtlijn 2004/38/EG moeten de 

daarin bedoelde familieleden van een burger van de Unie, tot wanneer zij het duurzame 

verblijfsrecht verwerven, voldoen aan de voorwaarden van artikel 7, lid 1, onder d), van die 

richtlijn dat vereist dat het familielid de « burger begeleidt of zich bij hem voegt », wat in 

beginsel impliceert dat zij een gezamenlijke vestiging hebben.  

 

 B.36.6.  Het Hof van Justitie heeft geoordeeld : 

 

 « Het Hof heeft in het kader van de aan richtlijn 2004/38 voorafgaande Unierechtelijke 

handelingen reeds vastgesteld dat het huwelijk niet als ontbonden kan worden beschouwd, 

zolang de echtscheiding niet door de bevoegde instantie is uitgesproken en dat dit niet het 

geval is bij echtgenoten die enkel gescheiden leven, ook wanneer zij voornemens zijn zich 

later uit de echt te laten scheiden, zodat de echtgenoot niet duurzaam bij de burger van de 

Unie moet wonen om een afgeleid verblijfsrecht te hebben (zie arrest van 13 februari 1985, 
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Diatta, 267/83, Jurispr., blz. 567, punten 20 en 22) » (HvJ, 8 november 2012, C-40/11, Iida, 

punt 58). 

 

 B.36.7.  Artikel 13 van de richtlijn 2004/38/EG behandelt inzake de mogelijke 

beëindiging van het verblijfsrecht van een burger van de Unie de echtgenoot gelijk met de 

partner « met wie de burger van de Unie overeenkomstig de wetgeving van een lidstaat een 

geregistreerd partnerschap heeft gesloten, voorzover de wetgeving van het gastland 

geregistreerd partnerschap gelijk stelt met huwelijk en aan de voorwaarden van de wetgeving 

van het gastland is voldaan ». 

 

 B.36.8.  Om in overeenstemming te zijn met artikel 13, lid 1, van de 

richtlijn 2004/38/EG, zoals uitgelegd door het Hof van Justitie, dient artikel 42ter van de wet 

van 15 december 1980 derhalve zo te worden geïnterpreteerd dat de zinsnede « of [er] […] 

geen gezamenlijke vestiging meer [is] » niet slaat op de in die bepaling bedoelde echtgenoot 

of partner, wat overigens ook blijkt uit het gebruik van het woord « of », maar enkel op de 

andere familieleden die een verblijfsrecht in het kader van gezinshereniging hebben 

verkregen. 

 

 B.36.9.  Onder voorbehoud van de in B.36.8 vermelde interpretatie, is het middel  niet 

gegrond. 

 

 

 8)  Controle op de naleving van de verblijfsvoorwaarden 

 

 B.37.1.  Het veertigste en het drieënveertigste middel in de zaak nr. 5354 strekken tot de 

vernietiging van artikel 42ter, § 3, van de wet van 15 december 1980, zoals het is vervangen 

bij artikel 11 van de bestreden wet, alsook van artikel 42quater, § 5, van dezelfde wet zoals 

het is vervangen bij artikel 12 van de bestreden wet. Volgens de verzoekende partijen zouden 

de bestreden bepalingen  de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang 

gelezen met artikel 14, lid 2, tweede alinea, van de richtlijn 2004/38/EG schenden, doordat de 

laatst vermelde bepaling, in tegenstelling met de bestreden bepalingen, slechts zou toelaten de 

voorwaarden voor het verblijf van een burger van de Unie of van zijn familieleden die het 

voordeel van de gezinshereniging hebben genoten, te controleren in bepaalde specifieke 
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gevallen, indien twijfel bestaat over de naleving van die voorwaarden en voor zover die 

controle niet stelselmatig geschiedt. 

 

 B.37.2.1.  Artikel 42ter, § 3, van de wet van 15 december 1980 bepaalt : 

 

 « De minister of zijn gemachtigde kan zonodig controleren of aan de naleving van de 

voorwaarden voor de uitoefening van het verblijfsrecht is voldaan ». 

 

 Artikel 42quater, § 5, van dezelfde wet bepaalt : 

 

 « De minister of zijn gemachtigde kan zonodig controleren of aan de naleving van de 

voorwaarden voor de uitoefening van het verblijfsrecht is voldaan ». 

 

 B.37.2.2.  Artikel 14, lid 2, tweede alinea, van de richtlijn 2004/38/EG bepaalt : 

 

 « In specifieke gevallen van redelijke twijfel over de vraag, of een burger van de Unie of 

zijn familieleden wel voldoen aan de voorwaarden van de artikelen 7, 12 en 13, kunnen de 

lidstaten zulks verifiëren. De verificatie geschiedt evenwel niet stelselmatig ». 

 

 B.37.3.  De twee bestreden bepalingen zijn bepalingen die voorkwamen in de wet van 

25 april 2007 « tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen », die het 

voormelde artikel van de richtlijn 2004/38/EG in het Belgische recht heeft omgezet. 

 

 Aangezien de algemene doelstelling van die wet erin bestaat de talrijke misbruiken in het 

kader van gezinshereniging te bestrijden, kan men in de memorie van toelichting bij de 

ontworpen artikelen 28 en 29 van die wet lezen : 

 

 « Zoals bepaald in de § 3, kunnen ook voor de familieleden de voorwaarden voor het 

recht op verblijf zonodig gecontroleerd worden. Artikel 14.2 van de richtlijn laat dit toe. Deze 

controle zal niet systematisch worden uitgevoerd » (Parl. St., Kamer, 2006-2007, 

DOC 51-2845/001, pp. 53 en 55). 

 

 B.37.4.  Aldus blijkt dat, zoals het voormelde artikel 14, lid 2, van de richtlijn 

2004/38/EG bepaalt, niet alleen de door de politie uitgevoerde controles niet stelselmatig  
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kunnen gebeuren, maar dat zij bovendien slechts kunnen worden uitgevoerd indien de 

minister of zijn gemachtigde het noodzakelijk acht en, bijgevolg, ze toestaat. 

 

 Door aan de minister of zijn gemachtigde een beoordelingsbevoegdheid te geven, laat de 

wetgever hem niet toe die op arbitraire wijze of met overtreding van de in het middel beoogde 

grondwettelijke regels of van artikel 14, lid 2, van de richtlijn 2004/38/EG uit te oefenen, en is 

die bevoegdheid in elk geval aan de toetsing door de bevoegde administratieve rechtscolleges 

is onderworpen. 

 

 B.37.5.  Ten aanzien van de lasten die de toepassing van die bepalingen zou kunnen 

veroorzaken voor de gemeentebesturen, is het Hof niet bevoegd om die door de verzoekende 

partijen geformuleerde kritiek te onderzoeken, aangezien die niet de bestreden wetsbepaling 

betreft, maar de manier waarop de overheid toepassing ervan zou maken. 

 

 B.37.6.   De middelen zijn niet gegrond. 

 

 

 9)  Beëindiging van het verblijfsrecht van een familielid dat onderdaan is van een derde 

Staat, vooraleer een duurzaam verblijfsrecht wordt verkregen 

 

 B.38.1.  Het eenenveertigste middel in de zaak nr. 5354 strekt tot de vernietiging van 

artikel 42quater, § 1, van de wet van 15 december 1980, zoals het is vervangen bij artikel 12 

van de bestreden wet. De verzoekende partijen brengen tegen die bepaling dezelfde grieven in 

als die welke zij  hebben geformuleerd in het achtendertigste en het negenendertigste middel 

met betrekking tot artikel 42ter van dezelfde wet. 

 

 B.38.2.  Artikel 42quater, § 1, van de wet bepaalt : 

 

 « In de volgende gevallen kan er door de minister of zijn gemachtigde gedurende de 

eerste drie jaar na de erkenning van hun recht op verblijf een einde gesteld worden aan het 

verblijfsrecht van de familieleden van een burger van de Unie die zelf geen burger van de 

Unie zijn en die verblijven in de hoedanigheid van familielid van de burger van de Unie : 

 

 1°  er wordt een einde gesteld aan het verblijfsrecht van de burger van de Unie die zij 

begeleid of vervoegd hebben; 
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 2°  de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, vertrekt uit het Rijk; 

 

 3°  de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, overlijdt;  

 

 4°  het huwelijk met de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, wordt 

ontbonden of nietig verklaard, het geregistreerd partnerschap dat aangegaan werd, zoals 

bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, wordt beëindigd, of er is geen gezamenlijke 

vestiging meer; 

 

 5°  de familieleden van een burger van de Unie, bedoeld in artikel 40, § 4, eerste lid, 2° of 

3°, vormen een onredelijke belasting voor het sociale bijstandsstelsel van het Rijk. 

 

 In de loop van het derde tot het vijfde jaar van hun verblijf als familielid van de burger 

van de Unie, bedoeld in artikel 40, § 4, eerste lid, 3°, volstaat de motivering gebaseerd op een 

in het eerste lid bedoeld element enkel indien zij aangevuld wordt met elementen die wijzen 

op een schijnsituatie. 

 

 Bij de beslissing om een einde te stellen aan het verblijf houdt de minister of zijn 

gemachtigde rekening met de duur van het verblijf van de betrokkene in het Rijk, diens 

leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- en economische situatie, sociale en culturele integratie 

in het Rijk en de mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van oorsprong ». 

 

 B.38.3.  Artikel 42quater regelt de voorwaarden waaronder een einde kan worden 

gemaakt aan het verblijf van de familieleden van een burger van de Unie die zelf geen burgers 

van de Unie zijn. 

 

 B.38.4.  Om dezelfde redenen als deze uiteengezet onder B.35.6 en B.35.7, is het middel 

niet gegrond. 

 

 

 10)  Beëindiging van het verblijf van slachtoffers van echtelijk geweld 

 

 B.39.1.  Het tweeënveertigste middel in de zaak nr. 5354 strekt tot de vernietiging van 

artikel 42quater, § 4, 4°, van de wet van 15 december 1980, zoals het is vervangen bij 

artikel 12 van de bestreden wet. De verzoekende partijen, die opmerken dat die bepaling 

artikel 11, § 2, vierde lid, van de wet, dat wordt bestreden in het veertiende middel van hun 

verzoekschrift, nagenoeg letterlijk overneemt, voegen eraan toe dat de bestreden bepaling 

artikel 13, lid 2, onder c), van de richtlijn 2004/38/EG schendt, in zoverre zij vereist dat het 

familielid aantoont het slachtoffer te zijn geweest van huiselijk geweld, hetgeen zij 

beschouwen als een verscherping van de vereisten die verder gaat dan wat de tekst van de 

richtlijn toelaat. 
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 B.39.2.  Artikel 42quater, § 4, van de wet van 15 december 1980 bepaalt : 

 

 « Onder voorbehoud van het bepaalde in § 5 is het in § 1, eerste lid, 4°, bedoelde geval 

niet van toepassing : 

 

 1°  indien het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of de gezamenlijke vestiging bij de 

aanvang van de gerechtelijke procedure tot ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk of 

bij de beëindiging van het geregistreerd partnerschap of de gezamenlijke vestiging, ten minste 

drie jaar heeft geduurd, waarvan minstens één jaar in het Rijk. In geval van nietigverklaring 

van het huwelijk dient de echtgenoot bovendien te goeder trouw te zijn geweest; 

 

 2°  of indien het recht van bewaring van de kinderen van de burger van de Unie, die in 

het Rijk verblijven, bij overeenkomst tussen de echtgenoten of de partners, bedoeld in 

artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, dan wel bij gerechtelijke beslissing is toegewezen aan de 

echtgenoot of partner die geen burger van de Unie is; 

 

 3°  of indien het omgangsrecht met een minderjarig kind, bij overeenkomst tussen de 

echtgenoten of partners als bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, dan wel bij 

gerechtelijke beslissing is toegewezen aan de echtgenoot of partner, bedoeld in artikel 40bis, 

§ 2, eerste lid, 1° of 2°, die geen burger van de Unie is en de rechter heeft bepaald dat dit recht 

van bewaring moet uitgeoefend worden in het Rijk en dit zolang het nodig is; 

 

 4°  of indien bijzonder schrijnende situaties dit rechtvaardigen, bijvoorbeeld indien het 

familielid aantoont tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap als bedoeld in 

artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2° het slachtoffer te zijn geweest van geweld in de familie 

alsook van geweld zoals bedoeld in de artikelen 375, 398 tot 400, 402, 403 of 405, van het 

Strafwetboek; 

 

 en voor zover betrokkenen aantonen werknemer of zelfstandige te zijn in België, of voor 

zichzelf en hun familieleden te beschikken over voldoende bestaansmiddelen, bedoeld in 

artikel 40, § 4, tweede lid, om te voorkomen dat zij tijdens hun verblijf ten laste vallen van het 

sociale bijstandsstelsel van het Rijk en beschikken over een ziektekostenverzekering die alle 

risico's in België dekt, of lid zijn van een in het Rijk gevormde familie van een persoon die 

aan deze voorwaarden voldoet ». 

 

 B.39.3.  De bestreden bepaling vormt de omzetting in het interne recht van artikel 13, 

lid 2, onder c), van de richtlijn 2004/38/EG, volgens hetwelk geen einde kan worden gesteld 

aan het verblijfsrecht van familieleden die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten indien 

bijzonder schrijnende situaties zulks rechtvaardigen, bijvoorbeeld wanneer een familielid 

tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap het slachtoffer is geweest van huiselijk 

geweld. 
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 B.39.4.  Het blijkt niet dat de bescherming die de bestreden bepaling beoogt te bieden, 

minder ruim is dan deze waartoe de richtlijn verplicht. 

 

 B.39.5.  Het middel is niet gegrond. 

 

 

 III.  Wat de voorwaarden tot gezinshereniging betreft van de familieleden van een 

Belgische onderdaan 

 

 B.40.1.  Artikel 40ter van de wet van 15 december 1980, zoals vervangen door het 

bestreden artikel 9 van de wet van 8 juli 2011, regelt het verblijf op het Belgische 

grondgebied van vreemdelingen die familielid zijn van een Belgische onderdaan. Met 

uitzondering van het verzoekschrift in de zaak nr. 5312, wordt door alle verzoekende partijen 

de gehele of gedeeltelijke vernietiging van de bestreden bepaling gevorderd. 

 

 B.40.2.  Artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 bepaalt : 

 

 « De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de familieleden van een Belg, 

voor zover het betreft : 

 

 -  de familieleden vermeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° tot 3°, die de Belg 

begeleiden of zich bij hem voegen; 

 

 -  de familieleden vermeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4° die de ouders zijn van een 

minderjarige Belg, die hun identiteit aantonen met een identiteitsdocument en die de Belg 

begeleiden of zich bij hem voegen. 

 

 Voor wat betreft de in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° tot 3° bedoelde familieleden moet 

de Belgische onderdaan aantonen : 

 

 -  dat hij over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt. Aan die 

voorwaarde wordt geacht voldaan te zijn indien de bestaansmiddelen ten minste gelijk zijn 

aan honderd twintig procent van het bedrag bedoeld in artikel 14, § 1, 3° van de wet van 

26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. Bij het beoordelen van deze 

bestaansmiddelen : 

 

 1°  wordt rekening gehouden met hun aard en regelmatigheid; 

 

 2°  worden de middelen verkregen uit de aanvullende bijstandsstelsels, met name het 

leefloon en de aanvullende gezinsbijslagen, alsook de financiële maatschappelijke 

dienstverlening en de gezinsbijslagen niet in aanmerking genomen; 
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 3°  worden de wachtuitkering en de overbruggingsuitkering niet in aanmerking genomen 

en wordt de werkloosheidsuitkering enkel in aanmerking genomen voor zover de betrokken 

echtgenoot of partner kan bewijzen dat hij actief werk zoekt. 

 

 -  dat hij over behoorlijke huisvesting beschikt die toelaat het familielid of de 

familieleden, die gevraagd heeft of hebben om zich bij hem te komen voegen, te herbergen en 

die voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden aan een onroerend goed dat wordt 

verhuurd als hoofdverblijfplaats zoals bepaald in het artikel 2 van Boek III, Titel VIII, 

Hoofdstuk II, Afdeling 2 van het Burgerlijk Wetboek en over een ziektekostenverzekering 

beschikt die de risico's in België voor hem en zijn familieleden dekt. De Koning bepaalt, bij 

een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de wijze waarop de vreemdeling bewijst 

dat het onroerend goed voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

 

 Voor wat betreft de in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° bedoelde personen, dienen beide 

echtgenoten of partners ouder te zijn dan eenentwintig jaar. 

 

 Onder de voorwaarden vermeld in artikel 42ter en artikel 42quater kan voor het 

familielid van een Belg eveneens een einde worden gesteld aan het verblijf wanneer niet meer 

is voldaan aan de in het tweede lid vastgestelde voorwaarden ». 

 

 B.41.1.  De verzoekende partijen voeren aan dat de bestreden bepaling strijdig zou zijn 

met de artikelen 10, 11, 22 en 191 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met 

verscheidene bepalingen van het Europese Unierecht en met verscheidene andere bepalingen 

van internationaal recht. 

 

 B.41.2.  Wat de toetsing aan het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie betreft, 

zoals gewaarborgd door de artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet, wordt de bestreden 

bepaling verweten dat ze niet alleen de familieleden van een Belg ongunstiger zou behandelen 

dan de familieleden van een andere burger van de Unie of van een onderdaan van een derde 

Staat, maar dat ze daarmee samenhangend in bepaalde gevallen ook de gezinshereniger die 

Belg is, ongunstiger zou behandelen dan de gezinshereniger die vreemdeling is. 

 

 Daaruit zou eveneens een verschil in behandeling tussen de Belgen volgen, naargelang zij 

al dan niet onder het toepassingsgebied van het Unierecht vallen. 

 

 B.41.3.  Artikel 191 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Iedere vreemdeling die zich op het grondgebied van België bevindt, geniet de 

bescherming verleend aan personen en aan goederen, behoudens de bij de wet gestelde 

uitzonderingen ». 
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 Artikel 191 van de Grondwet, afzonderlijk gelezen, kan slechts worden geschonden in 

zoverre de bestreden bepalingen een verschil in behandeling instellen tussen bepaalde 

vreemdelingen en de Belgen. 

 

 B.41.4.  In zoverre wordt aangevoerd dat de Belgische gezinshereniger ongunstiger zou 

worden behandeld dan de gezinshereniger die onderdaan is van een andere lidstaat van de 

Europese Unie of van een derde Staat, valt dat onderscheid in behandeling niet onder de 

toepassing van artikel 191 van de Grondwet, nu de bescherming beoogd door die bepaling 

alleen ten goede komt  aan de vreemdelingen en niet aan de Belgen. 

 

 B.41.5.  In zoverre de situatie van de familieleden van een Belg wordt vergeleken met de 

situatie van familieleden van andere burgers van de Unie en van onderdanen van derde Staten, 

valt die situatie evenmin onder de bescherming van artikel 191 van de Grondwet, nu de 

categorieën van personen die worden vergeleken in elk van de bedoelde gevallen 

vreemdelingen zijn.  

 

 B.41.6.  Uit het bovenstaande blijkt dat de middelen niet ontvankelijk zijn in zoverre zij 

zijn afgeleid uit de schending van artikel 191 van de Grondwet. Het Hof dient de middelen 

bijgevolg te onderzoeken in zoverre zij een schending aanvoeren van de artikelen 10, 11 en 22 

van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de aangevoerde bepalingen van 

internationaal recht. 

 

 B.42.  Bij het onderzoek van de beroepen groepeert het Hof de middelen naargelang zij 

betrekking hebben op : 

 

 -  het verschil in behandeling tussen een Belg en zijn familieleden en een onderdaan van 

een andere lidstaat van de Europese Unie en zijn familieleden; 

 

 -  de Belg die gebruik heeft gemaakt van zijn recht van vrij verkeer; 

 

 -  de rechten verbonden aan het burgerschap van de Unie; 

 

 -  het verschil in behandeling tussen Belgen onderling en hun familieleden; 
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 -  het verschil in behandeling tussen een Belg en zijn familieleden en een onderdaan van 

een derde Staat en zijn familieleden; 

 

 -  de toepassing in de tijd van de bestreden bepaling.  

 

 

 1)  Het verschil in behandeling tussen een Belg en zijn familieleden en een onderdaan 

van een andere lidstaat van de Europese Unie en zijn familieleden 

 

 B.43.  De verzoekende partijen voeren aan dat artikel 40ter van de wet van 15 december 

1980 een schending zou inhouden van de artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet, al dan niet 

in samenhang gelezen met de artikelen 8 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van 

de mens en met verscheidene bepalingen van de richtlijn 2004/38/EG, doordat het aan de 

familieleden van een Belgische onderdaan niet dezelfde rechten toekent als die welke 

krachtens artikel 40bis van die wet toekomen aan de familieleden van onderdanen van andere 

lidstaten van de Europese Unie (hierna overeenkomstig artikel 40 van de wet van 

15 december 1980 : « burgers van de Unie » genoemd). Aldus zouden zowel de Belgische 

onderdaan als zijn familieleden worden gediscrimineerd ten aanzien van burgers van de Unie 

en hun familieleden. 

 

 De kritiek van de verzoekende partijen is meer specifiek gericht tegen het feit dat 

krachtens artikel 40ter, eerste lid, enkel een toelating tot verblijf kan worden verleend aan de 

ouders van een minderjarige Belg, terwijl op grond van artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4°, van 

die wet ook de ouders van een meerderjarige burger van de Unie onder bepaalde voorwaarden 

een verblijfsrecht kunnen verkrijgen, tegen het verschil in behandeling van de andere 

familieleden, wat de vereisten inzake de bestaansmiddelen van de gezinshereniger betreft en 

tegen de leeftijdsvereisten voor echtgenoten en partners. 

 

 B.44.1.  Artikel 40bis en de artikelen 41 tot 47 van de wet van 15 december 1980 vormen 

de omzetting in het interne recht van de richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij 

verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun 

familieleden. Uit artikel 40bis van de wet van 15 december 1980, in samenhang gelezen met 

artikel 40 van die wet, blijkt dat de eerstgenoemde bepaling het verblijfsrecht regelt van de 

familieleden van een burger van de Unie die onderdaan is van een andere lidstaat. 
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 Bij de totstandkoming van artikel 40bis van de wet van 15 december 1980 diende de 

wetgever de verplichtingen na te leven die de Belgische Staat als lidstaat van de Unie op zich 

heeft genomen inzake het vrij verkeer van personen. Aldus vormt die bepaling, voor wat het 

verblijfsrecht van de bloedverwanten in de opgaande lijn van een burger van de Unie, voor 

wat de vereiste bestaansmiddelen van de gezinshereniger en voor wat de leeftijdsvereisten 

voor echtgenoten en partners betreft, de omzetting in het interne recht van de verplichtingen 

die op de wetgever rusten krachtens de artikelen 3 en 7 van de richtlijn 2004/38/EG. 

 

 B.44.2.  Volgens het Hof van Justitie zijn de in de richtlijn 2004/38/EG aan de 

familieleden van een burger van de Unie verleende rechten om zich bij deze laatste te voegen 

in een andere lidstaat, geen persoonlijke rechten van deze gezinsleden, maar afgeleide 

rechten, die zij hebben verkregen in hun hoedanigheid van familielid van een burger van de 

Unie die gebruik heeft gemaakt van zijn recht van vrij verkeer (HvJ, 5 mei 2011, C-434/09, 

McCarthy, punt 42; 15 november 2011, C-256/11, Dereci, punt 55; 8 november 2012, 

C-40/11, Iida, punt 67; 8 mei 2013, C-87/12, Ymeraga e.a., punt 35). Nog volgens het Hof 

van Justitie « berusten de doelstelling en de rechtvaardiging van bedoelde afgeleide rechten 

op de vaststelling dat het niet erkennen van deze rechten de vrijheid van verkeer van de 

burger van de Unie kan aantasten en hem ervan kan weerhouden om van zijn recht van [vrij 

verkeer] gebruik te maken » (HvJ, 8 november 2012, C-40/11, Iida, punt 68; 8 mei 2013, 

C-87/12, Ymeraga e.a., punt 35). 

 

 B.44.3.  De mogelijkheid voor familieleden van een burger van de Unie om zich te 

beroepen op artikel 40bis van de wet van 15 december 1980, teneinde zich bij deze burger te 

voegen, beoogt het mogelijk te maken dat een van de fundamentele doelstellingen van de 

Unie, namelijk de realisatie van het vrij verkeer binnen het grondgebied van de lidstaten, 

onder objectieve voorwaarden van vrijheid en waardigheid wordt uitgevoerd (overwegingen 2 

en 5 van de richtlijn 2004/38/EG). 

 

 Artikel 21 van het VWEU onderwerpt het recht van vrij verkeer van de burger van de 

Unie – en bijgevolg dat van zijn familieleden – echter aan de « beperkingen en voorwaarden 

die […] zijn vastgesteld », met name bij de richtlijn 2004/38/EG, die het verblijfsrecht van de 

burger van de Unie aan verscheidene voorwaarden onderwerpt die inzonderheid ten doel 

hebben de gezinshereniging te beperken tot de naaste familieleden van de burger van de Unie, 
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de onrechtmatige praktijken te bestrijden en erop toe te zien dat die burger of zijn 

familieleden geen onredelijke last voor het gastland worden. In de 31ste overweging van de 

richtlijn 2004/38/EG wordt ten slotte onderstreept dat die laatste « de grondrechten en de 

fundamentele vrijheden [eerbiedigt] en […] met name de beginselen in acht [neemt] die zijn 

neergelegd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie », met inbegrip van 

het recht op menselijke waardigheid en het recht op het familie- en gezinsleven (artikelen 1 en 

7 van het Handvest). 

 

 B.45.1.  Artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 regelt het verblijf op het 

grondgebied van de familieleden van een Belgische onderdaan. Zoals uiteengezet in B.3.2, 

beoogt de bestreden wet van 8 juli 2011 het immigratiebeleid inzake gezinshereniging bij te 

sturen, teneinde de migratiedruk te beheersen en bepaalde misbruiken te ontmoedigen, met 

eerbied voor het recht op het gezinsleven.  

 

 Tevens werd de noodzaak benadrukt om te verzekeren dat de familieleden in 

menswaardige omstandigheden verblijven. In het licht van die doelstellingen werden ook 

maatregelen noodzakelijk geacht ten aanzien van de familieleden van een Belg.  

 

 De bestreden bepaling past derhalve in het streven van de wetgever naar een ordentelijk 

immigratiebeleid en streeft een doelstelling na die verschillend is van die welke aan de basis 

ligt van het Unierecht inzake vrij verkeer. 

 

 B.45.2.  Overeenkomstig de artikelen 4 en 5 van het Verdrag betreffende de Europese 

Unie (VEU) behoren de bevoegdheden die in de Verdragen niet aan de Unie zijn toegedeeld, 

toe aan de lidstaten. Aldus zijn de lidstaten bevoegd om te bepalen onder welke voorwaarden 

de familieleden van een eigen onderdaan wiens situatie geen aanknopingspunt heeft met het 

Unierecht, een verblijfstitel kunnen verkrijgen. Volgens de rechtspraak van het Hof van 

Justitie is het Unierecht immers niet van toepassing in een zuiver interne situatie (HvJ, 5 mei 

2011, C-434/09, McCarthy, punt 45; 15 november 2011, C-256/11, Dereci, punt 60). 

 

 B.46.  De in de richtlijn 2004/38/EG en de in artikel 40bis en andere van de wet van 

15 december 1980 aan de familieleden van een burger van de Unie verleende rechten zijn 

onlosmakelijk verbonden met de uitoefening door die burger van de Unie van zijn recht van 

vrij verkeer. Volgens artikel 3, lid 1, is de richtlijn van toepassing op iedere burger van de 
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Unie die zich begeeft naar of verblijft in een andere lidstaat dan die waarvan hij de 

nationaliteit bezit, en diens familieleden, zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 2), van die 

richtlijn, die hem begeleiden of zich bij hem voegen (HvJ, 8 maart 2011, C-34/09, Ruiz 

Zambrano, punt 39; 15 november 2011, C-256/11, Dereci, punt 53). De richtlijn is niet van 

toepassing op de familieleden van een burger van de Unie, die nooit gebruik heeft gemaakt 

van zijn recht van vrij verkeer en steeds verbleven heeft in de lidstaat waarvan hij de 

nationaliteit bezit (HvJ, 15 november 2011, C-256/11, Dereci, punt 58, 8 mei 2013, C-87/12, 

Ymeraga e.a., punt 30). 

 

 B.47.  Volgens de Ministerraad zouden de Belgen die nooit hun recht van vrij verkeer 

hebben uitgeoefend niet nuttig kunnen worden vergeleken met de « burgers van de Unie », in 

zoverre die laatsten het voordeel van een specifieke reglementering genieten die de omzetting 

is van verplichtingen die voortvloeien uit de richtlijn 2004/38/EG. 

 

 B.48.  Hoewel, gelet op de rechtspraak van het Hof van Justitie ter zake, een verschil in 

behandeling tussen de in B.47 beoogde categorieën van personen dat ongunstig is voor de 

burgers van de Unie die nooit hun recht van vrij verkeer hebben uitgeoefend, het algemeen 

beginsel van het recht van de Europese Unie van gelijkheid en niet-discriminatie wegens de 

specifieke kenmerken van die rechtsorde en het beperkte toepassingsgebied ervan, niet kan 

schenden, zou hetzelfde niet kunnen gelden ten aanzien van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet. 

 

 Die artikelen strekken immers ertoe te verzekeren dat de normen die in de Belgische 

rechtsorde van toepassing zijn het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod in acht 

nemen. De artikelen 10 en 11 van de Grondwet hebben een algemene draagwijdte. Zij 

verbieden elke discriminatie, ongeacht de oorsprong ervan. Tot de rechten en vrijheden die 

zonder discriminatie moeten worden gewaarborgd, behoren de rechten en vrijheden die 

voortvloeien uit internationale verdragsbepalingen die België binden. 

 

 Artikel 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens verbiedt met name elke 

discriminatie in het genot van een van de bij dat Verdrag gewaarborgde rechten met inbegrip van 

het recht op gezinsleven. 
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 B.49.  Ervan uitgaan, zoals de Ministerraad voorstelt, dat de twee in de B.47 beoogde 

categorieën van personen van nature onvoldoende vergelijkbaar zouden zijn om de reden dat 

de wetgever voor een van hen de verplichtingen heeft willen in acht nemen die voortvloeiden 

uit de inwerkingtreding van de richtlijn 2004/38/EG, zou de toetsing inzake gelijkheid en niet-

discriminatie, die zelfs in dat geval in de interne rechtsorde is voorgeschreven door de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in voorkomend geval in samenhang gelezen met 

artikel 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, zinledig maken. 

 

 Wanneer een wetsbepaling een verschil in behandeling tussen personen die zich in een 

vergelijkbare situatie bevinden oplegt, kan de loutere omstandigheid dat die bepaling het voor 

de Staat mogelijk maakt zijn internationale verbintenissen na te komen, immers niet volstaan 

om het bekritiseerde verschil in behandeling te verantwoorden (zie in die zin EHRM, 

6 november 2012, Hode en Abdi t. Verenigd Koninkrijk, § 55). 

 

 B.50.1.  Het staat derhalve aan het Hof erop toe te zien dat de regels die de wetgever 

aanneemt wanneer hij het recht van de Europese Unie omzet, niet ertoe leiden ten aanzien van 

de eigen onderdanen verschillen in behandeling in het leven te roepen die niet redelijk 

verantwoord zouden zijn. 

 

 B.50.2.  Wanneer de wetgever de voorwaarden voor de uitoefening van het recht op 

gezinshereniging regelt die van toepassing zijn op personen die zich in vergelijkbare situaties 

bevinden, maar waarvan een categorie, in tegenstelling met de andere, onder het Unierecht 

valt, is hij echter niet verplicht strikt identieke regels in te stellen, gelet op de bij de 

richtlijn 2004/38/EG nagestreefde en in B.44.3 vermelde doelstelling. 

 

 De inachtneming van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie tussen de « burgers 

van de Unie » en de Belgen kan, wegens de bijzondere situatie van elk van die twee 

categorieën van personen, bepaalde verschillen in behandeling toelaten. Aldus zou het feit dat 

de wetgever, ten aanzien van een categorie van personen, de regelgeving van de Unie omzet, 

het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie niet kunnen schenden, om de enkele reden 

dat de wetgever ze niet tevens doet gelden voor een categorie van personen die niet aan die 

regelgeving van de Unie is onderworpen, te dezen de familieleden van een Belg die geen 

gebruik heeft gemaakt van zijn recht van vrij verkeer en wiens situatie aldus niet het 

aanknopingspunt met het Unierecht vertoont dat, voor de familieleden bedoeld in artikel 40bis 
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van de wet van 15 december 1980, onontbeerlijk is om een verblijfsrecht op grond van die 

bepaling te verkrijgen. 

 

 Dat verschil in behandeling moet echter redelijk kunnen worden verantwoord om 

bestaanbaar te zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.  

 

 B.51.  In zoverre de bestreden bepaling de familieleden van een Belg die geen gebruik 

heeft gemaakt van zijn recht van vrij verkeer, anders behandelt dan de familieleden van de 

burgers van de Unie, bedoeld in artikel 40bis van de wet van 15 december 1980, berust dat 

verschil in behandeling op een objectief criterium.  

 

 Het Hof dient evenwel nog te onderzoeken of dat verschil in behandeling op een relevant 

criterium is gegrond en of het geen onevenredige gevolgen met zich meebrengt. 

 

 Daarbij dient inzonderheid rekening te worden gehouden met het recht op de eerbiediging 

van het gezinsleven, zoals gewaarborgd door artikel 22 van de Grondwet en door artikel 8 van 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 B.52.1.  De zorg om de gezinshereniging van de Belgen te contingenteren vertrekt van de 

vaststelling dat « de meeste gevallen van gezinshereniging betrekking hebben op Belgen die 

in ons land uit migranten zijn geboren, of die Belg zijn geworden dankzij de snel-Belg-wet » 

(Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-0443/018, p. 166). 

 

 De wetgever heeft redelijkerwijs rekening kunnen houden met het feit dat, wegens 

verscheidene wetswijzigingen, de toegang tot de Belgische nationaliteit in de loop van de 

laatste jaren is vergemakkelijkt, zodat het aantal Belgen die een aanvraag tot gezinshereniging 

kunnen indienen ten voordele van hun familieleden, aanzienlijk is toegenomen. 

 

 B.52.2.  Hoewel zij het gevolg is van een keuze van de wetgever, maakt die 

omstandigheid het mogelijk de relevantie te verantwoorden van het verschil in behandeling 

teneinde de migratiestromen te beheersen die de gezinshereniging doet ontstaan. Zelfs in de 

veronderstelling dat sommige lidstaten van de Europese Unie op dezelfde wijze als België de 

toegang tot hun nationaliteit hebben vergemakkelijkt, vermocht de wetgever zich 

redelijkerwijs te baseren op het feit dat het aantal van hun onderdanen die in België verblijven 
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beperkt zou blijven en dat het verblijf van die laatsten aan striktere voorwaarden is 

onderworpen dan het, in beginsel absolute, recht van de Belg om op het nationale 

grondgebied te verblijven. 

 

 Ten aanzien van een Belg striktere voorwaarden inzake gezinshereniging opleggen dan 

ten aanzien van een niet-Belgische Europese burger blijkt dus ten opzichte van die 

doelstelling een relevante maatregel. Voor zover ze daarmee evenredig zijn, kunnen de drie 

door de verzoekende partijen bekritiseerde verschillen in behandeling bijgevolg worden 

verantwoord wegens de doelstelling die erin bestaat de migratiestromen te beheersen. 

 

 De omstandigheid dat de Belg die zijn recht van vrij verkeer heeft uitgeoefend, aan de 

toepassing van die striktere voorwaarden ontsnapt, doet aan die conclusie geen afbreuk. In het 

kader van een immigratiebeleid, dat tot complexe en ingewikkelde afwegingen noopt en 

waarbij rekening dient te worden gehouden met de vereisten die voortvloeien uit het recht van 

de Europese Unie, beschikt de wetgever over een ruime beoordelingsbevoegdheid. 

 

 B.52.3.  Bovendien vormen de aan de Belgische gezinshereniger opgelegde striktere 

inkomensvoorwaarden een relevante maatregel om het voortbestaan van het stelsel voor 

sociale bijstand en het verblijf van de familieleden van de gezinshereniger in menswaardige 

omstandigheden te verzekeren. 

 

 In tegenstelling met de « burger van de Unie », wiens verblijfsrecht kan worden 

ingetrokken wanneer hij een onredelijke last voor de begroting van de Staat wordt, beschikt 

de Belg over het recht op de sociale bijstand zonder op enig ogenblik het risico te lopen dat 

zijn verblijfsrecht hem wordt afgenomen, zodat het feit dat aan de Belg die zijn recht van vrij 

verkeer niet heeft uitgeoefend en die gebruik wenst te maken van zijn recht op 

gezinshereniging de verplichting wordt opgelegd aan te tonen dat hij over meer financiële en 

materiële middelen beschikt dan de « burger van de Unie », het mogelijk maakt het 

voortbestaan van het socialezekerheidsstelsel te verzekeren. 

 

 Het kan immers niet worden uitgesloten, enerzijds, dat de tenlasteneming van zijn 

familieleden de financiële situatie van die Belgische onderdaan zodanig verergert dat hij, na 

verloop van een bepaalde periode, van de sociale bijstand afhankelijk wordt om zijn eigen 

essentiële behoeften te verzekeren en, anderzijds, dat het recht op de eerbiediging van het 
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gezinsleven, verankerd in artikel 22 van de Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens, aan de overheden de verplichting oplegt om, zelfs in een 

dergelijke situatie, geen einde te maken aan het verblijf van zijn familieleden die in 

voorkomend geval sedert een bepaald aantal jaren legaal op het Belgische grondgebied 

verblijven. 

 

 B.53.  Het Hof dient voorts de evenredigheid van de bestreden maatregelen te 

onderzoeken in zoverre zij betrekking hebben op de gezinshereniging met bloedverwanten in 

de opgaande lijn, op de vereisten inzake bestaansmiddelen en op de leeftijdsvereisten voor 

echtgenoten en partners. 

 

 

 De gezinshereniging met de bloedverwanten in de opgaande lijn 

 

 B.54.1.  Artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 voorziet in de mogelijkheid om 

een verblijf in het kader van gezinshereniging te verkrijgen voor de echtgenoot of partner van 

een Belgische onderdaan, voor de kinderen van de Belgische onderdaan en die van zijn 

echtgenoot of partner, alsmede voor de beide ouders van een minderjarige Belg. Aldus 

waarborgt die bepaling het recht op gezinsleven van het kerngezin. 

 

 B.54.2.  Door in artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 de gezinshereniging van 

minderjarige Belgen met hun beide ouders toe te laten zonder bijkomende voorwaarden, 

houdt de wetgever rekening met de bijzondere band van afhankelijkheid tussen jonge 

kinderen en hun ouders. Daarentegen is het feit dat de meerderjarige Belg gescheiden leeft 

van zijn ouders in de regel het gevolg van een persoonlijke keuze. Bovendien heeft de 

meerderjarige Belg, op het nationale grondgebied een affectief netwerk kunnen opbouwen. 

Ook al kunnen die banden niet worden gelijkgesteld met de verwantschapsbanden die hem 

met zijn rechtstreekse bloedverwanten in de opgaande lijn verbinden, blijft het niettemin een 

feit dat de integratie van de meerderjarige Belg wiens ouders geen burgers van de Unie zijn, 

de permanente aanwezigheid op het nationale grondgebied van zijn ouders voor hem minder 

noodzakelijk maakt. Bovendien kunnen die laatsten, zowel met het oog op een kort verblijf, 

als met het oog op een langdurig verblijf, een toelating tot verblijf vragen op grond van de 

bepalingen vervat in titel I van de wet van 15 december 1980, die in beginsel op algemene 

wijze voor alle vreemdelingen gelden. Er is derhalve geen onevenredige aantasting van het 
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beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie noch van het recht op de bescherming van het 

gezinsleven doordat aan de ouders van een meerderjarige Belg geen verblijfstitel in het kader 

van gezinshereniging kan worden verleend. 

 

 

 De bestaansmiddelen 

 

 B.55.1.  De kritiek van de verzoekende partijen heeft eveneens betrekking op de 

voorwaarden die artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 stelt op het vlak van vereiste 

bestaansmiddelen. 

 

 B.55.2.  Door te bepalen dat de stabiele en toereikende bestaansmiddelen van de 

gezinshereniger ten minste moeten gelijk zijn aan honderdtwintig procent van het bedrag 

bedoeld in artikel 14, § 1, 3°, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 

maatschappelijke integratie, heeft de wetgever een referentiebedrag willen vaststellen. Aldus 

heeft die bepaling tot gevolg dat de overheid die de aanvraag tot gezinshereniging moet 

onderzoeken, geen verder onderzoek moet doen naar de bestaansmiddelen indien de 

gezinshereniger over een inkomen beschikt dat gelijk is of hoger dan het beoogde 

referentiebedrag. 

 

 De bestreden bepaling heeft niet tot gevolg dat de gezinshereniging wordt verhinderd 

indien het inkomen van de gezinshereniger lager is dan het vermelde referentiebedrag. In dat 

geval moet de bevoegde overheid, volgens artikel 42, § 1, tweede lid, van de wet van 

15 december 1980, in het concrete geval en op basis van de eigen behoeften van de Belg en 

van zijn familieleden, bepalen welke bestaansmiddelen zij nodig hebben om in hun behoeften 

te voorzien zonder dat de familieleden ten laste vallen van de openbare overheden. 

 

 B.55.3.  In zoverre wordt vereist dat, bij het bepalen van de inkomsten van de 

gezinshereniger, de werkloosheidsuitkering enkel in aanmerking wordt genomen op 

voorwaarde dat de gezinshereniger aantoont dat hij actief werk zoekt, dient artikel 40ter, 

tweede lid, om de redenen uiteengezet onder B.17.6.4, zo te worden begrepen dat het de 

Belgische gezinshereniger die een werkloosheidsuitkering geniet en vrijgesteld is van de 

verplichting om beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt en werk te zoeken, niet de 

verplichting oplegt te bewijzen dat hij actief werk zoekt. 
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 B.55.4.  Bovendien kan de wetgever niet worden verweten dat hij in het kader van een 

gezinshereniging met een Belg die zijn recht van vrij verkeer niet heeft uitgeoefend, heeft 

geëist dat deze de regelmatigheid en de stabiliteit van zijn bestaansmiddelen aantoont, omdat 

geen einde kan worden gemaakt aan zijn verblijf op het nationale grondgebied wanneer hij of 

zijn familieleden mettertijd een onredelijke last zouden worden voor de sociale bijstand. 

Bovendien dient te worden vastgesteld dat, hoewel de Belgische gezinshereniger « stabiele, 

toereikende en regelmatige bestaansmiddelen » dient aan te tonen, terwijl de gezinshereniger, 

die « burger van de Unie » is, « voldoende bestaansmiddelen » moet aantonen, die laatste 

voorwaarde wordt beoordeeld rekening houdend met « de aard en de regelmaat van diens 

inkomsten » (artikel 40bis, § 4, tweede lid). 

 

 B.55.5.  De wetgever heeft erop toegezien dat het risico dat de familieleden van de 

Belgische gezinshereniger vanaf het begin of in de loop van hun verblijf om een sociale 

bijstand moeten verzoeken om menswaardige levensomstandigheden te verzekeren, 

aanzienlijk wordt beperkt zonder evenwel de uitoefening van het recht op gezinsleven van de 

Belgische onderdaan onmogelijk of overdreven moeilijk te maken. Hij heeft aldus een billijk 

evenwicht verzekerd tussen de legitieme doelstelling het voorbestaan van het stelsel voor 

sociale bijstand te verzekeren, rekening houdend met de bijzondere situatie van de Belg in dat 

verband, en de zorg om de Belgische onderdaan die geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht 

van vrij verkeer de mogelijkheid te bieden zijn recht op gezinsleven in menswaardige 

omstandigheden uit te oefenen. 

 

 Gelet op het voorgaande heeft het verschil in behandeling, op het vlak van de 

bestaansmiddelen, tussen de Belgische onderdaan die geen gebruik heeft gemaakt van zijn 

recht van vrij verkeer en zijn familieleden, en de andere burgers van de Unie en hun 

familieleden geen onevenredige gevolgen. 

 

 

 De leeftijdsvoorwaarde 

 

 B.56.1.  De kritiek van de verzoekende partijen heeft ten slotte betrekking op de 

leeftijdsvereisten die worden gesteld aan echtgenoten en partners. Terwijl in artikel 40bis van 

de wet van 15 december 1980 aan de « burger van de Unie » en aan zijn echtgenoot geen 
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enkele leeftijdsvoorwaarde is opgelegd, kan de echtgenoot van een Belgische onderdaan die 

zijn recht van vrij verkeer niet heeft uitgeoefend, krachtens artikel 40ter van de wet van 

15 december 1980 slechts een verblijfstitel verkrijgen indien hij en de Belgische 

gezinshereniger ten minste eenentwintig jaar oud zijn. 

 

 B.56.2.  Doordat die voorwaarde het verkrijgen van een verblijfstitel ten voordele van de 

echtgenoot van de Belgische onderdaan die zijn recht van vrij verkeer niet heeft uitgeoefend, 

niet belet maar alleen tijdelijk uitstelt, tast zij het recht op het gezinsleven niet op 

onevenredige wijze aan, des te meer omdat zij het ook mogelijk maakt de jongvolwassenen te 

beschermen tegen de risico’s op gedwongen huwelijken of schijnhuwelijken die worden 

gesloten met als enig doel een verblijfstitel voor een van beide echtgenoten te verkrijgen. 

 

 B.57.  Uit het bovenstaande volgt dat artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 de 

artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 8 van 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, niet schendt doordat het een Belg die 

geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht van vrij verkeer en zijn familieleden niet op 

dezelfde wijze behandelt als een burger van de Unie en zijn familieleden zoals bedoeld in 

artikel 40bis van die wet. 

 

 

 2)  De Belg die gebruik heeft gemaakt van zijn recht van vrij verkeer 

 

 B.58.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5354 voeren aan dat artikel 40bis van de 

voormelde wet van 15 december 1980 de artikelen 10 et 11 van de Grondwet, al dan niet in 

samenhang gelezen met de artikelen 2 en 3 van de voormelde richtlijn 2004/38/EG, schendt in 

zoverre de voorwaarden voor de gezinshereniging die van toepassing zijn op de familieleden 

van een onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie, niet van toepassing zijn op 

de familieleden van een Belg die gebruik heeft gemaakt van zijn recht van vrij verkeer. 

 

 Wanneer een schending van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, in 

samenhang gelezen met een ander grondrecht, zoals het recht van vrij verkeer, dat niet alleen 

bij de richtlijn 2004/38/EG is gewaarborgd, maar ook bij de artikelen 20 en 21 van het VWEU 

en 45 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, wordt aangevoerd, 

volstaat het te preciseren in welk opzicht dat grondrecht is geschonden. De categorie van 
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personen van wie dat grondrecht is geschonden, moet immers worden vergeleken met de 

categorie van personen voor wie dat grondrecht is gewaarborgd. 

 

 B.58.2.  Volgens lid 1 van artikel 3 ervan, is de richtlijn 2004/38/EG van toepassing « ten 

aanzien van iedere burger van de Unie die zich begeeft naar of verblijft in een andere lidstaat 

dan die waarvan hij de nationaliteit bezit, en diens familieleden ». 

 

 Artikel 6, lid 2, van de richtlijn 2004/38/EG kent aan de burger van de Unie het recht toe 

dat zijn familieleden in de zin van artikel 2, punt 2), van de richtlijn hem begeleiden of zich 

bij hem voegen, zodra hij verblijft in een andere lidstaat dan die waarvan hij de nationaliteit 

bezit (hierna : « gastland), voor zover zijn familieleden die niet de nationaliteit van een 

lidstaat bezitten, in het bezit zijn van een geldig paspoort. Wanneer de burger van de Unie 

voor een langere periode dan drie maanden in het gastland verblijft, zijn bij de artikelen 7 en 

volgende van de voormelde richtlijn bijkomende voorwaarden voor de gezinshereniging 

opgelegd. 

 

 Zoals aangegeven in B.44.2 zijn de rechten die zijn verleend aan de familieleden van een 

begunstigde van de richtlijn 2004/38/EG geen eigen rechten van die familieleden, maar 

afgeleide rechten die zij hebben verkregen in hun hoedanigheid van familielid van de 

begunstigde. 

 

 B.58.3.  Bij zijn arrest Singh heeft het Hof van Justitie geoordeeld : 

 

 « 19.  Het zou een onderdaan van een Lid-Staat ervan kunnen weerhouden om zijn land 

van herkomst te verlaten om op het grondgebied van een andere Lid-Staat in loondienst of als 

zelfstandige arbeid te gaan verrichten in de zin van het EEG-Verdrag, indien bij zijn terugkeer 

naar de Lid-Staat waarvan hij de nationaliteit bezit, om aldaar in loondienst of als zelfstandige 

te gaan werken, de voorwaarden voor zijn toegang en verblijf niet ten minste gelijkwaardig 

zouden zijn aan die welke hij op grond van het EEG-Verdrag of het afgeleide 

gemeenschapsrecht op het grondgebied van een andere Lid-Staat kan genieten. 

 

 20.  Hij zou in het bijzonder worden weerhouden om zulks te doen, indien niet ook zijn 

echtgenoot en kinderen gerechtigd zouden zijn om die staat binnen te komen en daar te 

verblijven onder voorwaarden die ten minste gelijkwaardig zijn aan die welke zij krachtens 

het gemeenschapsrecht op het grondgebied van een andere Lid-Staat hebben. 

 

 21.  Hieruit volgt, dat een onderdaan van een Lid-Staat, die naar een andere Lid-Staat is 

gegaan om aldaar overeenkomstig artikel 48 EEG-Verdrag in loondienst te werken, en die 

terugkeert naar de Lid-Staat waarvan hij de nationaliteit bezit, om zich daar als zelfstandige te 
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vestigen, aan artikel 52 EEG-Verdrag het recht ontleent om op het grondgebied van 

laatstgenoemde staat te worden vergezeld door zijn echtgenoot - die onderdaan is van een 

derde land - onder dezelfde voorwaarden als die welke zijn neergelegd in verordening 

nr. 1612/68, richtlijn 68/350 of richtlijn 73/148. 

 

 22.  Inderdaad heeft, gelijk het Verenigd Koninkrijk stelt, een onderdaan van een 

Lid-Staat toegang tot het grondgebied van die staat en verblijft hij daar op grond van de 

rechten die aan zijn nationaliteit zijn verbonden en niet op grond van rechten die het 

gemeenschapsrecht hem verleent. In het bijzonder kan een staat volgens artikel 3 van het 

Vierde protocol bij het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens een van 

zijn eigen onderdanen niet van zijn grondgebied verwijderen of uitzetten. 

 

 23.  Hier is echter niet een nationaal recht in geding, maar het zijn de rechten van verkeer 

en vestiging die de artikelen 48 en 52 EEG-Verdrag aan gemeenschapsonderdanen toekennen. 

Deze rechten kunnen hun volle werking niet ontplooien indien de onderdaan door obstakels 

die in zijn land van herkomst aan de toegang en het verblijf van zijn echtgenoot in de weg 

worden gelegd, ervan kan worden weerhouden om die rechten uit te oefenen. Daarom moet de 

echtgenoot van een gemeenschapsonderdaan die van deze rechten gebruik heeft gemaakt, 

wanneer laatstgenoemde naar zijn land van herkomst terugkeert, ten minste dezelfde rechten 

van toegang en verblijf genieten als die welke het gemeenschapsrecht hem zou toekennen 

indien zijn echtgenoot zou besluiten om naar een andere Lid-Staat te gaan en daar te 

verblijven. De artikelen 48 en 52 EEG-Verdrag staan echter niet eraan in de weg, dat 

Lid-Staten voor de buitenlandse echtgenoten van hun eigen onderdanen gunstigere regels voor 

toegang en verblijf hanteren dan die waarin het gemeenschapsrecht voorziet » (HvJ, 7 juli 

1992, C-370/90, Singh). 

 

 B.58.4.  Bij zijn arrest Eind heeft het Hof van Justitie eveneens geoordeeld :  

 

 « 27.  Met deze vragen, die tezamen moeten worden besproken, wenst de verwijzende 

rechter in wezen te vernemen of, bij de terugkeer van een werknemer naar de lidstaat waarvan 

hij de nationaliteit bezit nadat hij betaald werk heeft verricht in een andere lidstaat, een tot het 

gezin van die werknemer behorende persoon met de nationaliteit van een derde land op grond 

van het gemeenschapsrecht een recht van verblijf heeft in de lidstaat waarvan de werknemer 

de nationaliteit bezit, zonder dat de werknemer aldaar een reële en daadwerkelijke 

economische activiteit verricht. De verwijzende rechter wil voorts weten of het feit dat de 

persoon met de nationaliteit van een derde land, voorafgaand aan het verblijf in de gastlidstaat 

waar de werknemer betaald werk heeft verricht, naar nationaal recht geen verblijfsrecht had in 

de lidstaat waarvan de werknemer de nationaliteit bezit, van invloed kan zijn op het 

verblijfsrecht van deze persoon. 

 

 28.  Vooraf moet erop worden gewezen dat het recht van personen met de nationaliteit 

van een lidstaat om te verblijven op het grondgebied van een andere lidstaat zonder aldaar 

betaald of onbetaald werk te verrichten, niet onvoorwaardelijk is. Krachtens artikel 18, lid 1, 

EG wordt het recht om op het grondgebied van de lidstaten te verblijven, aan iedere burger 

van de Unie slechts verleend onder voorbehoud van de beperkingen en voorwaarden die in het 

EG-Verdrag en de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld (zie in die zin arresten 

van 7 september 2004, Trojani, C-456/02, Jurispr. blz. I-7573, punten 31 en 32, en 19 oktober 

2004, Zhu en Chen, C-200/02, Jurispr. blz. I-9925, punt 26). 

 



141 

 

 29.  Een van die beperkingen en voorwaarden is blijkens artikel 1, lid 1, eerste alinea, van 

richtlijn 90/364 dat de lidstaten van economisch niet-actieve burgers van de Unie die in 

aanmerking willen komen voor het recht om op hun grondgebied te verblijven, kunnen eisen 

dat zij voor zichzelf en hun familieleden een ziektekostenverzekering hebben die alle risico’s 

in de gastlidstaat dekt en over toereikende bestaansmiddelen beschikken om te voorkomen dat 

zij tijdens hun verblijf ten laste van de bijstandsregeling van de gastlidstaat komen. 

 

 30.  Het verblijfsrecht waarover de gezinsleden van een economisch niet-actieve burger 

van de Unie uit hoofde van artikel 1, lid 2, van richtlijn 90/364 beschikken, is gekoppeld aan 

het verblijfsrecht dat de burger van de Unie bezit krachtens het gemeenschapsrecht. 

 

 […] 

 

 45.  Derhalve moet op vraag 2 en vraag 3, sub b, worden geantwoord dat, bij de terugkeer 

van een werknemer naar de lidstaat waarvan hij de nationaliteit bezit nadat hij betaald werk 

heeft verricht in een andere lidstaat, een tot het gezin van die werknemer behorende persoon 

met de nationaliteit van een derde land op grond van artikel 10, lid 1, sub a, van verordening 

nr. 1612/68, welke bepaling naar analogie wordt toegepast, een recht van verblijf heeft in de 

lidstaat waarvan de werknemer de nationaliteit bezit, ook indien deze laatste aldaar geen reële 

en daadwerkelijke economische activiteit verricht. Dat een persoon met de nationaliteit van 

een derde land die gezinslid is van een communautaire werknemer, voorafgaand aan het 

verblijf in de lidstaat waar de werknemer betaald werk heeft verricht, naar nationaal recht 

geen verblijfsrecht had in de lidstaat waarvan die werknemer de nationaliteit bezit, is voor de 

beoordeling van het recht van deze persoon op verblijf in laatstgenoemde lidstaat van geen 

belang » (HvJ, 11 december 2007, C-291/05, Eind). 

 

 B.58.5.  Bij zijn arrest Baumbast heeft het Hof van Justitie voorts onderstreept :  

 

 « 82.  Volgens artikel 17, lid 1, EG is eenieder die de nationaliteit van een lidstaat bezit, 

burger van de Unie. De hoedanigheid van burger van de Unie dient de primaire hoedanigheid 

van de onderdanen van de lidstaten te zijn (zie in die zin arrest van 20 september 2001, 

Grzelczyk, C-184/99, Jurispr. blz. I-6193, punt 31).  

 

 83.  Bovendien verlangt het Verdrag betreffende de Europese Unie niet dat de burgers 

van de Unie een beroepsactiviteit in loondienst of als zelfstandige uitoefenen om de rechten te 

genieten waarin het tweede deel van het EG-Verdrag, betreffende het burgerschap van de 

Unie, voorziet. Voorts bevat de tekst van dit Verdrag geen enkele aanwijzing die de conclusie 

rechtvaardigt dat burgers van de Unie die zich in een andere lidstaat hebben gevestigd om 

aldaar een activiteit in loondienst te verrichten, wanneer deze activiteit wordt beëindigd, de 

rechten verliezen die het EG-Verdrag hun op grond van dit burgerschap toekent » (HvJ, 

17 september 2002, C-413/99, Baumbast). 

 

 Het Hof van Justitie heeft bovendien erop gewezen dat, aangezien de « richtlijn 2004/38 

[…] met name tot doel [heeft], ‘ het recht van de burgers van de Unie van vrij verkeer en 

verblijf te vereenvoudigen en te versterken ’, [die laatsten] aan deze richtlijn niet minder 
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rechten mogen ontlenen dan aan de handelingen van afgeleid recht die bij deze richtlijn zijn 

gewijzigd of ingetrokken » (HvJ, 25 juli 2008, C-127/08, Metock, punt 59). 

 

 B.58.6.  Uit die rechtspraak blijkt dat door de daadwerkelijkheid van het recht van vrij 

verkeer, dat aan de burger van de Unie is gewaarborgd bij de artikelen 20 en 21 van het 

VWEU, bij artikel 45 van het Handvest van de grondrechten en bij de richtlijn 2004/38/EG, 

de verplichting is opgelegd dat die laatste, in de lidstaat waarvan hij onderdaan is, ten 

voordele van zijn familieleden met wie hij in een andere lidstaat verbleef, een verblijfsrecht 

kan verkrijgen onder dezelfde voorwaarden als die waaraan het verblijfsrecht van zijn 

familieleden, krachtens het recht van de Europese Unie, in dat gastland was onderworpen. 

 

 De « door het Verdrag geschapen mogelijkheden [mogen] [echter niet ertoe] leiden, dat 

degenen die daarvan profiteren, deze kunnen misbruiken om zich aan de werking van hun 

nationale recht te onttrekken, en […] zij [beletten] de Lid-Staten niet […] om de nodige 

maatregelen te nemen om dergelijke misbruiken te voorkomen » (HvJ, 7 juli 1992 voormeld, 

punt 24; zie ook artikel 35 van de richtlijn 2004/38/EG).  

 

 Een misbruik van het recht van vrij verkeer is het feit van de door het Unierecht geboden 

mogelijkheden te gebruiken « om de bepalingen inzake binnenkomst en verblijf van 

onderdanen van derde landen te omzeilen », ongeacht of het is door het sluiten van 

schijnhuwelijken dan wel door een verblijf binnen het gastland dat niet reëel en daadwerkelijk 

is, maar dat alleen ten doel heeft de nationale regels inzake immigratie te omzeilen (HvJ, 

23 september 2003, C-109/01, Akrich, punten 55-57). 

 

 Bij zijn arrest Levin heeft het Hof geoordeeld :  

 

 « 21.  Uit deze formuleringen blijkt echter slechts het aan het beginsel zelf van het vrije 

verkeer van werknemers inherente vereiste dat op de door het gemeenschapsrecht uit hoofde 

van deze vrijheid toegekende voordelen slechts een beroep kan worden gedaan door personen 

die daadwerkelijk arbeid in loondienst verrichten of die dit serieus wensen te doen. Die 

formuleringen impliceren evenwel niet dat het genot van die vrijheid afhankelijk kan worden 

gesteld van de doeleinden die door een onderdaan van een Lid-Staat worden nagestreefd bij 

het vragen van toegang tot of verblijf op het grondgebied van een andere Lid-Staat, zolang hij 

er arbeid verricht of wenst te verrichten die aan bovenbedoelde criteria voldoet, dat wil 

zeggen reële en daadwerkelijke arbeid in loondienst. 

 



143 

 

 22.  Zodra aan deze voorwaarde is voldaan, zijn de mogelijke bedoelingen waarmee de 

werknemer in de betrokken Lid-Staat werk zoekt, irrelevant en mogen zij niet in aanmerking 

worden genomen » (23 maart 1982, C-53/81). 

 

 Bij zijn arrest Akrich heeft het Hof geoordeeld : 

 

 « 55.  Wat de in punt 24 van het reeds aangehaalde arrest Singh aan de orde gestelde 

vraag inzake misbruik aangaat, moet eraan worden herinnerd dat de mogelijke bedoelingen 

waarmee een werknemer van een lidstaat in een andere lidstaat werk zoekt, irrelevant zijn 

voor zijn recht van toegang tot en verblijf op het grondgebied van laatstgenoemde staat, 

zolang hij er reële en daadwerkelijke arbeid in loondienst verricht of wenst te verrichten 

(arrest van 23 maart 1982, Levin, 53/81, Jurispr. blz. 1035, punt 23). 

 

 56.  Die bedoelingen zijn evenmin relevant voor de beoordeling van de rechtssituatie van 

het echtpaar op het moment van terugkeer naar de lidstaat waarvan de werknemer onderdaan 

is. Een dergelijk gedrag kan geen misbruik in de zin van punt 24 van het arrest Singh, reeds 

aangehaald, opleveren, ook niet indien de echtgenoot op het moment waarop het echtpaar zich 

in een andere lidstaat heeft gevestigd, niet over een verblijfsrecht beschikte in de lidstaat 

waarvan de werknemer onderdaan is » (23 september 2003, C-109/01). 

 

 B.58.7.  Wanneer een burger van de Unie, na een reëel en daadwerkelijk gebruik te 

hebben gemaakt van zijn recht van vrij verkeer, terugkeert naar de lidstaat waarvan hij 

onderdaan is, dienen zijn familieleden in de zin van artikel 2, punt 2), van de 

richtlijn 2004/38/EG, bijgevolg hem te kunnen begeleiden, zelfs indien de familiale band tot 

stand is gekomen door huwelijk, behalve in het geval van een schijnhuwelijk, of door 

gezinshereniging in het gastland. 

 

 Bovendien mogen de voorwaarden die de gezinshereniging van die burger van de Unie in 

België regelen, niet strikter zijn dan die welke, krachtens het Unierecht, in het gastland waren 

opgelegd. 

 

 B.58.8.  In zoverre hij bepaalt dat het recht op gezinshereniging van de Belg die reëel en 

daadwerkelijk zijn recht van vrij verkeer heeft uitgeoefend, aan striktere voorwaarden kan 

worden onderworpen dan die welke, krachtens het recht van de Europese Unie, in zijn 

gastland waren opgelegd, heeft de wetgever afbreuk gedaan aan het daadwerkelijke genot van 

het recht op vrij verkeer van de Belgen die in een gastland hebben verbleven, dat is 

gewaarborgd bij de artikelen 20 en 21 van het VWEU en bij artikel 45 van het Handvest van 

de grondrechten. Dat verschil in behandeling ten aanzien van het daadwerkelijke genot van de 
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rechten die voortvloeien uit de status van burger van de Unie schendt de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet. 

 

 Die discriminatie vindt haar oorsprong echter niet in artikel 40bis van de wet van 

15 december 1980, maar in de ontstentenis van een wetsbepaling die een Belg die reëel en 

daadwerkelijk zijn recht van vrij verkeer heeft uitgeoefend, toelaat in België te verblijven met 

zijn familieleden in de zin van artikel 2, punt 2), van de richtlijn 2004/38/EG die voordien met 

hem in een andere lidstaat van de Europese Unie hebben verbleven, mits is voldaan aan 

voorwaarden die niet strenger zijn dan die welke, krachtens het recht van de Europese Unie, 

door dat gastland waren opgelegd.  

 

 Het komt aan de wetgever toe die leemte aan te vullen. 

 

 B.58.9.  Verscheidene verzoekende partijen zijn van mening dat artikel 40ter van de wet 

van 15 december 1980 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in voorkomend geval 

in samenhang gelezen met de artikelen 8 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van 

de mens en met verscheidene bepalingen van de voormelde richtlijn 2004/38/EG, in zoverre 

het van toepassing is op de familieleden van een Belg die gebruik heeft gemaakt van zijn 

recht van vrij verkeer op het grondgebied van de Europese Unie. 

 

 B.58.10.  Dat middel berust evenwel op een verkeerde premisse. In B.58.8 is immers 

vastgesteld dat de Belg die reëel en daadwerkelijk zijn recht van vrij verkeer heeft 

uitgeoefend, in België moet kunnen verblijven met zijn familieleden, in de zin van artikel 2, 

punt 2), van de richtlijn 2004/38/EG, die voordien met hem in een andere lidstaat hebben 

verbleven, mits is voldaan aan voorwaarden die niet strenger zijn dan die welke, krachtens het 

recht van de Europese Unie, door het gastland waren opgelegd. 

 

 B.58.11.  Onder voorbehoud van de ongrondwettigheid vastgesteld in B.58.8, zijn de 

middelen niet gegrond. 
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 3)  De rechten verbonden aan het burgerschap van de Unie 

 

 B.59.1.  De verzoekende partijen voeren aan dat artikel 40ter van de wet van 

15 december 1980 een schending zou inhouden van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met de artikelen 18, 20 en 21 van het VWEU die betrekking hebben op 

het burgerschap van de Unie, en met verscheidene bepalingen van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie. 

 

 Ze beroepen zich daarbij op recente rechtspraak van het Hof van Justitie, onder meer op 

de arresten van 8 maart 2011 in zake Ruiz Zambrano (C-34/09), van 5 mei 2011 in zake 

McCarthy (C-434/09) en van 15 november 2011 in zake Dereci (C-256/11). Artikel 40ter van 

de wet van 15 december 1980 zou strijdig zijn met de voormelde bepalingen doordat het geen 

rekening zou houden met de aan het Unieburgerschap ontleende rechten inzake 

gezinshereniging. 

 

 B.59.2.  Wat de burgers van de Unie betreft die geen gebruik hebben gemaakt van hun 

recht van vrij verkeer, moet het recht van de Unie, en meer bepaald de bepalingen inzake het 

burgerschap van de Unie, volgens het Hof van Justitie aldus worden uitgelegd dat het zich 

niet ertegen verzet dat een lidstaat een staatsburger van een derde land het verblijf op zijn 

grondgebied ontzegt, terwijl deze staatsburger wil verblijven met een lid van zijn familie dat 

burger van de Unie is, dat verblijft in die lidstaat waarvan het de nationaliteit bezit, en dat 

nimmer gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij verkeer, mits een dergelijke ontzegging 

niet met zich meebrengt dat de burger van de Unie het effectieve genot wordt ontzegd van de 

belangrijkste aan de status van burger van de Unie ontleende rechten (HvJ, 8 maart 2011, 

C-34/09, Ruiz Zambrano, punt 42; 5 mei 2011, C-434/09, McCarthy, punt 47; 15 november 

2011, C-256/11, Dereci, punt 74). 

 

 B.59.3.  Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat inzake gezinshereniging slechts in 

uitzonderlijke gevallen een beroep kan worden gedaan op het burgerschap van de Unie : 

 

 « 66.  Hieruit volgt dat het criterium van de ontzegging van het effectieve genot van [de] 

belangrijkste aan de status van burger van de Unie ontleende rechten, betrekking heeft op 

gevallen die erdoor gekenmerkt worden dat de burger van de Unie feitelijk wordt verplicht 

om het grondgebied van niet alleen de lidstaat waarvan hij staatsburger is, maar ook dat van 

de Unie als geheel te verlaten. 
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 67.  Dit is dus een criterium van zeer bijzondere aard dat ziet op gevallen waarin, 

ondanks dat het secundaire recht inzake het verblijfsrecht van staatsburgers van derde landen 

niet van toepassing is, uitzonderlijk geen verblijfsrecht kan worden ontzegd aan een 

staatsburger van een derde land die lid is van de familie van een staatsburger van een lidstaat, 

omdat anders de nuttige werking zou worden ontnomen aan het burgerschap van de Unie dat 

deze laatste staatsburger toekomt.  

 

 68.  Het enkele feit dat het voor een staatsburger van een lidstaat misschien wenselijk is, 

om economische redenen of om de eenheid van de familie op het grondgebied van de Unie te 

bewaren, dat de leden van zijn familie, die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten, bij 

hem op het grondgebied van de Unie verblijven, volstaat bijgevolg op zich niet om aan te 

nemen dat de burger van de Unie verplicht zal worden om het grondgebied van de Unie te 

verlaten indien een dergelijk recht niet wordt toegekend » (HvJ, 15 november 2011, 

C-256/11, Dereci). 

 

 B.59.4.  Uit het bovenstaande volgt dat slechts uitzonderlijk, in de zeer bijzondere situatie 

dat een burger van de Unie, ten gevolge van nationale maatregelen die zijn familieleden het 

recht op gezinshereniging ontzeggen, zou worden verplicht om niet alleen het grondgebied 

van de lidstaat waarvan hij staatsburger is, maar ook dat van de Unie als geheel te verlaten, 

afbreuk wordt gedaan aan de essentie van de rechten die hij aan het Unierecht ontleent en zijn 

familieleden zich op die rechten zouden kunnen beroepen om zich bij de burger van de Unie 

op het grondgebied van een lidstaat te voegen. 

 

 B.59.5.  De beantwoording van de vraag of die situatie zich voordoet, vergt volgens de 

rechtspraak van het Hof van Justitie een beoordeling van de feitelijke omstandigheden van elk 

concreet geval, waarbij alle omstandigheden van de zaak moeten worden onderzocht (HvJ, 

6 december 2012, C-356/11 en C-357/11, O. en S., punten 47-56). Het is voor de wetgever 

niet mogelijk bij de totstandkoming van abstracte normen op algemene wijze te anticiperen op 

al die feitelijke omstandigheden. 

 

 B.59.6.  Door in artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 de gezinshereniging van 

minderjarige Belgen met hun beide ouders toe te laten zonder haar aan bijkomende 

voorwaarden te onderwerpen, houdt de wetgever, overeenkomstig de recente rechtspraak van 

het Hof van Justitie, rekening met de bijzondere band van afhankelijkheid tussen jonge 

kinderen en hun ouders (HvJ, 8 maart 2011, C-34/09, Ruiz Zambrano, punten 43 en 45; 

15 november 2011, C-256/11, Dereci, punten 65 en 67; 6 december 2012, C-356/11 en 

C-357/11, O. en S., punt 56). 
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 B.59.7.  Indien uit de feitelijke omstandigheden van een concreet geval zou blijken dat de 

weigering om aan een van zijn familieleden een verblijfsrecht te verlenen in het kader van de 

gezinshereniging, ertoe zou leiden een Belg het genot te ontzeggen van de voornaamste door 

zijn status van burger van de Unie verleende rechten, doordat hij de facto ertoe zou worden 

verplicht het grondgebied van de Europese Unie te verlaten, zou de bepaling krachtens welke 

een dergelijk recht op gezinshereniging zou worden geweigerd, buiten toepassing dienen te 

worden gelaten. 

 

 B.59.8.  Rekening houdend met hetgeen in B.59.7 is vermeld, zijn de middelen niet 

gegrond in zoverre zij een schending aanvoeren van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 

in samenhang gelezen met de onder B.59.1 vermelde bepalingen van het Europees Unierecht. 

 

 

 4)  Het verschil in behandeling tussen Belgen onderling en hun familieleden 

 

 B.60.1.  De verzoekende partijen betogen dat artikel 40ter van de wet van 15 december 

1980 binnen de categorie van Belgen en hun familieleden een niet-verantwoord onderscheid 

zou maken naargelang de Belgische gezinshereniger al dan niet van buitenlandse afkomst is. 

Aldus zou die bepaling een onderscheid maken op grond van de nationale herkomst en een 

schending inhouden van de artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet, al dan niet in samenhang 

gelezen met artikel 3 van het Vierde Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens, met artikel 1 van het Twaalfde Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens, met de artikelen 1, lid 1, en 2, lid 1, onder a), van het Internationaal 

Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie en met de artikelen 5, 

12, lid 4, en 26 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. 

 

 B.60.2.  Volgens de bewoordingen van artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 is 

die bepaling op dezelfde wijze van toepassing op alle familieleden van een Belgische 

onderdaan die een verblijfstitel willen verkrijgen in het kader van gezinshereniging, ongeacht 

de wijze waarop de gezinshereniger de Belgische nationaliteit heeft verworven. Het door de 

verzoekende partijen aangeklaagde verschil in behandeling hangt niet samen met de nationale 

herkomst van de gezinshereniger, maar met de nationaliteit van de familieleden die een 

verblijfstitel willen verkrijgen. Indien de familieleden van een Belgische onderdaan 

vreemdeling zijn, kan hun situatie in het kader van immigratiewetgeving niet worden 
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vergeleken met de situatie van een familielid dat Belg is en wiens recht van toegang tot en 

verblijf op het grondgebied niet van voorwaarden afhankelijk kan worden gesteld. 

 

 B.60.3.  De bestreden bepaling is niet strijdig met artikel 3 van het Vierde Protocol bij het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens, noch met artikel 12, lid 4, van het 

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. Die verdragsbepalingen 

waarborgen het verbod van uitzetting en het recht op toegang tot het grondgebied voor de 

eigen onderdanen en verzetten zich niet ertegen dat een Staat de toegang tot zijn grondgebied 

aan vreemdelingen weigert of aan voorwaarden onderwerpt. 

 

 B.61.1.  De verzoekende partijen voeren ten slotte nog aan dat artikel 40ter van de wet 

van 15 december 1980, in zoverre het wordt toegepast op de familieleden van een Turkse 

werknemer die naast de Turkse nationaliteit ook de Belgische nationaliteit heeft verkregen, 

strijdig zou zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met 

artikel 13 van het besluit nr. 1/80 van de Associatieraad van 19 september 1980 « betreffende 

de ontwikkeling van de Associatie die tot stand is gebracht bij de overeenkomst tussen de 

Europese Economische Gemeenschap en Turkije, die op 12 september 1963 te Ankara is 

ondertekend door de Republiek Turkije enerzijds en de lidstaten van de EEG en de 

Gemeenschap anderzijds, en die namens laatstgenoemde is gesloten, goedgekeurd en 

bevestigd bij besluit 64/732/EEG van de Raad van 23 december 1963 » (hierna 

respectievelijk : « besluit nr. 1/80 » en « Associatieovereenkomst »), en met artikel 41, lid 1, 

van het Aanvullend Protocol dat op 23 november 1970 te Brussel is ondertekend en namens 

de Gemeenschap is gesloten, goedgekeurd en bevestigd bij verordening (EEG) nr. 2760/72 

van de Raad van 19 december 1972 (hierna : « Aanvullend Protocol »). 

 

 B.61.2.  De Associatieovereenkomst, het besluit nr. 1/80 en het Aanvullend Protocol 

hebben tot doel de economische betrekkingen tussen de overeenkomstsluitende partijen te 

bevorderen door geleidelijk het vrije verkeer van werknemers tot stand te brengen en door de 

beperkingen van de vrijheid van vestiging en van het vrij verrichten van diensten op te heffen. 
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 B.61.3.  Artikel 13 van het besluit nr. 1/80 bepaalt : 

 

 « De lidstaten van de Gemeenschap en Turkije mogen geen nieuwe beperkingen invoeren 

met betrekking tot de toegang tot de werkgelegenheid van werknemers en hun gezinsleden 

wier verblijf en arbeid op hun onderscheiden grondgebied legaal zijn ». 

 

 B.61.4.  Artikel 41, lid 1, van het Aanvullend Protocol luidt : 

 

 « De overeenkomstsluitende partijen voeren onderling geen nieuwe beperkingen in met 

betrekking tot de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten ». 

 

 B.61.5.  De vermelde bepalingen zijn standstill-clausules die de invoering verbieden van 

nieuwe maatregelen die tot doel of tot gevolg zouden hebben dat de uitoefening door een 

Turkse onderdaan van de economische vrijheden op het nationale grondgebied wordt 

onderworpen aan strengere voorwaarden dan die welke golden bij de inwerkingtreding van 

het besluit nr. 1/80 (HvJ, 19 februari 2009, C-228/06, Soysal en Savatli, punt 47; 15 november 

2011, C-256/11, Dereci, punt 88) of van het Aanvullend Protocol in de betrokken lidstaat 

(HvJ, 17 september 2009, C-242/06, Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, 

punt 63). 

 

 Volgens de verzoekende partijen zou het bestreden artikel 40ter van de wet van 

15 december 1980, in zoverre het ook van toepassing is op de familieleden van een Belgische 

onderdaan die tevens de Turkse nationaliteit heeft, afbreuk doen aan de voormelde standstill-

bepalingen. Ze zetten evenwel niet uiteen op welk onderdeel van de bestreden bepaling hun 

kritiek betrekking heeft, noch in welk opzicht deze ten aanzien van de bedoelde Turkse 

onderdanen een achteruitgang zou betekenen bij de uitoefening van de bedoelde economische 

vrijheden, in vergelijking met de voorwaarden die in dat verband van toepassing waren op het 

ogenblik dat het voormelde besluit nr. 1/80 of het Aanvullend Protocol in België in werking 

zijn getreden. 

 

 B.62.  De middelen zijn niet gegrond. 
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 5)  Het verschil in behandeling tussen een Belg en zijn familieleden en een onderdaan 

van een derde Staat en zijn familieleden 

 

 B.63.1.  De verzoekende partijen voeren aan dat artikel 40ter, derde lid, van de wet van 

15 december 1980 een schending inhoudt van de artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet, al 

dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 8 en 14 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens en met artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 

politieke rechten, doordat het als voorwaarde stelt dat, wanneer de echtgenoot van een Belg of 

de partner met wie een geregistreerd partnerschap werd gesloten dat als gelijkwaardig met het 

huwelijk in België wordt beschouwd, een toelating tot verblijf wil verkrijgen, de beide 

echtgenoten ouder moeten zijn dan eenentwintig jaar. Zij verwijten de bestreden bepaling dat 

zij niet in een uitzondering voorzien op de leeftijdsvereiste, zoals in de gevallen bedoeld in 

artikel 10, § 1, eerste lid, 4 en 5°, van de wet van 15 december 1980, bij gezinshereniging met 

onderdanen van een derde Staat. 

 

 In zoverre de bestreden bepaling de situatie van echtgenoten beoogt of van een 

partnerschap dat gelijkwaardig is met het huwelijk, kan die situatie enkel worden vergeleken 

met die welke is bedoeld in artikel 10, § 1, eerste lid, 4°. Die bepaling voorziet in een 

leeftijdsvoorwaarde van eenentwintig jaar wanneer de gezinshereniger een onderdaan is van 

een derde Staat, doch die leeftijd kan worden teruggebracht tot achttien jaar wanneer het 

huwelijk of het partnerschap reeds bestond vóór de gezinshereniger naar België kwam. 

Tussen de situatie bedoeld in de bestreden bepaling en die bedoeld in artikel 10, § 1, eerste 

lid, 4°, bestaat een objectief en pertinent onderscheid, nu het in het eerste geval in de regel 

gaat om nieuwe gezinsvorming, terwijl in het laatste geval de hereniging van personen met 

een familiale band die reeds bestond vooraleer de gezinshereniger naar België kwam. De 

wetgever kon aannemen dat in het eerste geval de kans op schijnhuwelijken en schijnrelaties 

met de enkele bedoeling een verblijfsrecht te verkrijgen groter was. De leeftijdsvereiste van 

eenentwintig jaar voor echtgenoten en partners kan in het kader van gezinshereniging niet als 

onevenredig worden beschouwd. 

 

 B.63.2.  Het middel is niet gegrond. 
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 B.64.1.  De verzoekende partijen voeren voorts aan dat artikel 40ter van de wet van 

15 december 1980 een schending inhoudt van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat 

inzake de vereiste bestaansmiddelen de minderjarige kinderen van een Belg minder gunstig 

zouden worden behandeld dan de kinderen van een onderdaan van een derde Staat, zoals 

bedoeld in artikel 10, § 2, derde lid, van de voormelde wet, en doordat de gezinsleden van een 

Belg minder gunstig zouden worden behandeld dan de gezinsleden van een erkende 

vluchteling, zoals bedoeld in artikel 10, § 2, vijfde lid, van diezelfde wet. 

 

 B.64.2.  Krachtens artikel 10, § 2, van de wet van 15 december 1980 moet de 

vreemdeling die een verblijfstitel wil verkrijgen in het kader van gezinshereniging, aantonen 

dat de vreemdeling die wordt vervoegd, over stabiele, toereikende en regelmatige 

bestaansmiddelen beschikt om zichzelf en zijn familieleden te onderhouden en om te 

vermijden dat ze ten laste vallen van de openbare overheden. Die voorwaarde geldt volgens 

artikel 10, § 2, derde lid, evenwel niet wanneer de gezinshereniger die over een verblijfstitel 

van onbeperkte duur beschikt, zich enkel laat vervoegen door de minderjarige kinderen 

bedoeld in die bepaling. 

 

 B.64.3.  Het staat aan de wetgever te oordelen of in behartenswaardige gevallen in een 

uitzondering moet worden voorzien op de vereiste dat de gezinshereniger over de nodige 

bestaansmiddelen moet beschikken indien zijn familieleden een verblijfstitel in het kader van 

gezinshereniging willen verkrijgen. Om de redenen uiteengezet onder B.18.5, vermocht de 

wetgever daarbij een onderscheid te maken naargelang de gezinshereniger over een 

verblijfstitel van beperkte dan wel van onbeperkte duur beschikt. 

 

 B.64.4.  Er is evenwel geen redelijke verantwoording voor het feit dat artikel 10, § 2, 

derde lid, van de wet van 15 december 1980 in een uitzondering op de vereiste inzake 

bestaansmiddelen voorziet wanneer de gezinshereniger een onderdaan van een derde Staat is 

die enkel zijn minderjarige kinderen of die van zijn echtgenoot of partner zoals bedoeld in 

artikel 10, § 1, eerste lid, 4°, bij zich wil voegen, terwijl artikel 40ter van die wet niet in een 

dergelijke uitzondering voorziet wanneer de gezinshereniger een Belg is en over een 

onvoorwaardelijk verblijfsrecht beschikt. 

 

 B.64.5.  Aldus schendt de laatst vermelde bepaling de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet. De vastgestelde ongrondwettigheid vindt haar oorsprong in een leemte in de 
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bestreden bepaling die slechts kan worden verholpen door een wetgevend optreden. In 

afwachting van dat wetgevend optreden komt het aan de autoriteiten die ermee zijn belast de 

gezinshereniging toe te staan of de voorwaarden te controleren waaronder zij is toegestaan, 

toe om die hereniging toe te laten, wanneer de gezinshereniger een Belg is, onder dezelfde 

voorwaarden als die welke zijn bedoeld in artikel 10, § 2, derde lid, van de wet van 

15 december 1980. 

 

 B.64.6.  Het bezwaar van de verzoekende partijen is daarentegen niet gegrond in zoverre 

de bestreden bepaling niet in een uitzondering voorziet zoals die welke is bedoeld in 

artikel 10, § 2, vijfde lid, van de wet van 15 december 1980, nu de bijzondere situatie van de 

vluchtelingen die in die bepaling wordt beoogd, niet kan worden vergeleken met de situatie 

waarin de gezinshereniger een Belg is. Hun bezwaar is evenmin gegrond in zoverre wordt 

aangevoerd dat er een onderscheid zou bestaan in de wijze waarop de oorsprong van de 

bestaansmiddelen van de gezinshereniger in aanmerking zou worden genomen, naargelang 

deze een onderdaan van een derde Staat, dan wel een Belg is, nu de artikelen 10, § 2, en 40ter, 

tweede lid, van de wet van 15 december 1980 op dit punt in identieke bewoordingen zijn 

gesteld. 

 

 B.64.7.  De verzoekende partijen voeren ten slotte nog aan dat het instellen van een 

inkomensvereiste ten aanzien van de gezinshereniger die zijn echtgenoot bij zich wil voegen, 

afbreuk zou doen aan het recht op de bescherming van het gezinsleven en aan het recht om te 

huwen. Aldus zou artikel 40ter, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 strijdig zijn met 

de artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de 

artikelen 8, 12 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 23 

van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. 

 

 B.64.8.  Volgens een vaststaand beginsel van internationaal recht zijn Staten bevoegd om 

de toegang van vreemdelingen tot hun grondgebied te regelen. Zoals uiteengezet in B.6.6,  

erkent artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens niet het recht van een 

vreemdeling om in een bepaald land te verblijven en houdt het niet de verplichting in voor de 

verdragspartijen om rekening te houden met de keuze van een echtpaar om in een welbepaald 

land te wonen. De bestreden inkomensvereiste beoogt te vermijden dat vreemdelingen die een 

verblijfsrecht willen verkrijgen in het kader van gezinshereniging, ten laste vallen van de 



153 

 

overheid en streeft een legitieme doelstelling na. Om de redenen uiteengezet onder B.52, kan 

de bestreden maatregel daarmee niet als onevenredig worden beschouwd. 

 

 B.65.  Onder voorbehoud van wat is gesteld in B.64.4 en B.64.5, zijn de middelen niet 

gegrond in zoverre zij gericht zijn tegen de inkomensvereiste die aan de gezinshereniger 

wordt opgelegd in artikel 40ter, tweede lid, van de wet van 15 december 1980. 

 

 

 6)  De toepassing in de tijd van de bestreden bepaling 

 

 B.66.1.  De verzoekende partijen voeren aan dat artikel 40ter van de wet van 

15 december 1980, zoals gewijzigd door artikel 9 van de wet van 8 juli 2011, een schending 

zou inhouden van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen 

met de algemene beginselen van de niet-retroactiviteit van wetten, van het gewettigd 

vertrouwen en van de rechtszekerheid, doordat de bestreden bepaling onmiddellijk van 

toepassing is en niet in een overgangsregeling is voorzien wanneer de aanvraag tot verblijf 

werd ingediend vóór de inwerkingtreding van de wet. Doordat de regeling ten aanzien van de 

gezinshereniging met Belgen in sommige opzichten minder gunstig is dan de voorheen 

geldende wetgeving, zou ook afbreuk worden gedaan aan de standstill-verplichting die zou 

zijn vervat in artikel 22 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 8 van 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 B.66.2.  De wijziging van een wet impliceert noodzakelijkerwijze dat de situatie van 

diegenen die waren onderworpen aan de vroegere wet, verschillend is van de situatie van 

diegenen die zijn onderworpen aan de nieuwe wet. Een dergelijk verschil in behandeling is op 

zich niet strijdig met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. In tegenstelling tot wat de 

verzoekende partijen voorhouden, bevat artikel 22 van de Grondwet geen standstill-

verplichting die de wetgever zou verhinderen om zijn beleid aan te passen wanneer hij dat 

noodzakelijk acht. 

 

 B.66.3.  Indien de wetgever een beleidswijziging noodzakelijk acht, vermag hij te 

oordelen dat die onmiddellijk ingaat en is hij in beginsel niet ertoe gehouden in een 

overgangsregeling te voorzien. De artikelen 10 en 11 van de Grondwet zijn slechts 

geschonden indien de ontstentenis van een overgangsmaatregel tot een verschil in 
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behandeling leidt waarvoor geen redelijke verantwoording bestaat of indien aan het 

vertrouwensbeginsel op buitensporige wijze afbreuk wordt gedaan. Uit de totstandkoming van 

de wet van 8 juli 2011 blijkt dat de wetgever immigratie via gezinshereniging heeft willen 

beperken om de migratiedruk te beheersen en misbruiken heeft willen ontmoedigen. 

Vreemdelingen die een toelating tot verblijf willen verkrijgen, dienen ermee rekening te 

houden dat de immigratiewetgeving van een Staat om redenen van algemeen belang kan 

worden gewijzigd. In die context is de onmiddellijke inwerkingtreding van de wet niet zonder 

redelijke verantwoording. 

 

 B.67.  In zoverre ze betrekking hebben op de toepassing in de tijd van de bestreden 

bepaling, zijn de middelen niet gegrond. 

 

 

 IV.  Wat de voorwaarden tot gezinshereniging betreft op grond van de bilaterale 

akkoorden tussen de Belgische Staat en bepaalde landen 

 

 B.68.1.  De verzoekende partijen vorderen de vernietiging van artikel 15 van de wet van 

8 juli 2011, dat bepaalt : 

 

 « Dit artikel is van toepassing op de tewerkstellingsovereenkomsten met Marokko, 

Turkije, Algerije, Tunesië, Servië, Montenegro, Kroatië, Macedonië en Bosnië-Herzegovina, 

zoals goedgekeurd door de wet van 13 december 1976 houdende goedkeuring van de 

bilaterale akkoorden betreffende de tewerkstelling in België van buitenlandse werknemers. 

 

 De onderdaan van een van de in het eerste lid vermelde landen kan slechts rechten uit de 

overeenkomstige tewerkstellingsovereenkomst putten, voor zover : 

 

 1°  de persoon die vervoegd wordt zijn verblijfsrecht in het Rijk verwierf doordat hij naar 

het Rijk is afgereisd omwille van een tewerkstelling in het kader en onder de voorwaarden 

van die tewerkstellingsovereenkomst, en; 

 

 2°  de afstammingsband, de echtelijke band of het geregistreerd partnerschap reeds 

bestond vóór de persoon die vervoegd wordt, in het Rijk aankwam ». 

 

 B.68.2.  Volgens de verzoekende partijen zou die bepaling strijdig zijn met de 

artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet, doordat de bestreden bepaling op eenzijdige wijze 

bilaterale akkoorden gesloten tussen de Belgische Staat en de vermelde landen zou wijzigen. 
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 B.68.3.  Uit de totstandkoming van de bestreden bepaling blijkt dat de wetgever niet heeft 

beoogd beperkingen aan te brengen aan de rechten die buitenlandse werknemers en hun 

gezinsleden aan de vermelde internationale akkoorden ontlenen, waartoe hij overigens ook 

niet eenzijdig bevoegd zou zijn. 

 

 B.68.4.  De wetgever heeft het toepassingsgebied willen verduidelijken van, enerzijds, de 

algemene regeling inzake gezinshereniging met een onderdaan van een derde Staat, zoals die 

is vervat in de artikelen 10 en volgende van de wet van 15 december 1980, en, anderzijds, de 

afwijkende regeling die geldt op grond van bilaterale overeenkomsten met bepaalde landen. 

Omdat zou zijn gebleken dat de bedoelde akkoorden in de praktijk soms soepeler werden 

toegepast dan datgene waarin is voorzien, heeft de wetgever de interpretatie bevestigd van de 

vermelde akkoorden, zoals deze blijkt uit de parlementaire bespreking bij hun totstandkoming 

en uit de rechtspraak (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-0443/017, pp. 6-9, en 

DOC 53-0443/018, pp. 210-212). Aldus begrepen, beoogt de bestreden bepaling niet de 

inhoud van de voormelde akkoorden te wijzigen. 

 

 B.69.  Onder voorbehoud van die interpretatie, vermeld in B.68.4, is het middel niet 

gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 -  vernietigt : 

 

 .  artikel 40bis, § 2, eerste lid, 2°, c), van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, 

gewijzigd bij de wet van 8 juli 2011, in zoverre het niet bepaalt dat dezelfde uitzondering op 

de leeftijdsvereiste als die waarin is voorzien in artikel 10, § 1, eerste lid, 5°, van de wet van 

15 december 1980 van toepassing is op de gezinshereniging van een burger van de Europese 

Unie en zijn partner; 

 

 .  artikel 40bis, § 2, tweede lid, van de wet van 15 december 1980, in zoverre het niet 

voorziet in enige procedure op grond waarvan de niet onder de definitie van artikel 2, punt 2), 

van de richtlijn 2004/38/EG vallende familieleden van een burger van de Unie die zijn 

bedoeld in artikel 3, lid 2, onder a), van dezelfde richtlijn, een beslissing aangaande hun 

aanvraag tot gezinshereniging met een burger van de Unie kunnen verkrijgen die op een 

onderzoek van hun persoonlijke situatie is gebaseerd en, in geval van weigering, is 

gemotiveerd; 

 

 .  artikel 40ter, tweede lid, van de wet van 15 december 1980, in zoverre het niet voorziet 

in een uitzondering op de voorwaarde inzake bestaansmiddelen wanneer de gezinshereniger 

een Belg is en zich enkel laat vervoegen door zijn minderjarige kinderen of die van zijn 

echtgenoot of die van zijn partner, wanneer dat partnerschap als gelijkwaardig met het 

huwelijk in België wordt beschouwd; 

 

 -  verwerpt de beroepen voor het overige, 

 

 .  onder voorbehoud van de ongrondwettigheid vastgesteld in B.58.8; 
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 .  onder voorbehoud van de interpretaties vermeld in B.7.5, B.8.3.2, B.13.3.1, B.15.6, 

B.16.4, B.17.6.4, B.19.3, B.21.4, B.28.6, B.31.2, B.34.5, B.36.8, B.55.3 en B.68.4; 

 

 .  rekening houdend met hetgeen is gezegd in B.59.7. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 26 september 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux R. Henneuse 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5389 

 
 

Arrest nr. 122/2013 
van 26 september 2013 

 
 

 

A R R E S T 
___________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 3, 3°, tweede streepje, van de wet van 26 mei 

2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, gesteld door het Arbeidshof te 

Antwerpen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en J. Spreutels, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, 

P. Nihoul en F. Daoût, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter R. Henneuse, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 17 april 2012 in zake Souliman Ennasiri en Nassiba El Hatri tegen het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Antwerpen, waarvan de expeditie ter 
griffie van het Hof is ingekomen op 25 april 2012, heeft het Arbeidshof te Antwerpen de 
volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 3, 3°, tweede streepje van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht 
op maatschappelijke integratie de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in de interpretatie dat 
er voor de partner die geen EU-onderdaan is en enkel ingeschreven is in het 
vreemdelingenregister en die een EU-onderdaan begeleidt of komt vervoegen geen beletsel is 
voor het verkrijgen van het recht op een leefloon, terwijl er voor de partner die geen EU-
onderdaan is en enkel ingeschreven is in het vreemdelingenregister en die een persoon met de 
Belgische nationaliteit komt vervoegen, er wel een beletsel is voor het verkrijgen van dat 
recht op een leefloon ? ». 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 13 maart 2013 :  
 
 -  is verschenen : Mr. V. De Schepper, tevens loco Mr. J.-Fr. De Bock, advocaten bij de 
balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en J. Spreutels verslag uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Het geschil voor het Arbeidshof te Antwerpen betreft het recht op maatschappelijke integratie van een 
gehuwd koppel, waarvan de vrouw de Belgische nationaliteit heeft en de man, die na het huwelijk naar België is 
gekomen, de Marokkaanse nationaliteit heeft. Het geschil heeft betrekking op een periode van vier maanden, van 
19 juli 2010 (datum van de aanvraag) tot 18 november 2010 (waarna zij over een eigen inkomen beschikten). 
 
 Nadat het Bijzonder Comité van het OCMW de aanvraag heeft verworpen en de arbeidsrechtbank die 
beslissing heeft bevestigd, dienen de echtgenoten een verzoekschrift tot hoger beroep in. Het Arbeidshof stelt 
vast dat de vrouw aan alle wettelijke voorwaarden voldoet en derhalve recht heeft op een leefloon als 
samenwonende voor de betwiste periode. Wat de man betreft, is het Arbeidshof van oordeel dat hij eveneens 
recht zou hebben op een leefloon indien hij zich niet als echtgenoot bij een Belg (artikel 3, 3°, eerste streepje, 
van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie), maar bij een burger van de 
Europese Unie die een verblijfsrecht voor meer dan drie maanden geniet overeenkomstig de bepalingen van de 
Vreemdelingenwet (artikel 3, 3°, tweede streepje, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 
maatschappelijke integratie) had gevoegd. 
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 De vermelding dat Belgen recht hebben op een leefloon (eerste streepje) zou volgens het Arbeidshof geen 
zin hebben indien de Belgen ook als EU-onderdanen zouden worden beschouwd (tweede streepje). Het is echter 
enkel bij die laatste categorie dat ook de familieleden die hen begeleiden of zich bij hen voegen (voor zover zij 
een verblijfsrecht voor meer dan drie maanden genieten overeenkomstig de bepalingen van de 
Vreemdelingenwet) als rechthebbenden op maatschappelijke integratie worden vermeld. Alvorens uitspraak te 
doen, wenst het Arbeidshof van het Hof te vernemen of het daaruit voortvloeiende verschil in behandeling de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt. In casu heeft de echtgenote geen gebruik gemaakt van haar recht 
van vrij verkeer overeenkomstig de Europese wetgeving. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  Volgens de Ministerraad steunt de prejudiciële vraag op een verkeerde interpretatie van de in het 
geding zijnde bepaling. De verwijzende rechter gaat er immers van uit dat de partner van een Belg geen recht 
heeft op leefloon. Uit artikel 14 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie 
volgt evenwel dat het bedrag van het leefloon van een persoon die een andere persoon ten laste heeft, 
bijvoorbeeld omdat die laatste geen recht heeft op maatschappelijke integratie, zal worden berekend rekening 
houdend met die persoon ten laste. Aangezien het leefloon van de Belgische partner aldus wordt aangepast, zou 
er in feite geen sprake zijn van een schending van het gelijkheidsbeginsel. 
 
 A.2.  Volgens de Ministerraad beoogt de voormelde wet iedereen in staat te stellen om deel uit te maken 
van de maatschappij. Op grond van zijn discretionaire bevoegdheid kan de wetgever op autonome wijze 
maatregelen nemen om het vooropgestelde doel te bereiken. Hij heeft zes algemene, cumulatieve, verplichte en 
objectieve voorwaarden bepaald waaraan elkeen dient te voldoen om recht te hebben op maatschappelijke 
integratie. Die voorwaarden hebben betrekking op de nationaliteit, de verblijfplaats, de leeftijd, de ontstentenis 
van bestaansmiddelen, de werkbereidheid en de uitputting van sociale rechten. Daaraan worden in sommige 
gevallen nog bijzondere voorwaarden toegevoegd. Er zou derhalve sprake zijn van een objectief criterium van 
onderscheid tussen de personen die recht hebben op maatschappelijke integratie en diegenen die daarop geen 
aanspraak kunnen maken. 
 
 Het verschil in behandeling is naar het oordeel van de Ministerraad tevens pertinent ten aanzien van het 
nagestreefde doel. Wanneer maatschappelijke integratie aan iedereen, zonder enig objectief en pertinent 
onderscheid, wordt toegekend, zou het systeem zichzelf ondergraven. Bovendien rust er geen algehele 
verplichting op de overheid om aan iedereen zonder meer tewerkstelling, leefloon of een geïndividualiseerd 
project voor maatschappelijke integratie toe te kennen. Personen met een vreemde nationaliteit die noch staatloos 
zijn, noch tot erkend vluchteling zijn verklaard, noch in het bevolkingsregister zijn ingeschreven, hebben in 
principe geen recht op maatschappelijke integratie maar kunnen maatschappelijke dienstverlening genieten. De 
Ministerraad verwijst in dat verband naar de arresten nrs. 75/2003 en 92/2004 van het Hof. 
 
 A.3.  De Ministerraad merkt ten slotte op dat de in het geding zijnde bepaling een omzetting vormt van de 
verblijfsrichtlijn, waarin wordt bepaald dat elke unieburger, alsmede een familielid dat niet over de nationaliteit 
van een lidstaat beschikt, die op basis van de richtlijn op het grondgebied van het gastland verblijft, dezelfde 
behandeling als de onderdanen van het gastland dient te genieten. Uit het toepassingsgebied van de richtlijn en 
uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt dat het Unierecht niet van toepassing is op activiteiten of 
personen die geen aanknopingspunt hebben met een van de situaties waarop het Unierecht toeziet en waarvan 
alle relevante elementen geheel in de interne sfeer van een enkele lidstaat liggen. Een Belgische burger die geen 
gebruik heeft gemaakt van de vrijheid van verkeer, valt derhalve niet onder het toepassingsgebied van de 
verblijfsrichtlijn, zodat een familielid dat geen EU-onderdaan is en dat zich bij hem voegt daaruit geen recht op 
maatschappelijke integratie kan afleiden. 
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- B - 

 

 B.1.  De wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie heft de 

wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum op (artikel 54), 

vervangt dat recht door het recht op maatschappelijke integratie en belast de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn ermee dat recht te verzekeren (artikel 2). Zij stelt de 

voorwaarden van dat recht vast (artikelen 3, 4, 11, 12 en 13), alsook de uitvoering van het 

recht op maatschappelijke integratie door tewerkstelling voor de personen jonger dan 25 jaar 

(artikelen 6 tot 10), het bedrag van het leefloon volgens de gezinssituatie van de verschillende 

categorieën van rechthebbenden (artikelen 14, 15 en 16), de procedure voor de toekenning 

van het recht op maatschappelijke integratie en de terugvordering van het leefloon 

(artikelen 17 tot 29), de sancties (artikelen 30 en 31) en de financiering van het leefloon 

(artikelen 32 tot 47). 

 

 B.2.  Artikel 3 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke 

integratie bepaalt : 

 

 « Om het recht op maatschappelijke integratie te kunnen genieten, moet de persoon 
tegelijkertijd en onverminderd de bijzondere voorwaarden die bij deze wet worden gesteld : 
 
 1°  zijn werkelijke verblijfplaats in België hebben in de door de Koning te bepalen zin; 
 
 2°  meerderjarig zijn of hiermee gelijkgesteld zijn overeenkomstig de bepalingen van 
deze wet; 
 
 3°  behoren tot één van de volgende categorieën van personen : 
 
 -  hetzij de Belgische nationaliteit bezitten; 
 
 -  hetzij als burger van de Europese Unie, of als lid van zijn familie die hem begeleidt of 
zich bij hem voegt, genieten van een verblijfsrecht voor meer dan drie maanden, 
overeenkomstig de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Deze categorie van personen 
geniet pas na de eerste drie maanden van dit verblijf het recht op maatschappelijke integratie; 
 
 -  hetzij als vreemdeling ingeschreven zijn in het bevolkingsregister; 
 
 -  hetzij staatloos zijn en onder de toepassing vallen van het Verdrag betreffende de status 
van staatlozen, ondertekend te New-York op 28 september 1954 en goedgekeurd bij de wet 
van 12 mei 1960; 
 



5 
 

 -  hetzij vluchteling zijn in de zin van artikel 49 van de wet van 15 december 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen; 
 
 4°  niet over toereikende bestaansmiddelen beschikken, noch er aanspraak kunnen op 
maken, noch in staat zijn deze hetzij door eigen inspanningen, hetzij op een andere manier te 
verwerven. Het centrum berekent de bestaansmiddelen van de persoon overeenkomstig de 
bepalingen van titel II, hoofdstuk II; 
 
 5°  werkbereid zijn, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is; 
 
 6°  zijn rechten laten gelden op uitkeringen die hij kan genieten krachtens de Belgische of 
buitenlandse sociale wetgeving ». 
 

 B.3.  In het geding is meer bepaald het tweede streepje van artikel 3, 3°, in de 

interpretatie dat het enkel de niet-Belgische burgers van de Europese Unie beoogt. Het eerste 

streepje zou volgens de verwijzende rechter immers geen zin hebben indien het tweede 

streepje ook de Belgische burgers zou beogen. 

 

 Het tweede streepje vermeldt echter niet alleen de burger van de Unie, maar ook de 

persoon die, als lid van zijn familie die hem begeleidt of zich bij hem voegt, een verblijfsrecht 

voor meer dan drie maanden geniet, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen. Het eerste streepje bevat geen gelijksoortige toevoeging. 

 

 Het verschil in behandeling van twee categorieën van vreemdelingen, naargelang zij zich 

bij een Belgische of een niet-Belgische burger van de Unie voegen, vormt het onderwerp van 

de prejudiciële vraag. Het Hof beperkt zijn onderzoek tot de hypothese waarin de Belgische 

burger geen gebruik heeft gemaakt van het recht van vrij verkeer overeenkomstig de Europese 

wetgeving. 

 

 B.4.  Het tweede streepje van artikel 3, 3°, luidde oorspronkelijk als volgt : 

 

 « -  hetzij het voordeel genieten van de toepassing van de verordening (E.E.G.) 
nr. 1612/68 van 15 oktober 1968 van de Raad van de Europese Gemeenschappen, betreffende 
het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap; ». 
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 B.5.  Bij het arrest nr. 5/2004 van 14 januari 2004 heeft het Hof die bepaling vernietigd, 

in zoverre het de vreemdelingen die onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie en 

effectief en op regelmatige wijze op het grondgebied verblijven, maar die de toepassing van 

de verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije 

verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap niet genieten, van het toepassingsgebied 

van de wet uitsluit. 

 

 B.6.  Bij artikel 80 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) 

heeft de wetgever een nieuw artikel 3, 3°, tweede streepje, ingevoegd, teneinde tegemoet te 

komen aan het voormelde arrest nr. 5/2004 en de bepaling in overeenstemming te brengen 

met de vereisten van het Unierecht : 

 

 « Overwegende bovendien dat de richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied 
van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van 
Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van de Richtlijnen 64/221/EEG, 
68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG 
en 93/96/EEG (PB L 158 van 30 april 2004) momenteel het voorwerp uitmaakt van omzetting 
in ons intern recht. 
 
 Naar aanleiding hiervan is het noodzakelijk de wetgeving betreffende het recht op 
maatschappelijke integratie aan te passen aan het Europese recht. 
 
 Dienovereenkomstig dient het recht op maatschappelijke integratie uitgebreid te worden 
tot de burger van de Europese Unie die geniet van een verblijfsrecht van meer dan drie 
maanden; hetzelfde recht staat ook open voor familieleden die hem begeleiden of zich bij hem 
voegen. 
 
 Het automatische verblijfsrecht dat uit de Richtlijn voortvloeit betekent echter niet dat het 
recht op steunverlening even automatisch is. Uiteraard blijven de algemene voorwaarden tot 
steunverlening van kracht, en dient er geval per geval een voorgaand sociaal onderzoek 
gevoerd te worden. 
 
 Het verblijfsrecht van meer dan drie maanden dient zowel voor de burger van de 
Europese Unie als voor de leden van zijn familie die hem begeleiden of zich bij hem voegen 
gelezen te worden conform de bepalingen van de wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 
 
 Er dient gesignaleerd te worden [dat] deze bepaling een striktere interpretatie met zich 
brengt dan in huidige situatie mogelijk is doordat een verblijf van minimum 3 maanden zal 
vereist worden » (Parl. St., Kamer, 2006-2007, DOC 51-2760/001, p. 65). 
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 Bij artikel 21 van de programmawet van 28 juni 2013 heeft de wetgever aan artikel 3, 3°, 

tweede streepje, de voorwaarde toegevoegd dat de personen van de betrokken categorie pas 

na de eerste drie maanden van hun verblijf het recht op maatschappelijke integratie genieten. 

 

 B.7.  Zoals reeds werd uiteengezet, betreft de prejudiciële vraag geen verschil in 

behandeling tussen vreemdelingen en Belgen, maar een verschil in behandeling tussen twee 

categorieën van vreemdelingen. 

 

 In het geding is derhalve niet het recht op leefloon van de Belgische burger die 

samenwoont met een vreemdeling, maar het recht op leefloon van de vreemdeling die, als lid 

van de familie van de Belgische burger, hem begeleidt of zich bij hem voegt. 

 

 B.8.  Bij het bepalen van zijn beleid in sociaaleconomische aangelegenheden beschikt de 

wetgever over een ruime beoordelingsbevoegdheid. 

 

 Wat het recht op maatschappelijke integratie en inzonderheid het bedrag en de 

toekenningsvoorwaarden van het leefloon betreft, dient de wetgever rekening te houden met 

artikel 23 van de Grondwet, dat eenieder het recht waarborgt een menswaardig leven te 

leiden. 

 

 B.9.  Bovendien, wanneer hij, zoals te dezen, de wetgeving met betrekking tot het recht 

op maatschappelijke integratie wil aanpassen aan het Europees Unierecht, in het bijzonder aan 

de bepalingen van de in B.6 bedoelde richtlijn 2004/38/EG, blijft de wetgever gehouden tot de 

inachtneming van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Wanneer een wetsbepaling een 

verschil in behandeling tussen personen die zich in een analoge situatie bevinden oplegt, kan 

de loutere omstandigheid dat die bepaling het voor de Staat mogelijk maakt zijn internationale 

verbintenissen na te komen, immers niet volstaan om het bekritiseerde verschil in behandeling 

te verantwoorden (zie in die zin EHRM, 6 november 2012, Hode en Abdi t. Verenigd 

Koninkrijk, § 55). 

 

 B.10.1.  Het staat derhalve aan het Hof erop toe te zien dat de regels die de wetgever 

aanneemt wanneer hij het recht van de Europese Unie omzet, niet ertoe leiden verschillen in 

behandeling in het leven te roepen die niet redelijk verantwoord zouden zijn. 
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 B.10.2.  Wanneer de wetgever de voorwaarden voor toekenning van het recht op 

maatschappelijke integratie regelt die van toepassing zijn op categorieën van personen 

waarvan een categorie, in tegenstelling met de andere, onder het Unierecht valt, kan hij echter 

niet ertoe worden gehouden strikt identieke regels in te stellen, gelet op het feit dat de 

richtlijn 2004/38/EG tot doel heeft de verwezenlijking mogelijk te maken van een van de 

fundamentele doelstellingen van de Unie, namelijk dat het vrije verkeer op het grondgebied 

van de lidstaten wordt uitgeoefend onder objectieve voorwaarden van vrijheid en waardigheid 

(overwegingen 2 en 5). 

 

 Het feit dat de wetgever, ten aanzien van een categorie van personen, de regelgeving van 

de Unie omzet, zou het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie niet kunnen schenden om 

de enkele reden dat de wetgever ze niet tevens doet gelden voor een categorie van personen 

die niet aan die regelgeving van de Unie is onderworpen, te dezen de vreemdelingen die zich 

bij een Belgische burger voegen die geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht van vrij 

verkeer en wiens situatie aldus niet het aanknopingspunt met het Unierecht vertoont dat, voor 

de personen bedoeld in artikel 3, 3°, tweede streepje, van de wet van 26 mei 2002, 

onontbeerlijk is om een recht op maatschappelijke integratie op grond van die bepaling te 

verkrijgen. 

 

 Dat verschil in behandeling moet echter redelijk kunnen worden verantwoord om 

bestaanbaar te zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 B.11.  De in het geding zijnde bepaling behandelt de vreemdelingen die zich bij een 

Belgische burger voegen die geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht van vrij verkeer, 

anders dan de vreemdelingen die zich bij een burger van de Unie voegen, bedoeld in artikel 3, 

3°, tweede streepje, van de wet van 26 mei 2002. Dat verschil in behandeling berust op een 

objectief criterium. 

 

 Het Hof dient evenwel nog te onderzoeken of dat verschil in behandeling op een relevant 

criterium is gegrond en of het geen onevenredige gevolgen met zich meebrengt. 

 

 B.12.1.  De relevantie van de maatregel kan worden beoordeeld in het licht van de 

overweging 10 van de voormelde richtlijn 2004/38/EG, die stelt : 
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 « Personen die hun recht van verblijf uitoefenen mogen evenwel tijdens het begin van 
hun verblijfsperiode geen onredelijke belasting vormen voor het socialebijstandsstelsel van 
het gastland. Daarom dient het recht van verblijf van een burger van de Unie en zijn 
familieleden voor perioden van meer dan drie maanden aan bepaalde voorwaarden te zijn 
verbonden ». 
 

 Artikel 14 van dezelfde richtlijn preciseert dat « burgers van de Unie en hun familieleden 

[…] het verblijfsrecht volgens artikel 6 [behouden] zolang zij geen onredelijke belasting 

vormen voor het socialebijstandsstelsel van het gastland ». In zulk een hypothese kan hun 

verblijfsrecht worden ingetrokken. 

 

 B.12.2.  Er kan daarentegen niet worden uitgesloten dat het recht op eerbiediging van het 

gezinsleven, verankerd in artikel 22 van de Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens, aan de overheden de verplichting oplegt om, zelfs in een 

dergelijke situatie, geen einde te maken aan het verblijf van de echtgenoot of partner van de 

Belgische burger die legaal op het Belgische grondgebied verblijft. 

 

 B.12.3.  De mogelijkheid, voor de Belgische overheid, om, met inachtneming van het 

recht van de Europese Unie, een einde te maken aan het verblijf van Europese burgers en van 

hun familieleden wanneer hun aanwezigheid op het grondgebied een onredelijke belasting 

vormt voor het socialebijstandsstelsel - mogelijkheid die niet in eenzelfde mate kan worden 

overwogen voor Belgische burgers en hun familieleden -, is een omstandigheid die toelaat de 

pertinentie van het in het geding zijnde verschil in behandeling te verantwoorden in het licht 

van het doel dat erin bestaat het budgettaire evenwicht van de niet-contributieve regeling van 

het recht op maatschappelijke integratie te waarborgen. 

 

 Ten aanzien van de partner van een Belg striktere voorwaarden van toekenning van de in 

het geding zijnde voordelen opleggen dan ten aanzien van de partner van een niet-Belgische 

Europese burger blijkt dus ten opzichte van die doelstelling een relevante maatregel. 

 

 B.13.  Ten slotte is de in het geding zijnde maatregel niet onevenredig aangezien de 

vreemdelingen die geen recht hebben op een leefloon en die behoeftig zijn of onvoldoende 

middelen van bestaan hebben, krachtens artikel 1 van de organieke wet van 8 juli 1976 

betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn recht hebben op 

maatschappelijke dienstverlening. Die heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een 
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leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Elke persoon heeft in principe 

recht erop, ongeacht de nationaliteit, en dus ook vreemdelingen die op legale wijze op het 

grondgebied verblijven. 

 

 B.14.  Het in het geding zijnde verschil in behandeling is niet zonder redelijke 

verantwoording. 
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 Om die redenen, 
 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 3, 3°, tweede streepje, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 

maatschappelijke integratie schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 26 september 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 5426, 5427, 

5428 en 5429 
 
 

Arrest nr. 123/2013 
van 26 september 2013 

 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 
 
 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 9 van de wet van 8 juli 2011 tot wijziging van 

de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat betreft de voorwaarden tot 

gezinshereniging, gesteld door de Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul 

en F. Daoût, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter R. Henneuse, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 

 
 a.  Bij arresten nrs. 219.649, 219.645 en 219.646 van 7 juni 2012 in zake respectievelijk 
Amina El Merchani, Mohammed Rharib en Fatiha El Hadri, tegen de Belgische Staat, 
waarvan de expedities ter griffie van het Hof zijn ingekomen op 18 juni 2012, heeft de Raad 
van State de volgende prejudiciële vragen gesteld : 
 
 « 1)  Schendt artikel 9 van de wet van 8 juli 2011 tot wijziging van de wet van 
15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen wat betreft de voorwaarden tot gezinshereniging de 
artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet, in zoverre het bij ontstentenis van een 
overgangsbepaling van toepassing is op de vreemdeling wiens aanvraag tot erkenning van een 
verblijfsrecht vóór de inwerkingtreding van de voormelde wet is ingediend en op het ogenblik 
van die inwerkingtreding nog steeds hangende is, in tegenstelling tot de vreemdeling die een 
dergelijke aanvraag vóór die datum behandeld heeft gezien, met toepassing van de vroegere 
bepalingen van artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ? 
 
 2)  Schendt artikel 9 van de wet van 8 juli 2011 tot wijziging van de wet van 15 december 
1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 
van vreemdelingen wat betreft de voorwaarden tot gezinshereniging de artikelen 10, 11 en 22 
van de Grondwet, in zoverre het de bloedverwant in de opgaande lijn van de echtgenoot van 
een meerderjarige Belg niet langer gelijkstelt met de bloedverwant in de opgaande lijn van de 
echtgenoot van een niet-Belgische Europese burger die in het Koninkrijk verblijft, met als 
gevolg dat de eerstgenoemde, in tegenstelling tot de laatstgenoemde, geen verblijfsrecht meer 
kan opeisen op grond van de artikelen 40 en volgende van de wet van 15 december 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen ? ». 
 
 b.  Bij arrest nr. 219.709 van 12 juni 2012 in zake Anthy Kapu Malila tegen de Belgische 
Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 18 juni 2012, heeft de 
Raad van State de volgende prejudiciële vragen gesteld : 
 
 « 1)  Schendt artikel 9 van de wet van 8 juli 2011 tot wijziging van de wet van 
15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen wat betreft de voorwaarden tot gezinshereniging de 
artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet, in zoverre het bij ontstentenis van een 
overgangsbepaling van toepassing is op de vreemdeling wiens aanvraag tot erkenning van een 
verblijfsrecht vóór de inwerkingtreding van de voormelde wet is ingediend en op het ogenblik 
van die inwerkingtreding nog steeds hangende is, in tegenstelling tot de vreemdeling die een 
dergelijke aanvraag vóór die datum behandeld heeft gezien, met toepassing van de vroegere 
bepalingen van artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ? 
 
 2)  Schendt artikel 9 van de wet van 8 juli 2011 tot wijziging van de wet van 15 december 
1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 
van vreemdelingen wat betreft de voorwaarden tot gezinshereniging de artikelen 10, 11 en 22 
van de Grondwet, in zoverre het de bloedverwant in de opgaande lijn van een meerderjarige 
Belg niet langer gelijkstelt met de bloedverwant in de opgaande lijn van een niet-Belgische 
Europese burger die in het Koninkrijk verblijft, met als gevolg dat de eerstgenoemde, in 
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tegenstelling tot de laatstgenoemde, geen verblijfsrecht meer kan opeisen op grond van de 
artikelen 40 en volgende van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ? ». 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5426, 5427, 5429 (a.) en 5428 (b.) van de rol 
van het Hof, werden samengevoegd. 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Amina El Merchani, wonende te 1160 Brussel, Mulderslaan 111, in de zaak nr. 5426; 
 
 -  Mohammed Rharib, wonende te 1160 Brussel, Mulderslaan 111, in de zaak nr. 5427; 
 
 -  Anthy Kapu Malila, wonende te 1170 Brussel, Eikhove 50, in de zaak nr. 5428; 
 
 -  Fatiha El Hadri, wonende te 1083 Brussel, Oude Pastoriestraat 25/2, in de zaak 
nr. 5429; 
 
 -  de Ministerraad, in alle zaken. 
 
 Fatiha El Hadri, in de zaak nr. 5429, en de Ministerraad hebben memories van antwoord 
ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 16 april 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. A.-S. Verriest, loco Mr. R.-M. Sukennik en Mr. R. Fonteyn, advocaten bij de balie 
te Brussel, voor Amina El Merchani, Mohammed Rharib en Fatiha El Hadri; 
 
 .  Mr. M. Hernandez-Dispaux loco Mr. I. de Viron, advocaten bij de balie te Brussel, voor 
Anthy Kapu Malila; 
 
 .  Mr. S. Matray, tevens loco Mr. D. Matray en Mr. P. Lejeune, advocaten bij de balie te 
Luik, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers P. Nihoul en E. De Groot verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in de bodemgeschillen 
 
 A. El Merchani, M. Rharib, A. Kapu Malila en F. El Hadri, verzoekende partijen voor de Raad van State in 
elk van de samengevoegde zaken, hebben cassatieberoepen ingesteld tegen de arresten van de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen waarbij hun beroepen tegen beslissingen tot weigering van verblijf met bevel het 
grondgebied te verlaten werden verworpen. De vier cassatieberoepen werden bij beschikkingen van de Raad van 
State toelaatbaar verklaard. 
 
 De vier verzoekende partijen voor de Raad van State bezitten de nationaliteit van een derde land ten 
aanzien van de Europese Unie. Zij zijn in september en in november 2010 in België aangekomen en hebben een 
verblijfskaart als familielid van een burger van de Europese Unie aangevraagd door zich op hun hoedanigheid 
van bloedverwant in de opgaande lijn ten laste van hun dochters of schoondochters van Belgische nationaliteit te 
beroepen. Die vier aanvragen hebben aanleiding gegeven tot beslissingen tot weigering van verblijf met bevel 
het grondgebied te verlaten, die door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zijn bevestigd bij de arresten die 
het voorwerp van de voor de Raad van State hangende cassatieberoepen uitmaken. 
 
 De Raad van State stelt vast dat de wet van 8 juli 2011 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat 
betreft de voorwaarden tot gezinshereniging (hierna : de wet van 8 juli 2011), waarvan artikel 9, dat artikel 40ter 
van de wet van 15 december 1980 vervangt, de voorwaarden met betrekking tot de uitoefening van het recht op 
gezinshereniging voor de familieleden van een Belg regelt, in werking is getreden op 22 september 2011, 
namelijk na de bestreden arresten van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen die dateren van 31 mei en 
20 september 2011. Hij stelt vast dat die nieuwe wetgeving strenger is dan de vroegere wetgeving en dat daaruit 
voortvloeit dat de buitenlandse ouder die zich bij zijn meerderjarig Belgisch kind of bij zijn schoondochter of 
schoonzoon van Belgische nationaliteit zou willen voegen, het in de artikelen 40 en volgende van de voormelde 
wet van 15 december 1980 bedoelde verblijfsrecht niet langer toegekend kan krijgen. Hij stelt eveneens vast dat 
de wet van 8 juli 2011 geen enkele overgangsbepaling bevat en besluit daaruit dat zij rechtstreeks van toepassing 
is op de situatie van de verzoekende partijen, zelfs indien hun verblijfsaanvragen vóór de inwerkingtreding van 
die wet zijn ingediend. Hij leidt daaruit af dat het beschikkende gedeelte van de bestreden arresten van de Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen de verzoekende partijen geen nadeel meer berokkent, aangezien zij de 
verblijfstitel waarop zij aanspraak maken, in elk geval niet meer zouden kunnen verkrijgen. 
 
 Aangezien de verzoekende partijen voor de Raad van State in de samengevoegde zaken nrs. 5426, 5427 en 
5429 evenwel de grondwettigheid van artikel 9 van de voormelde wet van 8 juli 2011 op verschillende punten 
voor dat rechtscollege in het geding brengen, beslist de Raad van State om aan het Hof de hiervoor weergegeven 
vragen te stellen. In de zaak nr. 5428 stelt de Raad van State ambtshalve dezelfde vragen, in het belang van een 
goede rechtsbedeling. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  A. El Merchani, verzoekende partij voor de Raad van State in de zaak nr. 5426, F. El Hadri, 
verzoekende partij voor de Raad van State in de zaak nr. 5429, en M. Rharib, verzoekende partij voor de Raad 
van State in de zaak nr. 5427, doen gelden dat de declaratieve werking van het verblijfsrecht van de familieleden 
van een Europese burger, met wie de bloedverwanten in de opgaande lijn van Belgen waren gelijkgesteld onder 
de gelding van de wet van vóór de inwerkingtreding van de in het geding zijnde bepaling, gecombineerd met het 
rechtszekerheidsbeginsel en met het vertrouwensbeginsel, inhoudt dat hun verblijfsrecht wordt onderzocht in het 
licht van de wetgeving van vóór de inwerkingtreding van die bepaling, namelijk op een ogenblik waarop de 
bloedverwanten in de opgaande lijn van Belgen hun verblijfsrecht rechtstreeks uit het Belgische recht en uit het 
Europese recht afleidden. Zij zijn in dat verband van oordeel dat de declaratieve werking hun toestaat aanspraak 
te maken op een recht dat is opgeheven, aangezien zij vóór de inwerkingtreding van de wet van 8 juli 2011 de 
toekenning ervan hebben aangevraagd. 
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 A.1.2.  A. El Merchani, F. El Hadri en M. Rharib zijn van oordeel dat zij aanspraak kunnen maken op de 
Europeesrechtelijke bepalingen, zelfs indien hun dochters geen gebruik hebben gemaakt van hun recht op vrij 
verkeer. In dat verband vragen zij dat het Hof de volgende prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de 
Europese Unie stelt : 
 
 « Houdt de vrijheid van verkeer, zoals bedoeld in de artikelen 20 en 21 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie en in artikel 45 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, de 
vrijheid in zich niet te verplaatsen ? Zo ja, staan die bepalingen in de weg aan de nationale praktijk die, door de 
gezinshereniging van een eigen onderdaan met zijn uit een derde Staat afkomstige bloedverwant in de opgaande 
lijn te verhinderen, de Belg en zijn ouder ertoe dwingt dat grondgebied te verlaten voor dat van een andere 
lidstaat teneinde hun recht om in familieverband te leven te genieten ? ». 
 
 Zij verzoeken het Hof eveneens om de door de Raad van State gestelde vragen te herformuleren door daarin 
de te dezen van toepassing zijnde bepalingen van gemeenschapsrecht op te nemen. 
 
 A.1.3.  Bovendien menen A. El Merchani en F. El Hadri dat zij zich op de bescherming van artikel 8 van 
het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en van artikel 22 van de Grondwet kunnen beroepen. Zij 
doen gelden dat zij andere, aanvullende elementen van afhankelijkheid ten aanzien van hun meerderjarige 
kinderen kunnen aantonen dan de normale affectieve banden die ze met hen verbinden. 
 
 A.1.4.  A. Kapu Malila, verzoekende partij voor de Raad van State in de zaak nr. 5428, is met betrekking 
tot de tweede prejudiciële vraag van mening dat artikel 9 van de wet van 8 juli 2011, dat artikel 40ter van de wet 
van 15 december 1980 vervangt, een onrechtstreekse discriminatie en een omgekeerde discriminatie doet 
ontstaan. 
 
 A.1.5.  A. Kapu Malila doet gelden dat de in het geding zijnde bepaling een onrechtstreekse discriminatie 
teweegbrengt in zoverre zij betrekking heeft op de personen die onlangs de Belgische nationaliteit hebben 
verkregen en van wie bepaalde naaste familieleden een vreemde nationaliteit hebben. Hij zet uiteen dat uit de 
parlementaire voorbereiding blijkt dat de wetgever aan de Belgen die die nationaliteit net hebben verkregen, het 
recht wou ontzeggen om met hun rechtstreekse bloedverwanten in de opgaande lijn samen te leven en bijgevolg 
hun recht om een gezinsleven te leiden wou beperken, terwijl dat recht zonder enige beperking aan de andere 
Belgen wordt toegekend. 
 
 A.1.6.  A. Kapu Malila is van oordeel dat het gelijkstellen van een bloedverwant in de opgaande lijn van 
een Belg, niet langer met een onderdaan van de Europese Unie, maar met een onderdaan van een derde Staat, op 
geen enkele redelijke verantwoording berust. Hij voegt daaraan toe dat dat verschil in behandeling des te minder 
kan worden verantwoord daar de Belgische burger die zich vooraf binnen de Europese Unie heeft verplaatst en 
die wenst dat een ouder, onderdaan van een derde Staat, zich bij hem voegt, zich op de toepassing van de 
Europese richtlijn 2004/38/EG kan beroepen. Hij is van mening dat België, door toe te treden tot de Europese 
Unie, zich ertoe heeft verbonden dezelfde rechten en plichten op zijn eigen onderdanen toe te passen als op de 
leden van de Unie en dat het beperken van de rechten van de eigen onderdanen omdat die zich niet binnen de 
Unie hebben verplaatst, in strijd is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Hij doet gelden dat het 
Grondwettelijk Hof, zelfs indien het Hof van Justitie van de Europese Unie die vraag niet zou kunnen 
onderzoeken, zich zou moeten uitspreken over de grondwettigheid van een wetgeving die twee soorten van 
Belgische burgers doet ontstaan. 
 
 Hij voegt ten slotte daaraan toe dat de in het geding zijnde bepaling een onevenredige inmenging in zijn 
recht op het gezinsleven vormt, dat voortaan enkel nog in Congo kan plaatsvinden, hetgeen zijn kinderen, die de 
Belgische nationaliteit hebben, ertoe dwingt het land waarvan zij de nationaliteit hebben, te verlaten. Hij doet 
gelden dat dat gevolg in strijd is met artikel 3 van het Vierde Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor 
de rechten van de mens. 
 
 A.2.1.  Wat de eerste prejudiciële vraag betreft, zet de Ministerraad uiteen dat de nieuwe wet, met 
toepassing van het algemene rechtsbeginsel van de onmiddellijke toepassing, in beginsel onmiddellijk van 
toepassing is, niet enkel op de situaties die tot het toepassingsgebied ervan behoren, maar ook op de situaties die 
vroeger tot het toepassingsgebied ervan behoorden. Daaruit vloeit voort dat de Dienst Vreemdelingenzaken ten 
gevolge van een arrest van nietigverklaring door de Raad van State een nieuwe beslissing zou hebben moeten 
nemen door de wet toe te passen in de versie ervan die op het ogenblik van het nemen van die nieuwe beslissing 
van kracht is. Hij voegt daaraan toe dat de declaratieve werking van de erkenning van een verblijfsrecht niet tot 
gevolg kan hebben dat een recht dat is opgeheven, opnieuw wordt ingevoerd. 
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 Hij beklemtoont dat de in de artikelen 40bis en 40ter van de wet van 15 december 1980 bedoelde 
voorwaarden, zoals zij thans van kracht zijn, het niet mogelijk maken de aanvragen tot gezinshereniging van de 
oorspronkelijke verzoekende partijen als bloedverwanten in de opgaande lijn van een echtgenoot van een 
meerderjarige Belg in te willigen. 
 
 A.2.2.  Wat de in de eerste prejudiciële vraag vermelde discriminatie betreft, doet de Ministerraad gelden 
dat elke wetswijziging automatisch een onderscheid doet ontstaan tussen de personen op wie rechtstoestanden 
betrekking hebben die onder de vroegere regel vallen en die op wie de nieuwe regel betrekking heeft, maar dat 
een dergelijk onderscheid de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt, zo niet wordt elke wijziging van 
de wet onmogelijk gemaakt. 
 
 Hij voegt daaraan toe dat het doel van de wetgever, door het recht op gezinshereniging van de 
bloedverwanten in de opgaande lijn van meerderjarige Belgische burgers op te heffen, erin bestond de 
samenleving leefbaar te houden, niet het hoofd te moeten bieden aan bejaarde en ontwortelde personen die zich 
op het grondgebied zouden bevinden zonder de mogelijkheid om zich te integreren, en aan nieuwkomers op het 
grondgebied alle kansen te bieden. Hij is van mening dat die doelstelling beantwoordt aan dwingende sociale en 
economische behoeften, namelijk die om de migratiedruk te voorkomen, die om de toenemende kansarmoede, in 
het belang van de vreemdelingen zelf en van de burgers in het algemeen, te vermijden en die om het 
voortbestaan van het sociaaleconomisch welzijn te handhaven. Hij is van oordeel dat de wetgever aan de nieuwe 
wet een onmiddellijke toepassing kon verlenen gezien de sociaaleconomische impact van de situatie van vóór de 
nieuwe wet. 
 
 A.2.3.  Bovendien doet de Ministerraad gelden dat de aangevraagde gezinshereniging betrekking heeft op 
bloedverwanten in de opgaande lijn van Belgen of van echtgenoten van Belgen, terwijl artikel 8 van het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens en artikel 22 van de Grondwet enkel betrekking hebben op de 
banden die de kinderen met hun ouders verbinden. Hij brengt ten slotte in herinnering dat de verzoekende 
partijen voor de Raad van State steeds over de mogelijkheid beschikken te vragen om op grond van artikel 9bis 
van de wet van 15 december 1980 tot verblijf te worden gemachtigd door onder meer hun bij artikel 22 van de 
Grondwet vastgelegde recht op het privé- en gezinsleven te doen gelden. 
 
 A.2.4.  Wat de tweede prejudiciële vraag betreft, wijst de Ministerraad met nadruk op het feit dat de 
richtlijn 2004/38/EG, die bij de in het geding zijnde wet is toegepast, enkel betrekking heeft op de burgers van de 
Europese Unie die naar het grondgebied van een andere lidstaat migreren of die in een andere lidstaat dan hun 
Staat van herkomst verblijven, alsook op hun familieleden. Hij preciseert dat het voordeel van die richtlijn niet is 
verworven voor de Belgische burgers die op het Belgische grondgebied verblijven en die hun familie willen 
laten overkomen. Hij besluit daaruit dat de twee in de prejudiciële vraag bedoelde categorieën van personen niet 
vergelijkbaar zijn. Hij voegt daaraan toe dat die twee categorieën van personen evenmin aan dezelfde 
rechtsorden zijn onderworpen, aangezien enkel de Europese burgers gebruik hebben gemaakt van hun vrijheid 
van verkeer die in de Europese rechtsorde is opgenomen. 
 
 A.2.5.  In ondergeschikte orde is de Ministerraad van mening dat het verschil in behandeling op een 
objectief criterium berust en dat het verantwoord, adequaat en redelijk is. Hij brengt in herinnering dat een 
dubbel doel aan de basis van de in het geding zijnde bepaling ligt : enerzijds, het uitoefenen van de bevoegdheid 
om het binnenkomen van niet-onderdanen te controleren, die onder de nationale soevereiniteit valt, en, 
anderzijds, de wens om de bescherming van de openbare financiën te verzekeren en het recht op eerbiediging 
van het privé- en gezinsleven te beperken in het belang van het economisch welzijn van het land. 
 
 A.2.6.  De Ministerraad voegt daaraan toe dat noch het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, 
noch het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie het recht voor een vreemdeling waarborgen om 
het grondgebied van een Staat waarvan hij niet de onderdaan is, te betreden of om erop te verblijven. Hij 
preciseert dat die teksten niet de verplichting voor de Staten inhouden om de keuze, door vreemdelingen, van 
hun land van gemeenschappelijk verblijf in acht te nemen en bijgevolg de gezinshereniging op hun grondgebied 
toe te staan. 
 
 A.3.1.  F. El Hadri, verzoekende partij voor de Raad van State in de zaak nr. 5429, antwoordt dat uit de 
declaratieve werking van het verblijfsrecht voortvloeit dat de Dienst Vreemdelingenzaken, in geval van 
nietigverklaring van de beslissing tot weigering van verblijf, enkel het bestaan van een vooraf vastgelegd 
verblijfsrecht zou kunnen vaststellen, aangezien zij op het ogenblik van haar aanvraag aan de aan haar 
verblijfsrecht gestelde voorwaarden voldeed. Zij is van mening dat daaruit te haren aanzien een legitieme 
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verwachting voortvloeit dat haar verblijfsrecht wordt erkend, ongeacht de datum waarop haar verblijfsaanvraag 
werd behandeld. Zij is van oordeel dat de door de wetgever nagestreefde doelstellingen, zoals zij door de 
Ministerraad worden uiteengezet, niet kunnen opwegen tegen de afbreuk die bij de in het geding zijnde bepaling 
aan het gewettigd vertrouwen van de verzoekende partij is gedaan. Zij doet in dat verband gelden dat het doel 
om een gebrek aan integratie te vermijden ten aanzien van de bejaarde vreemdelingen, geenszins wordt 
gelijkgesteld met een dwingende reden van algemeen belang die het zonder meer opheffen van een recht 
verantwoordt, en dat het economische doel op zijn beurt reeds wordt bereikt via de beperkingen in verband met 
de economische middelen die de buitenlandse onderdanen moeten aantonen. 
 
 Zij voegt daaraan toe dat de machtiging tot verblijf op grond van de artikelen 9 en 9bis van de wet van 
15 december 1980 een gunst en geen recht uitmaakt. 
 
 A.3.2.  Wat de tweede vraag betreft, antwoordt F. El Hadri dat het vroegere artikel 40ter net tot doel had 
omgekeerde discriminaties te vermijden, zodat de wetgever niet kon terugkomen op een recht dat hij had 
toegekend om een dergelijk doel te verwezenlijken. 
 
 A.4.1.  De Ministerraad antwoordt dat de richtlijn 2004/38/EG te dezen niet van toepassing is. Met 
betrekking tot het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie verwijst de Ministerraad naar artikel 51 
ervan, dat het toepassingsgebied ervan beperkt tot de door de lidstaten gestelde handelingen wanneer zij het recht 
van de Unie ten uitvoer brengen. 
 
 Aangezien de verzoekende partijen voor de Raad van State zich noch op de bepalingen van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie, noch op de richtlijn 2004/38/EG kunnen beroepen, kunnen zij 
volgens de Ministerraad niet het voordeel van de bescherming van het Handvest aanvoeren. Bovendien 
beklemtoont hij dat de lering van het Hof van Justitie van de Europese Unie in zijn arrest-Zambrano van 8 maart 
2011 gedeeltelijk is hervormd bij het arrest dat door datzelfde Hof op 5 mei 2011 in de zaak-McCarthy is 
gewezen. 
 
 A.4.2.  Ten slotte is de Ministerraad van mening dat de door de verzoekende partijen voor de Raad van 
State gevraagde herformulering van de prejudiciële vragen onontvankelijk is. Wat het verzoek tot het stellen van 
een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Unie betreft, gedraagt de Ministerraad zich naar 
de wijsheid van het Hof. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de in het geding zijnde bepaling 

 

 B.1.1.  De prejudiciële vragen hebben betrekking op artikel 9 van de wet van 8 juli 2011 

tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat betreft de voorwaarden 

tot gezinshereniging. 

 

 B.1.2.  De in het geding zijnde bepaling vervangt artikel 40ter van de voormelde wet van 

15 december 1980, dat voortaan bepaalt : 

 

 « De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de familieleden van een Belg, 
voor zover het betreft : 
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 -  de familieleden vermeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° tot 3°, die de Belg 
begeleiden of zich bij hem voegen; 
 
 -  de familieleden vermeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4° die de ouders zijn van een 
minderjarige Belg, die hun identiteit aantonen met een identiteitsdocument en die de Belg 
begeleiden of zich bij hem voegen. 
 
 Voor wat betreft de in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° tot 3° bedoelde familieleden moet 
de Belgische onderdaan aantonen : 
 
 -  dat hij over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt. Aan die 
voorwaarde wordt geacht voldaan te zijn indien de bestaansmiddelen ten minste gelijk zijn 
aan honderd twintig procent van het bedrag bedoeld in artikel 14, § 1, 3° van de wet van 
26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. Bij het beoordelen van deze 
bestaansmiddelen : 
 
 1°  wordt rekening gehouden met hun aard en regelmatigheid; 
 
 2°  worden de middelen verkregen uit de aanvullende bijstandsstelsels, met name het 
leefloon en de aanvullende gezinsbijslagen, alsook de financiële maatschappelijke 
dienstverlening en de gezinsbijslagen niet in aanmerking genomen; 
 
 3°  worden de wachtuitkering en de overbruggingsuitkering niet in aanmerking genomen 
en wordt de werkloosheidsuitkering enkel in aanmerking genomen voor zover de betrokken 
echtgenoot of partner kan bewijzen dat hij actief werk zoekt. 
 
 -  dat hij over behoorlijke huisvesting beschikt die toelaat het familielid of de 
familieleden, die gevraagd heeft of hebben om zich bij hem te komen voegen, te herbergen en 
die voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden aan een onroerend goed dat wordt 
verhuurd als hoofdverblijfplaats zoals bepaald in het artikel 2 van Boek III, Titel VIII, 
Hoofdstuk II, Afdeling 2 van het Burgerlijk Wetboek en over een ziektekostenverzekering 
beschikt die de risico's in België voor hem en zijn familieleden dekt. De Koning bepaalt, bij 
een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de wijze waarop de vreemdeling bewijst 
dat het onroerend goed voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
 
 Voor wat betreft de in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° bedoelde personen, dienen beide 
echtgenoten of partners ouder te zijn dan eenentwintig jaar. 
 
 Onder de voorwaarden vermeld in artikel 42ter en artikel 42quater kan voor het 
familielid van een Belg eveneens een einde worden gesteld aan het verblijf wanneer niet meer 
is voldaan aan de in het tweede lid vastgestelde voorwaarden ». 
 

 B.1.3.  Aan de oorsprong van de wet van 8 juli 2011 liggen verschillende wetsvoorstellen 

ten grondslag (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-0443/018, verslag, pp. 1 en volgende). 

Zij namen vervolgens de vorm van een « globaal amendement » aan (ibid., 

DOC 53-0443/015), dat de basistekst is geworden. 
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 B.1.4.  Tijdens de parlementaire voorbereiding werd erop gewezen dat in België meer 

dan 50 pct. van de afgegeven visa betrekking hebben op gezinshereniging die de voornaamste 

bron van legale immigratie vormt. 

 

 De verschillende wetsvoorstellen bevestigen dat het recht op de bescherming van het 

gezinsleven een belangrijke maatschappelijke waarde is en dat migratie via gezinshereniging 

mogelijk moet zijn. Zij beogen evenwel het verlenen van een verblijfsrecht in het kader van 

gezinshereniging beter te reguleren teneinde de migratiestroom en de migratiedruk te 

beheersen. Voornamelijk willen ze bepaalde misbruiken of gevallen van fraude voorkomen of 

ontmoedigen, bijvoorbeeld op het vlak van schijnhuwelijken, schijnpartnerschappen en 

schijnadopties. Tevens werd de noodzaak aangevoerd om de voorwaarden voor 

gezinshereniging bij te sturen teneinde te voorkomen dat de gezinsleden die zich in België 

komen vestigen, ten laste vallen van de overheid of dat de gezinshereniging in 

mensonwaardige omstandigheden zou plaatsvinden, bijvoorbeeld door het ontbreken van 

behoorlijke huisvesting. Ten slotte werd in de parlementaire voorbereiding er ook bij 

herhaling op gewezen dat de wetgever bij het regelen van de voorwaarden voor 

gezinshereniging, rekening dient te houden met de verplichtingen die volgen uit het recht van 

de Europese Unie. 

 

 

 Ten aanzien van het verzoek tot herformulering van de prejudiciële vragen 

 

 B.2.  De verzoekende partijen voor de Raad van State in de zaken nrs. 5426, 5427 en 

5429 verzoeken het Hof de prejudiciële vragen te herformuleren teneinde de draagwijdte 

ervan uit te breiden om rekening te houden met bepalingen van het recht van de Europese 

Unie. 

 

 Voor het Hof vermogen de partijen niet de draagwijdte van de door het verwijzende 

rechtscollege gestelde prejudiciële vragen te wijzigen of te laten wijzigen. De bijzondere wet 

van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof biedt een partij evenmin de mogelijkheid de 

bepalingen aan te duiden waarover de verwijzende rechter een vraag had moeten stellen. Het 

staat immers niet aan een partij voor het verwijzende rechtscollege om het onderwerp en de 

omvang van de prejudiciële vragen te bepalen. Het komt aan de verwijzende rechter toe te 
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oordelen welke prejudiciële vragen hij aan het Hof dient te stellen en daarbij de omvang van 

de saisine te bepalen. 

 

 

 Ten aanzien van de eerste prejudiciële vragen in de vier samengevoegde zaken 

 

 B.3.1.  Met de eerste prejudiciële vragen die in de vier samengevoegde zaken zijn 

gesteld, ondervraagt de Raad van State het Hof over de ontstentenis van een 

overgangsbepaling die de inwerkingtreding regelt van de nieuwe regelgeving die bij de in het 

geding zijnde bepaling is ingevoerd, hetgeen volgens de verwijzende rechter tot gevolg heeft 

dat zij van toepassing is op de vreemdeling wiens aanvraag tot erkenning van een 

verblijfsrecht op grond van de gezinshereniging is ingediend vóór de inwerkingtreding van de 

in het geding zijnde bepaling en op het ogenblik van die inwerkingtreding nog steeds 

hangende is. 

 

 Het Hof wordt verzocht de bestaanbaarheid van de situatie van die vreemdeling met de 

artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet te onderzoeken door ze te vergelijken met de situatie 

van de vreemdeling die een identieke aanvraag vóór de datum van inwerkingtreding van de in 

het geding zijnde bepaling behandeld heeft gezien, met toepassing van de vroegere bepalingen 

van artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen die minder strikt 

waren dan de bij artikel 9 van de in het geding zijnde wet van 8 juli 2011 ingevoerde 

bepalingen. 

 

 B.3.2.  De wijziging van een wet impliceert noodzakelijkerwijze dat de situatie van 

diegenen die waren onderworpen aan de vroegere wet, verschillend is van de situatie van 

diegenen die zijn onderworpen aan de nieuwe wet. Een dergelijk verschil in behandeling is op 

zich niet strijdig met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen 

met artikel 22 van de Grondwet. 

 

 B.3.3.  Indien de wetgever een beleidswijziging noodzakelijk acht, vermag hij te oordelen 

dat die onmiddellijk ingaat en is hij in beginsel niet ertoe gehouden in een overgangsregeling 

te voorzien. De artikelen 10 en 11 van de Grondwet zijn slechts geschonden indien de 

ontstentenis van een overgangsmaatregel tot een verschil in behandeling leidt waarvoor geen 
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redelijke verantwoording bestaat of indien aan het vertrouwensbeginsel op buitensporige 

wijze afbreuk wordt gedaan. Uit de in B.1.4 aangehaalde parlementaire voorbereiding van de 

wet van 8 juli 2011 blijkt dat de wetgever immigratie via gezinshereniging heeft willen 

beperken om de migratiedruk te beheersen en misbruiken heeft willen ontmoedigen. 

Vreemdelingen die een toelating tot verblijf willen verkrijgen, dienen ermee rekening te 

houden dat de immigratiewetgeving van een Staat om redenen van algemeen belang kan 

worden gewijzigd. In die context is de onmiddellijke inwerkingtreding van de wet niet zonder 

redelijke verantwoording. 

 

 B.3.4.  Voor het overige staat het niet aan het Hof de gevolgen van de in het geding 

zijnde wetswijziging voor het lot van de voor de Raad van State hangende procedures te 

beoordelen, noch zich uit te spreken over de door de partijen opgeworpen vraag betreffende 

het eventuele declaratieve rechtsgevolg van de machtiging tot verblijf op grond van een 

gezinshereniging. 

 

 B.3.5.  De eerste prejudiciële vragen in de vier samengevoegde zaken dienen ontkennend 

te worden beantwoord. 

 

 

 Ten aanzien van de tweede prejudiciële vragen in de vier samengevoegde zaken 

 

 B.4.1.  Met de tweede prejudiciële vragen die in de vier samengevoegde zaken zijn 

gesteld, wordt het Hof verzocht de bestaanbaarheid van de in het geding zijnde bepaling met 

de artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet te onderzoeken in zoverre zij de bloedverwant in 

de opgaande lijn van een meerderjarige Belg of van diens echtgenoot niet langer gelijkstelt 

met de bloedverwant in de opgaande lijn van een niet-Belgische Europese burger of met diens 

echtgenoot die in het Koninkrijk verblijft, hetgeen tot gevolg heeft dat de eerstgenoemde, in 

tegenstelling tot de laatstgenoemde, geen verblijfsrecht meer kan opeisen op grond van de 

artikelen 40bis en 41 en volgende van de wet van 15 december 1980. 

 

 B.4.2.  Artikel 40bis en de artikelen 41 tot 47 van de wet van 15 december 1980 vormen 

de omzetting in het interne recht van de richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij 

verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun 

familieleden. Uit artikel 40bis van de wet van 15 december 1980, in samenhang gelezen met 
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artikel 40 van die wet, blijkt dat de eerstgenoemde bepaling het verblijfsrecht regelt van de 

familieleden van een burger van de Unie die onderdaan is van een andere lidstaat. 

 

 Bij de totstandkoming van artikel 40bis van de wet van 15 december 1980 diende de 

wetgever de verplichtingen na te leven die de Belgische Staat als lidstaat van de Unie op zich 

heeft genomen inzake het vrij verkeer van personen. Aldus vormt die bepaling, voor wat het 

verblijfsrecht van de bloedverwanten in de opgaande lijn van een burger van de Unie betreft, 

de omzetting in het interne recht van de verplichtingen die op de wetgever rusten krachtens de 

artikelen 3 en 7 van de richtlijn 2004/38/EG. 

 

 B.4.3.  Volgens het Hof van Justitie zijn de in de richtlijn 2004/38/EG aan de 

familieleden van een burger van de Unie verleende rechten om zich bij deze laatste te voegen 

in een andere lidstaat, geen persoonlijke rechten van deze gezinsleden, maar afgeleide 

rechten, die zij hebben verkregen in hun hoedanigheid van familielid van een burger van de 

Unie die gebruik heeft gemaakt van zijn recht van vrij verkeer (HvJ, 5 mei 2011, C-434/09, 

McCarthy, punt 42; 15 november 2011, C-256/11, Dereci, punt 55; 8 november 2012, 

C-40/11, Iida, punt 67; 8 mei 2013, C-87/12, Ymeraga e.a., punt 35). Nog volgens het Hof 

van Justitie « berusten de doelstelling en de rechtvaardiging van bedoelde afgeleide rechten 

op de vaststelling dat het niet-erkennen van deze rechten de vrijheid van verkeer van de 

burger van de Unie kan aantasten en hem ervan kan weerhouden om van zijn recht van [vrij 

verkeer] gebruik te maken » (HvJ, 8 november 2012, C-40/11, Iida, punt 68; 8 mei 2013, 

C-87/12, Ymeraga e.a., punt 35). 

 

 B.4.4.  De mogelijkheid voor familieleden van een burger van de Unie om zich te 

beroepen op artikel 40bis van de wet van 15 december 1980, teneinde zich bij deze burger te 

voegen, beoogt het mogelijk te maken dat een van de fundamentele doelstellingen van de 

Unie, namelijk de realisatie van het vrij verkeer binnen het grondgebied van de lidstaten, 

onder objectieve voorwaarden van vrijheid en waardigheid wordt uitgevoerd (overwegingen 2 

en 5 van de richtlijn 2004/38/EG). 

 

 Artikel 21 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie onderwerpt het 

recht van vrij verkeer van de burger van de Unie - en bijgevolg dat van zijn 

familieleden - echter aan de « beperkingen en voorwaarden die […] zijn vastgesteld », met 

name bij de richtlijn 2004/38/EG, die het verblijfsrecht van de burger van de Unie aan 



13 

verscheidene voorwaarden onderwerpt die inzonderheid ten doel hebben de gezinshereniging 

te beperken tot de naaste familieleden van de burger van de Unie, de onrechtmatige praktijken 

te bestrijden en erop toe te zien dat die burger of zijn familieleden geen onredelijke last voor 

het gastland worden. In de 31ste overweging van de richtlijn 2004/38/EG wordt ten slotte 

onderstreept dat die laatste « de grondrechten en de fundamentele vrijheden [eerbiedigt] en 

[…] met name de beginselen in acht [neemt] die zijn neergelegd in het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie », met inbegrip van het recht op menselijke waardigheid 

en het recht op het familie- en gezinsleven (artikelen 1 en 7 van het Handvest). 

 

 B.4.5.  Artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 regelt het verblijf op het 

grondgebied van de familieleden van een Belgische onderdaan. Zoals uiteengezet in B.1.4, 

beoogt de wet van 8 juli 2011 het immigratiebeleid inzake gezinshereniging bij te sturen, 

teneinde de migratiedruk te beheersen en bepaalde misbruiken te ontmoedigen, met eerbied 

voor het recht op het gezinsleven. 

 

 Tevens werd beklemtoond dat het noodzakelijk was om te verzekeren dat de familieleden 

in menswaardige omstandigheden verblijven. In het licht van die doelstellingen werden ook 

maatregelen noodzakelijk geacht ten aanzien van de familieleden van een Belg. 

 

 De in het geding zijnde bepaling past derhalve in het streven van de wetgever naar een 

ordentelijk immigratiebeleid en streeft een doelstelling na die verschillend is van die welke 

aan de basis ligt van het Unierecht inzake vrij verkeer. 

 

 B.4.6.  Overeenkomstig de artikelen 4 en 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie 

behoren de bevoegdheden die in de Verdragen niet aan de Unie zijn toegedeeld, toe aan de 

lidstaten. Aldus zijn de lidstaten bevoegd om te bepalen onder welke voorwaarden de 

familieleden van een eigen onderdaan wiens situatie geen aanknopingspunt heeft met het 

Unierecht, een verblijfstitel kunnen verkrijgen. Volgens de rechtspraak van het Hof van 

Justitie is het Unierecht immers niet van toepassing in een zuiver interne situatie (HvJ, 5 mei 

2011, C-434/09, McCarthy, punt 45; 15 november 2011, C-256/11, Dereci, punt 60). 
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 B.4.7.  De in de richtlijn 2004/38/EG en de in artikel 40bis en andere van de wet van 

15 december 1980 aan de familieleden van een burger van de Unie verleende rechten zijn 

onlosmakelijk verbonden met de uitoefening door die burger van de Unie van zijn recht van 

vrij verkeer. Volgens artikel 3, lid 1, is de richtlijn van toepassing op iedere burger van de 

Unie die zich begeeft naar of verblijft in een andere lidstaat dan die waarvan hij de 

nationaliteit bezit, en diens familieleden, zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 2), van die 

richtlijn, die hem begeleiden of zich bij hem voegen (HvJ, 8 maart 2011, C-34/09, Ruiz 

Zambrano, punt 39; 15 november 2011, C-256/11, Dereci, punt 53). De richtlijn is niet van 

toepassing op de familieleden van een burger van de Unie, die nooit gebruik heeft gemaakt 

van zijn recht van vrij verkeer en steeds verbleven heeft in de lidstaat waarvan hij de 

nationaliteit bezit (HvJ, 15 november 2011, C-256/11, Dereci, punt 58; 8 mei 2013, C-87/12, 

Ymeraga e.a., punt 30). 

 

 B.5.1.  Volgens de Ministerraad zouden de Belgen die nooit hun recht van vrij verkeer 

hebben uitgeoefend niet nuttig kunnen worden vergeleken met de « burgers van de Unie », in 

zoverre die laatsten het voordeel van een specifieke reglementering genieten die de omzetting 

is van verplichtingen die voortvloeien uit de richtlijn 2004/38/EG. 

 

 B.5.2.  Hoewel, gelet op de rechtspraak van het Hof van Justitie ter zake, een verschil in 

behandeling tussen de in de prejudiciële vragen beoogde categorieën van personen dat 

ongunstig is voor de burgers van de Unie die nooit hun recht van vrij verkeer hebben 

uitgeoefend, het algemeen beginsel van het recht van de Europese Unie van gelijkheid en niet-

discriminatie wegens de specifieke kenmerken van die rechtsorde en het beperkte 

toepassingsgebied ervan, niet kan schenden, zou hetzelfde niet kunnen gelden ten aanzien van 

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 Die artikelen strekken immers ertoe te verzekeren dat de normen die in de Belgische 

rechtsorde van toepassing zijn het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod in acht 

nemen. De artikelen 10 en 11 van de Grondwet hebben een algemene draagwijdte. Zij 

verbieden elke discriminatie, ongeacht de oorsprong ervan. Tot de rechten en vrijheden die 

zonder discriminatie moeten worden gewaarborgd, behoren de rechten en vrijheden die 

voortvloeien uit internationale verdragsbepalingen die België binden. 
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 Artikel 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens verbiedt met name elke 

discriminatie in het genot van een van de bij dat Verdrag gewaarborgde rechten, met inbegrip 

van het recht op gezinsleven. 

 

 B.5.3.  Ervan uitgaan, zoals de Ministerraad voorstelt, dat de twee in de prejudiciële 

vragen beoogde categorieën van personen van nature onvoldoende vergelijkbaar zouden zijn 

om de reden dat de wetgever voor een van hen de verplichtingen heeft willen in acht nemen 

die voortvloeiden uit de inwerkingtreding van de richtlijn 2004/38/EG, zou de toetsing inzake 

gelijkheid en niet-discriminatie, die zelfs in dat geval in de interne rechtsorde is 

voorgeschreven door de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in voorkomend geval in 

samenhang gelezen met artikel 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, 

zinledig maken. 

 

 Wanneer een wetsbepaling een verschil in behandeling tussen personen die zich in een 

analoge situatie bevinden, oplegt, kan de loutere omstandigheid dat die bepaling het voor de 

Staat mogelijk maakt zijn internationale verbintenissen na te komen, immers niet volstaan om 

het bekritiseerde verschil in behandeling te verantwoorden (zie in die zin EHRM, 6 november 

2012, Hode en Abdi t. Verenigd Koninkrijk, § 55). 

 

 B.5.4.  Het staat derhalve aan het Hof erop toe te zien dat de regels die de wetgever 

aanneemt wanneer hij het recht van de Europese Unie omzet, niet ertoe leiden ten aanzien van 

de eigen onderdanen verschillen in behandeling in het leven te roepen die niet redelijk 

verantwoord zouden zijn. 

 

 B.5.5.  Wanneer de wetgever de voorwaarden voor de uitoefening van het recht op 

gezinshereniging regelt die van toepassing zijn op personen die zich in vergelijkbare situaties 

bevinden, maar waarvan een categorie, in tegenstelling met de andere, onder het Unierecht 

valt, is hij echter niet verplicht strikt identieke regels in te stellen, gelet op de bij de 

richtlijn 2004/38/EG nagestreefde en in B.4.4 vermelde doelstelling. 

 

 De inachtneming van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie tussen de « burgers 

van de Unie » en de Belgen kan, wegens de bijzondere situatie van elk van die twee 

categorieën van personen, bepaalde verschillen in behandeling toelaten. Aldus zou het feit dat 

de wetgever, ten aanzien van een categorie van personen, de regelgeving van de Unie omzet, 
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het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie niet kunnen schenden, om de enkele reden 

dat de wetgever ze niet tevens doet gelden voor een categorie van personen die niet aan die 

regelgeving van de Unie is onderworpen, te dezen de familieleden van een Belg die geen 

gebruik heeft gemaakt van zijn recht van vrij verkeer en wiens situatie aldus niet het 

aanknopingspunt met het Unierecht vertoont dat, voor de familieleden bedoeld in artikel 40bis 

van de wet van 15 december 1980, onontbeerlijk is om een verblijfsrecht op grond van die 

bepaling te verkrijgen. 

 

 Dat verschil in behandeling moet echter redelijk kunnen worden verantwoord om 

bestaanbaar te zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 B.5.6.  In zoverre de in het geding zijnde bepaling de familieleden van een Belg die geen 

gebruik heeft gemaakt van zijn recht van vrij verkeer, anders behandelt dan de familieleden 

van de burgers van de Unie, bedoeld in artikel 40bis van de wet van 15 december 1980, berust 

dat verschil in behandeling op een objectief criterium. 

 

 Het Hof dient evenwel nog te onderzoeken of dat verschil in behandeling op een relevant 

criterium is gegrond en of het geen onevenredige gevolgen met zich meebrengt. 

 

 Daarbij dient inzonderheid rekening te worden gehouden met het recht op de eerbiediging 

van het gezinsleven, zoals gewaarborgd door artikel 22 van de Grondwet en door artikel 8 van 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 B.6.1.  De zorg om de gezinshereniging van de Belgen te contingenteren vertrekt van de 

vaststelling dat « de meeste gevallen van gezinshereniging betrekking hebben op Belgen die 

in ons land uit migranten zijn geboren, of die Belg zijn geworden dankzij de snel-Belg-wet » 

(Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-0443/018, p. 166). 

 

 De wetgever heeft redelijkerwijs rekening kunnen houden met het feit dat, wegens 

verscheidene wetswijzigingen, de toegang tot de Belgische nationaliteit in de loop van de 

laatste jaren is vergemakkelijkt, zodat het aantal Belgen die een aanvraag tot gezinshereniging 

kunnen indienen ten voordele van hun familieleden, aanzienlijk is toegenomen. 
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 B.6.2.  Hoewel zij het gevolg is van een keuze van de wetgever, maakt die omstandigheid 

het mogelijk de relevantie te verantwoorden van het verschil in behandeling teneinde de 

migratiestromen te beheersen die de gezinshereniging doet ontstaan. Zelfs in de 

veronderstelling dat sommige lidstaten van de Europese Unie op dezelfde wijze als België de 

toegang tot hun nationaliteit hebben vergemakkelijkt, vermocht de wetgever zich 

redelijkerwijs te baseren op het feit dat het aantal van hun onderdanen die in België verblijven 

beperkt zou blijven en dat het verblijf van die laatsten aan striktere voorwaarden is 

onderworpen dan het, in beginsel absolute, recht van de Belg om op het nationale 

grondgebied te verblijven. 

 

 Ten aanzien van een Belg striktere voorwaarden inzake gezinshereniging opleggen dan 

ten aanzien van een niet-Belgische Europese burger blijkt dus ten opzichte van die 

doelstelling een relevante maatregel. Voor zover het daarmee evenredig is, kan het in de 

prejudiciële vragen in het geding zijnde verschil in behandeling bijgevolg worden 

verantwoord wegens de doelstelling die erin bestaat de migratiestromen te beheersen. 

 

 De omstandigheid dat de Belg die zijn recht van vrij verkeer heeft uitgeoefend, aan de 

toepassing van die striktere voorwaarden ontsnapt, doet aan die conclusie geen afbreuk. In het 

kader van een immigratiebeleid, dat tot complexe en ingewikkelde afwegingen noopt en 

waarbij rekening dient te worden gehouden met de vereisten die voortvloeien uit het recht van 

de Europese Unie, beschikt de wetgever over een ruime beoordelingsbevoegdheid. 

 

 B.7.1.  Het Hof dient voorts de evenredigheid van de in het geding zijnde maatregel te 

onderzoeken in zoverre hij betrekking heeft op de gezinshereniging met bloedverwanten in de 

opgaande lijn. 

 

 B.7.2.  Artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 voorziet in de mogelijkheid om 

een verblijf in het kader van gezinshereniging te verkrijgen voor de echtgenoot of partner van 

een Belgische onderdaan, voor de kinderen van de Belgische onderdaan en die van zijn 

echtgenoot of partner, alsmede voor de beide ouders van een minderjarige Belg. Aldus 

waarborgt die bepaling het recht op gezinsleven van het kerngezin. 
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 B.7.3.  Door in artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 de gezinshereniging van 

minderjarige Belgen met hun beide ouders toe te laten zonder bijkomende voorwaarden, 

houdt de wetgever rekening met de bijzondere band van afhankelijkheid tussen jonge 

kinderen en hun ouders. Daarentegen is het feit dat de meerderjarige Belg gescheiden leeft 

van zijn ouders in de regel het gevolg van een persoonlijke keuze. Bovendien heeft de 

meerderjarige Belg op het nationale grondgebied een affectief netwerk kunnen opbouwen. 

Ook al kunnen die banden niet worden gelijkgesteld met de verwantschapsbanden die hem 

met zijn rechtstreekse bloedverwanten in de opgaande lijn verbinden, blijft het niettemin een 

feit dat de integratie van de meerderjarige Belg wiens ouders geen burgers van de Unie zijn, 

de permanente aanwezigheid op het nationale grondgebied van zijn ouders voor hem minder 

noodzakelijk maakt. Bovendien kunnen die laatsten, zowel met het oog op een kort verblijf, 

als met het oog op een langdurig verblijf, een toelating tot verblijf vragen op grond van de 

bepalingen vervat in titel I van de wet van 15 december 1980, die in beginsel op algemene 

wijze voor alle vreemdelingen gelden. Er is derhalve geen onevenredige aantasting van het 

beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie noch van het recht op de bescherming van het 

gezinsleven doordat aan de ouders van een meerderjarige Belg geen verblijfstitel in het kader 

van gezinshereniging kan worden verleend. 

 

 B.8.  De tweede prejudiciële vragen in de vier samengevoegde zaken dienen ontkennend 

te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 9 van de wet van 8 juli 2011 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen wat betreft de voorwaarden tot gezinshereniging schendt de artikelen 10, 11 en 

22 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 26 september 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux R. Henneuse 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5515 

 

 

Arrest nr. 124/2013 

van 26 september 2013 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 4 van de wet van 27 februari 1987 betreffende 

de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, gesteld door de Arbeidsrechtbank te 

Luik. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, 

P. Nihoul en F. Daoût, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter R. Henneuse, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 



 2 

  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij vonnis van 8 november 2012 in zake Mohamed M’Bodj tegen de Belgische Staat, 

waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 13 november 2012, heeft de 

Arbeidsrechtbank te Luik de volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schendt artikel 4 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen 

aan personen met een handicap de artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet, in samenhang 

gelezen met artikel 28, lid 2, van de richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 

‘ inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen 

als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud 

van de verleende bescherming ’, in zoverre het de vreemdeling die op grond van een in het 

kader van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen verkregen 

machtiging tot verblijf legaal in België verblijft en die zodoende de in de richtlijn 2004/83/EG 

van de Raad van 29 april 2004 bedoelde status van internationale bescherming geniet, enkel 

vanwege zijn nationaliteit van het voordeel van de tegemoetkomingen aan personen met een 

handicap uitsluit, terwijl het het voordeel van de tegemoetkomingen aan personen met een 

handicap openstelt voor de vluchteling die dezelfde in de richtlijn 2004/83/EG van de Raad 

van 29 april 2004 bedoelde status van internationale bescherming geniet ? ». 

 

 

 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 

 

 -  Mohamed M’Bodj, wonende te 4000 Luik, rue des Franchimontois 2C/004; 

 

 -  de Ministerraad. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 29 mei 2013 : 

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. E. Berthe, advocaat bij de balie te Luik, voor Mohamed M’Bodj; 

 

 .  Mr. J.-J. Masquelin en Mr. M. Bedoret, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 

Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers J. Spreutels en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 Aan Mohamed M’Bodj, Mauritaans onderdaan, werd het recht op de inkomensvervangende 

tegemoetkoming en op de integratietegemoetkoming geweigerd om reden dat hij niet voldoet aan de in het 

geding zijnde bepaling bedoelde nationaliteitsvoorwaarde en hij betwist die beslissing voor de verwijzende 

rechter. De eiser verblijft sedert 2006 in België, kreeg in 2008 een machtiging tot verblijf om medische redenen 

op grond van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen toegekend, is sedert 2008 ingeschreven in het 

vreemdelingenregister en is houder van een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, dat vijf jaar 

geldig is en sedert 30 mei 2010 zonder voorwaarden kan worden verlengd. De eiser doet gelden dat de in het 

geding zijnde bepaling een discriminatie teweegbrengt in zoverre zij aan de personen die niet in het 

bevolkingsregister zijn ingeschreven krachtens het koninklijk besluit van 17 juli 2006, het voordeel van de in het 

geding zijnde tegemoetkomingen ontzegt, terwijl dat voordeel aan de vluchtelingen wordt toegekend. 

 

 De verwijzende rechter merkt op dat bij het arrest nr. 114/2012, dat op een soortgelijk geschil betrekking 

had, is geoordeeld dat de in het geding zijnde bepaling niet de referentienormen schond waarnaar in dat arrest 

wordt verwezen, maar die niet de richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 « inzake minimumnormen 

voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins 

internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming », omvatten. 

 

 Hij verwijst eveneens naar het arrest nr. 193/2009 van 26 november 2009 om te beslissen dat artikel 9ter 

van de voormelde wet van 15 december 1980, net zoals artikel 48/4 van dezelfde wet, met betrekking tot de 

subsidiaire beschermingsstatus, de omzetting in Belgisch recht van artikel 15 van de voormelde richtlijn is en dat 

de in artikel 9ter bedoelde situatie onder de subsidiaire beschermingsstatus valt. 

 

 Hij verwijst vervolgens naar de artikelen 20 en 28 van de voormelde richtlijn 2004/83/EG en naar het arrest 

nr. 42/2012 van 8 maart 2012 (gewezen inzake gewaarborgde gezinsbijslag) en stelt vast dat de vluchteling met 

een handicap en de buitenlandse persoon met een handicap die op grond van het voormelde artikel 9ter van de 

wet van 15 december 1980 een machtiging tot verblijf hebben verkregen, beiden de internationale bescherming 

genieten waarin is voorzien in de voormelde richtlijn, die de lidstaten de verplichting oplegt om aan die personen 

dezelfde nodige sociale bijstand toe te kennen als die waarin voor hun onderdanen is voorzien, behoudens een 

beperking tot de meest fundamentele prestaties. Aangezien de verwijzende rechter van oordeel is dat de in het 

geding zijnde bepaling de toekenning van de tegemoetkomingen die daarin worden bedoeld, enkel mogelijk 

maakt voor de vluchtelingen met een handicap, stelt hij het Hof de hiervoor weergegeven prejudiciële vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.1.  M. M’Bodj brengt de feiten van de zaak in herinnering en wijst erop dat hij wegens de medische 

problemen waaraan hij lijdt, een subsidiaire beschermingsstatus heeft verkregen maar wordt uitgesloten van het 

voordeel van de tegemoetkomingen die worden toegekend overeenkomstig de voorwaarden die zijn vastgesteld 

bij het koninklijk besluit van 17 juli 2006 tot uitvoering van artikel 4, § 2, van de in het geding zijnde wet van 

27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Hij doet gelden dat er een 

verschil in behandeling bestaat tussen, enerzijds, de personen die de vluchtelingenstatus hebben verkregen en die 

worden beoogd in artikel 4, § 1, 5°, van die wet en in artikel 48/3 van de wet van 15 december 1980 betreffende 

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, aan wie 

tegemoetkomingen aan personen met een handicap kunnen worden toegekend, en, anderzijds, de personen die de 

subsidiaire beschermingsstatus genieten en aan wie dergelijke tegemoetkomingen niet kunnen worden 

toegekend, terwijl de richtlijn 2004/83/EG van 29 april 2004 een gelijkheid van status tussen beide categorieën 

van personen wil waarborgen. 
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 De in artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 bedoelde bescherming die de eiser voor de verwijzende 

rechter geniet, is echter een vorm van subsidiaire bescherming, overeenkomstig artikel 15 van de voormelde 

richtlijn, hetgeen zowel in de parlementaire voorbereiding van artikel 9ter als in het arrest nr. 193/2009 van 

26 november 2009 wordt bevestigd. Diezelfde richtlijn (overwegingen 8, 33 en 34 en artikelen 20, 28 en 29) legt 

de lidstaten de verplichting op om aan de vluchteling met een handicap en aan de buitenlandse persoon met een 

handicap die een subsidiaire bescherming hebben verkregen, dezelfde nodige sociale bijstand toe te kennen als 

die waarin is voorzien voor hun onderdanen, met inbegrip van de personen met een handicap. 

 

 A.1.2.  M. M’Bodj voert het arrest nr. 42/2012 van 8 maart 2012 aan waarin over gewaarborgde 

gezinsbijslag werd geoordeeld dat de gelijke behandeling tussen vluchtelingen en personen die subsidiaire 

bescherming genieten de in artikel 28 van die richtlijn vervatte algemene regel was; het Hof van Justitie van de 

Europese Unie oordeelt van zijn kant dat de in lid 2 van die bepaling bedoelde afwijking die het de lidstaten 

mogelijk maakt om de in het geding zijnde prestaties tot de meest fundamentele prestaties te beperken, strikt 

moet worden geïnterpreteerd. 

 

 Overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Justitie houdt die mogelijkheid tot afwijking in dat het 

voornemen van de lidstaat duidelijk te kennen is gegeven (hetgeen de Belgische wetgever nooit heeft gedaan) en 

stelt zij hem niet ervan vrij om overeenkomstig artikel 20 van de richtlijn rekening te houden met de specifieke 

situatie van kwetsbare personen; zij legt hem de verplichting op om aan de betrokkenen als meest fundamentele 

prestaties ten minste minimale inkomenssteun en steun bij ziekte toe te kennen wanneer dergelijke prestaties 

door de lidstaat aan eigen onderdanen worden toegekend. 

 

 A.1.3.  M. M’Bodj voert aan dat de tegemoetkomingen aan personen met een handicap het karakter van een 

residuair stelsel hebben, worden toegekend op grond van een individuele beoordeling van de situatie van de 

betrokkenen en een in de richtlijn bedoelde fundamentele prestatie uitmaken. Het is dus discriminerend om ze te 

ontzeggen aan de personen die subsidiaire bescherming genieten, zelfs indien hun verblijfstitel een beperkte duur 

heeft, zoals in het voormelde arrest nr. 42/2012 wordt geoordeeld. Anders daarover beslissen zou niet alleen in 

strijd zijn met de voormelde richtlijn maar ook met de artikelen 20, 21, 26 en 34 van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie, die bovendien, net zoals België, partij is bij het Verdrag van de Verenigde 

Naties van 13 december 2006 inzake de rechten van personen met een handicap dat, in artikel 5, lid 2, ervan, de 

betrokkenen wettelijke bescherming tegen elke discriminatie garandeert. 

 

 A.1.4.  M. M’Bodj is ten slotte van mening dat, indien het Hof zou twijfelen aan de interpretatie van het in 

artikel 28, lid 2, van de voormelde richtlijn bedoelde begrip « meest fundamentele prestaties », een prejudiciële 

vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Unie zou moeten worden gesteld. 

 

 A.2.1.  De Ministerraad brengt de feiten van de zaak in herinnering. Hij wijst vervolgens erop dat een 

machtiging tot verblijf ofwel op basis van een aanvraag op grond van artikel 9ter van de wet van 15 december 

1980, ofwel op basis van een asielaanvraag kan worden toegekend. 

 

 A.2.2.  Hij onderstreept dat artikel 9ter voortvloeit uit een wet van 15 september 2006 die de omzetting van 

drie Europese richtlijnen is en die belangrijke vernieuwingen doorvoert met betrekking tot de regularisatie van 

het verblijf om medische redenen, die is uitgesloten van de subsidiaire bescherming en wordt geregeld bij dat 

artikel 9ter dat een specifieke bepaling vormt. Die uitsluiting berust op budgettaire overwegingen en op een 

bekommernis om objectivering, aangezien het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

(hierna : CGVS) niet bevoegd is om zich over medische aangelegenheden uit te spreken. Die bescherming berust 

op artikel 3 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en valt buiten het bereik van de 

asielinstanties aangezien zij tot de bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken en van de Dienst 

Vreemdelingenzaken blijft behoren; zij onderscheidt zich van de procedures inzake asiel en subsidiaire 

bescherming door een groter formalisme en door het feit dat zij verschillende actoren doet optreden; de Dienst 

Vreemdelingenzaken gaat eerst na of de aanvraag ontvankelijk is (een bevestigend antwoord opent reeds onder 

meer het recht op maatschappelijke dienstverlening) en onderzoekt vervolgens de grond door het risico van een 

onmenselijke en vernederende behandeling en de mogelijkheden van een behandeling in het land van herkomst 

van de aanvrager te beoordelen. Een legaliteitsberoep kan worden ingesteld bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, en geen beroep in volle rechtsmacht zoals inzake asiel en subsidiaire bescherming. 
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 A.2.3.  Hij brengt vervolgens de definitie van het begrip « vluchteling » in herinnering en de status die die 

laatste geniet, die een verblijfsrecht van in beginsel onbepaalde duur in België geniet. Daarentegen laat de 

subsidiaire beschermingsstatus die, overeenkomstig artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980, wordt 

toegekend aan de vreemdeling die niet als een vluchteling kan worden beschouwd en artikel 9ter niet kan 

genieten, die vreemdeling een verblijfsvergunning genieten die één jaar geldig is, termijn die verlengbaar en 

hernieuwbaar is, alsook, na een duur van vijf jaar, een vergunning die onbeperkt in de tijd is : het reële risico op 

de in de wet bedoelde ernstige schade is mogelijk immers tijdelijker dan het risico waaraan de asielzoeker wordt 

blootgesteld. Het is echter volgens dezelfde procedure dat een eventuele prioritaire toekenning van de 

vluchtelingenstatus en de toekenning van de subsidiaire bescherming worden onderzocht. De Dienst 

Vreemdelingenzaken spreekt zich niet uit over de ontvankelijkheid van de aanvraag maar over het vaststellen 

van de verantwoordelijke Staat, over het in aanmerking nemen van meervoudige aanvragen en over de 

vasthouding op een welbepaalde plaats. De beslissing over de ontvankelijkheid en over de grond ressorteert 

onder het CGVS en daartegen kan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een beroep met volle 

rechtsmacht worden ingesteld. 

 

 A.3.  De Ministerraad analyseert vervolgens de verschillende soorten van hulpverlening of van 

tegemoetkomingen, ongeacht of het gaat om maatschappelijke dienstverlening (onder meer toegekend aan de 

vreemdelingen die de verblijfsvergunning aanvragen op grond van het voormelde artikel 9ter van de wet van 

15 december 1980), het leefloon (onder meer toegekend aan de erkende vluchtelingen), de door de FOD Sociale 

Zekerheid toegekende sociale en fiscale voordelen (toegekend ongeacht het type van verblijf maar afhankelijk 

van de graad van invaliditeit of van het verlies aan zelfredzaamheid) of de tegemoetkomingen aan personen met 

een handicap. 

 

 A.4.  De Ministerraad wijst erop dat de eiser voor de verwijzende rechter in 2006 een asielaanvraag heeft 

ingediend die in 2007 en 2008 is gevolgd door een aanvraag voor een machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de wet van 15 december 1980. Aangezien die aanvraag in 2008 ontvankelijk werd geacht, is hij 

bijgevolg sedert 3 oktober 2008 ingeschreven in het vreemdelingenregister. Aangezien de op grond van 

artikel 9ter ingediende aanvraag voorrang heeft boven de asielaanvraag, is die laatste hangende gebleven. Het 

voordeel van de aan personen met een handicap toegekende tegemoetkomingen werd hem in 2009 geweigerd, 

maar in 2010 heeft hij een verblijfstitel voor onbeperkte duur op grond van artikel 9ter verkregen. 

 

 De Ministerraad is van mening dat de door de verwijzende rechter gestelde prejudiciële vraag niet relevant 

is, aangezien het Hof in zijn arrest nr. 114/2012 reeds kennis heeft genomen van een soortgelijk geval door een 

prejudiciële vraag te beantwoorden die hetzelfde onderwerp had maar geen betrekking had op de 

richtlijn 2004/83/EG. De wet waarbij die richtlijn wordt omgezet, zou niet meer rechten kunnen verlenen dan die 

welke bij de wet zijn toegekend aan vreemdelingen naargelang zij tot verblijf zijn gemachtigd en in het 

vreemdelingenregister zijn ingeschreven of zijn gemachtigd zich te vestigen en in het bevolkingsregister zijn 

ingeschreven, zo niet zou zij zelf discriminerend zijn. De lering van het Hof moet dus eveneens worden 

toegepast in het kader van de richtlijn. De lering met betrekking tot artikel 48/4 van de wet van 15 december 

1980 heeft geen betrekking op het voor de verwijzende rechter hangende geschil, aangezien de eiser de 

toepassing van artikel 9ter ervan geniet. Hij geniet bijgevolg maatschappelijke dienstverlening en de medische 

hulp die voor hem noodzakelijk is, zodat de Belgische Staat, die de hulpverlening tot de meest fundamentele 

prestaties kan beperken, niet kan worden verweten in geen enkele hulpverlening te voorzien. De Ministerraad 

verwijst voor het overige naar de argumentatie die hij heeft verdedigd in de zaak die aanleiding heeft gegeven tot 

het arrest nr. 114/2012 (A.1.1 en A.1.4) en naar de arresten nrs. 3/2012, 108/2012 en 114/2012 waarbij de in het 

geding zijnde bepaling geldig is verklaard. 

 

 A.5.  In zijn memorie van antwoord is de Ministerraad van mening dat de tegenpartij niet de gepaste 

conclusies trekt uit de in artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980 bedoelde definitie van subsidiaire 

bescherming. De wetgever heeft rekening willen houden met de bijzondere situatie van de aanvragers van 

medische bescherming en bij artikel 9ter worden in dat verband dezelfde rechten toegekend als die welke aan de 

Belgische onderdanen worden toegekend. Voor het overige biedt het attest van immatriculatie de aanvrager het 

recht op het leefloon. De richtlijn 2004/83/EG maakt het de lidstaten mogelijk om de sociale bijstand die wordt 

toegekend aan de personen die subsidiaire bescherming genieten, te beperken tot de meest fundamentele 

prestaties, en de wetgever kon, rekening houdend met de precaire status van de begunstigde, verbonden aan zijn 

gezondheidstoestand en de toegankelijkheid tot adequate verzorging in zijn land, zijn verblijf in de tijd beperken. 

Die specifieke bescherming voor de persoon die medische bescherming geniet, brengt echter geen schending van 

de criteria van evenredigheid en gelijkheid met zich mee : bij de maatschappelijke dienstverlening waarvan hij 

het voordeel kan opeisen - hetgeen de betrokkene heeft gedaan -, zal zijn handicap in aanmerking worden 

genomen. 
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 Het Hof heeft reeds aanvaard dat zeer sterke overwegingen kunnen verantwoorden dat bepaalde categorieën 

van vreemdelingen de tegemoetkomingen aan personen met een handicap niet genieten en dat de wetgever dat 

voordeel kon voorbehouden aan diegenen die definitief of op zijn minst voor een betekenisvolle duur in België 

zijn gevestigd. De personen die subsidiaire bescherming en medische bescherming genieten, zijn in het 

vreemdelingenregister ingeschreven voor een beperkte duur - die enkel een onbeperkte duur kan worden nadat 

een periode van vijf jaar is verstreken -, terwijl de vluchteling krachtens het koninklijk besluit van 8 oktober 

1981 een onbeperkt verblijfsrecht geniet. 

 

 A.6.  In zijn memorie van antwoord wijst M. M’Bodj erop dat de op grond van artikel 9ter van de wet van 

15 december 1980 ingediende aanvraag tot subsidiaire bescherming ontvankelijk en vervolgens gegrond werd 

verklaard en dat hij over een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister beschikt dat vijf jaar geldig is. 

Hij zal een titel voor onbeperkt verblijf verkrijgen na verloop van vijf jaar vanaf zijn aanvraag. Hij doet gelden 

dat de door de Ministerraad aangevoerde arresten nrs. 3/2012 en 108/2012 niet relevant zijn aangezien zij geen 

betrekking hebben op de situatie van vreemdelingen die de subsidiaire beschermingsstatus genieten en zich niet 

uitspreken over de bestaanbaarheid van de in het geding zijnde bepaling met de richtlijn 2004/83/EG. Hij merkt 

ten slotte op dat de Ministerraad niet antwoordt op het argument dat is afgeleid uit het feit dat België zich nooit 

duidelijk heeft uitgedrukt over de toepassing van de in artikel 28, lid 2, van die richtlijn bedoelde afwijking, noch 

op het argument dat is afgeleid uit de discriminatie die bestaat tussen de vluchtelingen en de personen die de 

subsidiaire beschermingsregeling genieten, aangezien laatstgenoemden enkel een fundamentele prestatie kunnen 

genieten onder een voorwaarde die niet aan de eerstgenoemden wordt opgelegd, terwijl zij wegens hun 

administratieve status worden verondersteld definitief of op zijn minst voor een betekenisvolle duur in België te 

zijn gevestigd. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Aan het Hof wordt door de Arbeidsrechtbank te Luik een prejudiciële vraag 

gesteld over artikel 4 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan 

personen met een handicap, dat bepaalt : 

 

 « § 1.  De tegemoetkomingen bedoeld in artikel 1 kunnen enkel toegekend worden aan 

een persoon die zijn werkelijke verblijfplaats in België heeft en die : 

 

 1°  Belg is; 

 

 2°  onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie; 

 

 3°  Marokkaan, Algerijn of Tunesiër is en die voldoet aan de voorwaarden van de 

Verordening (EEG) nr. 1408 van 14 juni 1971 van de Raad van de Europese gemeenschappen 

betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op werknemers en 

zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen; 

 

 4°  staatloos is en die onder de toepassing valt van het Verdrag betreffende de status van 

staatlozen, ondertekend in New York op 28 september 1954 en goedgekeurd door de wet van 

12 mei 1960; 

 

 5°  vluchteling is zoals bedoeld in artikel 49 van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen; 
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 6°  niet tot de in 1° tot 5° bepaalde categorieën behoort, maar die tot 21 jaar de verhoging 

van de kinderbijslag genoten heeft, bedoeld in artikel 47, § 1, van de samengeordende wetten 

betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders of in artikel 20, § 2, van het koninklijk besluit 

van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen. 

 

 § 2.  De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad toepassing 

van deze wet, onder de door Hem gestelde voorwaarden, uitbreiden tot andere categorieën van 

personen dan deze beoogd in § 1 die hun werkelijke verblijfplaats in België hebben. 

 

 § 3.  De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, wat 

voor de toepassing van deze wet onder werkelijke verblijfplaats moet worden verstaan. 

 

 § 4.  Indien een persoon aan wie een tegemoetkoming bedoeld in artikel 1 werd 

toegekend niet meer voldoet aan de voorwaarden bedoeld in § 1 of § 2, dan wordt zijn recht 

op deze tegemoetkoming afgeschaft. Wanneer hij opnieuw voldoet aan deze voorwaarden, 

dan kan hij een nieuwe aanvraag indienen. 

 

 § 5.  De Koning kan de wijze bepalen waarop wordt toegezien op de naleving van dit 

artikel ». 

 

 B.1.2.  Bij het koninklijk besluit van 9 februari 2009 « houdende wijziging van het 

koninklijk besluit van 17 juli 2006 tot uitvoering van artikel 4, § 2, van de wet van 27 februari 

1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap » heeft de Koning, 

vanaf 12 december 2007, de toepassing van de wet uitgebreid tot de vreemdelingen die in het 

bevolkingsregister zijn ingeschreven. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 17 juli 2006 

bepaalt thans : 

 

 « De tegemoetkomingen bedoeld in artikel 1 van de wet van 27 februari 1987 betreffende 

de tegemoetkomingen aan personen met een handicap kunnen eveneens worden toegekend 

aan de personen die : 

 

 1°  onderdaan zijn van IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland, voldoen aan de 

voorwaarden van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van de Europese 

Gemeenschappen van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale 

zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich 

binnen de Gemeenschap verplaatsen, en in België hun werkelijke verblijfplaats hebben, of 

 

 2°  de echtgenoot, de wettelijk samenwonende, of een ander gezinslid zijn in de zin van 

de vernoemde Verordening nr. 1408/71 van 14 juni 1971 van een persoon zoals bedoeld in 

artikel 4, § 1, 1° tot 5° van de voornoemde wet van 27 februari 1987 of van een onderdaan 

van een Staat bedoeld in artikel 1, 1° van dit besluit, zelf geen onderdaan zijnde van deze 

Staten, en die in België hun werkelijke verblijfplaats hebben. 

 

 3°  ingeschreven zijn als vreemdeling in het bevolkingsregister. 
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 Men verstaat onder gezinslid van de onderdaan de minderjarige kinderen evenals de 

meerderjarige kinderen, de vader, de moeder, de schoonvader en de schoonmoeder die ten 

laste zijn van de onderdaan. De persoon die onder hetzelfde dak woont als de onderdaan en 

die wordt beschouwd als persoon ten laste van de onderdaan in de zin van de wet betreffende 

de verplichte verzekering voor gezondheidszorgen en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 

1994 wordt beschouwd als zijnde ten laste van de onderdaan ». 

 

 B.2.1.  Uit de feiten van de aan de verwijzende rechter voorgelegde zaak blijkt dat de 

persoon die om het voordeel van de aan personen met een handicap toegekende 

tegemoetkomingen verzoekt, van Mauritaanse nationaliteit is. Rekening houdend met de 

motieven van de beslissing van de verwijzende rechter, is het verschil in behandeling dat door 

het Hof moet worden onderzocht, dat wat onder de personen met een handicap bestaat tussen, 

enerzijds, de in paragraaf 1, 5°, van de in het geding zijnde bepaling bedoelde vluchtelingen 

en, anderzijds, de vreemdelingen die op grond van artikel 9ter van de wet van 15 december 

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen een machtiging tot verblijf hebben verkregen : terwijl beiden volgens de 

verwijzende rechter de status van internationale bescherming zouden genieten waarin in de 

richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 « inzake minimumnormen voor de 

erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die 

anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming » 

(hierna : de richtlijn 2004/83/EG) is voorzien, kunnen enkel de eerstgenoemden de krachtens 

de in het geding zijnde wet toegekende tegemoetkomingen genieten. 

 

 B.2.2.  Zoals de Ministerraad opmerkt, heeft het Hof bij zijn arrest nr. 114/2012 van 

4 oktober 2012 een prejudiciële vraag beantwoord die een soortgelijk onderwerp had. 

 

 Het Hof heeft in dat arrest geoordeeld dat artikel 4 van de wet van 27 februari 1987 

betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 191 ervan, met artikel 14 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij 

dat Verdrag, niet schendt en dat dezelfde bepaling evenmin in strijd is met artikel 23 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet 

en met artikel 28 van het Verdrag van 13 december 2006 inzake de rechten van personen met 

een handicap. 
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 In die zaak werd het Hof echter niet verzocht rekening te houden met de 

richtlijn 2004/83/EG, zoals dat het geval is in de prejudiciële vraag die in de onderhavige zaak 

is gesteld. 

 

 B.3.  Luidens de artikelen 1 en 2 van de voormelde wet van 27 februari 1987 kunnen 

personen met een handicap drie types van tegemoetkoming krijgen : de inkomensvervangende 

tegemoetkoming, die wordt toegekend aan diegene die in principe 21 tot 65 jaar oud is en 

wiens lichamelijke of psychische toestand zijn verdienvermogen heeft verminderd; de 

integratietegemoetkoming, die wordt toegekend aan de persoon met een handicap die in 

principe 21 tot 65 jaar oud is en bij wie een gebrek aan of een vermindering van 

zelfredzaamheid is vastgesteld; de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, die in principe 

wordt toegekend aan de persoon die ten minste 65 jaar oud is en bij wie een gebrek aan of een 

vermindering van zelfredzaamheid is vastgesteld. 

 

 Die tegemoetkomingen vormen een financiële hulp waarvan het bedrag de 

bestaanszekerheid van de minstbedeelden prioritair moet waarborgen (Parl. St., Kamer, 1985-

1986, nr. 448-1, p. 2). Het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming verschilt 

naar gelang van de gezinssituatie van de gerechtigde en benadert het bedrag van het leefloon 

dat in vergelijkbare situaties wordt toegekend (artikel 6, § 2). Het bedrag van de 

integratietegemoetkoming en van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden is een vast 

bedrag dat varieert volgens de graad van zelfredzaamheid van de gerechtigde (artikel 6, § 3). 

 

 B.4.1.  Het voordeel van de in het geding zijnde tegemoetkomingen, dat oorspronkelijk 

bij artikel 4 van de wet van 27 februari 1987 was beperkt tot de Belgen, de vluchtelingen, de 

staatlozen en de personen van onbepaalde nationaliteit, is bij de wet van 20 juli 1991 

uitgebreid tot twee bijkomende categorieën van vreemdelingen, namelijk de « personen die 

vallen onder de toepassing van de verordening (EEG) nr. 1408/71 van 14 juni 1971 » en de 

personen « die tot 21 jaar genoten hebben van de verhoging van de kinderbijslag voorzien in 

artikel 47, § 1, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor 

loonarbeiders ». Bij de wet van 22 februari 1998 heeft de wetgever vervolgens het voordeel 

van de in het geding zijnde tegemoetkomingen uitgebreid tot de personen die een soortgelijke 

verhoging hebben genoten waarin de regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de 

zelfstandigen voorziet. De programmawet (I) van 24 december 2002 heeft het mogelijk 

gemaakt in het toepassingsgebied van de wet alle Europese onderdanen op te nemen, alsook 
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de Marokkanen, Algerijnen of Tunesiërs die voldoen aan de voormelde verordening (EEG) 

nr. 1408/71. 

 

 B.4.2.  De geleidelijke uitbreiding van het personele toepassingsgebied van het stelsel van 

de tegemoetkomingen aan personen met een handicap werd vanuit een drievoudig perspectief 

doorgevoerd : voldoen aan de vereisten die voortvloeien uit de internationale verbintenissen 

van België; gelijke tred houden met het stelsel van het bestaansminimum en met dat van het 

gewaarborgd inkomen voor bejaarden; vermijden dat de handicap van kinderen van 

vreemdelingen, die wegens hun handicap verhoogde kinderbijslag hebben genoten, niet langer 

door de overheid in aanmerking wordt genomen. 

 

 B.5.1.  De machtiging tot verblijf in het Rijk werd toegekend aan de eiser voor de 

verwijzende rechter op grond van artikel 9ter van de voormelde wet van 15 december 1980, 

dat bepaalt : 

 

 « § 1.  De in België verblijvende vreemdeling die zijn identiteit aantoont overeenkomstig 

§ 2 en die op zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor 

zijn leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of 

vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst 

of het land waar hij verblijft, kan een machtiging tot verblijf in het Rijk aanvragen bij de 

minister of zijn gemachtigde. 

 

 De aanvraag moet per aangetekende brief worden ingediend bij de minister of zijn 

gemachtigde en bevat het adres van de effectieve verblijfplaats van de vreemdeling in België. 

 

 De vreemdeling maakt samen met de aanvraag alle nuttige en recente inlichtingen over 

aangaande zijn ziekte en de mogelijkheden en de toegankelijkheid tot een adequate 

behandeling in zijn land van herkomst of in het land waar hij verblijft. 

 

 Hij maakt een standaard medisch getuigschrift over zoals voorzien door de Koning bij 

een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Dit medisch getuigschrift dat niet ouder 

is dan drie maanden voorafgaand aan de indiening van de aanvraag vermeldt de ziekte, haar 

graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling. 

 

 De beoordeling van het in het eerste lid vermelde risico, van de mogelijkheden van en 

van de toegankelijkheid tot behandeling in zijn land van herkomst of het land waar hij 

verblijft, en van de in het medisch getuigschrift vermelde ziekte, haar graad van ernst en de 

noodzakelijk geachte behandeling, gebeurt door een ambtenaar-geneesheer of een geneesheer 

aangeduid door de minister of zijn gemachtigde die daaromtrent een advies verschaft. Deze 

geneesheer kan, indien hij dit nodig acht, de vreemdeling onderzoeken en een bijkomend 

advies inwinnen van deskundigen. 
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 § 1/1.  De toekenning van een machtiging tot verblijf in het Rijk bedoeld in dit artikel kan 

worden geweigerd aan de vreemdeling die zich niet aanmeldt op de in de oproeping 

vastgestelde datum door de ambtenaar-geneesheer of de geneesheer aangewezen door de 

minister of zijn gemachtigde of de door de minister of zijn gemachtigde aangestelde 

deskundige en hiervoor ten laatste binnen de vijftien dagen na het verstrijken van deze datum 

geen geldige reden opgeeft. 

 

 § 2.  Bij zijn aanvraag toont de vreemdeling zijn identiteit voorzien in § 1, eerste lid, aan 

door middel van een identiteitsdocument of een bewijselement dat voldoet aan volgende 

voorwaarden : 

 

 1°  het bevat de volledige naam, de geboorteplaats en -datum en de nationaliteit van 

betrokkene; 

 

 2°  het is uitgereikt door de bevoegde overheid overeenkomstig de wet van 16 juli 2004 

houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht of de internationale overeenkomsten 

betreffende dezelfde materie; 

 

 3°  het laat toe een fysieke band vast te stellen tussen de titularis en de betrokkene; 

 

 4°  het is niet opgesteld op basis van loutere verklaringen van de betrokkene. 

 

 De vreemdeling kan eveneens zijn identiteit aantonen door verschillende 

bewijselementen die, samen genomen, de constitutieve elementen van de identiteit bepaald in 

het eerste lid, 1°, bevatten op voorwaarde dat elk bewijselement minstens voldoet aan de 

voorwaarden voorzien in het eerste lid, 2° en 4°, en minstens één van de elementen voldoet 

aan de voorwaarde voorzien in het eerste lid, 3°. 

 

 De verplichting om zijn identiteit aan te tonen is niet van toepassing op de asielzoeker 

wiens asielaanvraag niet definitief werd afgewezen of die tegen deze beslissing een 

overeenkomstig artikel 20 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 

1973, toelaatbaar cassatieberoep heeft ingediend en dit tot op het ogenblik waarop een 

verwerpingsarrest inzake het toegelaten beroep is uitgesproken. De vreemdeling die van deze 

vrijstelling geniet, toont dit uitdrukkelijk aan in de aanvraag. 

 

 § 3.  De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk : 

 

 1°  indien de vreemdeling zijn aanvraag niet indient per aangetekende brief bij de 

minister of zijn gemachtigde of wanneer de aanvraag niet het adres van de effectieve 

verblijfplaats in België bevat; 

 

 2°  indien, in de aanvraag, de vreemdeling zijn identiteit niet aantoont op de wijze 

bepaald in § 2 of wanneer de aanvraag het bewijs voorzien in § 2, derde lid, niet bevat; 

 

 3°  indien het standaard medisch getuigschrift niet wordt voorgelegd bij de aanvraag of 

indien het standaard medisch getuigschrift niet beantwoordt aan de voorwaarden voorzien in 

§ 1, vierde lid; 
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 4°  indien de in § 1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-geneesheer of geneesheer 

aangewezen door de minister of zijn gemachtigde in een advies vaststelt dat de ziekte 

kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in § 1, eerste lid, die aanleiding kan 

geven tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk; 

 
 

5°  in de gevallen bepaald in artikel 9bis, § 2, 1° tot 3°, of wanneer de ingeroepen 

elementen ter ondersteuning van de aanvraag tot machtiging tot verblijf in het Rijk reeds 

werden ingeroepen in het kader van een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging 

tot verblijf in het Rijk op grond van de huidige bepaling. 

 

 § 4.  De vreemdeling wordt uitgesloten van het voordeel van deze bepaling, wanneer de 

minister of zijn gemachtigde van oordeel is dat er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat 

de betrokkene handelingen gepleegd heeft bedoeld in artikel 55/4. 

 

 § 5.  De in § 1, vijfde lid, vermelde deskundigen worden benoemd door de Koning bij een 

besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. 

 

 De Koning stelt de procedureregels vast bij een besluit vastgesteld na overleg in de 

Ministerraad en bepaalt eveneens de wijze van bezoldiging van de in het eerste lid vermelde 

deskundigen. 

 

 § 6.  Artikel 458 van het Strafwetboek is van toepassing op de gemachtigde van de 

minister en de leden van zijn dienst, wat betreft de medische gegevens waarvan zij in de 

uitoefening van hun ambt kennis krijgen. 

 

 § 7.  De aanvraag om machtiging tot verblijf in het Rijk bedoeld in dit artikel, afgelegd 

door een vreemdeling die toegelaten of gemachtigd werd tot een verblijf van onbeperkte duur, 

wordt, wanneer zij nog in behandeling is bij de Dienst Vreemdelingenzaken ambtshalve 

zonder voorwerp verklaard, tenzij de vreemdeling, binnen een termijn van zestig dagen te 

rekenen vanaf het inwerkingtreden van deze bepaling of vanaf de overhandiging van de titel 

waaruit het onbeperkt verblijf blijkt, bij een aangetekende brief aan de Dienst 

Vreemdelingenzaken, de voortzetting van de behandeling vraagt ». 

 

 B.5.2.  Artikel 48/4 van dezelfde wet bepaalt : 

 

 « § 1.  De subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend aan de vreemdeling, die niet 

voor de vluchtelingenstatus in aanmerking komt en die geen beroep kan doen op artikel 9ter, 

en ten aanzien van wie er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat, wanneer hij 

naar zijn land van herkomst, of in het geval van een staatloze, naar het land waar hij vroeger 

gewoonlijk verbleef, terugkeert, een reëel risico zou lopen op ernstige schade zoals bepaald in 

paragraaf 2 en die zich niet onder de bescherming van dat land kan of, wegens dat risico, wil 

stellen en niet onder de uitsluitingsgronden zoals bepaald in artikel 55/4, valt. 

 

 § 2.  Ernstige schade bestaat uit : 

 

 a)  doodstraf of executie; of, 

 

 b)  foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een 

verzoeker in zijn land van herkomst; of, 
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 c)  ernstige bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van 

willekeurig geweld in het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict ». 

 

 Door de subsidiaire beschermingsstatus beschikt diegene die het voordeel daarvan geniet, 

over een verblijfstitel voor een termijn van één jaar, die gedurende vijf jaar verlengbaar is; na 

die periode van vijf jaar wordt de betrokkene toegelaten tot een verblijf van onbeperkte duur 

(artikel 49/2, §§ 2 en 3, van de wet van 15 december 1980), maar aan die subsidiaire 

beschermingsstatus komt een einde wanneer de omstandigheden op grond waarvan die status 

werd verleend, niet langer bestaan (artikel 55/5). 

 

 B.5.3.  Het voormelde artikel 48/4 vormt, zoals het Hof heeft opgemerkt in zijn arrest 

nr. 42/2012 van 8 maart 2012, de omzetting in Belgisch recht van de artikelen 2, onder e), 15 

en 17 van de richtlijn 2004/83/EG, die bepalen : 

 

 « Artikel 2.  Definities 

 

 In deze richtlijn wordt verstaan onder : 

 

 […] 

 

 e)  ‘ persoon die voor de subsidiaire-beschermingsstatus in aanmerking komt ’ : een 

onderdaan van een derde land of een staatloze die niet voor de vluchtelingenstatus in 

aanmerking komt, doch ten aanzien van wie er zwaarwegende gronden bestaan om aan te 

nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst, of in het geval van een staatloze, naar het 

land waar hij vroeger gewoonlijk verbleef, terugkeert, een reëel risico zou lopen op ernstige 

schade als omschreven in artikel 15, en op wie artikel 17, leden 1 en 2, niet van toepassing is, 

en die zich niet onder de bescherming van dat land kan of, wegens dat risico, wil stellen ». 

 

 « Artikel 15.  Ernstige schade 

 

 Ernstige schade bestaat uit : 

 

 a)  doodstraf of executie; of 

 

 b)  foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een 

verzoeker in zijn land van herkomst; of : 

 

 c)  ernstige en individuele bedreiging van het leven of de persoon van een burger als 

gevolg van willekeurig geweld in het kader van een internationaal of binnenlands gewapend 

conflict ». 
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 Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft met betrekking tot artikel 15, onder c), 

van de richtlijn, gelezen in samenhang met artikel 2, onder e), geoordeeld dat het moet 

worden uitgelegd als volgt : 

 

 « -  opdat sprake is van een ernstige en individuele bedreiging van het leven of de 

persoon van degene die om subsidiaire bescherming verzoekt, is het niet noodzakelijk dat 

deze persoon aantoont dat hij specifiek wordt geviseerd om redenen die te maken hebben met 

zijn persoonlijke omstandigheden; 

 

 -  bij wijze van uitzondering kan een dergelijke bedreiging worden geacht aanwezig te 

zijn wanneer de mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde conflict, die wordt 

beoordeeld door de bevoegde nationale autoriteiten waarbij een verzoek om subsidiaire 

bescherming is ingediend of door de rechters van een lidstaat bij wie beroep is ingesteld tegen 

de afwijzing van een dergelijk verzoek, dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden 

bestaan om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of, in 

voorkomend geval, naar het betrokken gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel 

risico op die bedreiging zou lopen » (HvJ, grote kamer, 17 februari 2009, C-465/07, Meki 

Elgafaji en Noor Elgafaji tegen Staatssecretaris van Justitie, punt 43). 

 

 « Artikel 17.  Uitsluiting 

 

 1.  Een onderdaan van een derde land of staatloze wordt uitgesloten van subsidiaire 

bescherming wanneer er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat : 

 

 a)  hij een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf of een misdrijf tegen de 

menselijkheid heeft gepleegd, zoals gedefinieerd in de internationale instrumenten waarmee 

wordt beoogd regelingen te treffen ten aanzien van dergelijke misdrijven; 

 

 b)  hij een ernstig misdrijf heeft gepleegd; 

 

 c)  hij zich schuldig heeft gemaakt aan daden die in strijd zijn met de doelstellingen en 

beginselen van de Verenigde Naties als vervat in de preambule en de artikelen 1 en 2 van het 

Handvest van de Verenigde Naties; 

 

 d)  hij een gevaar vormt voor de gemeenschap of voor de veiligheid van de lidstaat waar 

hij zich bevindt. 

 

 2.  Lid 1 is van toepassing op personen die aanzetten tot of anderszins deelnemen aan de 

daar genoemde misdrijven of daden. 

 

 3.  De lidstaten mogen een onderdaan van een derde land of staatloze van subsidiaire 

bescherming uitsluiten, indien hij, voordat hij tot de betrokken lidstaat werd toegelaten, een of 

meer andere dan de in lid 1 bedoelde misdrijven heeft gepleegd die strafbaar zouden zijn met 

gevangenisstraf indien zij in de betrokken lidstaat waren gepleegd, en indien hij zijn land van 

herkomst alleen heeft verlaten om straffen als gevolg van deze misdrijven te ontlopen ». 
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 B.6.1.  De subsidiaire beschermingsstatus betreft de personen die geen aanspraak kunnen 

maken op de vluchtelingenstatus maar die, om andere redenen dan die welke zijn vermeld in 

het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, internationale bescherming genieten 

omdat zij bij de terugkeer naar hun land van herkomst of naar het land waar zij vroeger 

gewoonlijk verbleven, een reëel risico lopen op ernstige schade in de zin van artikel 15 van de 

richtlijn 2004/83/EG en van artikel 48/4, § 2, van de wet van 15 december 1980, met name 

onmenselijke of vernederende behandelingen in de zin van artikel 3 van het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens. 

 

 B.6.2.  Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat artikel 3 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens niet het recht waarborgt om op het 

grondgebied van een Staat te blijven louter om de reden dat die Staat betere medische 

verzorging kan verstrekken dan het land van herkomst : de omstandigheid dat de uitwijzing de 

gezondheidstoestand of de levensverwachting van de betrokkene beïnvloedt, volstaat niet om 

een schending van die bepaling op te leveren. Enkel « in zeer uitzonderlijke gevallen, 

wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend zijn », kan een 

schending van artikel 3 van het Europees Verdrag aan de orde zijn (EHRM, grote kamer, 

27 mei 2008, N. t. Verenigd Koninkrijk, § 42). 

 

 B.6.3.  Toen de wet van 15 september 2006 de wet van 15 december 1980 heeft 

gewijzigd teneinde de omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 2004/83/EG te verzekeren, 

heeft de wetgever, met betrekking tot de vreemdelingen die vragen om tot een verblijf in het 

Rijk te worden gemachtigd om medische redenen, aangegeven : 

 

 « Vreemdelingen die op zodanige wijze lijden aan een ziekte dat deze ziekte een reëel 

risico inhoudt voor hun leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in hun 

land van herkomst of het land waar zij verblijven kunnen, ten gevolge van de rechtspraak van 

het Europese Hof van de Rechten van de Mens, vallen onder de toepassing van artikel 15, b), 

van de richtlijn 2004/83/EG (onmenselijke of vernederende behandeling) » (Parl. St., Kamer, 

2005-2006, DOC 51-2478/001, p. 9). 

 

 Te hunnen aanzien heeft hij in artikel 9ter van de wet voorzien in een procedure tot 

toekenning van een machtiging tot verblijf die verschilt van die waarin in artikel 48/4 van de 

wet (ingevoegd in de wet van 1980 bij dezelfde wet van 15 september 2006) is voorzien voor 

de vreemdelingen die het voormelde artikel 9ter niet kunnen genieten. 
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 B.7.  De richtlijn 2004/83/EG, die van het Verdrag betreffende de status van 

vluchtelingen de hoeksteen maakt van het internationale rechtsstelsel ter bescherming van 

vluchtelingen (overweging nr. 3), vult de beschermingsregeling waarin dat Verdrag voorziet, 

aan met een subsidiaire beschermingsregeling (overweging nr. 24). Zij bepaalt dat de lidstaten 

personen die subsidiaire bescherming genieten, een verblijfstitel verstrekken voor een 

minimumtermijn van één jaar die kan worden verlengd (artikel 24) en dat, tenzij anders is 

bepaald, de bepalingen die de kenmerken van de internationale bescherming omschrijven, 

zowel voor vluchtelingen gelden als voor personen die voor subsidiaire bescherming in 

aanmerking komen (artikel 20, lid 2). 

 

 B.8.  De artikelen 28 en 29 van de voormelde richtlijn bevatten een dergelijke 

andersluidende bepaling met betrekking tot de sociale bijstand en de gezondheidszorg waarin 

is voorzien ten gunste van de personen die subsidiaire bescherming genieten. Zij bepalen : 

 

 « Artikel 28.  Sociale voorzieningen 

 

 1.  De lidstaten zorgen ervoor dat personen met de vluchtelingenstatus of de subsidiaire-

beschermingsstatus in de lidstaat die deze statussen heeft toegekend de nodige bijstand in de 

zin van sociale bijstand ontvangen zoals de onderdanen van die lidstaat. 

 

 2.  In afwijking van de algemene regel in lid 1, kunnen de lidstaten de sociale bijstand 

voor personen met de subsidiaire-beschermingsstatus beperken tot de meest fundamentele 

prestaties die qua niveau en toegangsvoorwaarden moeten overeenkomen met die welke voor 

de eigen onderdanen gelden ». 

 

 « Artikel 29.  Gezondheidszorg 

 

 1.  De lidstaten zorgen ervoor dat personen met de vluchtelingenstatus of de subsidiaire-

beschermingsstatus toegang tot de gezondheidszorg krijgen onder dezelfde voorwaarden als 

de onderdanen van de lidstaat die de status heeft toegekend. 

 

 2.  In afwijking van de algemene regel in lid 1 kunnen de lidstaten de gezondheidszorg 

voor personen met de subsidiaire-beschermingsstatus beperken tot de meest fundamentele 

prestaties, die qua niveau en toegangsvoorwaarden moeten overeenkomen met die welke voor 

de eigen onderdanen gelden. 
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 3.  De lidstaten verstrekken personen met de vluchtelingen- of de subsidiaire-

beschermingsstatus die bijzondere behoeften hebben, zoals zwangere vrouwen, 

gehandicapten, personen die foltering, verkrachting of andere ernstige vormen van 

psychologisch, fysiek of seksueel geweld hebben ondergaan of minderjarigen die het 

slachtoffer zijn geweest van enige vorm van mishandeling, verwaarlozing, uitbuiting, 

foltering, wrede, onmenselijke en vernederende behandeling of die onder een gewapend 

conflict hebben geleden, passende gezondheidszorg onder dezelfde voorwaarden als 

onderdanen van de lidstaat die de status heeft toegekend ». 

 

 B.9.1.  In de eerste plaats rijst de vraag of de subsidiaire beschermingsstatus, die luidens 

artikel 15, onder b), van de richtlijn onder meer wordt toegekend in geval van ernstige schade 

die bestaat uit een « onmenselijke of vernederende behandeling […] van een verzoeker in zijn 

land van herkomst », al dan niet in die zin moet worden begrepen dat niet enkel de personen 

worden beoogd die de subsidiaire beschermingsstatus genieten krachtens artikel 48/4, § 2, b), 

van de voormelde wet van 15 december 1980, status die wordt toegekend door de 

Commissaris-generaal voor de vluchtelingen krachtens de procedurevoorschriften van 

hoofdstuk II « Vluchtelingen en personen die voor subsidiaire bescherming in aanmerking 

komen » van voormelde wet, doch ook de personen die door de minister of zijn gemachtigde 

krachtens artikel 9ter van dezelfde wet gemachtigd worden tot verblijf in België, te weten 

« de in België verblijvende vreemdeling […] die op zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat 

deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit of een reëel risico 

inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate 

behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft ». 

 

 Daarbij dient verwezen te worden naar de volgende consideransen van de richtlijn : 

 

 « (7)  De onderlinge aanpassing van bepalingen inzake de erkenning en de inhoud van de 

vluchtelingenstatus en de subsidiaire bescherming dient ertoe bij te dragen de secundaire 

migratie van asielzoekers tussen de lidstaten te beperken, voorzover deze migratie louter door 

verschillen in de wetgevingen wordt veroorzaakt. 

 

 […] 

 

 (9)  Onderdanen van derde landen of staatlozen die op het grondgebied van de lidstaten 

mogen blijven om redenen die geen verband houden met een behoefte aan internationale 

bescherming, maar, op discretionaire basis, uit mededogen of op humanitaire gronden, vallen 

niet onder deze richtlijn. 

 

 […] 
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 (24)  Tevens dienen minimumnormen te worden vastgesteld voor de omschrijving en 

inhoud van subsidiaire bescherming. De subsidiaire beschermingsregeling moet de in het 

Verdrag van Genève vastgelegde regeling ter bescherming van vluchtelingen aanvullen. 

 

 (25)  Er dienen criteria te worden vastgesteld om degenen die om internationale 

bescherming verzoeken, als personen te erkennen die voor subsidiaire bescherming in 

aanmerking komen. Deze criteria dienen in overeenstemming te zijn met de internationale 

verplichtingen van de lidstaten uit hoofde van instrumenten op het gebied van de 

mensenrechten en met de bestaande praktijken in de lidstaten. 

 

 (26)  Gevaren waaraan de bevolking van een land of een deel van de bevolking in het 

algemeen is blootgesteld, vormen normaliter op zich geen individuele bedreiging die als 

ernstige schade kan worden aangemerkt ». 

 

 Voorts is er artikel 3 van de richtlijn, dat bepaalt : 

 

 « Gunstiger normen 

 

 De lidstaten kunnen ter bepaling van wie als vluchteling of als voor subsidiaire 

bescherming in aanmerking komend persoon wordt erkend en ter bepaling van de inhoud van 

de internationale bescherming, gunstiger normen vaststellen of handhaven indien die met deze 

richtlijn verenigbaar zijn ». 

 

 B.9.2.  In de tweede plaats, en indien blijkt dat het voordeel van de sociale voorzieningen 

en van de gezondheidszorg moet worden toegekend aan de vreemdeling die in België verblijft 

en die op zodanige wijze aan een ziekte lijdt dat die ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn 

leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst (of in het 

land waar hij verblijft), rijst de vraag of die bepalingen, wanneer de lidstaten gebruikmaken 

van de mogelijkheid die hun bij de voormelde artikelen 28, lid 2, en 29, lid 2, van de richtlijn 

wordt verleend om de in die bepalingen bedoelde sociale bijstand en gezondheidszorg tot de 

meest fundamentele prestaties te beperken, terwijl zij overeenkomstig artikel 20, lid 3, van 

dezelfde richtlijn ertoe zijn gehouden rekening te houden met de specifieke situatie van 

kwetsbare personen, zoals personen met een handicap, inhouden dat aan die vreemdeling de 

tegemoetkomingen aan personen met een handicap, voorzien in de wet van 27 februari 1987, 

te weten de inkomensvervangende tegemoetkoming (waarvan het niet-geïndexeerd 

basisbedrag is vastgesteld op 4 765,56 euro per jaar, te verhogen met 50 pct. of 100 pct. 



 19 

naargelang de categorie waartoe de betrokken personen behoren), de 

integratietegemoetkoming (variërend naargelang de graad van zelfredzaamheid van niet-

geïndexeerd 870,60 euro tot 7 834,56 euro) of de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden 

(waarvan het (niet-geïndexeerd) bedrag varieert van 743,98 euro tot 4 884,14 euro), worden 

toegekend. 

 

 In dat verband moet, enerzijds, rekening worden gehouden met het feit dat in overweging 

nr. 34 van de richtlijn wordt vermeld : 

 

 « Wat sociale bijstand en gezondheidszorg betreft moeten de gedetailleerde bepalingen 

inzake de verstrekking van de fundamentele prestaties in de nationale wetgeving worden 

vastgesteld. De mogelijkheid om de prestaties voor personen met de subsidiaire-

beschermingsstatus te beperken tot de fundamentele prestaties moet zodanig worden opgevat 

dat hieronder ten minste is begrepen minimale inkomenssteun, steun bij ziekte, bij 

zwangerschap en bij hulpverlening aan ouders, in de mate waarin deze overeenkomstig de 

wetgeving van de betreffende lidstaat aan eigen onderdanen worden toegekend ». 

 

 Er moet, anderzijds, rekening worden gehouden met het feit dat, zoals het Hof heeft 

opgemerkt in zijn arresten nr. 3/2012 van 11 januari 2012 en nr. 114/2012 van 4 oktober 

2012, de vreemdeling aan wie de tegemoetkomingen voor personen met een handicap worden 

geweigerd, in voorkomend geval aanspraak kan maken op maatschappelijke dienstverlening 

overeenkomstig de in de verschillende gewesten van het land van toepassing zijnde organieke 

wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, waarbij met 

zijn handicap rekening wordt gehouden, en die tot doel heeft « eenieder in staat te stellen een 

menswaardig leven te leiden ». 

 

 B.10.  Artikel 267 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie verleent 

het Hof van Justitie bevoegdheid om bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak te doen 

over zowel de uitlegging van de handelingen van de instellingen van de Unie als de 

geldigheid van die handelingen. Krachtens de derde alinea ervan is een nationale rechterlijke 

instantie gehouden zich tot het Hof van Justitie te wenden, indien haar beslissingen - zoals 

deze van het Grondwettelijk Hof - volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger 

beroep. Wanneer er twijfel is over de interpretatie of de geldigheid van een bepaling van het 

Unierecht die van belang is voor de oplossing van een voor dergelijk rechtscollege hangend 

geschil, dient dit rechtscollege, zelfs ambtshalve zonder dat één van de partijen daarom heeft 

gevraagd, het Hof van Justitie prejudicieel te ondervragen. 
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 B.11.  Gelet op het voorgaande dienen, alvorens ten gronde uitspraak te doen over de aan 

het Hof gestelde prejudiciële vraag, de in het beschikkende gedeelte vermelde prejudiciële 

vragen te worden gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof, 

 

 alvorens ten gronde uitspraak te doen, stelt aan het Hof van Justitie van de Europese Unie 

de volgende prejudiciële vragen : 

 

 1.  Dienen de artikelen 2, onder e) en f), 15, 18, 28 en 29 van de richtlijn 2004/83/EG van 

de Raad van 29 april 2004 « inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van 

derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale 

bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming » aldus te worden 

geïnterpreteerd dat niet alleen de persoon aan wie, op zijn aanvraag, de subsidiaire 

beschermingsstatus is toegekend door een onafhankelijke autoriteit van een lidstaat de sociale 

voorzieningen en de gezondheidszorg moet kunnen genieten bedoeld in de artikelen 28 en 29 

van die richtlijn, maar ook de vreemdeling die door een administratieve overheid van een 

lidstaat wordt gemachtigd tot verblijf op het grondgebied van die lidstaat en die op zodanige 

wijze aan een ziekte lijdt dat die ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke 

integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling 

wanneer er geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij 

verblijft ? 

 

 2.  Dienen de artikelen 20, lid 3, 28, lid 2, en 29, lid 2, van diezelfde richtlijn, indien de 

eerste prejudiciële vraag een antwoord behoeft dat inhoudt dat beide categorieën van personen 

die erin worden beschreven, de sociale voorzieningen en de gezondheidszorg moeten kunnen 

genieten die daarin worden beoogd, aldus te worden geïnterpreteerd dat de verplichting die 

aan de lidstaten is opgelegd om rekening te houden met de specifieke situatie van kwetsbare 

personen zoals personen met een handicap, inhoudt dat aan die personen tegemoetkomingen 

moeten worden toegekend waarin is voorzien in de wet van 27 februari 1987 betreffende de 

tegemoetkomingen aan personen met een handicap, rekening houdend met het feit dat 

maatschappelijke dienstverlening waarbij de handicap in aanmerking wordt genomen, kan 

worden toegekend op grond van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn ? 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 26 september 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux R. Henneuse 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5518 

 

 

Arrest nr. 125/2013 

van 26 september 2013 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 6, § 2, van de wet van 22 maart 2001 

tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, gesteld door het Arbeidshof te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit voorzitter M. Bossuyt en, overeenkomstig artikel 60bis van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter 

R. Henneuse, en de rechters E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke en 

P. Nihoul, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter 

M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 

 

 Bij arrest van 15 november 2012 in zake Zina Chamileva tegen de Rijksdienst voor 

Pensioenen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 21 november 2012, 

heeft het Arbeidshof te Brussel de volgende prejudiciële vragen gesteld : 

 

 « Schendt artikel 6, § 2, van de wet van 22 maart 2001 op de inkomensgarantie voor 

ouderen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat het personen die zich in een 

ogenschijnlijk identieke of vergelijkbare situatie bevinden, op dezelfde manier behandelt, te 

weten gerechtigden op een inkomensgarantie voor ouderen die hun gemeenschappelijke 

woning delen met een persoon, (andere dan deze waarvoor de wetgever een wettelijk 

vermoeden instelt dat zij niet geacht worden de hoofdverblijfplaats te delen) wiens 

‘ samenwoning ’ hen een economisch voordeel kan opleveren en de gerechtigden die hun 

gemeenschappelijke woning delen met een persoon wiens ‘ samenwoning ’ voor hen geen 

economisch voordeel kan opleveren ? 

 

 Secundair, 

 

 Schendt artikel 6, § 2, van de wet van 22 maart 2001 op de inkomensgarantie voor 

ouderen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat het er niet in voorziet dat de 

gerechtigde, die een inkomensgarantie geniet en de woning deelt met een ander persoon 

(buiten deze die wettelijk niet geacht wordt dezelfde hoofdverblijfplaats te delen) en daardoor 

het recht verliest op de verhoogde tegemoetkoming, het bewijs kan leveren dat het 

‘ samenleven ’ met deze persoon hem of haar geen enkel economisch voordeel oplevert ? ». 

 

 

 Memories zijn ingediend door : 

 

 -  de Rijksdienst voor Pensioenen, met zetel te 1060 Brussel, Zuidertoren; 

 

 -  de Ministerraad. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 29 mei 2013 : 

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. V. Kruijen loco Mr. E. De Bock, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 

Rijksdienst voor Pensioenen; 

 

 .  Mr. P. Slegers, tevens loco Mr. C. Pouppez, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 

Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers E. De Groot en P. Nihoul verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 Zina Chamileva genoot vanaf 1 oktober 2005 een inkomensgarantie voor ouderen ten belope van het 

verhoogde basisbedrag, dat, krachtens artikel 6, § 2, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een 

inkomensgarantie voor ouderen (hierna : de wet van 22 maart 2001), wordt toegekend aan de rechthebbende die 

zijn hoofverblijfplaats niet met één of meer personen deelt. 

 

 Bij beslissing van 26 januari 2010 van de Rijksdienst voor Pensioenen wordt de inkomensgarantie van Zina 

Chamileva teruggebracht tot het basisbedrag bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001, en worden 

de voor het verleden te veel ontvangen uitkeringen van haar teruggevorderd. Die beslissing is ingegeven door het 

feit dat Zina Chamileva sinds 26 januari 2009 samenwoont met haar neef, die illegaal in het land verblijft. 

 

 Zina Chamileva dient op 5 maart 2010 een beroep in tegen die beslissing bij de Arbeidsrechtbank te 

Brussel, die bij vonnis van 2 mei 2011 de vordering ongegrond verklaart. Bij verzoekschrift van 31 mei 2011 

tekent Zina Chamileva hoger beroep aan tegen dat vonnis bij het Arbeidshof te Brussel. 

 

 Het Arbeidshof stelt vast dat artikel 6 van de wet van 22 maart 2001 correct werd toegepast door de 

Rijksdienst voor Pensioenen en door de Arbeidsrechtbank te Brussel. Na het arrest nr. 176/2011 van 

10 november 2011 van het Hof te hebben aangehaald, stelt het Arbeidshof zich evenwel de vraag of die bepaling 

wel bestaanbaar is met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. Het Arbeidshof wijst erop dat het arrest 

nr. 176/2011 betrekking had op de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, en 

dat de te dezen toepasselijke wetgeving (de wet van 22 maart 2001), in tegenstelling tot die betreffende het recht 

op maatschappelijke integratie, niet erin voorziet dat de vermogenstoestand van de aanvrager dient te worden 

vastgesteld aan de hand van een individueel sociaal onderzoek. Het Arbeidshof merkt eveneens op dat de te 

dezen toepasselijke wetgeving, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de wet van 27 februari 1987 betreffende de 

tegemoetkomingen aan personen met een handicap, het ontbreken van een individueel sociaal onderzoek niet 

compenseert door middel van een weerlegbaar vermoeden. Het Hof meent dat de uitbreiding van de rechtspraak 

vervat in het arrest nr. 176/2011 naar de wet van 22 maart 2001 om die redenen in de praktijk tot moeilijkheden 

aanleiding kan geven. 

 

 Het Arbeidshof acht het vervolgens aangewezen de bovenvermelde prejudiciële vragen te stellen aan het 

Hof. Het beklemtoont daarbij dat het stellen van die vragen niet impliceert dat reeds vaststaat dat de neef van 

Zina Chamileva volledig zonder inkomen is en haar op geen enkele wijze een economisch voordeel zou kunnen 

opleveren. 

 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.  De Ministerraad is in hoofdorde van oordeel dat de prejudiciële vragen onontvankelijk zijn, omdat ze 

in werkelijkheid artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001 betreffen, en dus niet artikel 6, § 2, van die wet. Hij 

doet gelden dat de vragen betrekking hebben op de inhoud van het begrip « samenwonen », en dat dat begrip 

wordt omschreven in artikel 6, § 1, en niet in artikel 6, § 2, van de voormelde wet. De vermeende discriminatie 

kan volgens hem dan ook niet voortvloeien uit artikel 6, § 2, van de wet van 22 maart 2001. 

 

 A.2.  In ordergeschikte orde is de Ministerraad van oordeel dat de prejudiciële vragen ontkennend dienen te 

worden beantwoord. 

 

 A.3.1.  Wat de eerste prejudiciële vraag betreft, doet hij gelden dat die vraag in wezen betrekking heeft op 

de pertinentie van de criteria voor het toekennen van het verhoogde basisbedrag van de inkomensgarantie voor 

ouderen. Hij wijst erop dat dat verhoogde bedrag, krachtens artikel 6, § 2, van de wet van 22 maart 2001, in 

beginsel enkel wordt toegekend aan de rechthebbende die zijn hoofdverblijfplaats niet met één of meer personen 

deelt. Hij wijst eveneens erop dat, krachtens artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001, de aanvrager en elke 

andere persoon die gewoonlijk met hem op dezelfde plaats verblijft, worden geacht dezelfde hoofdverblijfplaats 

te hebben en dat het gewoonlijk verblijf, volgens die bepaling, blijkt hetzij uit de inschrijving in de 
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bevolkingsregisters van de gemeente waar de verblijfplaats is gevestigd, hetzij uit ieder ambtelijk of 

administratief stuk dat op een werkelijk verblijf op eenzelfde adres duidt. De Ministerraad doet gelden dat het 

aldus omschreven « samenwonen » fundamenteel verschilt van het samenwonen bedoeld in de wet van 26 mei 

2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en in de wet van 27 februari 1987 betreffende de 

tegemoetkomingen aan personen met een handicap. 

 

 A.3.2.  De Ministerraad is van oordeel dat het voormelde criterium van onderscheid objectief en relevant is 

ten aanzien van het door de wetgever nagestreefde doel, dat niet alleen erin bestond een goede sociale 

bescherming te bieden, maar ook misbruiken te voorkomen. Met verwijzing naar de parlementaire voorbereiding 

doet hij gelden dat de wetgever discussies over het begrip « samenwonende » heeft willen uitsluiten. Uit die 

voorbereiding leidt hij eveneens af dat de wetgever de inkomensgarantie voor ouderen heeft willen concipiëren 

als een individueel recht en dat hij de toekenning van het verhoogde basisbedrag heeft willen beperken tot 

personen bij wie, aan de hand van de verklaring inzake de gezinssamenstelling, kan worden vastgesteld dat zij 

alleen wonen of dat zij in uitzonderlijke situaties verkeren. Hij meent dat de wetgever aldus heeft gestreefd naar 

een objectief criterium aan de hand waarvan kan worden vastgesteld of iemand meer zorgbehoevend is of niet. 

 

 A.3.3.  De Ministerraad wijst erop dat de wetgever voor een aantal categorieën van personen - minderjarige 

kinderen, meerderjarige kinderen voor wie kinderbijslag wordt genoten en personen die in hetzelfde rusthuis of 

hetzelfde rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis als de aanvrager zijn opgenomen - heeft 

bepaald dat zij niet worden geacht dezelfde hoofdverblijfplaats te delen met de aanvrager, ondanks het feit dat zij 

in de bevolkingsregisters zijn ingeschreven op het adres van de aanvrager. Hij doet gelden dat die categorieën 

specifiek zijn, doordat de samenwoning geen vrije keuze is van de rechthebbende : ouders hebben immers de 

wettelijke plicht om hun minderjarige en meerderjarige kinderen voor wie kinderbijslag wordt genoten, te 

huisvesten en personen hebben geen keuze met betrekking tot het feit dat andere personen in eenzelfde rusthuis 

of rust- en verzorgingstehuis worden gehuisvest. De Ministerraad wijst nog erop dat de Koning, ter uitvoering 

van artikel 6, § 2, laatste lid, van de wet van 22 maart 2001, aan de voormelde categorieën de categorie van « de 

bloed- of aanverwanten in de rechte neergaande lijn die hetzij met de aanvrager, hetzij met de in artikel 6, § 2, 

tweede lid, 1° en 2°, bedoelde kinderen en de aanvrager samenwonen » heeft toegevoegd en verduidelijkt dat die 

categorie de opvang van ouders door hun kinderen, zonder verlies van het verhoogde basisbedrag van de 

inkomensgarantie voor ouderen, beoogt. Hij meent dat ook bij die categorie de samenwoning geen vrije keuze is, 

en dit vanwege de artikelen 205 en 207 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

 De Ministerraad besluit dat die categorieën zich duidelijk onderscheiden van de te dezen in het geding 

zijnde categorie, meer bepaald de illegaal op het grondgebied verblijvende vreemdelingen die niet beschikken 

over bestaansmiddelen, omdat het samenwonen met een illegale vreemdeling of met een andere persoon die geen 

inkomen heeft, een vrije keuze vormt, en op geen enkele manier kan worden omschreven als een verplichting. 

 

 A.3.4.  De Ministerraad verwijst nog naar het arrest nr. 176/2011 van 10 november 2011 van het Hof, dat 

betrekking heeft op het in de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie vervatte 

begrip « samenwoning ». Hij meent dat de zaak die het voorwerp heeft uitgemaakt van dat arrest fundamenteel 

verschilt van de onderhavige zaak, doordat het begrip « samenwoning » in de desbetreffende wetten anders is 

omschreven, alsmede doordat de nagestreefde doelstellingen verschillend zijn. 

 

 A.4.  Met betrekking tot de tweede prejudiciële vraag doet de Ministerraad gelden dat de in het geding 

zijnde bepaling niet voorziet in het criterium van het economisch voordeel van het samenwonen, en dat het niet 

toekomt aan de rechter om dat criterium toe te voegen aan die bepaling. Voor het overige meent hij dat die vraag 

fundamenteel samenhangt met de eerste vraag, en om dezelfde redenen ontkennend dient te worden beantwoord. 

 

 A.5.1.  De Rijksdienst voor Pensioenen doet gelden dat de wet van 22 maart 2001 voorziet in een verhoogd 

basisbedrag van de inkomensgarantie voor ouderen voor de rechthebbende die zijn hoofdverblijfplaats niet met 

één of meer personen deelt, zij het dat is voorzien in uitzonderingen daarop voor minderjarige kinderen, 

meerderjarige kinderen voor wie kinderbijslag wordt genoten, personen die in hetzelfde rusthuis of hetzelfde 

rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis als de aanvrager zijn opgenomen en de bloed- of 

aanverwanten in de rechte neergaande lijn, die niet worden geacht dezelfde hoofdverblijfplaats te delen met de 

rechthebbende. Hij voert aan dat de wet van 22 maart 2001 niet voorziet in uitzonderingen voor het samenwonen 

met een persoon zonder bestaansmiddelen, dat die wet van openbare orde is en dat zij strikt dient te worden 

toegepast teneinde sociale fraude te voorkomen. Hij meent dat het verwijzende rechtscollege terecht oordeelt dat 

de wet niet voorziet in een mogelijkheid tot het voeren van een individueel sociaal onderzoek, en dat dit de reden 

vormt voor het feit dat de uitzonderingen op de regel betreffende het delen van de hoofdverblijfplaats beperkend 

worden opgesomd in de wet. 
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 A.5.2.  Volgens de Rijksdienst voor Pensioenen is de wetgever ervan uitgegaan dat bij samenwoning de 

vaste kosten kunnen worden gedeeld en dat het alleen wonen hogere kosten tot gevolg heeft. Hij meent dat het 

toekomt aan de betrokkene om met betrekking tot het al dan niet samenwonen een keuze te maken, en de 

gevolgen daarvan op het vlak van de inkomensgarantie voor ouderen te dragen. 

 

 A.5.3.  De Rijksdienst voor Pensioenen is ten slotte van oordeel dat artikel 6, § 2, van de wet van 22 maart 

2001 dient te worden gelezen in samenhang met artikel 7 van die wet. Hij doet gelden dat het verminderen van 

het bedrag van de inkomensgarantie voor ouderen die samenwonen wordt gecompenseerd door het in 

aanmerking nemen van de « gedeelde bestaansmiddelen » zoals bedoeld in het voormelde artikel 7, § 2, zij het 

dat dit in de zaak die hangende is voor het verwijzende rechtscollege niet speelt omdat noch de rechthebbende 

noch de persoon met wie zij samenwoont bestaansmiddelen heeft. Indien de rechthebbende wel 

bestaansmiddelen zou hebben gehad, zou de samenwoning volgens de Rijksdienst voor Pensioenen ertoe leiden 

dat die bestaansmiddelen zouden worden gedeeld door twee, waardoor de rechthebbende een hoger bedrag van 

de inkomensgarantie zou ontvangen. Indien het verhoogde basisbedrag zou worden toegekend bij samenwoning 

met andere categorieën dan die welke beperkend worden opgesomd in de wet, zouden volgens hem allerlei 

constructies kunnen worden opgezet : een rechthebbende zou zijn hoofdverblijfplaats bewust kunnen delen met 

verschillende personen zonder bestaansmiddelen, louter en alleen met de bedoeling een zo hoog mogelijk bedrag 

van de inkomensgarantie voor ouderen te kunnen genieten. 

 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 6 van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie 

voor ouderen (hierna : de wet van 22 maart 2001), bepaalt : 

 

 « § 1.  Het bedrag van de inkomensgarantie beloopt ten hoogste 6 013,54 euro per jaar. 

 

 Onverminderd de toepassing van afdeling 2 van dit hoofdstuk wordt dit bedrag toegekend 

aan de betrokkene die aan de in artikelen 3 en 17 bedoelde leeftijdsvoorwaarden voldoet en 

dezelfde hoofdverblijfplaats deelt met één of meerdere andere personen. 

 

 Worden geacht dezelfde hoofdverblijfplaats te delen, de aanvrager en elke andere 

persoon die gewoonlijk met hem op dezelfde plaats verblijft. 

 

 Het gewoonlijk verblijf blijkt hetzij uit de inschrijving in de bevolkingsregisters van de 

gemeente waar de verblijfplaats is gevestigd, hetzij uit ieder ambtelijk of administratief stuk 

dat op een werkelijk verblijf op eenzelfde adres duidt. 

 

 § 2.  Op het in § 1 bedoelde bedrag wordt de coëfficiënt 1,50 toegepast voor de 

gerechtigde die dezelfde hoofdverblijfplaats niet met één of meerdere personen deelt en die 

aan de in artikelen 3 en 17 bedoelde leeftijdsvoorwaarden voldoet. 

 

 De volgende personen worden niet geacht dezelfde hoofdverblijfplaats te delen met de 

aanvrager, ondanks het feit dat zij in de bevolkingsregisters zijn ingeschreven op het adres 

van de aanvrager : 

 

 1°  de minderjarige kinderen; 

 

 2°  de meerderjarige kinderen waarvoor kinderbijslag wordt genoten; 
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 3°  de personen die in hetzelfde rusthuis of hetzelfde rust- en verzorgingstehuis of 

psychiatrisch verzorgingstehuis als de aanvrager zijn opgenomen. 

 

 De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, vaststellen 

onder welke voorwaarden de bepalingen van deze paragraaf kunnen worden uitgebreid tot 

andere categorieën van personen die Hij bepaalt. 

 

 § 3.  De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, het in § 1 

bedoelde bedrag verhogen. 

 

 § 4.  Het in § 1 bedoelde bedrag is gekoppeld aan spilindexcijfer 103,14 (basis 1996 = 

100) en evolueert overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 augustus 1971 houdende 

inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en 

tegemoetkomingen ten laste van de openbare Schatkist, sommige sociale uitkeringen, de 

bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient te worden gehouden bij de berekening van 

sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op 

sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen 

wordt gekoppeld. 

 

 § 5.  Het in § 1 bedoelde bedrag wordt om de twee jaar aangepast. De Koning stelt 

hiertoe, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de verhogingscoëfficiënt 

vast op basis van de beslissing die inzake de maximale marge voor de 

loonkostenontwikkeling wordt genomen in uitvoering van hetzij artikel 6, hetzij artikel 7 van 

de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de werkgelegenheid en tot preventieve 

vrijwaring van het concurrentievermogen ». 

 

 B.2.  Met de eerste prejudiciële vraag wordt het Hof ondervraagd over de 

bestaanbaarheid, met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van artikel 6, § 2, van de wet 

van 22 maart 2001, doordat het de rechthebbenden op een inkomensgarantie voor ouderen 

voor wie het delen van hun hoofdverblijfplaats met één of meer personen - andere dan die 

voor wie dezelfde bepaling erin voorziet dat zij niet worden geacht de hoofdverblijfplaats te 

delen - geen economisch voordeel oplevert, op dezelfde wijze behandelt als de 

rechthebbenden voor wie het delen van hun hoofdverblijfplaats met een andere persoon wel 

een economisch voordeel oplevert. 

 

 Met de tweede prejudiciële vraag wordt het Hof ondervraagd over de bestaanbaarheid 

van dezelfde bepaling met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat zij niet erin 

voorziet dat de rechthebbende op een inkomensgarantie voor ouderen die vanwege het delen 

van zijn hoofdverblijfplaats met één of meer personen - andere dan die voor wie dezelfde 

bepaling erin voorziet dat zij niet worden geacht de hoofdverblijfplaats te delen - zijn recht 

verliest op het verhoogde basisbedrag van de inkomensgarantie, het bewijs kan leveren dat het 

delen van de hoofdverblijfplaats met die persoon hem geen economisch voordeel oplevert. 
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 B.3.  De Ministerraad voert aan dat de prejudiciële vragen onontvankelijk zijn, omdat ze 

in werkelijkheid artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001 zouden betreffen, en dus niet 

artikel 6, § 2, van die wet. 

 

 B.4.1.  Artikel 6 van de wet van 22 maart 2001 onderscheidt twee categorieën van 

rechthebbenden op een inkomensgarantie voor ouderen : zij die hun hoofdverblijfplaats delen 

met één of meer andere personen, enerzijds, en zij die hun hoofdverblijfplaats niet delen met 

één of meer andere personen, anderzijds. Voor de eerste categorie voorziet artikel 6, § 1, in 

een basisbedrag van de inkomensgarantie voor ouderen, voor de tweede categorie bepaalt 

artikel 6, § 2, dat een coëfficiënt 1,50 wordt toegepast op het voormelde basisbedrag, zodat 

voor die categorie een verhoogd basisbedrag geldt. 

 

 B.4.2.  Krachtens artikel 6, § 1, derde lid, van de wet van 22 maart 2001 worden de 

aanvrager en elke andere persoon die gewoonlijk met hem op dezelfde plaats verblijft, geacht 

dezelfde hoofdverblijfplaats te delen. Het gewoonlijk verblijf blijkt, krachtens artikel 6, § 1, 

vierde lid, hetzij uit de inschrijving in de bevolkingsregisters van de gemeente waar de 

verblijfplaats is gevestigd, hetzij uit ieder ambtelijk of administratief stuk dat op een werkelijk 

verblijf op eenzelfde adres duidt. 

 

 Bepaalde personen worden evenwel, ondanks het feit dat zij in de bevolkingsregisters zijn 

ingeschreven op het adres van de aanvrager, krachtens artikel 6, § 2, tweede lid, wettelijk 

geacht niet dezelfde hoofdverblijfplaats te delen met de aanvrager, meer bepaald (1) de 

minderjarige kinderen, (2) de meerderjarige kinderen voor wie kinderbijslag wordt genoten, 

en (3) de personen die in hetzelfde rusthuis, hetzelfde rust- en verzorgingstehuis of hetzelfde 

psychiatrisch verzorgingstehuis als de aanvrager zijn opgenomen. Ter uitvoering van 

artikel 6, § 2, derde lid, van de wet van 22 maart 2001, heeft de Koning bepaald dat hetzelfde 

geldt voor « de bloed- of aanverwanten in de rechte neergaande lijn die hetzij met de 

aanvrager, hetzij met de in artikel 6, § 2, tweede lid, 1° en 2°, bedoelde kinderen en de 

aanvrager samenwonen » (artikel 1 van het koninklijk besluit van 5 juni 2004 tot uitvoering 

van artikel 6, § 2, derde lid en van artikel 7, § 1, derde lid en § 2, tweede lid, van de wet van 

22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen). 
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 B.4.3.  Ofschoon de situatie van de rechthebbenden op een inkomensgarantie voor 

ouderen die hun hoofdverblijfplaats delen met één of meer andere personen, in hoofdzaak 

wordt geregeld door artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001, voorziet artikel 6, § 2, van 

die wet, door te bepalen dat een aantal categorieën van personen wettelijk worden geacht niet 

dezelfde hoofdverblijfplaats te delen met de aanvrager niettegenstaande zij dat de facto wel 

doen, in uitzonderingen op die regeling. Door te bepalen dat op het in artikel 6, § 1, bedoelde 

basisbedrag een coëfficiënt 1,50 wordt toegepast voor de rechthebbende die zijn 

« hoofdverblijfplaats » niet met één of meer personen deelt, verwijst artikel 6, § 2, bovendien 

naar artikel 6, § 1, waarin wordt omschreven welke personen worden geacht dezelfde 

hoofdverblijfplaats te delen, en dus a contrario welke personen worden geacht hun 

hoofdverblijfplaats niet te delen met één of meer personen. De in paragraaf 1 en paragraaf 2 

van artikel 6 van de wet van 22 maart 2001 vervatte bepalingen zijn aldus zodanig met elkaar 

verbonden dat de in de prejudiciële vraag bedoelde gelijke behandeling in verband kan 

worden gebracht zowel met paragraaf 1 als met paragraaf 2 van dat artikel. 

 

 De exceptie wordt verworpen. 

 

 B.5.1.  De wet van 22 maart 2001 vervangt de wet van 1 april 1969 tot instelling van een 

gewaarborgd inkomen voor bejaarden. Zoals die wet, die een toelage verleende aan 

« noodlijdende ouden van dagen » (Parl. St., Kamer, B.Z. 1968, nr. 134/1, p. 3), beoogt de 

wet van 22 maart 2001 « een bescherming [te] bieden tegen armoede bij ouderen » (Parl. St., 

Senaat, 2000-2001, nr. 2-636/3, p. 2). Daartoe wordt een financiële hulp toegekend aan 

ouderen die niet over voldoende bestaansmiddelen beschikken. 

 

 B.5.2.  In tegenstelling tot het stelsel van de pensioenen, is het stelsel van de 

inkomensgarantie voor ouderen een residuair stelsel binnen de sociale zekerheid, dat een 

minimuminkomen waarborgt indien de bestaansmiddelen van de betrokkene onvoldoende 

blijken te zijn. Gelet op die doelstelling wordt bij de berekening van de inkomensgarantie 

rekening gehouden met alle bestaansmiddelen en pensioenen, van welke aard of oorsprong 

ook, waarover de betrokkene en/of de personen met wie hij dezelfde hoofdverblijfplaats deelt, 

beschikken. De staat van behoeftigheid van de betrokkene wordt immers bepaald door die 

bestaansmiddelen. 
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 Artikel 7 van de wet van 22 maart 2001 bepaalt ter zake : 

 

 « § 1.  De inkomensgarantie kan enkel worden toegekend na onderzoek van de 

bestaansmiddelen en van de pensioenen. Alle bestaansmiddelen en pensioenen, van welke 

aard of oorsprong ook, waarover de betrokkene en/of de personen waarmee hij dezelfde 

hoofdverblijfplaats deelt, beschikken, komen in aanmerking voor de berekening van de 

inkomensgarantie, behalve de door de Koning bepaalde uitzonderingen. 

 

 Voor de personen die in gemeenschap leven, wordt enkel rekening gehouden met de 

bestaansmiddelen en de pensioenen waarover de aanvrager persoonlijk beschikt. 

 

 Wanneer de betrokkene aan de in artikel 6, § 2, bepaalde voorwaarden voldoet, wordt 

voor de berekening van de inkomensgarantie enkel rekening gehouden met de 

bestaansmiddelen en de pensioenen waarover hij persoonlijk beschikt. 

 

 De Koning bepaalt met welke bestaansmiddelen bij het vaststellen van de 

inkomensgarantie geen rekening wordt gehouden. 

 

 § 2.  Het totaal van de in § 1 bedoelde bestaansmiddelen en de pensioenen wordt, na 

aftrek van de in de artikelen 8 tot 10 en 12 bedoelde vrijstellingen, gedeeld door het aantal 

personen die dezelfde hoofdverblijfplaats delen, de betrokkene inbegrepen. Dit totaal wordt 

meegedeeld aan de betrokkene. 

 

 Het resultaat van deze berekening wordt, na aftrek van de in artikel 11 bedoelde 

vrijstelling, in mindering gebracht op het in artikel 6, § 1, of § 2, bedoelde jaarbedrag, 

naargelang van het geval. 

 

 Voor de personen die in gemeenschap leven wordt de in het eerste lid vermelde deling 

niet toegepast. 

 

 § 3.  De Koning bepaalt onder welke omstandigheden en onder welke voorwaarden het in 

artikel 6, § 1, vermelde bedrag zonder een nieuw onderzoek naar de bestaansmiddelen naar 

het in artikel 6, § 2, bedoelde bedrag wordt omgezet. 

 

 § 4.  Voor de toepassing van § 1, tweede lid, en § 2, laatste lid, bepaalt de Koning, bij een 

in Ministerraad overlegd besluit, wat onder ‘ personen die in gemeenschap leven ’ moet 

begrepen worden ». 

 

 B.6.1.  Met betrekking tot het onderscheid tussen de rechthebbenden die hun 

hoofdverblijfplaats delen met andere personen en diegenen die dat niet doen, vermeldt de 

parlementaire voorbereiding van de wet van 22 maart 2001 : 

 

 « Artikel 6 stelt het bedrag van de inkomensgarantie vast op 181.530 frank of 4.500 euro 

(index 421,93) voor de gerechtigden die aan de leeftijdsvoorwaarden voldoen en dezelfde 

hoofdverblijfplaats met één of meerdere personen delen. […] 

 

http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln44302&check=true&tab=1#ln44302-14
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln44302&check=true&tab=1#ln44302-17
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln44302&check=true&tab=1#ln44302-21
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln44302&check=true&tab=1#ln44302-20
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln44302&check=true&tab=1#ln44302-14
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln44302&check=true&tab=1#ln44302-14
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln44302&check=true&tab=1#ln44302-14
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 Gelet op het vaststaande feit dat de vaste levenskosten voor een alleenstaande duurder 

zijn dan voor gerechtigden die deze kosten kunnen delen, wordt voorgesteld om het 

basisbedrag van de inkomensgarantie voor alleenstaanden met 50 % te verhogen […] » (Parl. 

St., Kamer, 2000-2001, DOC 50-0934/001, p. 9). 

 

 « Het voorstel wil rekening houden met de maatschappelijke realiteit en in de 

berekeningsregels - los van de burgerlijke staat - een gelijke behandeling invoeren, zonder 

hierbij het klassieke gezinspatroon te benadelen. Vandaar dat het recht op inkomensgarantie 

voor ouderen wordt geïndividualiseerd. 

 

 Van zodra meerdere personen dezelfde hoofdverblijfplaats delen, zullen zij 

voortaan - indien zij allen aan de leeftijdsvoorwaarde voldoen - aanspraak kunnen maken op 

inkomensgarantie voor ouderen. Bij een gehuwd gezin zijn deze twee gelijkwaardige 

individuele basisbedragen hoger dan het huidige gezinsbedrag. 

 

 Bij samenwonen zal rekening worden gehouden met de bestaansmiddelen van alle 

personen die dezelfde hoofdverblijfplaats delen om het recht op inkomensgarantie te bepalen 

en zal, ongeacht de persoonlijke inbreng van de aanvrager in het vermogen, de totaliteit van 

het vermogen door het aantal personen worden gedeeld om op het toekenbaar basisbedrag in 

mindering te worden gebracht. Een uitzondering wordt voorzien voor ouderen die bij hun 

kinderen gaan inwonen. 

 

 Niettemin worden beschermende maatregelen voorzien voor onvrijwillig feitelijk 

gescheiden gerechtigden die om gezondheidsredenen in een rustoord, rust- en 

verzorgingstehuis of in een psychiatrische instelling worden geplaatst. Ook nader te bepalen 

bijzondere situaties kunnen hiermee worden gelijkgesteld. Zij kunnen aanspraken laten gelden 

op een met 50 % verhoogd basisbedrag. Ook de ‘ zuivere ’ alleenstaanden krijgen het 

verhoogd basisbedrag. Van deze categorieën is immers geweten dat de vaste kosten 

beduidend hoger liggen dan van personen die in normale omstandigheden 

gemeenschappelijke kosten kunnen delen » (Parl. St., Kamer, 2000-2001, DOC 50-0934/003, 

p. 5). 

 

 B.6.2.  Daaruit blijkt dat de wetgever voor de « zuivere alleenstaanden » heeft voorzien in 

een verhoogd basisbedrag omdat de vaste levenskosten voor hen hoger zijn dan voor 

rechthebbenden die deze kosten kunnen delen met de personen met wie zij samenwonen. De 

wetgever is bijgevolg ervan uitgegaan dat de rechthebbende op een inkomensgarantie voor 

ouderen uit het delen van dezelfde hoofdverblijfplaats met één of meer andere personen een 

economisch-financieel voordeel haalt, dat alleenstaanden niet genieten. Dat voordeel zou erin 

kunnen bestaan dat de persoon met wie dezelfde hoofdverblijfplaats wordt gedeeld over 

inkomsten beschikt die hem toelaten bepaalde kosten te delen, maar ook dat de aanvrager 

door het delen van dezelfde hoofdverblijfplaats met andere personen bepaalde materiële 

voordelen kan genieten waardoor hij minder uitgaven heeft (vgl. Cass., 8 oktober 1984, Arr. 

Cass., 1984, p. 219). 
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 B.7.  De feiten van het bodemgeschil en de motivering van de verwijzingsbeslissing doen 

ervan blijken dat het geschil dat hangende is voor het verwijzende rechtscollege betrekking 

heeft op de situatie van een rechthebbende op een inkomensgarantie voor ouderen bij wie een 

illegaal op het grondgebied verblijvende vreemdeling woont. Op grond van artikel 57, § 2, 

van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn heeft die vreemdeling enkel recht op dringende medische hulp; hij heeft geen recht op 

een sociale uitkering en kan in beginsel evenmin een inkomen uit arbeid verwerven. 

 

 De eerste prejudiciële vraag moet derhalve zo worden begrepen dat ze een vergelijking 

maakt tussen, enerzijds, uitkeringsgerechtigden voor wie het delen van de hoofdverblijfplaats 

met een andere persoon een economisch-financieel voordeel oplevert en, anderzijds, 

uitkeringsgerechtigden voor wie dat niet het geval is, doordat ze samenwonen met een illegaal 

op het grondgebied verblijvende vreemdeling. 

 

 B.8.  De rechthebbenden op een inkomensgarantie voor ouderen die hun 

hoofdverblijfplaats delen met een illegaal op het grondgebied verblijvende vreemdeling die 

niet over bestaansmiddelen beschikt en op geen enkele wijze kan bijdragen in de uitgaven van 

het huishouden, bevinden zich, ten aanzien van de verantwoording voor het in artikel 6, §§ 1 

en 2, vervatte verschil in behandeling waaraan in B.6.2 is herinnerd, in een situatie die 

wezenlijk verschilt van die van de rechthebbenden die uit het delen van de hoofdverblijfplaats 

een economisch-financieel voordeel halen. Immers, terwijl de laatstgenoemden daadwerkelijk 

een aantal schaalvoordelen kunnen halen uit het delen van de hoofdverblijfplaats met een 

andere persoon en hun financiële situatie verbeterd zien door de aanwezigheid van die laatste, 

kunnen de eerstgenoemden geen enkel financieel voordeel halen uit de aanwezigheid van de 

persoon met wie ze samenwonen en blijven zij alle vaste kosten alleen dragen. De gelijke 

behandeling van beide categorieën van personen beantwoordt niet aan het door de in het 

geding zijnde bepaling nagestreefde doel. 

 

 B.9.1.  In het licht van de door de wetgever nagestreefde doelstellingen op het vlak van 

de inkomensgarantie voor ouderen, is het niet gerechtvaardigd dat de rechthebbende op een 

inkomensgarantie voor ouderen zijn uitkering verlaagd zou zien doordat hij zijn 

hoofdverblijfplaats deelt met een illegaal op het grondgebied verblijvende vreemdeling die 

niet over bestaansmiddelen beschikt en niet kan bijdragen in de kosten van het huishouden. In 
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dat geval levert het delen van de hoofdverblijfplaats de uitkeringsgerechtigde immers geen 

economisch-financieel voordeel op. 

 

 B.9.2.  Het zou evenwel evenmin zijn gerechtvaardigd dat een rechthebbende op een 

inkomensgarantie voor ouderen, de uitkering waarop hij recht heeft, verhoogd zou kunnen 

zien ten gevolge van het samenwonen met een illegaal op het grondgebied verblijvende 

vreemdeling die niet over bestaansmiddelen beschikt en op geen enkele wijze kan bijdragen 

in de uitgaven van het huishouden. 

 

 Daaruit volgt dat, wanneer de rechthebbende op een inkomensgarantie voor ouderen 

beschikt over bestaansmiddelen, geen rekening kan worden gehouden met de aanwezigheid 

van de illegaal op het grondgebied verblijvende vreemdeling bij de deling van de 

bestaansmiddelen door het aantal personen die dezelfde hoofdverblijfplaats delen, bedoeld in 

artikel 7, § 2, van de wet van 22 maart 2001. 

 

 B.10.  In zoverre artikel 6, § 2, van de wet van 22 maart 2001 ertoe leidt dat een persoon 

zijn recht verliest op het verhoogde basisbedrag van de inkomensgarantie voor ouderen 

wanneer hij zijn hoofdverblijfplaats deelt met een illegaal op het grondgebied verblijvende 

vreemdeling die niet over bestaansmiddelen beschikt en niet kan bijdragen in de kosten van 

het huishouden, dient de eerste prejudiciële vraag, onder voorbehoud van wat is vermeld in 

B.9.2, bevestigend te worden beantwoord. 

 

 B.11.  Het komt de verwijzende rechter toe een einde te maken aan de door het Hof 

vastgestelde ongrondwettigheid, vermits die vaststelling is uitgedrukt in voldoende precieze 

en volledige bewoordingen die toelaten dat de in het geding zijnde bepaling wordt toegepast 

met inachtneming van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 B.12.  Uit de motivering van de verwijzingsbeslissing blijkt dat de tweede prejudiciële 

vraag is ingegeven door de vaststelling dat de wet van 22 maart 2001 noch voorziet in de 

mogelijkheid voor de Rijksdienst voor Pensioenen tot het voeren van een individueel sociaal 

onderzoek, noch in een bepaling die de aanvrager van een inkomensgarantie voor ouderen de 

mogelijkheid biedt om het bewijs te leveren dat het delen van zijn hoofdverblijfplaats met een 

andere persoon hem geen economisch-financieel voordeel oplevert. 
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 B.13.1.  Krachtens artikel 580, 8°, e), van het Gerechtelijk Wetboek neemt de 

arbeidsrechtbank kennis van de geschillen betreffende de toepassing van de wet tot instelling 

van een inkomensgarantie voor ouderen. Krachtens artikel 607 van dat Wetboek neemt het 

arbeidshof kennis van het hoger beroep tegen beslissingen in eerste aanleg van de 

arbeidsrechtbanken en van de voorzitters van de arbeidsrechtbanken. 

 

 Op grond van die bepalingen oordelen de arbeidsrechtbanken en de arbeidshoven met 

volle rechtsmacht over de geschillen betreffende de toepassing van de wet tot instelling van 

een inkomensgarantie voor ouderen, hetgeen hen toelaat in de beoordeling van de feiten te 

treden en uitspraak te doen over het recht op de inkomensgarantie voor ouderen. 

 

 B.13.2.  Krachtens de artikelen 870 en 871 van het Gerechtelijk Wetboek, moet iedere 

partij het bewijs leveren van de feiten die zij aanvoert en kan de rechter aan iedere 

gedingvoerende partij bevelen het bewijsmateriaal dat zij bezit over te zenden. Bovendien 

voorziet het Gerechtelijk Wetboek voor de arbeidsgerechten in ruime 

onderzoeksmogelijkheden, waaronder de mogelijkheid tot het organiseren van een 

getuigenverhoor (de artikelen 915 e.v.) en een deskundigenonderzoek (de artikelen 962 e.v.). 

 

 B.14.  Gelet op het antwoord op de eerste prejudiciële vraag en rekening houdend met het 

gegeven dat het arbeidshof met volle rechtsmacht oordeelt over de geschillen betreffende de 

toepassing van de wet tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen en daarbij 

beschikt over ruime onderzoeksbevoegdheden, is het antwoord op de tweede prejudiciële 

vraag klaarblijkelijk niet nuttig voor de oplossing van het geschil dat hangende is voor het 

verwijzende rechtscollege. 

 

 B.15.  De tweede prejudiciële vraag behoeft geen antwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 -  Onverminderd wat is vermeld in B.9.2, schendt artikel 6, § 2, van de wet van 22 maart 

2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, in zoverre het ertoe leidt dat een persoon zijn recht verliest op het verhoogde 

basisbedrag van de inkomensgarantie voor ouderen wanneer hij zijn hoofdverblijfplaats deelt 

met een illegaal op het grondgebied verblijvende vreemdeling die niet over bestaansmiddelen 

beschikt en niet kan bijdragen in de kosten van het huishouden. 

 

 -  De tweede prejudiciële vraag behoeft geen antwoord. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 

26 september 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5375 

 
 

Arrest nr. 126/2013 
van 26 september 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 59, vijfde lid, en 60, § 3, 3°, d), van de bij 

koninklijk besluit van 19 december 1939 samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag 

voor loonarbeiders, gesteld door het Arbeidshof te Bergen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul 

en F. Daoût, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter R. Henneuse, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 28 maart 2012 in zake de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de 
provinciale en plaatselijke overheidsdiensten tegen Florence Malbecq, waarvan de expeditie 
ter griffie van het Hof is ingekomen op 2 april 2012, heeft het Arbeidshof te Bergen de 
volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schenden de artikelen 96 en 97 van de programmawet [lees : programmawet (I)] van 
24 december 2002, die respectievelijk de artikelen 59 en 60, § 3, 3°, d), van de op 
19 december 1939 samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 
wijzigen, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre zij een onderscheid instellen ten 
aanzien van de bepaling van de regeling die ertoe gehouden is de betaling van de 
kinderbijslag ten laste te nemen (regeling voor werknemers of voor zelfstandigen) naargelang 
het gaat om een alleenstaande werkloze die zonder onderbreking de kinderbijslag in de 
regeling voor werknemers geniet omdat hij zijn recht als rechthebbende heeft geopend met 
toepassing van de artikelen 51, § 2, en 56novies van de samengeordende wetten of naargelang 
het gaat om een werkloze die, ten gevolge van de scheiding van zijn koppel, na 1 april 2003 
zijn rechten op werkloosheidsuitkeringen terugkrijgt terwijl zijn echtgenoot reeds een 
effectief recht op de kinderbijslag voor een of meer kinderen had geopend krachtens het 
koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van 
de zelfstandigen (toepassing van de artikelen 51, § 2, 59 en 60, § 3, 3°, d)) ? ». 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend. 
 
 Bij beschikking van 20 maart 2013 heeft het Hof de zaak in gereedheid verklaard en de 
dag van de terechtzitting bepaald op 7 mei 2013, na de Ministerraad te hebben uitgenodigd, in 
een uiterlijk op 23 april 2013 in te dienen aanvullende memorie : 
 
 -  de sociale situatie uiteen te zetten van de geïntimeerde voor de verwijzende rechter en 
van haar ex-echtgenoot vóór en vanaf 1 oktober 2000 tot augustus 2004, datum van hun 
feitelijke scheiding, alsook de weerslag die die sociale situatie heeft gehad op de 
hoedanigheid van rechthebbende op sociale uitkeringen ten aanzien van beiden, rekening 
houdend met de wettelijke bepalingen die op beiden van toepassing zijn; 
 
 -  de gevallen uiteen te zetten waarin een persoon die geen, of niet langer, bijdragen 
betaalt in het stelsel van de kinderbijslag, rechthebbende op die bijslag kan zijn (waarbij de 
Ministerraad op pagina 9 van zijn memorie erop wijst dat de voorrang van de regeling voor 
zelfstandigen boven de regeling voor werknemers wordt verantwoord door het feit dat de 
rechthebbende op kinderbijslag in de regeling voor werknemers niet, of niet langer, bijdraagt, 
met name in het geval waarin hij niet de hoedanigheid van werknemer heeft). 
 
 De Ministerraad heeft een aanvullende memorie ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 7 mei 2013 : 
 
 -  is verschenen : Mr. L. Delmotte, tevens loco Mr. J. Vanden Eynde, advocaten bij de 
balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers F. Daoût en A. Alen verslag uitgebracht; 
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 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Florence Malbecq, geïntimeerde voor de verwijzende rechter, heeft drie kinderen uit haar huwelijk met 
Jacques Carlisi. De echtgenoten scheiden uit de echt in 2007. Vóór 1 oktober 2000 werd het recht op 
kinderbijslag geopend wegens de loonarbeid van Jacques Carlisi. Vanaf 1 oktober 2000, datum waarop Jacques 
Carlisi gekozen heeft voor het statuut van zelfstandige, en tot 31 maart 2001, datum waarop Florence Malbecq 
het recht op het voordeel van de werkloosheidsuitkeringen heeft verloren, werd het recht op de bijslag geopend 
wegens de loonarbeid, met toepassing van het beginsel van de voorrang van het recht dat is geopend wegens 
loonarbeid op het recht dat is geopend wegens arbeid als zelfstandige. Sinds 1 april 2001 is het recht op de 
bijslag geopend wegens de arbeid als zelfstandige van Jacques Carlisi. 
 
 Op 17 september 2009 vraagt Florence Malbecq aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de 
provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (hierna : RSZPPO) om opnieuw rechthebbende van kinderbijslag te 
worden in de regeling voor werknemers. De RSZPPO weigert haar dat recht bij beslissing van 8 december 2009, 
beslissing waartegen Florence Malbecq een beroep instelt bij de Arbeidsrechtbank te Bergen. Die willigt haar 
vordering in. De RSZPPO stelt tegen dat vonnis hoger beroep in. In dat kader is het dat de prejudiciële vraag te 
dezen aan het Hof wordt gesteld. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A – 

 
 A.1.  In zijn memorie brengt de Ministerraad eerst de historische evolutie van de geldende wetgeving met 
betrekking tot de kinderbijslag in herinnering. Hij legt de nadruk op het feit dat, in tegenstelling met de 
gewaarborgde gezinsbijslag, de regelingen van de kinderbijslag voor werknemers en voor zelfstandigen 
essentieel op bijdragen berustende regelingen zijn. Om budgettaire redenen en omwille van de coherentie heeft 
de wetgever sinds een dertigtal jaar talrijke situaties bepaald waarin de conflicten tussen mogelijke 
rechthebbenden veeleer in het voordeel van de regeling voor zelfstandigen worden beslecht. De wetgever zou 
aldus een zeker evenwicht tussen de beide regelingen hebben willen handhaven, waarbij hij ervan uitgaat dat het 
niet coherent zou zijn dat de rechthebbende diegene is die rechten opent in de regeling voor werknemers terwijl 
hij niet of niet langer bijdraagt, met name in de gevallen waarin hij niet de hoedanigheid van werknemer heeft. 
Het zou in dat geval immers ten volle verantwoord zijn de kinderbijslag te doen dragen door de regeling van de 
rechthebbende die daadwerkelijk bijdragen betaalt, te dezen de zelfstandige.  
 
 A.2.  Na de verschillende doorgevoerde wetswijzigingen te hebben vermeld, wijst de Ministerraad voorts 
erop dat teneinde de wetgeving te verduidelijken en verschuivingen van de regeling voor zelfstandigen naar de 
regeling voor werknemers te vermijden, de wetgever, bij de programmawet van 24 december 2002, een lid heeft 
toegevoegd aan de artikelen 59 en 60 van de op 19 december 1939 samengeordende wetten betreffende de 
kinderbijslag voor loonarbeiders. Uit de parlementaire voorbereiding zou blijken dat het criterium van de 
voorrang van de opening van het recht bij de zelfstandige uitdrukkelijk in de tekst van de samengeordende 
wetten is bevestigd. De Ministerraad preciseert dat artikel 59, lid 5, handelt over de rechthebbenden die 
uitsluitend wat hen betreft de hoedanigheid van rechthebbende in de regeling voor zelfstandigen en in de 
regeling voor werknemers cumuleren. Het zijn personen die zich in een bijzondere situatie van toekenning 
bevinden zoals bedoeld in artikel 51, § 2, van de samengeordende wetten, met uitsluiting van de personen die 
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een arbeidsovereenkomst hebben aangegaan. Indien die personen daadwerkelijk een recht op kinderbijslag in de 
regeling voor zelfstandigen verkrijgen alvorens mogelijkerwijs een recht te hebben kunnen openen met 
toepassing van artikel 51, § 2, van de samengeordende wetten, zullen zij bijgevolg het recht enkel blijven openen 
in de regeling voor zelfstandigen, met uitsluiting van de regeling voor werknemers.  
 
 Artikel 60, § 3, derde lid, b), van de samengeordende wetten daarentegen beoogt de situatie waarin de 
mogelijke cumulatie twee personen betreft, de ene in de regeling voor werknemers en de andere in de regeling 
voor zelfstandigen. Wanneer die beide personen in eenzelfde gezin samenwonen, zal, indien een van de 
mogelijke rechthebbenden effectief een recht op kinderbijslag in de regeling voor zelfstandigen verkrijgt 
vooraleer de tweede rechthebbende mogelijkerwijs een recht heeft kunnen verkrijgen met toepassing van 
artikel 51, § 2, van de samengeordende wetten, de persoon die onder de regeling voor zelfstandigen valt, de 
rechthebbende zijn, met uitsluiting van de persoon die zich later in een bijzondere situatie van toekenning zou 
komen te bevinden. 
 
 A.3.  Wat het antwoord op de prejudiciële vraag betreft, betoogt de Ministerraad vooraf dat artikel 59, 
vijfde lid, van de samengeordende wetten in het onderhavige geval klaarblijkelijk niet in het geding is. Florence 
Malbecq zou immers nooit een zelfstandige activiteit hebben uitgeoefend. Het is haar voormalige echtgenoot, 
Jacques Carlisi, die tijdens het huwelijk een zelfstandige activiteit uitoefende dankzij welke hij rechthebbende is 
geworden van de bijslag die in die regeling aan de gemeenschappelijke kinderen werd gestort. 
 
 In zoverre zij betrekking heeft op het voormelde artikel 59, vijfde lid, zou de prejudiciële vraag bijgevolg 
geen antwoord behoeven. 
 
 Artikel 60, § 3, derde lid, 3°, d), van de samengeordende wetten zou enkel op het onderhavige geval van 
toepassing kunnen zijn indien het ouderlijk gezag effectief door de voormalige echtgenoten gezamenlijk wordt 
uitgeoefend. Enkel in dat geval zouden dezen voor de toepassing van die bepaling als leden van eenzelfde gezin 
kunnen worden beschouwd. Indien zulks niet het geval zou zijn, zou men ervan dienen uit te gaan dat de vraag 
geen antwoord behoeft in zoverre geen van beide in de vraag beoogde wetsbepalingen van toepassing zou zijn op 
het geschil dat aan de verwijzende rechter is voorgelegd.  
 
 A.4.  In tweede instantie legt de Ministerraad de nadruk op het feit dat er drie kinderbijslagregelingen naast 
elkaar bestaan. De bijslagregeling voor werknemers, die voor zelfstandigen en de regeling van de gewaarborgde 
gezinsbijslag. Bij het regelen van het naast elkaar bestaan van die drie stelsels, mag de wetgever niet voorzien in 
een discriminerend verschil in behandeling. In dat verband heeft het Hof in zijn arresten nr. 100/2004 van 2 juni 
2004 en nr. 53/2011 van 6 april 2011 geoordeeld dat de wetgever ervoor heeft geopteerd een 
verzekeringssysteem in te voeren dat verschillend is naar gelang van het stelsel waartoe de rechtverkrijgende 
behoort, waarbij een dergelijke keuze op zich niet discriminerend is. 
 
 A.5.  In derde instantie brengt de Ministerraad in herinnering dat de rechthebbende van de kinderbijslag of 
de persoon die het recht opent, in de regel niet het rechtgevende kind is, behalve in uitzonderlijke situaties. De 
bijslagtrekkende, te dezen diegene die de bijslag effectief ontvangt, valt niet noodzakelijk samen met de 
rechthebbende en is, in de meeste gevallen, evenmin het rechtgevende kind. In de praktijk zou het vaak 
voorkomen dat er een samenloop bestaat tussen een mogelijke rechthebbende in de regeling voor werknemers en 
een mogelijke rechthebbende in de regeling voor zelfstandigen. Die situatie wordt geregeld bij artikel 60 van de 
samengeordende wetten. Aangezien de kinderbijslag is opgevat als een gemutualiseerde salaristoeslag en als een 
verzekeringssysteem dat bedoeld is om een gedeelte van de lasten te dekken die verband houden met de 
uitbreiding van een gezin, dient, wanneer een conflict tussen twee op bijdragen berustende regelingen moet 
worden onderzocht, te worden gelet op de situatie van de rechthebbende veeleer dan op die van het rechtgevende 
kind. 
 
 A.6.  Volgens de Ministerraad zou het naast elkaar bestaan van verscheidene regelingen, met als logisch 
gevolg een verschil in het bedrag van de bijslagen, op zichzelf geenszins discriminerend zijn. Een dergelijke 
conclusie zou blijken uit het arrest van het Hof nr. 99/20001 van 13 juli 2001. Wat meer bepaald de analyse van 
het onderhavige geval betreft, zou de door het Hof in het voormelde arrest nr. 99/2001 gevolgde redenering 
dienen te worden aangenomen. 
 
 Het criterium van de voorrang van de daadwerkelijke opening van het recht door de zelfstandige ouder zou 
een objectief en coherent criterium zijn, in het bijzonder indien men rekening houdt met het feit dat voor de 
toepassing van artikel 60 van de samengeordende wetten de uit de echt gescheiden echtgenoten geacht worden 
een gezin te vormen, voor zover zij het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen. De wetgever heeft bijgevolg op 
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wettige wijze rekening kunnen houden met de voorbije gezinssituatie van de mogelijke rechthebbenden, te dezen 
het huwelijk, gecombineerd met de juridische fictie dat in geval van gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk 
gezag, de gescheiden ouders voor de toepassing van de cumulatieregels geacht worden een gezin te vormen. Het 
beginsel dat het ouderschap het koppel zou overleven, zou met name in werking worden gesteld door artikel 374 
van het Burgerlijk Wetboek, waarnaar artikel 60, § 3, laatste lid, bovendien verwijst. 
 
 Een alleenstaande persoon die werkloos is en die daardoor een recht op kinderbijslag in de regeling voor 
werknemers opent, zou zich in een situatie bevinden die objectief verschilt van de situatie van de persoon die 
voordien gehuwd was zonder zelf rechthebbende te zijn, en die na zijn scheiding alleenstaande zou worden. De 
Ministerraad betoogt dat de vraag erop zou neerkomen alleenstaande personen te vergelijken met personen die 
door de toepassing van het voormelde artikel 60 geacht worden een gezin te vormen. Indien op de prejudiciële 
vraag bevestigend zou dienen te worden geantwoord, zou dat in werkelijkheid erop neerkomen de keuze van de 
wetgever om rekening te houden met bepaalde karakteristieken van de gezinsstructuur van de rechthebbenden en 
rechtgevenden van de door de samengeordende wetten ingestelde kinderbijslag, te verwerpen. Dat zou eveneens 
ingaan tegen de wil van de wetgever om verschuivingen van de regeling voor zelfstandigen naar de regeling voor 
werknemers te vermijden in situaties waarin de mogelijke rechthebbende in de regeling voor werknemers niet de 
hoedanigheid van werknemer heeft. 
 
 A.7.  De Ministerraad beklemtoont voorts dat de in het geding zijnde maatregel geen onevenredige 
gevolgen heeft aangezien de kinderbijslag verschuldigd is in de regeling voor zelfstandigen. Het rechtgevende 
kind wordt dus nooit bijslag ontzegd. Het loutere feit dat die bijslag in een regeling hoger zou zijn dan in een 
andere zou op zich niet discriminerend zijn omdat men anders de keuze van de wetgever om verscheidene 
parallelle kinderbijslagregelingen naast elkaar te laten bestaan, ter discussie zou stellen. 
 
 A.8.1.  Bij beschikking van 20 maart 2013 heeft het Hof de Ministerraad verzocht in een aanvullende 
memorie de sociale situatie uiteen te zetten van de geïntimeerde voor de verwijzende rechter en van haar 
ex-echtgenoot vóór en vanaf 1 oktober 2000 tot augustus 2004, datum van hun feitelijke scheiding, alsook de 
weerslag die die sociale situatie heeft gehad op de hoedanigheid van rechthebbende op sociale uitkeringen ten 
aanzien van beiden, rekening houdend met de wettelijke bepalingen die op beiden van toepassing zijn. 
 
 A.8.2.  In zijn aanvullende memorie geeft de Ministerraad aan dat de ex-echtgenoot van de geïntimeerde 
voor de verwijzende rechter vóór 1 oktober 2000 het statuut van werknemer had. Vanaf 1 oktober 2000 is hij 
zelfstandige geworden terwijl de geïntimeerde voor de verwijzende rechter tot 31 maart 2001 rechthebbende op 
de bijslag in de regeling voor werknemers is geworden wegens werkloosheidsuitkeringen die zij genoot. 
 
 De geïntimeerde voor de verwijzende rechter heeft op 31 maart 2001 het voordeel van de 
werkloosheidsuitkeringen en bijgevolg haar hoedanigheid van rechthebbende op kinderbijslag verloren. Die 
bijslag is vanaf 1 april 2001 immers uitbetaald in het kader van de regeling voor zelfstandigen. 
 
 Op 12 augustus 2004 heeft de geïntimeerde voor de verwijzende rechter een recht op 
werkloosheidsuitkeringen teruggekregen ingevolge haar scheiding met haar ex-echtgenoot. 
 
 A.9.1.  De Ministerraad werd door het Hof eveneens verzocht de gevallen aan te geven waarin een persoon 
die geen, of niet langer, bijdragen betaalt in het stelsel van de kinderbijslag, rechthebbende op die bijslag kan 
zijn. 
 
 A.9.2.  In zijn aanvullende memorie haalt de Ministerraad de artikelen 55, 56, 56bis, 56septies, 56octies en 
56duodecies van de wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders aan om daaruit af te leiden dat in 
talrijke gevallen een rechthebbende die niet daadwerkelijk bijdragen betaalt, het recht op kinderbijslag opent 
voor een rechtgevend kind, maar op voorwaarde en zolang er voor dezelfde rechtgevende geen recht op 
kinderbijslag is geopend met toepassing van de regeling voor zelfstandigen of krachtens een andere bepaling van 
de samengeordende wetten.   
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- B – 

 

 B.1.1.  Aan het Hof wordt een vraag gesteld over de bestaanbaarheid, met de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet, van de artikelen 96 en 97 van de programmawet (I) van 24 december 

2002, die de artikelen 59 en 60, § 3, 3°, d), van de op 19 december 1939 samengeordende 

wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders wijzigen. 

 

 B.1.2.  Artikel 59, vijfde lid, van de wetten betreffende de kinderbijslag voor 

loonarbeiders, ingevoegd bij artikel 96 van de programmawet (I) van 24 december 2002, 

bepaalt : 

 

 « Het voordeel van deze wetten kan eveneens niet ingeroepen worden door de personen 
bedoeld in artikel 51, § 2, die een ander beroep uitoefenen dan dat van werknemer verbonden 
door een arbeidsovereenkomst zoals bedoeld in deze wetten, indien er in hoofde van deze 
personen een effectief recht op kinderbijslag bestaat voor een kind overeenkomstig het 
koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van 
de zelfstandigen, vooraleer deze personen bedoeld in artikel 51, § 2, rechthebbende worden 
voor dit kind overeenkomstig dit artikel ». 
 

 Artikel 60, § 3, 3°, d), van dezelfde wetten, opgeheven bij de wet van 22 februari 1998, is 

bij artikel 97 van de programmawet (I) van 24 december 2002 hersteld in de volgende lezing : 

 

 « d) onverminderd punt b), wanneer het kind deel uitmaakt van een gezin, samengesteld 
uit twee rechthebbenden, waarvan de ene een persoon is bedoeld in artikel 51, § 2, en de 
andere een recht opent op basis van een zelfstandige activiteit, overeenkomstig het koninklijk 
besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de 
zelfstandigen. Dit recht op kinderbijslag voor een kind in hoofde van deze zelfstandige moet 
effectief bestaan, vooraleer de persoon bedoeld in artikel 51, § 2, rechthebbende wordt voor 
dit kind; ». 
 

 Artikel 60 van de wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders bepaalt 

voortaan : 

 

 « § 1.  Onverminderd de in België geldende bepalingen van internationale 
overeenkomsten inzake sociale zekerheid, wordt het bedrag van de gezinsbijslag verminderd 
met het bedrag van de uitkeringen van dezelfde aard waarop ten behoeve van een rechtgevend 
kind aanspraak kan worden gemaakt bij toepassing van andere buitenlandse wets- of 
reglementsbepalingen of krachtens regelen van toepassing op het personeel van een 
volkenrechtelijke instelling, zelfs indien de toekenning van deze uitkeringen op grond van 
voormelde bepalingen of regelen als aanvullend wordt aangemerkt met betrekking tot de 
gezinsbijslag verleend bij toepassing van deze wetten. 
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 Die vermindering wordt niet toegepast indien ten behoeve van een rechtgevend kind 
aanspraak kan worden gemaakt op uitkeringen van dezelfde aard krachtens statutaire regelen 
die van toepassing zijn op de ambtenaren en andere agenten van de Europese 
Gemeenschappen. 
 
 De Koning bepaalt de volkenrechtelijke instellingen wier statutaire regelen die op hun 
personeel van toepassing zijn, kunnen worden gelijkgesteld met de statutaire regelen bedoeld 
in het vorige lid. 
 
 § 2.  Het bedrag van de gezinsbijslag wordt verminderd met het bedrag van de 
uitkeringen van dezelfde aard waarop ten behoeve van een rechtgevend kind aanspraak kan 
worden gemaakt bij toepassing van andere Belgische wets- of reglementsbepalingen. 
 
 Die vermindering wordt niet toegepast : 
 
 1°  indien de andere Belgische wets- of reglementsbepalingen aanvullend zijn met 
betrekking tot de gezinsbijslag verleend bij toepassing van deze wetten; 
 
 2°  met betrekking tot de gezinsbijslag waarop aanspraak bestaat in de 
kinderbijslagregeling voor de zelfstandigen; 
 
 3°  met betrekking tot het kraamgeld of de geboortepremie verleend door een provincie of 
een gemeente. 
 
 De Koning kan de in het tweede lid vermelde opsomming aanvullen. 
 
 § 3.  Met betrekking tot de bepalingen van § 2, eerste en tweede lid, 2°, worden volgende 
uitzonderingen gemaakt : 
 
 1°  het recht op verhoogde wezenbijslag bij toepassing van de bepalingen van het 
koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van 
de zelfstandigen sluit ieder ander gelijktijdig of later recht krachtens deze wetten uit : 
 
 a)  wanneer het geopend wordt door een wees waarvan de overleden ouder, vader of 
moeder, uitsluitend rechthebbende zelfstandige was en op het ogenblik van zijn overlijden 
voldaan heeft aan de voorwaarden bedoeld in artikel 9, § 1, van voormeld koninklijk besluit; 
 
 b)  wanneer het geopend wordt door een wees, waarvan de overlevende ouder, vader of 
moeder, op het ogenblik van het overlijden van de andere ouder voldaan heeft aan de 
voorwaarden bedoeld in artikel 9, § 1, van voormeld besluit, behalve indien krachtens deze 
wetten een recht op wezenbijslag geopend wordt door deze wees wiens overleden ouder op 
het ogenblik van zijn overlijden voldaan heeft aan de voorwaarden bedoeld in artikel 56bis, 
§ 1; 
 
 c)  wanneer het geopend wordt door een wees op grond van het feit dat de rechthebbende 
bedoeld in artikel 15 van voormeld koninklijk besluit, die niet de vader of de moeder is, op 
het ogenblik van het overlijden van één van de ouders van de wees voldaan heeft aan de 
voorwaarden bedoeld in artikel 9, § 1, van hetzelfde besluit, behalve indien een recht op 
wezenbijslag geopend wordt krachtens deze wetten. 
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 Deze uitsluiting is evenwel niet van toepassing indien er, ingevolge het vooroverlijden 
van een ouder, vader of moeder, reeds een recht op kinderbijslag voor wezen bij toepassing 
van artikel 56bis of 56quinquies van deze wetten bestaat; 
 
 2°  indien een rechthebbende zelfstandige recht heeft op de verhoogde kinderbijslag voor 
invaliden ingevolge het voormeld besluit van 8 april 1976, sluit dit recht voor het kind dat 
deel uitmaakt van hetzelfde gezin, ieder ander recht krachtens deze wetten uit, behalve : 
 
 a)  een recht op verhoogde wezenbijslag; 
 
 b)  een recht op verhoogde kinderbijslag voor invalide werknemers in hoofde van de 
vader, de moeder, de stiefvader of de stiefmoeder die van hetzelfde gezin deel uitmaken; 
 
 c)  een recht op verhoogde kinderbijslag voor invalide werknemers in hoofde van een van 
hetzelfde gezin deel uitmakende persoon of een recht op kinderbijslag krachtens deze wetten 
in hoofde van de van hetzelfde gezin deel uitmakende rechthebbende vader, moeder, 
stiefvader of stiefmoeder, tenzij de zelfstandige invalide rechthebbende de vader, de moeder, 
de stiefvader of de stiefmoeder is; 
 
 3°  behalve indien, met inachtneming van het bepaalde onder 1°, een recht bestaat op 
wezenbijslag bij toepassing van de artikelen 56bis of 56quinquies en onverminderd 2°, sluit 
het recht op kinderbijslag krachtens de bepalingen van voormeld koninklijk besluit van 8 april 
1976 ieder ander recht krachtens deze wetten uit : 
 
 a)  indien het kind deel uitmaakt van een gezin dat uitsluitend samengesteld is uit één of 
meer rechthebbende zelfstandigen; 
 
 b)  wanneer het kind deel uitmaakt van een gezin dat samengesteld is uit één of meer 
rechthebbende zelfstandigen, hetzij de vader, de moeder, stiefvader of stiefmoeder die met 
één of meer rechthebbenden krachtens deze wetten leeft die niet de vader, de moeder, de 
stiefvader of de stiefmoeder is; 
 
 c)  onverminderd punt b, wanneer het kind deel uitmaakt van een gezin, samengesteld uit 
twee rechthebbenden, waarvan de ene zelfstandige is en de andere werknemer, en dat de 
rechthebbende werknemer de voorwaarden, bepaald in artikel 59 van deze wetten, niet 
vervult; 
 
 d)  onverminderd punt b), wanneer het kind deel uitmaakt van een gezin, samengesteld 
uit twee rechthebbenden, waarvan de ene een persoon is bedoeld in artikel 51, § 2, en de 
andere een recht opent op basis van een zelfstandige activiteit, overeenkomstig het koninklijk 
besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de 
zelfstandigen. Dit recht op kinderbijslag voor een kind in hoofde van deze zelfstandige moet 
effectief bestaan, vooraleer de persoon bedoeld in artikel 51, § 2, rechthebbende wordt voor 
dit kind; 
 
 [...] ». 
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 B.1.3.  Artikel 51, § 2, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor 

loonarbeiders, waarnaar het in het geding zijnde artikel 60, § 3, 3°, d), verwijst, bepaalt : 

 

 « Zijn bovendien rechthebbende op kinderbijslag tegen de bedragen en bijslagen vermeld 
in die bepalingen, de persoon die een in artikel 42bis, § 1, 4°, bedoelde activiteit uitoefent en 
de personen bedoeld in de artikelen 55 tot 56bis en 56quater tot 57 ». 
 

 B.1.4.  Het in de prejudiciële vraag beoogde artikel 56novies van dezelfde wet bepaalt : 

 

 « Zijn tegen de bij artikel 40 bepaalde bedragen, eventueel verhoogd met de bijslagen, 
bepaald in artikel 42bis op kinderbijslag gerechtigd en onder de door de Koning te bepalen 
voorwaarden : 
 
 1°  de volledige of gedeeltelijke uitkeringsgerechtigde werklozen; 
 
 2°  de volledige of gedeeltelijke niet uitkeringsgerechtigde werklozen ».  
 

 

 Ten aanzien van de pertinentie van de prejudiciële vraag 

 

 B.2.  De Ministerraad voert aan dat de prejudiciële vraag geen antwoord behoeft in 

zoverre ze betrekking heeft op artikel 59 van samengeordende wetten betreffende de 

kinderbijslag voor loonarbeiders, vermits de geïntimeerde voor de verwijzende rechter nooit 

een zelfstandige activiteit heeft uitgeoefend.  

 

 B.3.  In de regel komt het de verwijzende rechter toe de normen vast te stellen die 

toepasselijk zijn op het hem voorgelegde geschil. Wanneer evenwel aan het Hof bepalingen 

worden voorgelegd die klaarblijkelijk niet op het bodemgeschil kunnen worden toegepast, 

onderzoekt het Hof de grondwettigheid van zulke bepalingen niet.  

 

 B.4.  Artikel 59, vijfde lid, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag 

voor loonarbeiders betreft de personen bedoeld in artikel 51, § 2, van diezelfde wetten, die in 

hoofdzaak een ander beroep uitoefenen dan dat van werknemer verbonden door een 

arbeidsovereenkomst en die een effectief recht op kinderbijslag hebben gehad overeenkomstig 

het koninklijk besluit van 8 april 1976 « houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele 

van de zelfstandigen », alvorens rechthebbende te worden overeenkomstig het voormelde 

artikel 51, § 2. 
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 B.5.  Uit het verwijzingsarrest blijkt dat de geïntimeerde voor de verwijzende rechter niet 

in hoofdzaak een ander beroep uitoefende dan dat van een door een arbeidsovereenkomst 

verbonden werknemer, alvorens rechthebbende te worden overeenkomstig artikel 51, § 2, van 

de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. Bijgevolg is 

artikel 59, vijfde lid, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor 

loonarbeiders vreemd aan het bodemgeschil, en is de prejudiciële vraag, in zoverre zij 

betrekking heeft op die bepaling, klaarblijkelijk niet nuttig voor de oplossing van het aan de 

verwijzende rechter voorgelegde geschil. 

 

 

 Ten gronde 

 

 B.6.  De verwijzende rechter vraagt het Hof of artikel 60, § 3, 3°, d), van de 

samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders bestaanbaar is met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre, wanneer een kind deel uitmaakt van een gezin 

samengesteld uit twee rechthebbenden, en één van hen een werkloze is die rechthebbende 

wordt nadat de andere persoon het recht opent op de kinderbijslag, voorrang wordt verleend 

aan de kinderbijslagregeling voor de zelfstandigen op die voor de werknemers.  

 

 B.7.  Het Hof wordt gevraagd twee categorieën van werkloze rechthebbenden te 

vergelijken : enerzijds, een werkloze die rechthebbende wordt nadat de andere persoon die 

samen met hem een gezin uitmaakt, het recht opent op de kinderbijslag en, anderzijds, een 

alleenstaande werkloze die zonder onderbreking rechthebbende is met toepassing van de 

artikelen 51, § 2, en 56novies van de voormelde samengeordende wetten : terwijl de eerste 

categorie van werklozen niet het recht op kinderbijslag opent overeenkomstig de voormelde 

samengeordende wetten, opent de tweede categorie van werklozen wel het recht op 

kinderbijslag overeenkomstig die wetten.  

 

 B.8.  De toekenning van kinderbijslag strekt ertoe bij te dragen in de kosten van 

onderhoud en opvoeding van de kinderen. Zij biedt een gedeeltelijke compensatie voor de 

toegenomen lasten die door het gezin worden gedragen wanneer het uitbreidt. In dat verband 

heeft de wetgever ervoor geopteerd een verzekeringssysteem in te voeren dat onderscheiden is 

georganiseerd naar gelang van het stelsel waartoe de rechthebbende behoort. Op zich is 
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dergelijke keuze niet discriminerend. Niettemin dient het Hof te onderzoeken of de aan het 

Hof voorgelegde bepaling geen verschil in behandeling in het leven roept dat niet 

redelijkerwijze zou kunnen worden verantwoord.  

 

 B.9.1.  Artikel 60, § 3, is ingevoerd in de samengeordende wetten betreffende de 

kinderbijslag voor loonarbeiders door artikel 33 van de wet van 1 augustus 1985 houdende 

sociale bepalingen. Vóór de inwerkingtreding van die bepaling werd de prioriteit, in geval van 

samenloop van rechthebbenden die tot een verschillend stelsel behoren, steeds toegekend aan 

de loontrekkende rechthebbende. Die regel werd eveneens toegepast in geval van feitelijke 

scheiding en echtscheiding van de ouders, zelfs wanneer het exclusieve hoederecht over het 

kind werd toevertrouwd aan de zelfstandige ouder. Het voormelde artikel 33 heeft 

verscheidene uitzonderingen ingevoerd op het beginsel van de prioriteit van de loontrekkende 

rechthebbende, waaronder het geval waarin het kind deel uitmaakt van het gezin van de ouder 

die een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent. 

 

 B.9.2.  In de parlementaire voorbereiding van de wet van 1 augustus 1985 wordt 

aangegeven dat de wijzigingen die ze aanbrengt in de wetgeving op de kinderbijslag « [ertoe] 

strekken […] deze regeling aan te passen aan de in andere wetgevingen doorgevoerde 

wijzigingen alsmede aan de maatschappelijke evolutie » (Parl. St., Kamer, 1984-1985, 

nr. 1194/1, p. 5), en dat de wetgever het « logisch en administratief verantwoord » vond dat 

een aantal uitzonderingen werden vastgesteld op « de absolute voorrang van de 

kinderbijslagregeling voor werknemers op deze voor zelfstandigen », met name wanneer het 

kind deel uitmaakt van het gezin van een zelfstandige (ibid., p. 6). 

 

 B.10.  Het punt d) van artikel 60, § 3, 3°, dat was opgeheven bij artikel 33, 1°, van de wet 

van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen, is om de volgende redenen hersteld bij 

artikel 97 van de programmawet van 24 december 2002 : 

 

 « De problematiek inzake samenloop van rechten tussen een rechthebbende die zich in 
een situatie van toekenning bevindt overeenkomstig artikel 51, § 2, van dezelfde wetten en 
een rechthebbende die een zelfstandige activiteit uitoefent, werd geregeld door de ministeriële 
omzendbrief nr. 550 van 10 juni 1997.  
 
 Door deze wijziging sluit het recht op kinderbijslag op basis van het koninklijk besluit 
van 8 april 1976 het recht op kinderbijslag krachtens dezelfde wetten uit, bij samenloop tussen 
een zelfstandige en een persoon die zich in een situatie van toekenning bevindt, indien er in 
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hoofde van deze zelfstandige een effectief recht op kinderbijslag bestaat voor een kind op 
basis van het koninklijk besluit van 8 april 1976, vooraleer de persoon die zich in een situatie 
van toekenning bevindt, rechthebbende wordt voor dit kind op basis van dezelfde wetten. 
 
 Dezelfde opmerkingen zoals vermeld in artikel 109, gelden ook voor deze bepaling » 
(Parl. St., Kamer, 2002-2003, DOC 50-2124/001 en 50-2125/001, pp. 79-80). 
 

 De opmerkingen met betrekking tot artikel 109 luidden als volgt : 

 

 « De problematiek betreffende de samenloop van een rechthebbende die zich in een 
situatie van toekenning bevindt overeenkomstig artikel 51, § 2, van dezelfde wetten, en die 
een zelfstandige activiteit uitoefent, werd geregeld door de ministeriële omzendbrief nr. 550 
van 10 juni 1997. 
 
 De arbeidsrechtbank van Dendermonde heeft op 3 februari 2000 de wettelijke basis van 
sommige bepalingen van deze omzendbrief in vraag gesteld. 
 
 Het is bijgevolg noodzakelijk om een wetswijziging aan te brengen, meer bepaald in 
artikel 59 van dezelfde wetten. 
 
 Door deze wijziging worden van de toepassing van dezelfde wetten uitgesloten, de 
personen die zich in een situatie van toekenning bevinden en die een zelfstandige activiteit 
uitoefenen, indien er in hoofde van deze personen een effectief recht op kinderbijslag bestaat 
voor een kind op basis van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de 
gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, vooraleer zij krachtens deze wetten voor dit 
kind rechthebbende worden op basis van hun situatie van toekenning. 
 
 Deze personen moeten een activiteit uitoefenen als zelfstandige. 
 
 Er moet een effectief recht op kinderbijslag bestaan, op basis van het voormelde 
koninklijk besluit van 8 april 1976, ongeacht of de voorwaarden in hoofde van het 
rechtgevend kind of in hoofde van de bijslagtrekkende zijn vervuld » (ibid., p. 79). 
  

 B.11.  Wanneer de feitelijk gescheiden ouders samen het ouderlijk gezag uitoefenen, 

voert artikel 60, § 3, laatste lid, van de samengeordende wetten een juridische fictie in volgens 

welke de feitelijk gescheiden ouders worden geacht een gezin te vormen voor de toepassing 

van de cumulatieregels. 

 

 In dat lid wordt immers gepreciseerd dat, wanneer beide ouders niet samenwonen maar 

het ouderlijk gezag samen uitoefenen in de zin van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek, 

ten aanzien van een kind dat deel uitmaakt van het gezin van een van hen, dat kind voor de 

toepassing van paragraaf 3 van artikel 60 wordt beschouwd alsof het deel uitmaakt van een 

gezin dat is samengesteld uit ten minste zijn beide ouders. 
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 Het herstelt aldus, voor de toepassing van de cumulatieregels, fictief het gezin dat de 

ouders vormden vóór hun scheiding; wanneer zij het gezamenlijke ouderlijke gezag 

uitoefenen, worden die ouders immers beschouwd alsof zij nog steeds samen hun kinderen 

opvoeden (Parl. St., Kamer, 1996-1997, nr. 1184/3, p. 3, en nr. 1184/14, p. 24). 

 

 B.12.  Zoals vermeld in B.7, wordt het Hof gevraagd de situatie te vergelijken van een 

werkloze die een gezin vormt met een andere persoon die het recht opent op de kinderbijslag 

met die van een alleenstaande werkloze.  

 

 B.13.1.  Een alleenstaande werkloze vormt, per definitie, niet een gezin met een andere 

persoon die het recht opent op de kinderbijslag. In zoverre er sprake is van een alleenstaande 

werkloze, impliceert dit dat de betrokkene alleen het ouderlijk gezag uitoefent. Voor zover er, 

in dat geval, sprake zou zijn van een andere rechthebbende die aanspraak kan maken op de 

kinderbijslag wordt het recht bij voorrang vastgesteld ten aanzien van de rechthebbende die 

het kind opvoedt (artikel 64, § 2, a), 1°, van de samengeordende wetten betreffende de 

kinderbijslag voor loonarbeiders). 

 

 B.13.2.  Dat is coherent met het gehele systeem dat, behoudens uitzonderingen, ertoe 

strekt, in geval van samenloop van rechthebbenden, die ouder als prioritair aan te wijzen met 

wie het kind samenwoont, wat in de meeste gevallen van exclusief hoederecht over het kind 

door één van de ouders ertoe leidt dat aan die ouder tegelijkertijd de hoedanigheid van 

rechthebbende en van bijslagtrekkende wordt toegekend. 

 

 B.14.  Het voorgaande is niet pertinent wanneer de werkloze een gezin vormt met een 

andere persoon die het recht opent op de kinderbijslag. Vermits in dat geval beide ouders 

samen het ouderlijk gezag uitoefenen, kan de voorrang niet aan de hand van dat criterium 

worden bepaald. 

 

 B.15.  Dit neemt niet weg dat de in het geding zijnde bepaling, artikel 60, § 3, 3°, d), in 

een uitzondering voorziet op de algemene regel dat, in geval van samenloop van 

rechthebbenden die tot een verschillend stelsel behoren, de prioriteit wordt toegekend aan de 

loontrekkende rechthebbende. Het Hof dient na te gaan of die uitzondering redelijk is 

verantwoord. 
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 B.16.1.  Uit de in B.10 vermelde parlementaire voorbereiding blijkt dat de in het geding 

zijnde bepaling beoogt een wettelijke basis te geven aan de ministeriële omzendbrief nr. 550 

van 10 juni 1997. Die omzendbrief betrof de toepassing van de artikelen 59 en 60, § 3, 3°, c), 

van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders.  

 

 B.16.2.1.  Luidens het voormelde artikel 60, § 3, 3°, c), sluit het recht op kinderbijslag 

krachtens de kinderbijslagregeling voor zelfstandigen het recht op kinderbijslag krachtens de 

kinderbijslagregeling voor werknemers uit « wanneer het kind deel uitmaakt van een gezin, 

samengesteld uit twee rechthebbenden, waarvan de ene zelfstandige is en de andere 

werknemer, en dat de rechthebbende werknemer de voorwaarden, bepaald in artikel 59 van 

deze wetten, niet vervult ».  

 

 Het voormelde artikel 59 bepaalt de in hoofdzaak uitgeoefende activiteit in het geval 

waarin een persoon twee activiteiten uitoefent, de ene als werknemer, de andere niet (Parl. 

St., Kamer, 1989-1990, nr. 975/1, p. 37). Luidens die bepaling kan het voordeel van de 

samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders niet worden 

aangevoerd door de personen die in hoofdzaak een ander beroep uitoefenen dan dat van 

werknemer, verbonden door een arbeidsovereenkomst zoals bedoeld in die wetten. Artikel 59, 

tweede lid, bepaalt dienaangaande : 

 

 « Voor de toepassing van dit artikel wordt een deeltijdse werknemer beschouwd 
hoofdzakelijk de hoedanigheid van werknemer te hebben wanneer de contractueel gemiddelde 
wekelijkse arbeidsduur van de betrokken werknemer ten minste de helft bedraagt van de 
gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van de maatpersoon ». 
 

 B.16.2.2.  Uit wat voorafgaat vloeit voort dat wanneer het kind deel uitmaakt van een 

gezin, samengesteld uit twee rechthebbenden, waarvan de ene zelfstandige is en de andere 

minder dan halftijds werknemer is, de kinderbijslagregeling voor zelfstandigen van toepassing 

is. Volgens de parlementaire voorbereiding van artikel 82 van de programmawet van 

22 december 1989, dat het voormelde artikel 60, § 3, 3°, c), heeft ingevoegd, is in geval van 

samenloop van twee regelingen, wanneer een rechthebbende werknemer slechts een minimale 

activiteit uitoefent, vereist « dat hij beantwoordt aan de voorwaarden, bepaald in artikel 59, 

namelijk dat hij ten minste een halftijdse activiteit als werknemer uitoefent » (Parl. St., 
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Kamer, 1989-1990, nr. 975/1, pp. 37-38) opdat de kinderbijslagregeling voor werknemers van 

toepassing kan zijn.  

 

 B.16.2.3.  Uit de parlementaire voorbereiding van die wet blijkt ook dat « alle 

voorgestelde maatregelen in de sociale hoofdstukken van de programmawet zijn gericht op de 

wil om een evenwicht tussen de verschillende regimes van de sociale zekerheid te 

verwezenlijken » (Parl. St., Kamer, 1989-1990, nr. 975/10, p. 2). 

 

 B.16.3.1.  Volgens de voormelde omzendbrief bestond twijfel over de toepassing van de 

voormelde artikelen 59 en 60, § 3, 3°, c), van de samengeordende wetten betreffende de 

kinderbijslag voor loonarbeiders in geval van bijzondere situaties van toekenning, zoals in 

geval van werkloosheid :  

 

 « Niet alleen is er dit theoretische onderscheid, bovendien zal het in de praktijk ook 
moeilijker zijn om bij een toestand van toekenning de voorafgaande tewerkstelling terug te 
vinden. Niet zelden zijn er intussen jaren verstreken en in een aantal gevallen is er zelfs nooit 
een voorafgaande tewerkstelling geweest (artikelen 56quinquies en sexies) ».  
 

 Nochtans was het volgens die omzendbrief aangewezen om die bepalingen toe te passen :  

 

 « [Wanneer] die norm in alle situaties van toekenning niet langer onderzocht zou worden, 
zou dit nieuwe vragen oproepen. Is het nl. opportuun om iemand, wie de kinderbijslag op 
grond van artikel 59 of 60, § 3, geweigerd werd tijdens zijn tewerkstelling, het recht op 
kinderbijslag toe te kennen zodra hij zich in een bijzondere toestand van toekenning 
bevindt ? ». 
 

 B.16.3.2.  Om tegemoet te komen zowel aan die praktische moeilijkheden als aan de 

opportuniteitsvragen moet er, volgens de omzendbrief, een onderscheid worden gemaakt 

« naargelang de bijzondere situatie van toekenning in hoofde van de rechthebbende 

werknemer zich voordoet vóór of na de zelfstandige aktiviteit of de samenloop met een 

rechthebbende zelfstandige ». In het eerste geval « wordt de norm van de artikelen 59 en 60, 

§ 3, 3°, c, S.W.K.L. geacht vervuld te zijn, op voorwaarde dat het recht op kinderbijslag op 

grond van de situatie van toekenning de bestendiging is van een duurzaam recht als 

werknemer, en/of op voorwaarde dat de rechthebbende een uitkering geniet in een tak van de 

sociale verzekeringen der werknemers ». In het tweede geval is, volgens de omzendbrief, « in 

de meeste gevallen de norm van de artikelen 59 en 60, § 3, 3°, c, S.W.K.L. al […] 
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onderzocht » en moet er, tijdens de situatie van toekenning, verder rekening worden gehouden 

met het voorrangsrecht dat ervoor werd vastgesteld.  

 

 B.16.4.  Het in geding zijnde artikel 60, § 3, 3°, d), van de samengeordende wetten 

betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, dat de voormelde omzendbrief een wettelijke 

basis geeft, maakt zich de doelstellingen ervan eigen.  

 

 B.16.5.  In zoverre de in het geding zijnde bepaling beoogt de toepassing te waarborgen 

van de regel volgens welke de kinderbijslagregeling voor zelfstandigen van toepassing is 

wanneer het kind deel uitmaakt van een gezin, samengesteld uit twee rechthebbenden, 

waarvan de ene zelfstandige is en de andere slechts deeltijds werknemer is, op de situatie 

waarbij die andere werkloos is, is ze redelijk verantwoord. Uit de voormelde omzendbrief 

blijkt immers dat, wanneer de werkloze het recht op kinderbijslag opent nadat de zelfstandige 

dat reeds heeft gedaan, het, enerzijds, moeilijk kan zijn om de vorige functie te bepalen aan de 

hand waarvan er berekend kan worden of er sprake is van een halftijdse arbeid en, anderzijds, 

het gevaar bestaat dat er een andere beslissing zou worden genomen dan wat in het verleden is 

beslist met toepassing van artikel 60, § 3, 3°, c), van de samengeordende wetten.  

 

 B.17.  De in het geding zijnde bepaling heeft ook geen onevenredige gevolgen vermits ze 

uitdrukkelijk bepaalt dat het « recht op kinderbijslag voor een kind in hoofde van deze 

zelfstandige […] effectief [moet] bestaan, vooraleer de persoon bedoeld in artikel 51, § 2, 

rechthebbende wordt voor dit kind ». Aldus verzekert de wetgever zich ervan dat het kind in 

kwestie ook effectief een recht op kinderbijslag zal genieten.  

 

 B.18.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 60, § 3, 3°, d), van de op 19 december 1939 samengeordende wetten betreffende de 

kinderbijslag voor loonarbeiders, zoals hersteld bij artikel 97 van de programmawet (I) van 

24 december 2002, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 

26 september 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux R. Henneuse 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5458 

 
 

Arrest nr. 127/2013 
van 26 september 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 6 van de wet van 30 november 2011 tot 

wijziging van de wetgeving wat de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten 

van pedofilie binnen een gezagsrelatie betreft (artikel 458bis van het Strafwetboek), ingesteld 

door de Orde van Vlaamse balies en Edgar Boydens. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en J. Spreutels, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, 

P. Nihoul en F. Daoût, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter R. Henneuse, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 17 juli 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 18 juli 2012, is beroep tot vernietiging 
ingesteld van artikel 6 (vervanging van artikel 458bis van het Strafwetboek) van de wet van 
30 november 2011 tot wijziging van de wetgeving wat de verbetering van de aanpak van 
seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie betreft (bekendgemaakt in 
het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2012, tweede editie), door de Orde van Vlaamse 
balies, met zetel te 1000 Brussel, Koningsstraat 148, en door Edgar Boydens, wonende te 
1560 Hoeilaart, Karel Coppensstraat 13. 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend, de verzoekende partijen hebben een 
memorie van antwoord ingediend en de Ministerraad heeft ook een memorie van 
wederantwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 15 mei 2013 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. J. Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, voor de verzoekende partijen; 
 
 .  Mr. M. Gees loco Mr. S. Ronse en Mr. K. Decock, advocaten bij de balie te Kortrijk, 
voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en J.-P. Moerman verslag 
uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte  

 
- A - 

 
 A.1.  De verzoekende partijen vorderen de vernietiging van artikel 6 van de wet van 30 november 2011 tot 
wijziging van de wetgeving wat de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie 
binnen een gezagsrelatie betreft (hierna : wet van 30 november 2011), nu dat artikel ook ten aanzien van 
advocaten de toepassingssfeer uitbreidt van artikel 458bis van het Strafwetboek en zodoende de hypothesen 
verruimt waarin advocaten gegevens die zij hebben verkregen in het kader van de vertrouwensrelatie met een 
cliënt kunnen of zelfs moeten prijsgeven. 
 
 A.2.  De Orde van Vlaamse balies, eerste verzoekende partij, en de tweede verzoeker, die in rechte treedt in 
zijn hoedanigheid van voorzitter van de Orde van Vlaamse balies, verklaren op te komen voor de eer, de rechten 
en de gemeenschappelijke beroepsbelangen van de leden van de balies. 
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 Zij zetten uiteen dat het beroepsgeheim van de advocaat een essentiële waarborg is voor de rechten van 
verdediging en de vrijheid van het individu en voor de goede werking van het gerecht. De noodzakelijke 
vertrouwensrelatie tussen een advocaat en zijn cliënt kan maar behouden blijven indien de rechtzoekende de 
waarborg heeft dat wat hij aan zijn advocaat toevertrouwt, niet openbaar zal worden gemaakt. 
 
 De bestreden bepaling doet afbreuk aan het beroepsgeheim van de advocaat en raakt diens situatie en die 
van de rechtzoekenden rechtstreeks en ongunstig, zodat de verzoekende partijen beschikken over het vereiste 
belang om bij het Hof een beroep tot vernietiging in te stellen. 
 
 A.3.  De verzoekende partijen klagen aan dat de bestreden bepaling een uitbreiding vormt van de vroegere 
regeling van artikel 458bis van het Strafwetboek, ingevoegd bij artikel 33 van de wet van 28 november 2000. 
 
 Krachtens die vroegere regeling kon de drager van een beroepsgeheim, zonder strafbaar te zijn wegens 
schending van dat beroepsgeheim, kennis geven aan procureur des Konings van bepaalde misdrijven jegens 
minderjarigen, waaronder de aanranding van de eerbaarheid, wanneer aan de volgende voorwaarden was 
voldaan : 
 
 -  de drager van het beroepsgeheim heeft kennis gekregen van het misdrijf doordat hij het slachtoffer heeft 
onderzocht of door het slachtoffer in vertrouwen is genomen; 
 
 -  er is een ernstig en dreigend gevaar voor de psychische of fysieke integriteit van het slachtoffer; 
 
 -  de drager van het beroepsgeheim kan de psychische of fysieke integriteit van het slachtoffer niet zelf of 
met behulp van anderen beschermen. 
 
 De verzoekende partijen merken op dat de gevallen waarin het beroepsgeheim krachtens de bestreden 
bepaling kan worden doorbroken, op verschillende punten aanzienlijk wordt uitgebreid : 
 
 -  de regeling is niet enkel van toepassing ten aanzien van minderjarige slachtoffers, maar ook ten aanzien 
van « een minderjarige of […] een persoon die kwetsbaar is ten gevolge van zijn leeftijd, zwangerschap, een 
ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid »; 
 
 -  de uitzondering op het beroepsgeheim geldt niet langer enkel voor geheimen die door het slachtoffer zelf 
worden onthuld, maar ook voor geheimen die worden onthuld door de dader of door derden; 
 
 -  de uitzondering op het beroepsgeheim geldt niet langer enkel wanneer er een ernstig en dreigend gevaar 
bestaat voor de psychische of fysieke integriteit van het slachtoffer, maar ook wanneer « er aanwijzingen zijn 
van een gewichtig en reëel gevaar dat andere minderjarigen of bedoelde kwetsbare personen het slachtoffer 
worden ». 
 
 De verzoekende partijen voeren twee middelen aan ter ondersteuning van hun beroep. 
 
 A.4.1.  In een eerste middel voeren zij de schending aan van de artikelen 12 en 14 van de Grondwet, al dan 
niet in samenhang gelezen met artikel 7 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en artikel 15 van 
het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. 
 
 Volgens de verzoekende partijen wordt het in die referentienormen vervatte wettigheidsbeginsel in 
strafzaken geschonden doordat de bewoordingen waarmee de vroegere regeling is uitgebreid onvoldoende 
nauwkeurig, duidelijk en rechtszekerheid biedend zijn, in het bijzonder de woorden « aanwijzingen […] van een 
gewichtig en reëel gevaar dat andere minderjarigen of bedoelde kwetsbare personen het slachtoffer worden van 
de in voormelde artikelen bedoelde misdrijven ». 
 
 A.4.2.1.  De Ministerraad is van mening dat de bestreden bepaling niet voorziet in enige strafbaarstelling, 
maar in een uitbreiding van het spreekrecht. Artikel 6 van de wet van 30 november 2011 heeft niet tot doel het 
beroepsgeheim op te heffen of een meldingsplicht op te leggen. 
 
 De wetgever wilde voorkomen dat het beroepsgeheim al te vaak als alibi dient voor schuldig zwijgen, in het 
bijzonder wanneer het gaat om totaal ontoelaatbare feiten ten aanzien van kinderen of bijzonder kwetsbare 
personen. 
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 Zoals in het oude artikel 458bis van het Strafwetboek wordt enkel verwezen naar de strafbaarstelling van 
artikel 422bis van het Strafwetboek, maar aan die bepaling is niets gewijzigd. 
 
 A.4.2.2.  De verzoekende partijen antwoorden dat de wetgever, door de uitzonderingen op de principiële 
strafbaarstelling van de schending van het beroepsgeheim nader te omschrijven, noodzakelijkerwijze de 
strafbaarstelling zelf van een schending van artikel 458 van het Strafwetboek heeft omschreven. 
 
 A.4.2.3.  De Ministerraad repliceert dat de bestreden bepaling enkel voorziet in een uitbreiding van het 
spreekrecht. Dat spreekrecht doet geen afbreuk aan de constitutieve bestanddelen van het schuldig verzuim dat 
bij het ongewijzigde artikel 422bis van het Strafwetboek strafbaar is gesteld. 
 
 A.4.3.1.  De verzoekende partijen voeren aan dat de nieuwe bepaling, in tegenstelling tot de oude, het voor 
de advocaat of diens cliënt niet mogelijk maakt om na te gaan hoe ver het spreekrecht gaat. 
 
 Zij wijzen erop dat de advocaat geprangd zit tussen de bij artikel 458 van het Strafwetboek strafbaar 
gestelde schending van het beroepsgeheim en het bij artikel 422bis van het Strafwetboek strafbaar gestelde 
schuldig verzuim, wanneer hij geen aangifte doet en de rechter naderhand oordeelt dat er aanwijzingen waren 
van een gewichtig en reëel gevaar voor andere minderjarigen of kwetsbare personen, bedoeld in het nieuwe 
artikel 458bis van het Strafwetboek. 
 
 A.4.3.2.  De Ministerraad citeert uit de parlementaire voorbereiding van de bestreden bepaling, waaruit 
volgens hem blijkt dat de bewoordingen « aanwijzingen […] van een gewichtig en reëel gevaar » een voldoende 
duidelijk kader bieden binnen hetwelk het spreekrecht verder kon worden verfijnd om ook een preventief 
optreden mogelijk te maken. 
 
 Het is onbegrijpelijk dat de begrippen « gewichtig en reëel gevaar » in strijd zouden zijn met het 
wettigheidsbeginsel, terwijl de verzoekende partijen zelf aangeven dat de notie « ernstig en dreigend gevaar » 
wel in overeenstemming was met het wettigheidsbeginsel. 
 
 Volgens de Ministerraad impliceert het pleidooi van de verzoekende partijen om alles bij het oude te laten 
dat ook de door hen bekritiseerde verwijzing naar artikel 422bis van het Strafwetboek behouden blijft. 
 
 De Ministerraad betoogt voorts dat mede aan de hand van de parlementaire voorbereiding van de bestreden 
bepaling voldoende duidelijk is welke kwetsbare personen bedoeld zijn. 
 
 A.4.3.3.  De verzoekende partijen antwoorden dat de Ministerraad ten onrechte een afzonderlijke analyse 
maakt van de bewoordingen « gewichtig en reëel gevaar », enerzijds, en de bewoordingen « andere 
minderjarigen en kwetsbare personen », anderzijds, terwijl de schending van het wettigheidsbeginsel precies 
voortspruit uit het feit dat die bewoordingen in hun samenhang dienen te worden gelezen. 
 
 Dat de bestreden bepalingen onduidelijk zijn, blijkt volgens de verzoekende partijen uit het volgende 
voorbeeld : stel dat de advocaat wordt geconfronteerd met een cliënt die wordt vervolgd wegens doodslag op zijn 
vriendin die in verwachting was en vaststelt dat die cliënt een abnormale haat koestert tegen vrouwen die in 
verwachting zijn. Zijn er dan « aanwijzingen van een gewichtig en reëel gevaar » als de cliënt woont in een wijk 
waar nog andere vrouwen zwanger zijn ? Of kan de advocaat zijn beroepsgeheim maar opgeven als de zus die bij 
zijn cliënt inwoont, zwanger is ? 
 
 De bestreden bepaling laat derhalve een te ruime appreciatiebevoegdheid, zowel aan de advocaat als aan de 
rechter die in voorkomend geval nadien moet beoordelen of de raadsman zijn beroepsgeheim heeft geschonden. 
 
 Wat de verwijzing naar artikel 422bis van het Strafwetboek betreft, stellen de verzoekende partijen dat 
onder de oude regeling van artikel 458bis van het Strafwetboek voldoende duidelijk was onder welke 
voorwaarden een advocaat zijn beroepsgeheim kon doorbreken, en dat dit met de nieuwe regeling niet langer het 
geval is. Zo wordt de kans groter dat een rechter de advocaat veroordeelt op basis van artikel 422bis van het 
Strafwetboek omdat de advocaat zich volgens de rechter verkeerdelijk heeft gehouden aan zijn beroepsgeheim. 
 
 A.4.3.4.  De Ministerraad herhaalt dat aan de hand van de parlementaire voorbereiding voldoende duidelijk 
is welk verzuim een strafrechtelijke aansprakelijkheid kan meebrengen van de persoon die over een uitgebreid 
spreekrecht beschikt. 
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 Volgens de Ministerraad blijkt uit de rechtspraak van het Hof dat de verzoekende partijen uitgaan van een 
overdreven gestrengheid. 
 
 Uit het voorbeeld dat de verzoekende partijen hebben aangehaald, blijkt naar de mening van de 
Ministerraad dat zij voorbijgaan aan het subsidiariteitsbeginsel vervat in artikel 458bis van het Strafwetboek : in 
het licht van artikel 422bis van het Strafwetboek is men gehouden al het mogelijke te doen, maar als dat niet 
afdoend is, zelfs met de hulp van derden, kan men zich op artikel 458bis van het Strafwetboek beroepen (Parl. 
St., Kamer, 1999-2000, DOC 50-0695/009, p. 55). Het voorbeeld geeft de nood aan van een brede formulering 
om tegemoet te komen aan zeer uiteenlopende situaties en toch voldoende precies te zijn opdat de dragers van 
een beroepsgeheim kunnen evalueren of zij al dan niet van het spreekrecht gebruik kunnen maken. 
 
 De Ministerraad merkt op dat de verzoekende partijen wel blijken te begrijpen wat bedoeld is met de 
bewoordingen « ernstig en dreigend gevaar » maar niet wat onder de bewoordingen « gewichtig en reëel 
gevaar » kan worden verstaan. Die laatste bewoordingen laten precies toe om preventief te kunnen ingrijpen. 
 
 A.5.1.  In een tweede middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet. 
 
 Zij zijn van oordeel dat er, wat het spreekrecht in de zin van artikel 458bis van het Strafwetboek betreft, 
een onterechte gelijke behandeling is van de advocaten en van andere categorieën van personen die zijn 
gehouden tot het beroepsgeheim in de zin van artikel 458 van het Strafwetboek, zoals artsen, apothekers, 
politieagenten en priesters. Voor die gelijke behandeling van personen die zich in niet-vergelijkbare situaties 
bevinden, is er geen redelijke verantwoording in het licht van de doelstellingen die de wetgever nastreeft. 
 
 Voorts zijn de verzoekende partijen van mening dat er geen noodzakelijk en evenredig verband is tussen de 
genomen maatregel en de doelstellingen die met de wet van 30 november 2011 worden nagestreefd. De 
bestreden bepaling houdt derhalve een disproportionele beperking in van het beroepsgeheim van de advocaat. 
 
 A.5.2.1.  De Ministerraad stelt allereerst dat alle dragers van het beroepsgeheim tot een vergelijkbare 
categorie behoren, nu zij allen activiteiten uitoefenen waarbij het bestaan van een vertrouwensrelatie een 
gemeenschappelijke factor is. 
 
 Volgens de Ministerraad is er geen enkele objectieve en redelijke verantwoording om een bepaalde 
vertrouwensrelatie in het bijzonder te beschermen. De relatie van de advocaten met de verdachten is niet zo 
bevoorrecht dat die noopt tot een verschillende behandeling. 
 
 A.5.2.2.  De verzoekende partijen antwoorden dat het Hof in zijn arrest nr. 10/2008 van 23 januari 2008 al 
heeft geoordeeld dat uit het bijzondere statuut van de advocaten voortvloeit dat het beroep van advocaat in 
België zich onderscheidt van andere zelfstandige juridische beroepen. 
 
 Het bijzondere statuut van het beroepsgeheim van de advocaat vloeit voort uit het feit dat dit nauw 
verbonden is met de rechten van de verdediging. Aldus heeft het beroepsgeheim van de advocaat een andere 
finaliteit dan het beroepsgeheim van andere beroepscategorieën bedoeld in artikel 458 van het Strafwetboek. 
 
 A.5.2.3.  De Ministerraad repliceert door te verwijzen naar zijn verweer in de eerste memorie, maar voegt 
daaraan nog toe dat de verzoekende partijen alles bij het oude willen laten, terwijl ook het vroegere 
artikel 458bis van het Strafwetboek voorziet in een gelijke behandeling van alle dragers van een beroepsgeheim. 
 
 A.5.3.  De Ministerraad argumenteert nog dat het Hof in het voormelde arrest nr. 10/2008 heeft geoordeeld 
dat het beroepsgeheim moet wijken wanneer dat noodzakelijk blijkt of wanneer een hoger geachte waarde 
daarmee in conflict is. Te dezen kan het beroepsgeheim worden doorbroken door middel van een spreekrecht 
indien er een risico is op een schending van mensenrechten. Dat hogere beschermenswaardige goed kan de 
opheffing van het beroepsgeheim verantwoorden. 
 
 A.5.4.  In antwoord op de stelling van de verzoekende partijen dat er andere wijzen bestaan om een 
gelijkwaardig resultaat te bereiken, namelijk door de mogelijkheid om een verbreken van het beroepsgeheim te 
rechtvaardigen op basis van de rechtsfiguur van de noodtoestand, doet de Ministerraad opmerken dat tijdens de 
parlementaire voorbereiding is gebleken dat de bestaande wettelijke regeling onvoldoende was. 
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 De noodtoestand vergt dat aan een reeks voorwaarden is voldaan en die rechtsfiguur dekt niet alle situaties 
die de bestreden bepaling beoogt. Volgens de rechtspraak van het Hof van Cassatie moet er immers sprake zijn 
van een dadelijk en ernstig gevaar, terwijl de bestreden bepaling het mogelijk maakt ook preventief op te treden. 
 
 A.5.5.1.  In antwoord op de grief van de verzoekende partijen dat de bestreden maatregel een onevenredige 
beperking van het beroepsgeheim van de advocaat inhoudt, voert de Ministerraad aan dat een aangifte bij de 
procureur des Konings slechts het ultimum remedium is, dat maar moet worden aangewend als de advocaat niet 
zelf of met hulp van anderen bescherming kan bieden. 
 
 A.5.5.2.  De verzoekende partijen repliceren dat de aard van het beroepsgeheim waartoe de advocaat 
gehouden is, verhindert dat hij informatie doorspeelt aan derden. 
 
 A.5.5.3.  De Ministerraad dupliceert dat alternatieve maatregelen kunnen worden genomen om de 
integriteit van mogelijke slachtoffers te beschermen. Er is geen sprake van een spreekplicht, maar wel van een 
spreekrecht, bijvoorbeeld ten aanzien van hulpverleners. 
 
 De Ministerraad besluit dat er geen schending is van het beginsel van de gelijkheid en niet-discriminatie en 
dat het beroep ongegrond moet worden verklaard. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepaling  

 

 B.1.  De verzoekende partijen vorderen de vernietiging van artikel 6 van de wet van 

30 november 2011 « tot wijziging van de wetgeving wat de verbetering van de aanpak van 

seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie betreft », waarbij 

artikel 458bis van het Strafwetboek is vervangen. 

 

 B.2.1.  Vóór de wijziging ervan bij de bestreden bepaling luidde artikel 458bis van het 

Strafwetboek als volgt : 

 

 « Eenieder, die uit hoofde van zijn staat of beroep houder is van geheimen en die hierdoor 
kennis heeft van een misdrijf zoals omschreven in de artikelen 372 tot 377, 392 tot 394, 396 
tot 405ter, 409, 423, 425 en 426, gepleegd op een minderjarige kan, onverminderd de 
verplichtingen hem opgelegd door artikel 422bis, het misdrijf ter kennis brengen van de 
procureur des Konings, op voorwaarde dat hij het slachtoffer heeft onderzocht of door het 
slachtoffer in vertrouwen werd genomen, er een ernstig en dreigend gevaar bestaat voor de 
psychische of fysieke integriteit van de betrokkene en hij deze integriteit zelf of met hulp van 
anderen niet kan beschermen ». 
 

 B.2.2.  Die bepaling vormde een uitzondering op de regel van het beroepsgeheim die is 

vervat in artikel 458 van het Strafwetboek, dat bepaalt : 
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 « Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en 
alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die 
hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in 
rechte of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het 
geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met 
gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van honderd euro tot 
vijfhonderd euro ». 
 

 B.3.1.  Een houder van het beroepsgeheim moet in principe elke vertrouwelijke 

mededeling die is verkregen in de omstandigheden vermeld in artikel 458 van het 

Strafwetboek, geheimhouden. 

 

 Die geheimhoudingsplicht, die door de wetgever aan de houder van het beroepsgeheim is 

opgelegd, heeft hoofdzakelijk tot doel het fundamentele recht op eerbiediging van het 

privéleven te beschermen van diegene die iemand in vertrouwen neemt, soms over iets heel 

persoonlijks. Zij « geldt [echter] niet voor feiten waarvan [die persoon] het slachtoffer zou 

zijn geworden » (Cass., 18 juni 2010, Arr. Cass., 2010, nr. 439). 

 

 B.3.2.  Bij uitzondering kan de houder van het beroepsgeheim zich ontdoen van zijn 

geheimhoudingsplicht, door zich te beroepen op de noodtoestand. 

 

 Noodtoestand is de toestand waarin een persoon zich bevindt die, gelet op de respectieve 

waarde van de tegen elkaar indruisende plichten en gelet op het bestaan van een ernstig en 

dreigend gevaar voor anderen, redenen heeft om te oordelen dat hem ter vrijwaring van een 

hoger belang dat hij verplicht of gerechtigd is vóór alle andere belangen te beschermen, geen 

andere weg openstaat dan de hem ten laste gelegde feiten te plegen (o.a. Cass., 13 mei 1987, 

Arr. Cass., 1986-1987, nr. 535; 28 april 1999, Arr. Cass., 1999, nr. 245; 13 november 2001, 

Arr. Cass., 2001, nr. 613; 24 januari 2007, Arr. Cass., 2007, nr. 45). 

 

 Die noodtoestand dient « verschillende voorwaarden [te vervullen], te weten dat de 

waarde van hetgeen wordt prijsgegeven lager moet zijn dan of althans gelijk moet zijn aan de 

waarde van het goed dat men wil vrijwaren, dat het te vrijwaren recht of belang een dadelijk 

en ernstig gevaar moet lopen, dat het kwaad alleen door het misdrijf kan worden voorkomen 

en dat de betrokkene de noodtoestand niet zelf heeft doen ontstaan » (o.a. Cass., 28 april 

1999, Arr. Cass., 1999, nr. 245; 24 januari 2007, Arr. Cass., 2007, nr. 45). 
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 B.4.  Met het oorspronkelijke artikel 458bis wou de wetgever de gevallen omschrijven 

waarin de verplichte inachtneming van het beroepsgeheim kon wijken om de integriteit van 

een minderjarige te beschermen, door zich te inspireren op de rechtvaardigingsgrond die 

wordt gevormd door de noodtoestand (Parl. St., Senaat, 1999-2000, nr. 2-280/2, pp. 7-8, en 

nr. 2-280/5, pp. 107, 110 en 112; Parl. St., Kamer, 2000-2001, DOC 50-0695/009, pp. 52-53). 

 

 B.5.  Zoals vervangen bij het bestreden artikel 6 van de wet van 30 november 2011, 

bepaalt artikel 458bis van het Strafwetboek : 

 

 « Eenieder, die uit hoofde van zijn staat of beroep houder is van geheimen en hierdoor 
kennis heeft van een misdrijf zoals omschreven in de artikelen 372 tot 377, 392 tot 394, 396 
tot 405ter, 409, 423, 425 en 426, gepleegd op een minderjarige of op een persoon die 
kwetsbaar is ten gevolge van zijn leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk 
of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid kan, onverminderd de verplichtingen hem opgelegd 
door artikel 422bis, het misdrijf ter kennis brengen van de procureur des Konings, hetzij 
wanneer er een ernstig en dreigend gevaar bestaat voor de fysieke of psychische integriteit 
van de minderjarige of de bedoelde kwetsbare persoon en hij deze integriteit niet zelf of met 
hulp van anderen kan beschermen, hetzij wanneer er aanwijzingen zijn van een gewichtig en 
reëel gevaar dat andere minderjarigen of bedoelde kwetsbare personen het slachtoffer worden 
van de in voormelde artikelen bedoelde misdrijven en hij deze integriteit niet zelf of met hulp 
van anderen kan beschermen ». 
 

 B.6.1.  Die bepaling is geïnspireerd op een aanbeveling van de bijzondere commissie 

betreffende de behandeling van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een 

gezagsrelatie, inzonderheid binnen de kerk (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-0520/002, 

pp. 408-409; ibid., DOC 53-1639/001, pp. 3 en 7-8; ibid., DOC 53-1639/003, pp. 4-5, 20-21 

en 24; Hand., Kamer, 2010-2011, 19 juli 2011, CRIV 53 PLEN 045, pp. 37-38). 

 

 De bijzondere commissie achtte het nodig « de bepalingen inzake beroepsgeheim met 

betrekking tot seksueel misbruik van minderjarigen te verduidelijken en de mogelijkheden tot 

spreken voor de houders van een beroepsgeheim uit te breiden tot kwetsbare personen. De 

Bijzondere commissie [erkende] immers het beroepsgeheim, maar [wou] vooral dat er niet 

langer ‘ schuldig gezwegen ’ [werd] » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1639/001, p. 8). 

 

 B.6.2.  Het voorstel wijzigde het volgende : 
 

 « 1.  de werkingssfeer van het eerste lid van artikel 458bis van het Strafwetboek beperkt 
zich tot kennisname van geheimen door de houder van het beroepsgeheim wanneer deze hem  
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worden onthuld door het slachtoffer. De bijzondere commissie achtte het aangewezen deze 
werkingssfeer voor wat betreft seksueel misbruik gepleegd op minderjarigen ook uit te 
breiden tot de kennisname van geheimen die aan de houder van het beroepsgeheim worden 
onthuld door de dader of door een derde. De voorwaarde dat de houder van het 
beroepsgeheim ‘ het slachtoffer heeft onderzocht of door een slachtoffer in vertrouwen werd 
genomen ’ vervalt hiermee; 
 
 2.  ten tweede wordt voor wat betreft seksueel misbruik gepleegd op minderjarigen het 
toepassingsgebied eveneens uitgebreid tot alle ‘ potentiële slachtoffers ’, en niet beperkt tot 
uitsluitend situaties waar er een ernstig en dreigend gevaar bestaat voor de integriteit van de 
‘ betrokkene ’; 
 
 3.  ten slotte heeft de bijzondere commissie seksueel misbruik er ook voor geopteerd in 
het tweede lid duidelijk te preciseren dat wie geen gebruik maakt van zijn 
informatieverstrekkingsrecht, terwijl is voldaan aan de voorwaarden voor die afwijking van 
de inachtneming van het beroepsgeheim, zich schuldig kan maken aan niet-bijstand aan een in 
gevaar verkerend persoon zoals voorzien in artikel 422bis van het Strafwetboek » (Parl. St., 
Kamer, 2010-2011, DOC 53-1639/001, pp. 7-8). 
 

 B.7.  Het Hof beoordeelt artikel 458bis van het Strafwetboek in die versie, onder 

abstractie van de wet van 23 februari 2012 tot wijziging van artikel 458bis teneinde het uit te 

breiden voor misdrijven van huiselijk geweld, waarvan artikel 2 bepaalt : 

 

 « In artikel 458bis van het Strafwetboek, ingevoegd bij de wet van 28 november 2000 en 
vervangen door de wet van 30 november 2011, wordt na de woorden ‘ van zijn leeftijd, 
zwangerschap, ’ het woord ‘ partnergeweld, ’ ingevoegd ». 
 

 B.8.  Het spreekrecht zoals geregeld bij artikel 458bis van het Strafwetboek geldt voor de 

houder van het beroepsgeheim « onverminderd de verplichtingen hem opgelegd door 

artikel 422bis », dat bepaalt : 

 

 « Met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van vijftig euro tot 
vijfhonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die verzuimt hulp te 
verlenen of te verschaffen aan iemand die in groot gevaar verkeert, hetzij hij zelf diens 
toestand heeft vastgesteld, hetzij die toestand hem is beschreven door degenen die zijn hulp 
inroepen. 
 
 Voor het misdrijf is vereist dat de verzuimer kon helpen zonder ernstig gevaar voor 
zichzelf of voor anderen. Heeft de verzuimer niet persoonlijk het gevaar vastgesteld waarin de 
hulpbehoevende verkeerde, dan kan hij niet worden gestraft, indien hij op grond van de 
omstandigheden waarin hij werd verzocht te helpen, kon geloven dat het verzoek niet ernstig 
was of dat er gevaar aan verbonden was. 
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 De straf bedoeld in het eerste lid wordt op twee jaar gebracht indien de persoon die in 
groot gevaar verkeert, minderjarig is of een persoon is van wie de kwetsbare toestand ten 
gevolge van de leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek 
of onvolwaardigheid duidelijk was of de dader bekend was ». 
 

 

 Ten aanzien van het eerste middel  

 

 B.9.  De verzoekende partijen voeren de schending aan van de artikelen 12 en 14 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 7 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens en met artikel 15 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 

politieke rechten, doordat een combinatie van de in de bestreden bepaling vervatte 

uitdrukkingen « aanwijzingen van een gewichtig en reëel gevaar » en « andere minderjarigen 

of kwetsbare personen » zou leiden tot een te vage afbakening van de in artikel 458 van het 

Strafwetboek bedoelde strafbaarstelling van schending van het beroepsgeheim. 

 

 Door niet langer een opheffing van het beroepsgeheim enkel toe te staan wanneer een 

ernstig en dreigend gevaar bestaat voor de integriteit van het slachtoffer van het misdrijf, zou 

de wetgever het onmogelijk maken de gevallen te bepalen waarin een vrijgave van 

vertrouwelijke informatie door de houder van het beroepsgeheim niet strafbaar zou zijn. 

 

 B.10.  In zoverre zij het wettigheidsbeginsel in strafzaken waarborgen, hebben artikel 7.1 

van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en artikel 15, lid 1, van het 

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten een draagwijdte die analoog 

is aan die van de artikelen 12, tweede lid, en 14 van de Grondwet. 

 

 B.11.1.  De Ministerraad voert aan dat de bestreden bepaling enkel in een uitbreiding van 

het spreekrecht voorziet maar geen nieuwe strafbaarstelling invoert. 

 

 B.11.2.  Diegenen die gehouden zijn tot het beroepsgeheim kunnen bepaalde informatie 

vrijgeven onder de voorwaarden waarin de bestreden bepaling voorziet, en zijn dus van hun 

verplichting tot beroepsgeheim vrijgesteld wanneer aan die voorwaarden is voldaan. De 

bestreden bepaling bevat bijgevolg modaliteiten die determinerend kunnen zijn voor een  
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toepassing van artikel 458 van het Strafwetboek, dat een strafbaarstelling bevat. Zij valt 

derhalve binnen de toepassingssfeer van de artikelen 12 en 14 van de Grondwet. 

 

 B.12.  Er dient eveneens te worden opgemerkt dat, hoewel het middel enkel betrekking 

heeft op de combinatie van de twee in B.9 vermelde uitdrukkingen, uit de formulering van het 

verzoekschrift tot vernietiging blijkt dat de verzoekende partijen ook kritiek uitoefenen op het 

vage karakter van elke uitdrukking afzonderlijk. 

 

 B.13.1.  Artikel 12 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « De vrijheid van de persoon is gewaarborgd. 
 
 Niemand kan worden vervolgd dan in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die zij 
voorschrijft. 
 
 Behalve bij ontdekking op heterdaad kan niemand worden aangehouden dan krachtens 
een met redenen omkleed bevel van de rechter, dat moet worden betekend bij de aanhouding 
of uiterlijk binnen vierentwintig uren ». 
 

 Artikel 14 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Geen straf kan worden ingevoerd of toegepast dan krachtens de wet ». 
 

 Artikel 7 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « 1.  Niemand kan worden veroordeeld wegens een handelen of nalaten, dat geen 
strafbaar feit naar nationaal of internationaal recht uitmaakte ten tijde dat het handelen of 
nalaten geschiedde. Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die welke ten tijde 
van het begaan van het strafbare feit van toepassing was. 
 
 2.  Dit artikel staat niet in de weg aan het vonnis en de straf van iemand die schuldig is 
aan een handelen of nalaten, hetwelk ten tijde dat het handelen of nalaten geschiedde, een 
misdrijf was overeenkomstig de algemene rechtsbeginselen welke door de beschaafde volken 
worden erkend ». 
 

 Artikel 15 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten 

bepaalt : 

 

 « 1.  Niemand kan worden veroordeeld wegens een handelen of nalaten, dat geen 
strafbaar feit naar nationaal of internationaal recht uitmaakte ten tijde dat het handelen of 
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nalaten geschiedde. Evenmin, mag een zwaardere straf worden opgelegd dan die welke ten 
tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was. Indien, na het begaan van het 
strafbare feit de wet mocht voorzien in de oplegging van een lichtere straf, dient de overtreder 
daarvan te profiteren. 
 
 2.  Geen enkele bepaling van dit artikel staat in de weg aan het vonnis en de straf van 
iemand die schuldig is aan een handelen of nalaten, hetwelk ten tijde dat het handelen of 
nalaten geschiedde, van strafrechtelijke aard was overeenkomstig de algemene 
rechtsbeginselen die door de volkerengemeenschap worden erkend ». 
 

 B.13.2.  Door aan de wetgevende macht de bevoegdheid te verlenen om te bepalen in 

welke gevallen strafvervolging mogelijk is, waarborgt artikel 12, tweede lid, van de Grondwet 

aan elke burger dat geen enkele gedraging strafbaar zal worden gesteld dan krachtens regels 

aangenomen door een democratisch verkozen beraadslagende vergadering. 

 

 Het wettigheidsbeginsel in strafzaken dat uit de in het middel bedoelde grondwettelijke 

en internationale bepalingen voortvloeit, gaat bovendien uit van de idee dat de strafwet moet 

worden geformuleerd in bewoordingen op grond waarvan eenieder, op het ogenblik waarop 

hij een gedrag aanneemt, kan uitmaken of dat gedrag al dan niet strafbaar is. Het eist dat de 

wetgever in voldoende nauwkeurige, duidelijke en rechtszekerheid biedende bewoordingen 

bepaalt welke feiten strafbaar worden gesteld, zodat, enerzijds, diegene die een gedrag 

aanneemt, vooraf op afdoende wijze kan inschatten wat het strafrechtelijke gevolg van dat 

gedrag zal zijn en, anderzijds, aan de rechter geen al te grote beoordelingsbevoegdheid wordt 

gelaten. 

 

 Het wettigheidsbeginsel in strafzaken staat evenwel niet eraan in de weg dat de wet aan 

de rechter een beoordelingsbevoegdheid toekent. Er dient immers rekening te worden 

gehouden met het algemene karakter van de wetten, de uiteenlopende situaties waarop zij van 

toepassing zijn en de evolutie van de gedragingen die zij bestraffen. 

 

 Aan het vereiste dat een misdrijf duidelijk moet worden omschreven in de wet is voldaan 

wanneer de rechtzoekende, op basis van de bewoordingen van de relevante bepaling en, 

indien nodig, met behulp van de interpretatie daarvan door de rechtscolleges, kan weten welke 

handelingen en welke verzuimen zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid meebrengen. 
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 Enkel bij het onderzoek van een specifieke strafbepaling is het mogelijk om, rekening 

houdend met de elementen eigen aan de misdrijven die zij wil bestraffen, te bepalen of de 

door de wetgever gehanteerde algemene bewoordingen zo vaag zijn dat ze het strafrechtelijk 

wettigheidsbeginsel zouden schenden. 

 
 B.14.  Met betrekking tot het begrip « kwetsbare persoon » heeft de wetgever zelf, met 

het oogmerk daarover voldoende duidelijkheid en voorzienbaarheid te verschaffen, 

gepreciseerd dat de kwetsbaarheid van de door de bestreden bepaling beoogde meerderjarige 

personen een gevolg moest zijn van hun leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een 

lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid. 

 

 Hij heeft zich daarbij geïnspireerd op de omschrijving van het begrip « kwetsbare 

persoon » in de wet van 26 november 2011 tot wijziging en aanvulling van het Strafwetboek 

teneinde het misbruik van de zwakke toestand van personen strafbaar te stellen, en de 

strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen tegen mishandeling uit te breiden (Parl. 

St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1639/002, pp. 15-16, en ibid., DOC 53-1639/003, pp. 20-21 

en 33). 

 

 Het begrip « lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid » kwam ook al voor in 

de wet van 4 juli 1989 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het misdrijf 

verkrachting, waarbij de artikelen 375 en 376 van het Strafwetboek zijn gewijzigd. Uit de 

parlementaire voorbereiding van die wet blijkt dat daarmee ook de tijdelijke staat is bedoeld 

van personen als gevolg van inname van geneesmiddelen, alcohol of drugs (Parl. St., Kamer, 

1988-1989, nr. 702/4, p. 13). 

 

 B.15.  Gelet op het voorgaande kan niet worden aangenomen dat de uitdrukking 

« kwetsbare » dermate vaag is dat zij de houder van het beroepsgeheim niet zou toelaten te 

bepalen of de handelwijze die hij overweegt aan te nemen, zijn strafrechtelijke 

aansprakelijkheid met zich kan meebrengen. Het feit dat de rechter beschikt over een 

beoordelingsbevoegdheid in bepaalde omstandigheden die eigen zijn aan de zaak, ontneemt 

de wet niet het voldoende nauwkeurige karakter ervan om te voldoen aan het strafrechtelijk 

wettigheidsbeginsel. 
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 B.16.  Ook het begrip « minderjarigen » is een volkomen duidelijk en voorzienbaar 

concept. 

 

 B.17.  Wat de uitdrukking « aanwijzingen van een gewichtig en reëel gevaar » betreft, 

kan evenmin staande worden gehouden, hoewel zij niet expliciet is gedefinieerd, dat zij niet 

zou voldoen aan de voorwaarde van voorzienbaarheid van de strafwet. 

 

 Niets in de parlementaire voorbereiding geeft immers aan dat aan de termen die in die 

uitdrukking worden gebruikt een andere betekenis zou moeten worden verleend dan die welke 

daaraan in de gebruikelijke betekenis wordt gegeven. 

 

 Met de notie « aanwijzingen van een gewichtig en reëel gevaar » heeft de wetgever 

immers een opheffing van het beroepsgeheim willen mogelijk maken om minderjarigen en 

andere kwetsbare personen van wie de integriteit bedreigd lijkt, te beschermen, aangezien de 

wetgever van oordeel was dat het bestaan van een « actueel en imminent » gevaar 

onvoldoende geschikt was om preventief te kunnen optreden (Parl. St., Kamer, 2010-2011, 

DOC 53-1639/003, p. 25). 

 

 Niets laat daarentegen toe te beweren dat de bestreden bepaling zou vereisen dat de dader 

van het misdrijf een bijzondere of regelmatige relatie heeft met een kwetsbare persoon of een 

categorie van kwetsbare personen, opdat de houder van het beroepsgeheim kan oordelen, in 

het licht van de door hem gekende informatie, dat er aanwijzingen zijn van een gewichtig en 

reëel gevaar voor de integriteit van die personen. 

 

 B.18.  Er dient eveneens te worden opgemerkt dat, wanneer de adressaten van een 

strafbaarstelling, zoals diegenen die wegens een schending van het beroepsgeheim zouden 

kunnen worden vervolgd, zoals te dezen, een specifiek statuut hebben op grond waarvan zij 

over goede informatie beschikken of kunnen beschikken ten aanzien van de wenselijkheid van 

hun gedragingen, er mag worden verwacht dat zij steeds de nodige waakzaamheid aan de dag 

leggen bij het onderkennen van de grenzen van de geheimhoudingsplicht die hun staat of de 

uitoefening van hun beroep impliceert, en een nog grotere voorzichtigheid wanneer er in de 

rechtspraak geen vergelijkbaar precedent bestaat (zie, mutatis mutandis, EHRM, 6 oktober 

2011, Soros t. Frankrijk, § 59). 
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 B.19.  Rekening houdend met de verscheidenheid van de situaties die zich in de praktijk 

kunnen voordoen, dient de rechter de toepassingsvoorwaarden van artikel 458bis van het 

Strafwetboek te beoordelen, niet op grond van subjectieve opvattingen die de toepassing van 

de in het geding zijnde bepaling onvoorzienbaar zouden maken, maar door objectieve 

elementen in overweging te nemen en door rekening te houden met de specifieke 

omstandigheden van elke zaak en met de in het strafrecht geldende beperkende interpretatie. 

 

 B.20.  Zo moet de houder van het beroepsgeheim, wanneer, gelet op de informatie 

waarover hij beschikt, geen aanwijzing toelaat te veronderstellen dat een kwetsbare persoon 

wordt blootgesteld aan een gewichtig en reëel gevaar wegens het toekomstige gedrag van de 

dader van het misdrijf, afzien van vrijgave van de vertrouwelijke informatie die hij heeft 

verkregen.  

 

 B.21.  Rekening houdend met wat voorafgaat, is de uitdrukking « aanwijzingen van een 

gewichtig en reëel gevaar » voldoende expliciet opdat de rechtzoekende redelijkerwijs in staat 

is de draagwijdte ervan te bepalen. 

 

 B.22.  Het eerste middel is niet gegrond. 

 

 

 Ten aanzien van het tweede middel 

 

 B.23.  De verzoekende partijen voeren aan dat met het spreekrecht in de zin van het 

gewijzigde artikel 458bis van het Strafwetboek een onterechte identieke behandeling wordt 

ingevoerd van de advocaten en van andere categorieën van personen die zijn gehouden tot het 

beroepsgeheim in de zin van artikel 458 van het Strafwetboek, zoals artsen, apothekers, 

politieagenten en priesters. 

 

 Bovendien zou er geen noodzakelijk en evenredig verband zijn tussen de genomen 

maatregel en de doelstellingen die met het bestreden artikel 6 van de wet van 30 november 

2011 worden nagestreefd. De bestreden bepaling zou aldus een onevenredige beperking van 

het beroepsgeheim van de advocaat inhouden die in strijd is met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet. 
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 B.24.  Het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie sluit niet uit dat een verschil in 

behandeling tussen bepaalde categorieën van personen wordt ingesteld, voor zover dat 

verschil op een objectief criterium berust en het redelijk verantwoord is. Dat beginsel verzet 

er zich overigens tegen dat categorieën van personen die zich ten aanzien van de 

aangevochten maatregel in wezenlijk verschillende situaties bevinden, op identieke wijze 

worden behandeld, zonder dat daarvoor een redelijke verantwoording bestaat. 

 

 Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld rekening 

houdend met het doel en de gevolgen van de betwiste maatregel en met de aard van de ter 

zake geldende beginselen; het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie is geschonden 

wanneer vaststaat dat geen redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen de aangewende 

middelen en het beoogde doel. 

 

 B.25.1.  Uit de parlementaire voorbereiding van de bestreden bepaling blijkt dat de 

wetgever heeft geopteerd voor een verruimd spreekrecht, en dat de houder van het 

beroepsgeheim zich kan ontdoen van zijn beroepsgeheim in de in artikel 458bis van het 

Strafwetboek bepaalde omstandigheden, niet alleen wat betreft informatie waarvan hij kennis 

heeft doordat hij het slachtoffer heeft onderzocht of door het slachtoffer in vertrouwen is 

genomen, maar ook wanneer hij die gegevens heeft vastgesteld bij of vernomen van een derde 

of zelfs van de dader (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1639/001, p. 8, en ibid., 

DOC 53-1639/003, pp. 16, 18 en 21; Hand., Kamer, 2010-2011, 19 juli 2011, CRIV 53 

PLEN 045, pp. 39, 49-50 en 59). 

 

 Die opheffing van de rechtstreekse band tussen het slachtoffer en de houder van het 

beroepsgeheim heeft tot gevolg dat het beroep van advocaat is opgenomen in het in de 

bestreden bepaling vastgelegde spreekrecht, terwijl het tot dan enkel was onderworpen aan de 

strikte inachtneming van het in artikel 458 van het Strafwetboek vastgelegde beroepsgeheim, 

en aan de loutere mogelijkheid om ervan te worden ontslagen onder de voorwaarden met 

betrekking tot de noodtoestand. 

 

 B.25.2.  Zoals blijkt uit de bestreden wijziging, kan de houder van vertrouwelijke 

informatie, wanneer hij kennis heeft van een in artikel 458bis vermeld misdrijf dat op een 

minderjarige of op een kwetsbare persoon is gepleegd, in twee omstandigheden van zijn 

geheimhoudingsplicht ten aanzien van de procureur des Konings worden ontslagen : 
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enerzijds, wanneer er een ernstig en dreigend gevaar bestaat voor de fysieke of psychische 

integriteit van de minderjarige of van de kwetsbare persoon en, anderzijds, wanneer er 

aanwijzingen zijn van een gewichtig en reëel gevaar dat andere minderjarigen of bedoelde 

kwetsbare personen het slachtoffer worden van de aangehaalde misdrijven. 

 

 Het eerste geval vereist het bestaan van een ernstig en dreigend gevaar voor de fysieke of 

psychische integriteit van de minderjarige of van de kwetsbare persoon opdat de advocaat de 

vertrouwelijkheid van zijn uitwisseling met zijn cliënt kan opheffen. 

 

 Het tweede geval maakt het de advocaat mogelijk zijn beroepsgeheim op te geven zodra 

er volgens hem aanwijzingen van een gewichtig en reëel gevaar zijn dat een minderjarige of 

elke andere kwetsbare persoon het slachtoffer wordt van een van de bedoelde misdrijven, 

zonder te moeten beoordelen of het eventueel plegen van dat misdrijf daadwerkelijk een 

ernstig en dreigend gevaar voor de fysieke of psychische integriteit van de minderjarige of 

van de kwetsbare persoon dreigt te veroorzaken. 

 

 In beide gevallen kan de houder van het beroepsgeheim enkel gebruikmaken van een 

spreekrecht indien hij niet in staat is om het gevaar zelf, of met hulp van anderen, doeltreffend 

te weren. 

 

 B.26.  Kwetsbare personen, minderjarigen in het bijzonder, hebben recht op bescherming 

vanwege de Staat, in de vorm van een doeltreffende preventie, waardoor zij gevrijwaard 

blijven van ernstige vormen van aantasting van de rechten vermeld in de artikelen 3 en 8 van 

het Verdrag (EHRM, 15 december 2005, Georgiev t. Bulgarije; 2 december 2008, K.U. 

t. Finland, § 46). Daaruit volgt dat, in het geval van kwetsbare personen - waartoe kinderen 

behoren -, de autoriteiten bijzonder aandachtig moeten zijn en de slachtoffers een verhoogde 

bescherming moeten verzekeren omdat die zich vaak in mindere mate over de feiten kunnen 

of willen beklagen (EHRM, 10 mei 2012, R.I.P. en D.L.P. t. Roemenië, § 58). 

 

 B.27.  Het Hof dient evenwel te onderzoeken of de advocaten zich in een situatie 

bevinden die essentieel verschilt van die van de andere categorieën van personen die, door de 

uitoefening van hun beroep, onder het toepassingsgebied van artikel 458 van het Strafwetboek 

vallen. 
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 B.28.1.  De advocaten hebben een aanzienlijk aandeel in de rechtsbedeling, wat 

verantwoordt dat met betrekking tot de voorwaarden van toegang tot en de uitoefening van 

dat beroep eigen regels in acht worden genomen die verschillend zijn van diegene die voor 

andere vrije beroepen gelden. Luidens artikel 456 van het Gerechtelijk Wetboek is het beroep 

van advocaat gebaseerd op de beginselen van « waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid ». 

 

 B.28.2.  De advocaten zijn onderworpen aan strikte deontologische regels, waarvan de 

inachtneming in eerste aanleg wordt verzekerd door de tuchtraad van de Orde. Die kan, naar 

gelang van het geval, « waarschuwen, berispen, schorsen voor een termijn van ten hoogste 

één jaar, schrappen van het tableau, van de lijst van advocaten die hun beroep uitoefenen 

onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese Unie of van de lijst van 

stagiairs » (artikel 460, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek). 

 

 B.29.1.  Zoals is uiteengezet in B.3.1, strekt het beroepsgeheim waartoe de in artikel 458 

van het Strafwetboek bedoelde personen gehouden zijn niet ertoe hun enig voorrecht toe te 

kennen, maar heeft het hoofdzakelijk tot doel het fundamentele recht op eerbiediging van het 

privéleven te beschermen van diegene die iemand in vertrouwen neemt, soms over iets heel 

persoonlijks. 

 

 B.29.2.  Ook al geldt hetzelfde voor de vertrouwelijke informatie die aan een advocaat 

wordt toevertrouwd bij de uitoefening van zijn beroep en wegens die hoedanigheid, toch 

geniet die informatie ook, in bepaalde gevallen, de bescherming die voor de rechtzoekende 

voortvloeit uit de waarborgen die zijn neergelegd in artikel 6 van het Europees Verdrag voor 

de rechten van de mens. 

 

 De effectiviteit van de rechten van de verdediging van iedere rechtzoekende veronderstelt 

immers noodzakelijkerwijs dat een vertrouwensrelatie tot stand kan komen tussen die persoon 

en de advocaat die hem raad geeft en hem verdedigt. Die noodzakelijke vertrouwensrelatie 

kan alleen tot stand komen en behouden blijven indien de rechtzoekende de waarborg heeft 

dat wat hij aan zijn advocaat toevertrouwt door die laatstgenoemde niet openbaar zal worden 

gemaakt. Hieruit volgt dat de aan de advocaat opgelegde regel van het beroepsgeheim een 

fundamenteel element van de rechten van de verdediging is. 
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 Zoals het Hof van Cassatie erop wijst, « [berust] het beroepsgeheim waaraan de leden van 

de balie zijn onderworpen, […] op de noodzaak volledige veiligheid te verzekeren aan 

diegenen die zich aan hen toevertrouwen » (Cass., 13 juli 2010, Arr. Cass., 2010, nr. 480; zie 

ook Cass., 9 juni 2004, Arr. Cass., 2004, nr. 313). 

 

 Ook al is het « niet onaantastbaar », het beroepsgeheim van de advocaat vormt « een van 

de grondbeginselen waarop de organisatie van het gerecht in een democratische samenleving 

berust » (EHRM, 6 december 2012, Michaud t. Frankrijk, § 123). 

 

 B.29.3.  Dat geldt des te meer in strafzaken, waarin het recht van een beschuldigde om 

zichzelf niet te beschuldigen, onrechtstreeks maar noodzakelijkerwijs afhangt van de 

vertrouwensrelatie tussen de advocaat en zijn cliënt en van de vertrouwelijkheid van hun 

uitwisseling (ibid., § 118). 

 

 Zo heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens « aangenomen dat, in het kader 

van procedures die betrekking hebben op seksueel misbruik van meer bepaald kwetsbare 

personen, maatregelen worden genomen om het slachtoffer te beschermen, op voorwaarde dat 

die maatregelen kunnen worden verzoend met een adequate en daadwerkelijke uitoefening 

van de rechten van de verdediging » (EHRM, 16 februari 2010, V.D. t. Roemenië, § 112). 

 

 B.30.  Uit het bijzondere statuut van de advocaat, vastgesteld in het Gerechtelijk Wetboek 

en in de reglementeringen die zijn aangenomen door de bij de wet van 4 juli 2001 opgerichte 

orden, alsook uit de specifieke opdracht die hij vervult in het kader van de rechtsbedeling, die 

de inachtneming van de in B.29.2 en B.29.3 vermelde beginselen inhoudt, vloeit voort dat de 

advocaat zich dienaangaande bevindt in een situatie die wezenlijk verschilt van die van andere 

houders van een beroepsgeheim. 

 

 B.31.1.  Wanneer de mogelijkheid, voor een advocaat om zich van zijn beroepsgeheim te 

ontdoen, zoals te dezen, betrekking heeft op vertrouwelijke informatie die door zijn cliënt 

wordt meegedeeld en voor deze mogelijkerwijs incriminerend is, heeft zij betrekking op 

activiteiten die de kern uitmaken van zijn opdracht van verdediging in strafzaken. 
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 B.31.2.  De grondwettigheid van de bestreden bepaling dient te worden beoordeeld 

rekening houdend met het feit dat het beroepsgeheim van de advocaat een algemeen beginsel 

is dat verband houdt met de naleving van de fundamentele rechten. Aldus kunnen de regels 

die daarvan afwijken, slechts strikt worden geïnterpreteerd, rekening houdend met de wijze 

waarop het beroep van advocaat in de interne rechtsorde is geregeld. Aldus dient de regel van 

het beroepsgeheim maar te wijken indien zulks kan worden verantwoord door een dwingende 

reden van algemeen belang en indien het opheffen van het geheim strikt evenredig is gezien 

dat doel. 

 

 B.32.  Hoewel de bescherming van de fysieke of psychische integriteit van minderjarige 

of meerderjarige kwetsbare personen ontegenzeglijk een dwingende reden van algemeen 

belang uitmaakt, kan een dergelijke reden de bestreden maatregel niet redelijk verantwoorden, 

rekening houdend met de bijzonderheden die het beroep van advocaat kenmerken ten opzichte 

van de andere houders van het beroepsgeheim wanneer de vertrouwelijke informatie aan de 

advocaat is meegedeeld door zijn cliënt en voor die laatste mogelijkerwijs incriminerend is. 

 

 B.33.  Met de bestreden maatregel heeft de wetgever derhalve op onevenredige wijze 

afbreuk gedaan aan de waarborgen die bij artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens aan de rechtzoekende worden toegekend, en heeft hij de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet geschonden. 

 

 De inachtneming van de deontologische regels die eigen zijn aan het beroep van advocaat 

en van de beginselen die ze ondersteunen, alsmede het aanvoeren van de noodtoestand onder 

de in B.3.2 beschreven voorwaarden, maken het trouwens mogelijk om een billijk evenwicht 

tot stand te brengen tussen de fundamentele waarborgen die aan de rechtzoekende in 

strafzaken moeten worden toegekend en de dwingende reden van algemeen belang die bestaat 

in de bescherming van de fysieke of psychische integriteit van kwetsbare minderjarige of 

meerderjarige personen. 

 

 Aldus veronderstelt het beroep op de noodtoestand te dezen, anders dan in de bestreden 

bepaling, dat de advocaat het bestaan aantoont van een daadwerkelijk en ernstig gevaar dat 

onmogelijk op een andere wijze kon worden vermeden dan door het meedelen, zij het in 

laatste instantie, van het door zijn cliënt gepleegde misdrijf aan de procureur des Konings. 
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 B.34.  Het tweede middel is gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 -  vernietigt artikel 6 van de wet van 30 november 2011 « tot wijziging van de wetgeving 

wat de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een 

gezagsrelatie betreft », doch enkel in zoverre het van toepassing is op de advocaat die houder 

is van vertrouwelijke informatie van zijn cliënt, dader van het misdrijf dat is gepleegd in de 

zin van dat artikel, wanneer die informatie mogelijkerwijs incriminerend is voor die cliënt; 

 

 -  verwerpt het beroep voor het overige. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 26 september 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



12.3.2-20130926-Arrest2013-127  

 
Grondwettelijk Hof 

 
INFORMATIEVE NOTA 

BETREFFENDE HET ARREST NR. 127/2013 
 

Ter bescherming van minderjarigen en kwetsbare personen kan, onder bepaalde 
voorwaarden, het beroepsgeheim worden doorbroken, behalve door een advocaat met 

betrekking tot informatie die hem is meegedeeld door zijn cliënt en die voor deze 
laatste strafrechtelijk belastend is. 

 
 

 Bij het arrest nr. 127/2013 van 26 september 2013 doet het Grondwettelijk Hof uitspraak 
over het beroep tot vernietiging van artikel 6 van de wet van 30 november 2011 tot wijziging 
van de wetgeving wat de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van 
pedofilie binnen een gezagsrelatie betreft. Dat beroep was ingesteld door de Orde van 
Vlaamse balies en door Edgar Boydens, voorzitter van de Orde.  
 
 De bestreden bepaling vervangt artikel 458bis van het Strafwetboek. Zij bepaalt de 
voorwaarden waaronder elkeen die uit hoofde van zijn staat of beroep houder is van 
geheimen, afbreuk mag doen aan de verplichte inachtneming van het beroepsgeheim die 
hem in artikel 458 van het Strafwetboek is opgelegd. Op grond van die laatste bepaling moet 
een houder van het beroepsgeheim immers in principe elke vertrouwelijke mededeling die is 
verkregen in de omstandigheden vermeld in artikel 458 van het Strafwetboek, geheimhouden 
ter bescherming van het fundamentele recht op eerbiediging van het privéleven van diegene 
die iemand in vertrouwen neemt, soms over iets heel persoonlijks.  
 
 Artikel 458bis van het Strafwetboek, zoals het werd vervangen door het bestreden 
artikel, staat eenieder, die uit hoofde van zijn staat of beroep houder is van geheimen en 
hierdoor kennis heeft van een bepaald misdrijf dat is gepleegd op een minderjarige of op een 
persoon die kwetsbaar is ten gevolge van zijn leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een 
lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid, toe het misdrijf ter kennis te brengen 
van de procureur des Konings. Dat kan concreet in twee gevallen, namelijk, ten eerste, 
wanneer er een ernstig en dreigend gevaar bestaat voor de fysieke of psychische integriteit 
van de minderjarige of de bedoelde kwetsbare persoon en hij deze integriteit niet zelf of met 
hulp van anderen kan beschermen, en, ten tweede, wanneer er aanwijzingen zijn van een 
gewichtig en reëel gevaar dat andere minderjarigen of bedoelde kwetsbare personen het 
slachtoffer worden van de in artikel 458bis bedoelde misdrijven en hij deze integriteit niet zelf 
of met hulp van anderen kan beschermen. De bedoelde misdrijven zijn aanranding van de 
eerbaarheid en verkrachting, doodslag, slagen en verwondingen, verminking en het verlaten, 
in behoeftige toestand achterlaten van en het onthouden van voedsel of verzorging aan 
kinderen/minderjarigen en kwetsbare personen. Die mogelijkheid om het  beroepsgeheim te 
doorbreken, doet overigens geen afbreuk aan de leer van de “noodtoestand”, noch aan de 
verplichting die rust op de drager van het beroepsgeheim om hulp te verlenen of te 
verschaffen aan iemand die in groot gevaar verkeert, hetzij wanneer hij zelf diens toestand 
heeft vastgesteld, hetzij wanneer die toestand hem is beschreven door degenen die zijn hulp 
inroepen (artikel 422bis van het Strafwetboek). Bij de beoordeling hield het Hof geen 
rekening met de latere wettelijke uitbreiding van de mogelijkheid tot het geval van kwetsbare 
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personen ten gevolge van partnergeweld die het voorwerp uitmaakt van een beroep tot 
vernietiging in de zaak met rolnummer 5486.  
 
 In eerste instantie werd aangevoerd dat de bestreden bepaling het wettigheidsbeginsel 
in strafzaken zou schenden. Dat beginsel houdt in dat de door de wetgever te omschrijven 
en gebruikte uitdrukkingen voldoende nauwkeurig moeten zijn om te kunnen oordelen of een 
bepaald gedrag dat een persoon stelt, strafbaar is. Het Hof volgt die kritiek niet en stelt dat 
begrippen als « kwetsbare persoon », « lichamelijk of geestelijk gebrek of 
onvolwaardigheid », « minderjarigen » en « aanwijzingen van een gewichtig en reëel 
gevaar » voldoende duidelijk zijn. 
 
 Een tweede kritiek betrof het feit dat door de bestreden regeling de advocaten en de 
andere categorieën van personen die zijn gehouden tot het beroepsgeheim, zoals artsen, 
apothekers, politieagenten en priesters, identiek worden behandeld waardoor het 
beroepsgeheim van de advocaat op een onevenredige wijze zou worden beperkt.  
 
 Het Hof stelt vast dat de wetgever heeft geopteerd voor een verruimd spreekrecht, en 
dat de houder van het beroepsgeheim zich kan ontdoen van zijn beroepsgeheim in de in 
artikel 458bis van het Strafwetboek bepaalde omstandigheden, niet alleen wat betreft 
informatie waarvan hij kennis heeft doordat hij het slachtoffer heeft onderzocht of door het 
slachtoffer in vertrouwen is genomen, zoals dat voorheen het geval was, maar ook wanneer 
hij die gegevens heeft vastgesteld bij of vernomen van een derde of zelfs van de dader.  
 
 De bijzondere rol van de advocaten in de rechtsbedeling, in het bijzonder in strafzaken, 
waardoor ook de procesrechtelijke fundamentele rechten van iedere rechtzoekende, 
waaronder het recht van verdediging, worden gewaarborgd, maakt dat de advocaat zich 
bevindt in een situatie die wezenlijk verschilt van die van andere houders van een 
beroepsgeheim. Wanneer de mogelijkheid, voor een advocaat om zich van zijn 
beroepsgeheim te ontdoen, betrekking heeft op vertrouwelijke informatie die door zijn cliënt 
wordt meegedeeld en voor hem mogelijk incriminerend is, heeft zij betrekking op activiteiten 
die de kern uitmaken van zijn opdracht van verdediging in strafzaken. De regel van het 
beroepsgeheim dient maar te wijken indien zulks kan worden verantwoord door een 
dwingende reden van algemeen belang en indien het opheffen van het geheim strikt 
evenredig is met dat doel. 
 
 Het Hof erkent dat de bescherming van de fysieke of psychische integriteit van 
minderjarige of meerderjarige kwetsbare personen ontegenzeglijk een dwingende reden van 
algemeen belang uitmaakt. Die reden kan de bestreden maatregel evenwel niet redelijk 
verantwoorden, rekening houdend met de bijzonderheden die het beroep van advocaat 
kenmerken ten opzichte van de andere houders van het beroepsgeheim, wanneer de 
vertrouwelijke informatie aan de advocaat is meegedeeld door zijn cliënt en voor die laatste 
mogelijk incriminerend is. De wetgever heeft volgens het Hof in die mate dan ook op 
onevenredige wijze afbreuk gedaan aan de procesrechtelijke fundamentele waarborgen in 
artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.   
 
 Dat  betekent overigens niet dat de advocaat in de context van de nieuwe regeling geen 
bijzondere verplichtingen zou hebben. De inachtneming van de deontologische regels die 
eigen zijn aan het beroep van advocaat en van de beginselen die ze ondersteunen, evenals 
het inroepen van de noodtoestand onder de in het arrest beschreven voorwaarden, maken 
het trouwens mogelijk om een billijk evenwicht tot stand te brengen tussen de fundamentele 
waarborgen die aan de rechtzoekende in strafzaken moeten worden toegekend en de 
dwingende reden van algemeen belang die bestaat uit de bescherming van de fysieke of 
psychische integriteit van kwetsbare minderjarige of meerderjarige personen. Aldus 
veronderstelt het beroep doen op de noodtoestand te dezen, anders dan in de bestreden 
bepaling, dat de advocaat het bestaan aantoont van een daadwerkelijk en ernstig gevaar dat 
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onmogelijk op een andere wijze kon worden vermeden dan door het meedelen, weze het in 
laatste instantie, van het door zijn cliënt gepleegde misdrijf aan de procureur des Konings. 
 
 Het Hof vernietigt daarom de bestreden bepaling, doch enkel in zoverre zij van 
toepassing is op de advocaat die houder is van vertrouwelijke informatie van zijn cliënt, 
dader van het misdrijf dat is gepleegd in de zin van dat artikel, wanneer die informatie 
mogelijk incriminerend is voor die cliënt. 
 

 
Deze informatieve nota, opgesteld door de griffie, bindt het Grondwettelijk Hof niet. Uit de 
aard zelf van de samenvatting, bevat zij niet de in het arrest noodzakelijk opgebouwde 
redeneringen noch de specifieke nuanceringen van het arrest.  
Het arrest nr. 127/2013 is te vinden op de webstek van het Grondwettelijk Hof, 
www.grondwettelijk-hof.be (http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-127n.pdf). 

 

http://www.grondwettelijk-hof.be/
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-127n.pdf


 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5484 

 
 

Arrest nr. 128/2013 
van 26 september 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 3 van de wet van 21 juni 1985 

betreffende het onderwijs, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

A. Alen, J.-P. Snappe, T. Merckx-Van Goey en F. Daoût, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 10 september 2012 in zake Corinne De Vocht tegen de Pensioendienst 
voor de Overheidssector, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 
19 september 2012, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen de volgende 
prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 3 van de wet van 21 juni 1985 betreffende het onderwijs de artikelen 10, 
11 en 24 § 4 van de Grondwet, indien het zo wordt geïnterpreteerd dat voor de berekening van 
het overheidspensioen de tewerkstelling van het kwestieuze wetenschappelijk personeel wél 
in aanmerking komt voor zover het bezoldigd wordt […] ten laste van de door de Staat 
toegekende werkingstoelagen, maar niet indien zijn bezoldiging uit andere bronnen komt ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  Corinne De Vocht, wonende te 2018 Antwerpen, Marialei 14; 
 
 -  de Ministerraad; 
 
 -  de Franse Gemeenschapsregering. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 10 juli 2013 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. E. Van der Mussele, tevens loco Mr. Y. Vanden Bosch, advocaten bij de balie te 
Antwerpen, voor Corinne De Vocht; 
 
 .  Mr. A. Carton, tevens loco Mr. D. D’Hooghe, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 .  Mr. M. Hoornaert loco Mr. J. Sautois, advocaten bij de balie te Brussel, voor de Franse 
Gemeenschapsregering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers A. Alen en F. Daoût verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Corinne De Vocht sluit in 1973 een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde duur met de Universitaire 
Faculteiten Sint-Ignatius (hierna UFSIA). Die overeenkomst wordt in 1976 en in 1979 telkens met drie jaar 
verlengd.  
 
 Op 26 oktober 2010 deelt de Pensioendienst voor de Overheidssector haar een beslissing mee waaruit blijkt 
dat bij de berekening van haar pensioen geen rekening wordt gehouden met die jaren van tewerkstelling.  
 
 Corinne De Vocht is het hiermee niet eens en stelt een vordering in bij Rechtbank van eerste aanleg te 
Antwerpen. In het kader van die procedure stelt die Rechtbank de voormelde prejudiciële vraag.  
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.1.  De verzoekende partij voor het verwijzende rechtscollege verwijst in eerste instantie naar een 
schrijven van de UFSIA van 3 december 2009 waaruit zou blijken dat haar tewerkstelling was gefinancierd door 
het Fonds Kollektief Fundamenteel Onderzoek (hierna FKFO), dat dit Fonds geen rechtspersoonlijkheid had en 
dat diens middelen ingeschreven stonden op de begroting van het departement Nationale Opvoeding en Cultuur. 
Zij leidt hieruit af dat haar tewerkstelling is gefinancierd met door de Staat toegekende werkingstoelagen in de 
zin van de in het geding zijnde bepaling. Volgens haar dekt dat begrip zowel werkingsmiddelen als subsidies. Zij 
wijst erop dat de in het geding zijnde bepaling niet preciseert hoe de werkingstoelagen dienen te worden 
gefinancierd. Zij stelt vast dat het te dezen in beide gevallen gaat om gelden die van dezelfde overheid, namelijk 
het ministerie van Onderwijs en Cultuur, afkomstig zijn. Zij verwijst naar de artikelen 3 en 4 van het koninklijk 
besluit van 18 januari 1965 betreffende de financiering van programma's van collectief fundamenteel 
wetenschappelijk onderzoek, die bepalen dat de kredieten moeten zijn ingeschreven op de begrotingsontwerpen 
van de bevoegde minister.  
 
 A.1.1.2.  Volgens de verzoekende partij voor het verwijzende rechtscollege zou een strikte interpretatie van 
de in het geding zijnde bepaling een systeem van onrechtstreekse financiering door de federale overheid (via het 
Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (hierna : NFWO) of het FKFO) uitsluiten. Zij is van oordeel 
dat die interpretatie een bijkomende voorwaarde formuleert waarin niet is voorzien in de wet.  
 
 A.1.1.3.  De verzoekende partij voor het verwijzende rechtscollege voert aan dat zij een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd genoot vermits meerdere arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur 
die elkaar opvolgen in de tijd, geacht worden voor onbepaalde tijd te zijn gesloten. Zij wijst er ook op dat het 
Rekenhof erkent dat aan tijdelijk en contractueel personeel een overheidspensioen wordt toegekend, als hun 
contractuele aanstelling wordt gevolgd door een vaste benoeming.  
 
 A.1.1.4.  De verzoekende partij voor het verwijzende rechtscollege is van oordeel dat de in het geding 
zijnde bepaling zich niet verzet tegen de toekenning van een onderwijspensioen voor de jaren gedurende welke 
zij in dienst was bij de UFSIA. Een onderscheid naar gelang van de verschillende financieringsbronnen van de 
vergoedingen van de onderwijsmedewerkers schendt het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie.  
 
 A.1.2.1.  De Ministerraad antwoordt dat het Hof enkel dient na te gaan of de in het geding zijnde bepaling, 
in de interpretatie van het verwijzende rechtscollege, bestaanbaar is met de in de prejudiciële vraag vermelde 
grondwetsbepalingen. Die vraag gaat ervan uit dat voor de berekening van het overheidspensioen van 
wetenschappelijk personeel de tewerkstelling niet wordt meegerekend indien de bezoldiging uit een andere bron 
komt dan de door de Staat toegekende werkingstoelagen. De interpretatie van de verzoekende partij voor het 
verwijzende rechtscollege, die ervan uitgaat dat er geen onderscheid geldt op grond van de financieringsbron van 
de toegekende werkingstoelagen, kan niet in aanmerking worden genomen.   
 
  



 4 

 A.1.2.2.  Hetzelfde geldt, volgens de Ministerraad, voor de argumenten inzake de concrete toepassing van 
de in het geding zijnde bepaling in het bodemgeschil. Het Hof kan geen uitspraak doen over vragen die tot de 
bevoegdheid van het verwijzende rechtscollege behoren en die betrekking hebben op de toepassing of de 
uitvoering van wetsbepalingen.  
 
 A.2.1.  De verzoekende partij voor het verwijzende rechtscollege refereert aan het arrest nr. 97/2005 van 
1 juni 2005 van het Hof waarin het oordeelt dat niet moest worden voorzien in een aanvullende werkingstoelage 
om het niet-statutair personeel dezelfde invaliditeitsverzekering te geven als het statutair personeel, en dit gelet 
op het verschil dat voortvloeit uit de contractuele band van die personeelsleden, die aan het pensioenstelsel van 
bedienden zijn onderworpen. A contrario leidt zij hier uit af dat er te haren aanzien een discriminatie bestaat 
aangezien de wet haar aard van tewerkstelling heeft gelijkgeschakeld met die van statutaire personeelsleden. Een 
soortgelijke conclusie kan worden getrokken uit de arresten nr. 59/93 van 15 juli 1993 en nr. 82/95 van 
14 december 1995, alsmede uit een arrest van het Hof van Beroep te Gent van 10 december 2004. 
 
 A.2.2.  Volgens de Ministerraad is de voormelde rechtspraak irrelevant. Het arrest nr. 97/2005 van 1 juni 
2005 ondersteunt juist de stelling dat het door de in het geding zijnde wet gehanteerde criterium van onderscheid 
bestaanbaar is met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, vermits het tot de beoordelingsbevoegdheid 
van de wetgever behoort om bepaalde categorieën van het personeel van publieke en vrije universiteiten een 
gelijk statuut toe te kennen. Uit het arrest nr. 59/93 van 15 juli 1993 kan niet worden afgeleid dat enkel kleine 
verschillen in de pensioenregelingen tussen overheidspersoneel geoorloofd zijn. De Ministerraad is nog van 
oordeel dat niet nuttig kan worden verwezen naar het arrest nr. 82/95 van 14 december 1995. Ook kan uit het 
arrest van het Hof van Beroep te Gent van 10 december 2004 niet worden afgeleid dat het noodzakelijk is om 
een overheidspensioen toe te kennen aan personen die niet werden bezoldigd op basis van door de overheid 
toegekende werkingstoelagen.  
 
 A.3.1.1.  Volgens de verzoekende partij voor het verwijzende rechtscollege streeft het in het geding zijnde 
onderscheid geen wettig doel na vermits het doel van de wet zonder twijfel is te besparen op pensioenuitgaven. 
Zij wijst erop dat de wet dat doel niet aanwijst en dat niet wordt aangetoond dat dit doel geoorloofd is. 
 
 A.3.1.2.  Nog volgens de verzoekende partij voor het verwijzende rechtscollege is het criterium van 
onderheid niet objectief vermits de vergoeding die zij heeft ontvangen was ingeschreven op de begroting van het 
ministerie van Onderwijs. Dat criterium heeft geen wettelijke basis vermits de in het geding zijnde bepaling geen 
onderscheid maakt naar gelang van de financieringsbron van de werkingstoelagen.  
 
 A.3.1.3.  De verzoekende partij voor het verwijzende rechtscollege is ten slotte van oordeel dat het 
criterium van onderscheid niet pertinent is ten opzichte van het nagestreefde doel : er zou geen verband bestaan 
tussen het doel (besparing) en het middel (uitsluiting van de FWO- en de NFWO-wetenschappers).  
 
 A.3.2.  De Ministerraad herhaalt dat de verzoekende partij voor het verwijzende rechtscollege uitgaat van 
een interpretatie die niet in aanmerking is genomen door het verwijzende rechtscollege. Volgens die interpretatie 
is er voor de berekening van het overheidspensioen van wetenschappelijk personeel geen onderscheid op grond 
van de financieringsbron van de werkingstoelagen. Hij wijst erop dat de vraag ervan uitgaat dat de tewerkstelling 
van het wetenschappelijk personeel voor de berekening van het overheidspensioen enkel in aanmerking komt 
voor zover het wordt bezoldigd door ten laste van de Staat toegekende werkingstoelagen.  
 
 A.4.1.  De Ministerraad zet uiteen dat overheidspensioenen in beginsel enkel toegekend worden aan 
statutaire ambtenaren, met inbegrip van het personeel dat in statutair dienstverband werkt aan publieke 
universiteiten. In het verlengde van artikel 41 van de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van 
de universitaire instellingen heeft de wet van 21 juni 1985 betreffende het onderwijs (hierna : de Onderwijswet) 
het voordeel van de openbare pensioenregeling van het wetenschappelijk personeel gecreëerd teneinde de 
pensioenregeling van het personeel van de publieke universiteiten en van de vrije universiteiten op elkaar af te 
stemmen.  
 
 A.4.2.  De Ministerraad voert aan dat artikel 1 van de Onderwijswet een uitzonderingsbepaling is die onder 
bepaalde voorwaarden bepaalde leden van het wetenschappelijk personeel van vrije, privaatrechtelijke 
universiteiten onderwerpt aan de regels inzake overheidspensioen, regels die in beginsel enkel gelden voor 
statutaire ambtenaren. Wat de voorwaarden betreft waaraan moet zijn voldaan om aanspraak te maken op een 
overheidspensioen op grond van de onderwijswet, voert hij aan dat de wetgever beoogde een parallellisme tot 
stand te brengen met de voorwaarden die gelden voor het statutair personeel van de publieke universiteiten.  
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 A.5.  De Ministerraad wijst erop dat het Hof wordt ondervraagd over de bestaanbaarheid van de in het 
geding zijnde bepaling met de artikelen 10, 11 en 24, § 4, van de Grondwet, in de interpretatie dat voor de 
berekening van het overheidspensioen de tewerkstelling van wetenschappelijk personeel in aanmerking komt 
wanneer het bezoldigd wordt door werkingstoelagen die de Staat heeft toegekend, maar niet indien die 
bezoldiging door andere bronnen wordt gefinancierd.  
 
 A.6.1.  Volgens de Ministerraad betreft de prejudiciële vraag onvergelijkbare situaties. Er is geen 
vergelijking mogelijk tussen, enerzijds, pensioenen van personen die rechtstreeks worden bezoldigd door middel 
van door de overheid toegekende werkingstoelagen en, anderzijds, pensioenen van personen die door andere 
financieringsbronnen worden bezoldigd. Het loon van personen die worden bezoldigd middels door de overheid 
toegekende werkingstoelagen, komt rechtstreeks ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de overheid; 
aangezien een overheidspensioen wordt beschouwd als uitgesteld loon, vloeit het uit de aard ervan voort dat de 
wedde door de overheid gefinancierd dient te zijn. Personen die niet door werkingstoelagen van de overheid 
worden bezoldigd, hebben nooit op rechtstreekse wijze een vergoeding gekregen van de overheid. Hij wijst op 
de financiering door bijzondere fondsen, zoals het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen, dat een 
privaatrechtelijke stichting van openbaar nut is.   
 
 A.6.2.  De verzoekende partij voor het verwijzende rechtscollege antwoordt dat ten tijde van haar prestaties 
(tussen 1973 en 1981) de gelden voor haar vergoeding werden gebudgetteerd op het budget van het ministerie 
van Onderwijs, zodat het niet om onvergelijkbare situaties gaat. 
 
 A.7.1.1.  In ondergeschikte orde voert de Ministerraad aan dat het in het geding zijnde verschil in 
behandeling redelijk is verantwoord. Het onderscheid tussen personen die wel en personen die nooit een 
bezoldiging van de overheid hebben gekregen, berust op een objectieve grondslag, rekening houdend met het feit 
dat het overheidspensioen dient te worden beschouwd als uitgesteld loon en dat het pensioen beoogt ambtenaren 
een behoorlijk leven te waarborgen na het einde van hun loopbaan.  
 
 A.7.1.2.  Het onderscheid is, volgens die partij, tevens pertinent en redelijk verantwoord gelet op het doel 
van de wet, namelijk het statuut van het personeel van rijksuniversiteiten en van vrije universiteiten eenvormig te 
maken.  
 
 A.7.1.3.  Het criterium van de overheidsfinanciering is, volgens die partij, pertinent, gelet op artikel 1, 
eerste lid, van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen. Die vereiste is consistent met 
de andere voorwaarden waaraan een lid van het wetenschappelijk personeel van een vrije universiteit dient te 
voldoen om in aanmerking te komen voor een overheidspensioen, namelijk (1)  het verworven hebben van de 
wetenschappelijke anciënniteit en de titels die zijn vereist voor een vaste benoeming en (2)  het definitief 
benoemd zijn of door een contract van lange duur aangeworven zijn. Die voorwaarden hebben tot doel om voor 
het wetenschappelijk personeel van vrije universiteiten een pensioenregeling tot stand te brengen die soortgelijk 
is aan de regeling voor het personeel van publieke universiteiten. Het financieringscriterium is pertinent in het 
kader van de doelstelling van de onderwijswet om voor het wetenschappelijk personeel een betere mobiliteit te 
verzekeren tussen publieke en vrije universiteiten.  
 
 A.7.1.4.  Volgens de Ministerraad heeft de in het geding zijnde bepaling geen onevenredige gevolgen, 
vermits een personeelslid dat werkzaam is bij een vrije universiteit, maar dat gefinancierd wordt door andere 
financieringsbronnen dan werkingstoelagen van de overheid, voor de duur van zijn prestaties aanspraak kan 
maken op een werknemerspensioen.  
 
 A.7.2.  De verzoekende partij voor het verwijzende rechtscollege herhaalt dat zij werd bezoldigd door de 
Schatkist zodat er geen sprake kan zijn van een objectief criterium. Zij voert tevens aan dat de pensioenen niet 
onbetaalbaar zullen worden aangezien, wat de werknemers betreft wier tewerkstelling door het FKFO werd 
gefinancierd, het slechts om een beperkt aantal personen gaat die in de periode van 1971 tot 1985 werkzaam 
waren.  
 
 A.8.1.  Om de hiervoor vermelde redenen is, volgens de Ministerraad, artikel 24, § 4, van de Grondwet niet 
geschonden. Hij verwijst ook naar het arrest nr. 97/2005 van 1 juni 2005, waarin het Hof heeft geoordeeld dat 
het tot de beoordelingsbevoegdheid van de wetgever behoort om bepaalde categorieën van het personeel van 
publieke en vrije universiteiten een gelijk statuut toe te kennen. 
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 A.8.2.  De verzoekende partij voor het verwijzende rechtscollege antwoordt dat het voormelde arrest enkel 
het onderscheid tussen het wetenschappelijk personeel en het administratief, technisch en arbeidspersoneel 
betreft, en dat er geen redelijke verantwoording kan worden uit afgeleid voor het onderscheid in de 
pensioenregeling voor het wetenschappelijk personeel. 
 
 A.9.  De Regering van de Franse Gemeenschap gedraagt zich naar de wijsheid van het Hof.  
 

 

- B - 

 

 De in het geding zijnde bepaling 

 

 B.1.1.  Hoofdstuk I van de wet van 21 juni 1985 betreffende het onderwijs (hierna : de 

Onderwijswet) beoogt om, onder bepaalde voorwaarden, het wetenschappelijk personeel van 

vrije universiteiten aanspraak te laten maken op de pensioenregeling van de ambtenaren van 

het algemeen bestuur van de Staat (Parl. St., Senaat, 1984-1985, nr. 801-1, p. 1). 

 

 B.1.2. De artikelen 1 tot 3 van de Onderwijswet bepalen :  

 

 « Artikel 1.  De leden van het wetenschappelijk personeel van de in artikel 2 opgenoemde 
universitaire instellingen die voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 3, genieten de 
regeling inzake rustpensioenen die van toepassing is op de ambtenaren van het Algemeen 
Rijksbestuur. 
 
 De krachtens dit hoofdstuk verleende rustpensioenen zijn ten laste van de Openbare 
Schatkist. 
 
 Voor de vereffening van het rustpensioen wordt elk jaar dienst verricht als lid van het 
wetenschappelijk personeel aangerekend naar rata van 1/55 van de referentiewedde. 
 
 Art. 2.  De universitaire instellingen bedoeld in artikel 1 zijn : 
 
 -  de Vrije Universiteit Brussel; 
 
 -  de ‘ Université libre de Bruxelles ’; 
 
 -  de Katholieke Universiteit te Leuven; 
 
 -  de ‘ Université catholique de Louvain ’; 
 
 -  de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen; 
 
 -  de ‘ Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles ’; 
 
 -  de Universitaire Faculteiten Sint-Aloysius te Brussel; 
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 -  de ‘ Faculté polytechnique de Mons ’; 
 
 -  de ‘ Faculté universitaire catholique de Mons ’; 
 
 -  de ‘ Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur ’ ; 
 
 -  de ‘ Fondation Universitaire Luxembourgeoise ’. 
 
 Art. 3.  De leden van het wetenschappelijk personeel bedoeld in artikel 1 zijn zij die 
bezoldigd worden ten laste van de door de Staat toegekende werkingstoelagen en die op het 
ogenblik van hun vaste benoeming of hun aanwerving voor onbepaalde duur : 
 
 a)  de leeftijd van 50 jaar niet overschreden hebben; 
 
 b)  Belg zijn, behalve door de Koning verleende vrijstelling in uitzonderlijke gevallen; 
 
 c)  geschikt bevonden worden door de aan de instelling verbonden medische dienst; 
 
 d)  de wetenschappelijke anciënniteit verworven hebben en de titels bezitten die vereist 
zijn voor de vaste benoeming tot assistent in de Rijksuniversiteiten ». 
 

 Artikel 6 van dezelfde wet bepaalt :  

 

 « De diensten die voor de inwerkingtreding van dit hoofdstuk als lid van het 
wetenschappelijk personeel gepresteerd zijn bij de in artikel 2 opgenoemde instellingen 
alsook bij de inrichtingen voor hoger onderwijs welke door die instellingen zijn vervangen, 
komen zowel voor de ingang als voor de berekening van het rustpensioen in aanmerking, op 
voorwaarde dat deze diensten indien ze na 1 januari 1976 werden gepresteerd bezoldigd 
werden ten laste van de door de Staat verleende werkingstoelagen ». 
 

 

 Ten gronde 

 

 B.2.1.  Het verwijzende rechtscollege vraagt of de in het geding zijnde bepaling 

bestaanbaar is met de artikelen 10, 11 en 24, § 4, van de Grondwet, in de interpretatie dat de 

periodes van tewerkstelling van leden van het wetenschappelijk personeel van de in artikel 2 

van de onderwijswet opgenoemde universitaire instellingen in aanmerking komen voor de 

berekening van een overheidspensioen wanneer die personeelsleden worden bezoldigd ten 

laste van de door de Staat toegekende werkingstoelagen, maar niet indien hun bezoldiging 

door andere bronnen wordt gefinancierd. 
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 B.2.2.  Uit het verwijzingsvonnis blijkt dat de verzoekende partij voor het verwijzende 

rechtscollege werd gefinancierd door het Fonds voor Kollektief Fundamenteel Onderzoek. 

Het Hof beperkt zijn onderzoek tot die hypothese.  

 

 B.3.  Het Hof wordt gevraagd twee categorieën van leden van het wetenschappelijk 

personeel van de in artikel 2 van de Onderwijswet opgenoemde universitaire instellingen met 

elkaar te vergelijken : enerzijds, degenen die worden bezoldigd ten laste van de door de Staat 

toegekende werkingstoelagen, van wie de periodes van tewerkstelling in aanmerking komen 

voor de berekening van een overheidspensioen voor zover zij aan de overige in artikel 3 van 

de Onderwijswet bepaalde voorwaarden voldoen en, anderzijds, degenen die worden 

bezoldigd ten laste van andere financieringsbronnen, van wie de periodes van tewerkstelling 

niet in aanmerking komen voor de berekening van een overheidspensioen. 

 

 B.4.1.  Volgens de Ministerraad zijn de twee voormelde categorieën van personen niet 

vergelijkbaar aangezien er geen vergelijking mogelijk zou zijn tussen, enerzijds, pensioenen 

van personen die rechtstreeks worden bezoldigd door middel van door de overheid 

toegekende werkingstoelagen en, anderzijds, pensioenen van personen die door andere 

financieringsbronnen worden bezoldigd.  

 

 B.4.2.  Zoals het Hof reeds in meerdere arresten heeft vastgesteld, verschillen de 

pensioenregelingen wat betreft het doel, de financieringswijze en de toekenningsvoorwaarden 

ervan. Door die verschillen kan de persoon die recht heeft op een overheidspensioen, in 

beginsel niet worden vergeleken met diegene die recht heeft op een werknemers- of 

zelfstandigenpensioen (zie met name de arresten nrs. 17/91, 54/92, 88/93, 48/95, 112/2001 en 

73/2006). 

 

 B.4.3.  Te dezen wordt het Hof evenwel niet gevraagd om twee pensioenregelingen met 

elkaar te vergelijken, maar betreft de prejudiciële vraag de toepassing van de regeling inzake 

overheidspensioenen op twee categorieën van leden van het wetenschappelijk personeel van 

vrije universitaire instellingen. Het loutere feit dat hun bezoldiging op verschillende wijze 

wordt gefinancierd, leidt er niet toe dat die categorieën niet vergelijkbaar zijn.  

 

 B.5.1.  In de memorie van toelichting bij het wetsontwerp dat tot de Onderwijswet heeft 

geleid, werd omtrent artikel 1 van het ontwerp het volgende gesteld :  
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 « De uitbreiding van de regeling inzake rustpensioen van de ambtenaren van het 
algemeen bestuur betreft alleen het wetenschappelijk personeel van de in artikel 2 beoogde 
universitaire instellingen en in de schoot van dit personeel alleen die leden die daarenboven 
aan de in artikel 3 vastgestelde voorwaarden voldoen » (Parl. St., Senaat, 1984-1985, 
nr. 801-1, p. 1). 
 

 Inzake artikel 3 werd daaraan het volgende toegevoegd :  

 

 « Dit artikel bepaalt de voorwaarden waaraan de leden van het wetenschappelijk 
personeel moeten voldoen.  
 
 De door dit hoofdstuk ingevoerde regeling zal voorbehouden worden aan de leden die 
definitief benoemd of door een kontrakt van lange duur aangeworven zijn en die bezoldigd 
worden ten laste van de door de Staat verleende werkingstoelagen » (ibid., p. 2). 
 

 B.5.2.  Bij de bespreking van die bepalingen in de Commissie voor het onderwijs en de 

wetenschap van de Senaat verklaarde de staatssecretaris voor Pensioenen het volgende :  

 

 « De Staatssecretaris voor Pensioenen verklaart dat in de rijksuniversiteiten de 
vastbenoemde leden van het onderwijzend personeel en van het wetenschappelijk, 
administratief en technisch personeel een statuut en een pensioenregeling van openbare 
diensten genieten. […] 
 
 De toestand is anders in de vrije universiteiten, waarvan de lijst in artikel 2 van het 
ontwerp voorkomt. Sedert juli 1971 (wet van 27 juli 1971) werd de pensioenregeling van het 
onderwijzend personeel van de Staat weliswaar uitgebreid tot het onderwijzend personeel, 
maar het niet onderwijzend personeel is onderworpen aan de sociale zekerheid en als 
dusdanig ook aan de pensioenregeling voor werknemers.  
 
 Teneinde een betere mobiliteit te verzekeren en voor het wetenschappelijk personeel een 
vlottere overstap naar het onderwijs mogelijk te maken, stelt de Regering in het eerste 
hoofdstuk voor dit personeel te onttrekken aan de regeling der sociale zekerheid en het, onder 
bepaalde voorwaarden, hetzelfde statuut te verlenen als datgene dat op de ambtenaren van de 
algemene rijksadministratie van toepassing is.  
 
 Er zal echter niets gewijzigd worden voor de leden van het administratief en technisch 
personeel, zodat deze verder onderworpen zullen zijn aan de regelen die op hen van 
toepassing zijn en inzonderheid aan de pensioenregeling der werknemers. 
 
 Er is dus een beperking in vergelijking met sommige voorstellen […], en dit 
voornamelijk om besparingsredenen. De Minister wijst er in dat verband op dat het aantal 
nieuwe pensioenen door de Administratie der Pensioenen in 1984 toegekend, hoger ligt 
(16,5 pct. meer in vergelijking met 1983). 
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 De uitbreiding van de regeling van de openbare diensten zal evenwel beperkt zijn tot de 
leden van het wetenschappelijk personeel die ten laste van de door de Staat verleende 
werkingstoelagen vergoed worden en die definitief benoemd of voor een onbepaalde periode 
in dienst genomen zijn.  
 
 Ten einde een parallelisme tot stand te brengen met het personeel van de 
rijksuniversiteiten, bepaalt het ontwerp eveneens dat, op het ogenblik van de definitieve 
benoeming of van de aanwerving, bepaalde voorwaarden inzake leeftijd, nationaliteit, 
lichamelijke geschiktheden, wetenschappelijke anciënniteit en titels vervuld moeten zijn. De 
toekenning van de pensioenregeling zal aldus in de allereerste plaats tot gevolg hebben, dat de 
betrokken personeelsleden onderworpen zijn aan de wettelijke en reglementaire bepalingen 
die inzake de te verlenen graden, hun toekenningsvoorwaarden, het geldelijk statuut en de 
administratieve standen, op het personeel van de rijksuniversiteiten van toepassing zijn.  
 
 Anderzijds zal de onderwerping aan de pensioenregeling van het personeel van de 
algemene administratie voor de werknemer de verplichting inhouden om bijdragen te storten 
in het Fonds voor overlevingspensioenen en om solidariteitsbijdragen en bijdragen voor 
verzekering ‘ gezondheidszorg ’ te betalen. De instellingen daarentegen die personeel 
tewerkstellen dat van statuut verandert, zullen ontheven worden van de verplichting om 
werkgeversbijdragen te betalen voor de financiering van de sociale zekerheid.  
 
 Het verleende pensioenstatuut tenslotte, is datgene waarvoor de personeelsleden van de 
algemene rijksadministratie in aanmerking komen, met dezelfde voordelen, voorwaarden 
inzake opening van het recht, wijze van berekening enz. 
 
 Naar analogie van de oplossing die aanvaard werd ter gelegenheid van de uitbreiding in 
1971 van het pensioenstatuut der openbare diensten tot het onderwijzend personeel der vrije 
universitaire instellingen, zullen de diensten die gepresteerd werden vóór de datum van 
inwerkingtreding van het nieuw statuut, zowel voor de opening van het recht op pensioen als 
voor de berekening ervan, in aanmerking worden genomen. Die maatregel houdt de 
toepassing in van de wet van 5 augustus 1968 en de overdracht van de sociale 
zekerheidsbijdragen (pensioenregeling der werknemers) naar het Fonds der 
overlevingspensioenen vermeld in de afzonderlijke sectie van de begroting der pensioenen.  
 
 Men zal tenslotte opmerken dat de voorgestelde hervorming geen betrekking heeft op de 
reeds gepensioneerde personeelsleden.  
 
 Ook het personeel dat aan de door de wet gestelde voorwaarden niet voldoet zal zijn 
huidig statuut en pensioenregeling behouden » (Parl. St., Senaat, 1984-1985, nr. 801-2, pp. 6-
7). 
 

 De minister van Onderwijs (N) voegde daar nog aan toe dat « met de regeling van het 

personeelsstatuut een betere functionering van de universitaire instellingen beoogd wordt » 

(ibid., p. 24) en dat « deze regeling een aansporing is tot mobiliteit van het wetenschappelijk 

personeel tussen de universitaire instellingen zowel van de Staat als van de vrije instellingen 

en daarom een hulpmiddel is ter bevordering van de kwaliteit » (ibid., p. 37).  
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 B.5.3.1.  Bij de bespreking van de Onderwijswet werden amendementen ingediend die 

beoogden om de pensioenregeling van de ambtenaren van het algemeen bestuur van de Staat 

niet alleen toe te passen op het wetenschappelijk personeel dat wordt bezoldigd ten laste van 

de door de Staat toegekende werkingstoelagen maar ook op, enerzijds, het administratief en 

technisch personeel van de vrije universiteiten (Parl. St., Senaat, 1984-1985, nr. 801-8, pp. 8-

9; Parl. St., Kamer, 1984-1985, nr. 1211/3, pp. 1-2) en, anderzijds, het wetenschappelijk 

personeel van wie de bezoldiging wordt gefinancierd door « de gewone kredieten en de 

toelagen uitgetrokken op de begrotingen van de betrokken ministeries » (Parl. St., Senaat, 

1984-1985, nr. 801-3; Parl. St., Kamer, 1984-1985, nr. 1211/6). Wat die tweede categorie 

betreft, werden die amendementen als volgt verantwoord :  

 

 « Deze amendementen bedoelen discriminatie te voorkomen tussen enerzijds de 
onderzoekers die vast zijn benoemd of in dienst genomen zijn op langlopende overeenkomst 
en bezoldigd worden ten laste van de werkingskredieten die door de Staat worden verleend, 
en anderzijds alle andere onderzoekers bij de universiteit die rechtstreeks of via het vermogen 
ten laste komen van kredieten en/of toelagen van het N.F.W.O., het F.G.W.O., het 
I.W.O.N.L., het F.C.F.O., parastatale instellingen, ministeries, internationale instellingen, 
particuliere ondernemingen, parallelle fondsen… 
 
 Op het ogenblik dat België zoveel behoefte heeft aan een zo groot mogelijk aantal 
onderzoekers en dat mobiliteit zo noodzakelijk is, worden door dit ontwerp in elke betrokken 
vrije instelling - en ook in de rijksuniversiteiten - discriminaties geschapen tussen 
onderzoekers, die ongetwijfeld een vergelijkbare opleiding hebben genoten en een 
vergelijkbare waarde hebben. 
 
 Het merendeel van de wetenschapslui zal de voorgestelde pensioenregeling niet genieten. 
 
 Zij die in artikel 6 zijn vermeld zullen aarzelen om een veilige betrekking op te geven om 
onderzoekingswerk te gaan verrichten in een wetenschappelijke instelling. Daardoor zal de 
tewerkstelling worden geblokkeerd.  
 
 Het amendement is bedoeld om die bezwaren in ruime mate weg te werken » (Parl. St., 
Senaat, 1984-1985, nr. 801-3, pp. 1-2; zie ook Parl. St., Kamer, 1984-1985, nr. 1211/6, p. 1). 
 

 B.5.3.2.  Die amendementen werden verworpen (Hand., Senaat, 10 mei 1985, pp. 2549-

2551; Hand., Kamer, 6 juni 1985, p. 2852). Wat het administratief en technisch personeel 

betreft, merkte de staatssecretaris voor Pensioenen op : 

 

 « dat men eerst de loopbaanafsluiting wil regelen voor het wetenschappelijk personeel. 
Wanneer er meer middelen vrijkomen kan men ook de kwestie van het A.T.P. regelen. 
Nochtans moet men de verschillende aard van het onderwijzend en wetenschappelijk 
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personeel enerzijds en het A.T.P. anderzijds durven erkennen » (Parl. St., Senaat, 1984-1985, 
nr. 801-2, p. 33).  
 

 De minister van Onderwijs (N) voegde daaraan toe :  

 

 « Dat het administratief en technisch personeel van de vrije universiteiten uitgesloten 
blijft van het rijksstatuut wordt o.a. verklaard doordat de leden van het wetenschappelijk 
personeel doorgaans overgaan naar het onderwijzend personeel, het administratief en 
technisch personeel echter niet » (Parl. St., Kamer, 1984-1985, nr. 1211/4, p. 7).  
 

 B.5.3.3.  Wat het wetenschappelijk personeel betreft, ontspon zich de volgende discussie 

tussen één van de auteurs van het amendement en de ministers van Onderwijs :  

 

 « De heer […]. - […] in het ontwerp van de Regering wordt, voor de opening van het 
recht op het rustpensioen en de berekening van het pensioen, een onderscheid gemaakt tussen 
de diensten die worden gepresteerd door het wetenschappelijk personeel in inrichtingen die 
worden bezoldigd ten laste van de werkingstoelage die aan die universitaire inrichtingen en 
instellingen wordt toegekend, en de gepresteerde diensten die worden bezoldigd door de 
andere subsidies die door de overheid worden toegekend in het kader van, bijvoorbeeld, de 
fondsen voor collectief fundamenteel onderzoek, het IWONL, andere centra. 
 
 Wij denken dat dat onderscheid, dat in feite lijkt op een discriminatie onder leden van het 
wetenschappelijk personeel en vorsers, betreurenswaardig is op het ogenblik waarop – en dat 
is niet alleen de zorg van deze Regering, dat is ook de zorg van andere geweest – elkeen het 
erover eens is te erkennen dat aan het onderzoek en de vorsers een echt statuut zou dienen te 
worden gegeven. 
 
 Wij wensen dat de diensten die onder welk stelsel dan ook door de leden van het 
wetenschappelijk personeel en de vorsers worden gepresteerd, in aanmerking worden 
genomen voor de opening van hun recht op het pensioen en de berekening ervan. Dat is het 
doel van dit amendement. 
 
 […] 
 
 […], minister van Nationale Opvoeding (F.) - […] dit probleem is reeds ter sprake 
gebracht, zowel in de Senaat als in de Kamercommissie. Ik denk […] dat hetgeen in het 
wetsontwerp is bepaald een eerste stap is en dat, om redenen van budgettaire aard, men 
momenteel niet verder kan gaan. 
 
 De Regering vraagt dus de verwerping van dit amendement. 
 
 De heer […]. – […] uit het antwoord van de minister van Nationale Opvoeding kan ik 
dus besluiten dat het amendement dat ik voorstel ten gronde niet aanvechtbaar of 
afkeurenswaardig is, maar dat het alleen om budgettaire redenen niet kan worden aanvaard. 
 
 […], minister van Nationale Opvoeding (F.). -  Ja. 
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 […] 
 
 […] Minister van Onderwijs (N.). - Mijnheer de Voorzitter, ik wil eraan toevoegen dat 
het hier gaat om andere categorieën van personeelsleden. Wat wij hier viseren zijn degenen 
die, via werkingstoelagen op de universitaire werkingstoelagen werden betaald. Wij kunnen 
dit niet verder uitbreiden […] » (Hand., Kamer, 4 juni 1985, p. 2747).  
 

 B.6.1.  Uit de in het geding zijnde bepaling vloeit voort dat de leden van het 

wetenschappelijk personeel van de in artikel 2 van de Onderwijswet genoemde universitaire 

instellingen een overheidspensioen genieten op voorwaarde dat zij, onder meer, bezoldigd 

werden « ten laste van de door de Staat toegekende werkingstoelagen ».  

 

 Met « de door de Staat toegekende werkingstoelagen » werd de jaarlijkse uitkering 

bedoeld middels welke de Staat binnen de perken en volgens de modaliteiten bepaald in titel 

II van de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire 

instellingen bijdroeg in de financiering van de universitaire instellingen. De 

werkingsuitkering wordt per twaalfde ter beschikking gesteld van elke universitaire inrichting 

op de eerste van elke maand volgend op die waarop het twaalfde betrekking heeft (artikel 36, 

eerste lid, van de wet van 27 juli 1971, zoals vervangen bij artikel 17 van de Onderwijswet). 

 

 De minister van Onderwijs (N) preciseerde dat « het wel degelijk moet gaan over 

personeelsleden die hun bezoldiging ontvangen uit de werkingstoelagen en niet uit het 

patrimonium » (Parl. St., Senaat, 1984-1985, nr. 801-2, p. 34). 

 

 B.6.2.  Het koninklijk besluit van 18 januari 1965 betreffende de financiering van 

programma's van collectief fundamenteel wetenschappelijk onderzoek schiep de mogelijkheid 

voor de ministers die bevoegdheden bezitten op het gebied van het fundamenteel 

wetenschappelijk onderzoek om, middels binnen het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk 

Onderzoek op te richten fondsen, financiële steun te verlenen ten voordele van programma's 

van collectief wetenschappelijk onderzoek die te danken zijn aan het initiatief van vorsers. De 

artikelen 4 en 5 van dat koninklijk besluit bepalen : 

 

 « Art. 4.  Met het oog op de financiering van programma's van collectief fundamenteel 
onderzoek, die te danken zijn aan het initiatief van vorsers, verlenen bovenbedoelde ministers 
toelagen aan het Nationaal fonds voor wetenschappelijk onderzoek, binnen de perken van de 
kredieten die te dien einde op hun respectieve begrotingen zijn ingeschreven en in het raam 
van overeenkomsten die zij met het voormeld Fonds sluiten. 
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 Deze overeenkomsten dienen te voldoen aan de voorwaarden die gesteld zijn in de 
onderstaande artikelen 5 tot 16. 
 
 Art. 5.  Voor het beheer van de toelagen die bij toepassing van dit besluit aan het 
Nationaal fonds voor wetenschappelijk onderzoek worden toegekend, richt dit laatste in zijn 
schoot een fonds op voor het medisch onderzoek, een fonds voor het kernonderzoek en een 
fonds voor het fundamenteel onderzoek in alle andere wetenschapstakken. 
 
 Deze fondsen zijn autonoom inzake comptabiliteit. 
 
 Elk fonds wordt beheerd door een beheerscomité, samengesteld uit een voorzitter, een 
ondervoorzitter, ten hoogste twaalf leden, en een secretaris-verslaggever ». 
 

 B.6.3.  Ter uitvoering hiervan richtte het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk 

Onderzoek, middels een overeenkomst met het toenmalige Ministerie van Nationale 

Opvoeding en Cultuur van 8 april 1965, aangepast op 1 januari 1971, het « Fonds voor 

Kollektief Fundamenteel Onderzoek - initiatief der navorsers », op. Dat Fonds had geen 

rechtspersoonlijkheid. 

 

 B.6.4.  De bedragen van de kredieten die worden uitgetrokken voor de programma’s voor 

wetenschappelijk onderzoek die aldus worden gefinancierd, worden aan de binnen het 

Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek opgerichte fondsen toegekend en 

« worden gestort op een speciale rekening die het Fonds doet openen bij het Bestuur der 

Postchecks, op naam van elk der fondsen » (artikel 9 van het koninklijk besluit van 18 januari 

1965). 

 

 Die bedragen zijn derhalve duidelijk onderscheiden van de aan de universitaire 

instellingen toegekende werkingstoelagen.  

 

 B.7.  Het in B.3 vermelde onderscheid berust op een objectief criterium, namelijk de 

wijze waarop de bezoldiging van het wetenschappelijk personeel van de in artikel 2 van de 

Onderwijswet opgenoemde universitaire instellingen wordt gefinancierd.  

 

 B.8.  In zoverre de wetgever beoogt een betere mobiliteit te verzekeren en voor het 

wetenschappelijk personeel een vlottere overstap naar het onderwijs mogelijk te maken, 

streeft hij een wettig doel na.  
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 B.9.1.  Uit de in B.5 aangehaalde parlementaire voorbereiding, blijkt dat de wetgever, 

naast de doelstellingen van mobiliteit en doorstroming naar het onderwijs, budgettaire 

doelstellingen had. In de Commissie voor de opvoeding, het wetenschapsbeleid en de cultuur 

van de Kamer van volksvertegenwoordigers erkende de minister van Onderwijs (N) « dat een 

besparingseffect beoogd wordt met dit ontwerp » (Parl. St., Kamer, 1984-1985, nr. 1211/4, 

p. 7), en bevestigde hij dat die doelstelling wordt gerealiseerd « ook inzake de pensioenen » 

(ibid). De staatssecretaris voor Pensioenen schatte die besparing op 246 miljoen frank in het 

eerste jaar (Parl. St., Senaat, 1984-1985, nr. 801-2, p. 25), in hoofdzaak doordat de overheid 

de werkingstoelage aan de betrokken instellingen kon verminderen. Luidens artikel 30, § 1, 

van de wet van 27 juli 1971 was die « jaarlijkse werkingstoelage verleend aan elke 

universitaire inrichting, voor elke studierichting, gelijk aan de forfaitaire kostprijs per student 

vermenigvuldigd met het aantal studenten ingeschreven in deze richting op 1 februari van het 

voorgaande jaar ». De Koning bepaalde die forfaitaire kostprijs jaarlijks en voor elke 

studierichting, rekening houdend met « de evolutie van de gemiddelde kostprijs van het 

onderwijzend en wetenschappelijk personeel, vastgesteld op basis van twee leden van het 

academisch personeel voor drie leden van het wetenschappelijk personeel […] » (artikel 29, 

2°, van de wet van 27 juli 1971). Aangezien de universitaire instellingen zelf geen 

socialezekerheidsbijdragen meer dienen te betalen voor het wetenschappelijk personeel dat de 

regeling van het overheidspensioen geniet, vermindert de kostprijs van dat personeel, en 

bijgevolg ook de forfaitaire kostprijs per student en de jaarlijkse werkingstoelage die de 

overheid verleent.  

 

 B.9.2.  Ten aanzien van het wetenschappelijk personeel waarvan de bezoldiging werd 

gefinancierd door het Fonds voor Kollektief Fundamenteel Onderzoek golden die regels niet. 

Het bedrag van de kredieten die aan dat Fonds werden toegekend, was immers afhankelijk 

van de door het beheerscomité met het oog op de financiering van de programma’s van 

wetenschappelijk onderzoek opgestelde toelageaanvraag (artikelen 7 en 8 van het koninklijk 

besluit van 18 januari 1965).  

 
 B.9.3.  Bovendien wou de wetgever de pensioenregeling van de ambtenaren van het 

algemeen bestuur van de Staat niet toepassen op andere categorieën van personen dan het 

wetenschappelijk personeel dat wordt bezoldigd ten laste van de door de Staat toegekende 

werkingstoelagen, teneinde te vermijden dat op termijn de pensioenlast voor de Staat te hoog 

zou oplopen. Daarbij vermocht hij rekening te houden met het feit dat de pensioenregeling 
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van de ambtenaren van het algemeen bestuur van de Staat in beginsel is voorbehouden aan 

statutair benoemde ambtenaren. De uitbreiding van die regeling tot andere categorieën van 

personen is een uitzondering op dat beginsel en kan bijgevolg enkel beperkend worden 

opgevat. 

 

 B.10.  Het in het geding zijnde criterium van onderscheid is pertinent ten opzichte van het 

nagestreefde doel. Het Hof dient evenwel nog na te gaan of de gevolgen ervan niet 

onevenredig zijn.  

 

 Te dien aanzien wordt opgemerkt dat het wetenschappelijk personeel dat werd bezoldigd 

ten laste van het Fonds voor Kollektief Fundamenteel Onderzoek, niet verstoken blijft van elk 

pensioen, maar de pensioenregeling van werknemers geniet. De staatssecretaris voor 

Pensioenen verklaarde dienaangaande dat « het personeel dat aan de door de wet gestelde 

voorwaarden niet voldoet […] zijn huidig statuut en pensioenregeling [zal] behouden » (Parl. 

St., Senaat, 1984-1985, nr. 801-2, p. 7). 

 

 B.11.  Gelet op het voorgaande, is het verschil in behandeling redelijk verantwoord.  

 

 B.12.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord.  

 
  



 17 

 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht :  

 

 Artikel 3 van de wet van 21 juni 1985 betreffende het onderwijs schendt de artikelen 10, 

11 en 24, § 4, van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 26 september 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5644 

 

 

Arrest nr. 129/2013 

van 26 september 2013 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging gericht tegen een arrest van het Hof van Cassatie, 

ingesteld door Elvio Magno Gonçalves de Barros. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, 

 

 samengesteld uit voorzitter J. Spreutels en de rechters-verslaggevers F. Daoût en A. Alen, 

bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 

 

 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 1 juni 2013 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 4 juni 2013, heeft Elvio Magno Gonçalves 

de Barros, wonende te 1190 Brussel, Pastoorsstraat 35, een beroep tot vernietiging ingesteld 

tegen een arrest van het Hof van Cassatie. 

 

 

 Op 25 juni 2013 hebben de rechters-verslaggevers F. Daoût en A. Alen, met toepassing 

van artikel 71, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, 

de voorzitter ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden gebracht aan het 

Hof, zitting houdende in beperkte kamer, voor te stellen een arrest te wijzen waarin wordt 

vastgesteld dat het beroep tot vernietiging klaarblijkelijk onontvankelijk is. 

 

 De bepalingen van de voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 

rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.  In hun conclusies opgesteld met toepassing van artikel 71 van de bijzondere wet van 6 januari 1989, 

hebben de rechters-verslaggevers geoordeeld dat zij ertoe zouden kunnen worden gebracht aan het Hof, zitting 

houdende in beperkte kamer, voor te stellen een arrest uit te spreken waarbij wordt vastgesteld dat het beroep tot 

vernietiging klaarblijkelijk niet ontvankelijk is. 

 

 A.2.  De verzoekende partij heeft geen memorie met verantwoording ingediend. 

 

 A.3.  De verzoekende partij heeft het Hof op 12 september 2013 een fax laten geworden, bij wijze van 

toelichtende memorie. 

 

 

- B - 

 

 B.1.  Elvio Magno Gonçalves de Barros vordert de vernietiging van een door het Hof van 

Cassatie gewezen arrest, omdat dat arrest de artikelen 10 en 11 van de Grondwet zou 

schenden. 

 

 B.2.  De verzoekende partij heeft op 12 september 2013 per fax een toelichtende memorie 

ingediend die niet beantwoordt aan de vormen noch aan de termijnen voorgeschreven bij de 

artikelen 71 en 82 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 en die bijgevolg onontvankelijk 

moeten worden verklaard. 
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 B.3.  Het Hof vermag zich enkel over de schending van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet uit te spreken indien die schending kan worden toegeschreven aan een 

wetskrachtige norm. 

 

 Noch artikel 1 van de bijzondere wet van 6 januari 1989, noch enige grondwets- of 

wetsbepaling kent aan het Hof de bevoegdheid toe uitspraak te doen over een beroep tot 

vernietiging gericht tegen een door het Hof van Cassatie gewezen arrest, dat geen 

wetskrachtige norm is. 

 

 B.4.  Aangezien het beroep betrekking heeft op een onderwerp dat niet valt onder de 

bevoegdheid van het Hof, is het klaarblijkelijk niet ontvankelijk. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof, beperkte kamer, 

 

 met eenparigheid van stemmen uitspraak doende, 

 

 verwerpt het beroep. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 26 september 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5659 

 

 

Arrest nr. 130/2013 

van 26 september 2013 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 13 maart 2013 « tot hervorming van de 

inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 

en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen », ingesteld door Joseph Barthol. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, 

 

 samengesteld uit voorzitter J. Spreutels en de rechters-verslaggevers F. Daoût en A. Alen, 

bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 

 

 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 11 juni 2013 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 12 juni 2013, heeft Joseph Barthol, 

wonende te 6700 Aarlen, rue de Schoppach 43, beroep tot vernietiging ingesteld van de wet 

van 13 maart 2013 « tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de 

pensioenen » (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 21 maart 2013). 

 

 

 Op 25 juni 2013 hebben de rechters-verslaggevers F. Daoût en A. Alen, met toepassing 

van artikel 71, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, 

de voorzitter ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden gebracht aan het 

Hof, zitting houdend in beperkte kamer, voor te stellen een arrest te wijzen waarin wordt 

vastgesteld dat het beroep tot vernietiging klaarblijkelijk onontvankelijk is. 

 

 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 

rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.  In hun conclusies hebben de rechters-verslaggevers vastgesteld dat het beroep tot vernietiging als 

klaarblijkelijk onontvankelijk zou kunnen worden beschouwd. 

 

 A.2.  De verzoekende partij heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een memorie met 

verantwoording in te dienen. 

 

 

- B - 

 

 B.1.  De verzoekende partij vordert de vernietiging van de wet van 13 maart 2013 « tot 

hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen ». 

 

 B.2.  Het Grondwettelijk Hof is bevoegd om uitspraak te doen over beroepen tot 

vernietiging van wetten, decreten en ordonnanties (artikel 1 van de bijzondere wet van 

6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof). Een dergelijk beroep kan met name worden 

ingesteld door iedere natuurlijke of rechtspersoon die doet blijken van een belang (artikel 2), 

en dit binnen een termijn van zes maanden of, indien het gaat om een akte houdende 

instemming met een verdrag, binnen een termijn van zestig dagen na de bekendmaking van de 
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betrokken wettelijke norm (artikel 3). Het beroep tot vernietiging wordt bij het Hof aanhangig 

gemaakt door middel van een verzoekschrift (artikel 5), dat het onderwerp van het beroep 

vermeldt en een uiteenzetting van de feiten en middelen bevat (artikel 6). 

 

 Om te voldoen aan de vereisten van artikel 6 van de bijzondere wet van 6 januari 1989, 

moeten de middelen van het verzoekschrift te kennen geven welke van de regels waarvan het 

Hof de naleving waarborgt, zouden zijn geschonden, alsook welke de bepalingen zijn die deze 

regels zouden schenden, en uiteenzetten in welk opzicht die regels door de bedoelde 

bepalingen zouden zijn geschonden.  

 

 B.3.  Het verzoekschrift maakt het niet mogelijk vast te stellen welke bepalingen van de 

bestreden wet het voorwerp uitmaken van het beroep, welke grondwettelijke regels, waarvan 

het Hof de naleving waarborgt, door de bestreden wet zouden zijn geschonden, noch in welk 

opzicht die regels zouden zijn geschonden. De verschillende beschouwingen in het 

verzoekschrift laten niet toe vast te stellen dat de middelen zouden voldoen aan de vereisten 

van artikel 6 van de voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989. Het is dus niet mogelijk 

om met de vereiste nauwkeurigheid en zonder risico van een vergissing het onderwerp van de 

grieven te omschrijven. Het toelaten van een dergelijk onduidelijk verzoekschrift zou ertoe 

leiden dat het contradictoir karakter van de rechtspleging in het gedrang zou worden gebracht, 

nu de partij die zou opkomen voor de verdediging van de bestreden wetsbepalingen niet in de 

gelegenheid zou worden gesteld een dienstig verweer te voeren. 

 

 B.4.  Het beroep tot vernietiging is klaarblijkelijk onontvankelijk. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof, beperkte kamer,  

 

 met eenparigheid van stemmen uitspraak doende, 

 

 verwerpt het beroep. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 26 september 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5511 

 
 

Arrest nr. 131/2013 
van 26 september 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 60 tot 73 van de wet van 

28 december 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen, in de versie die op het 

aanslagjaar 1984 van toepassing is, gesteld door het Arbeidshof te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, 

P. Nihoul, F. Daoût en T. Giet, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 24 oktober 2012 in zake de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening tegen 
wijlen Jacques Electeur en Yvette Englebert, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is 
ingekomen op 2 november 2012, heeft het Arbeidshof te Brussel de volgende prejudiciële 
vraag gesteld : 
 
 « Schenden de artikelen 60 tot 73 van de wet van 28 december 1983 houdende fiscale en 
begrotingsbepalingen, in de versie ervan die op het aanslagjaar 1984 van toepassing is, de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet in de interpretatie volgens welke de verjaringstermijn die 
van toepassing is op de vordering tot invordering van de bijzondere bijdrage voor sociale 
zekerheid ingaat op de laatste dag van de maand volgend op die gedurende welke de RVA de 
sociaal verzekerde het berekeningsblad heeft toegezonden waarvan sprake is in artikel 2, 
eerste lid, van het koninklijk besluit van 4 juli 1984 tot uitvoering van 
Hoofdstuk III - Bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid - van de wet van 28 december 
1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen, terwijl, voor de invordering van de 
geregulariseerde gewone bijdragen voor sociale zekerheid die door de zelfstandigen 
verschuldigd zijn bij de aanvang of de hervatting van de beroepsbezigheid - en hoewel ook in 
dat geval de vaststelling van het bedrag van de geregulariseerde bijdragen veronderstelt dat de 
nodige inlichtingen door een belastingadministratie zijn medegedeeld -, de verjaringstermijn 
ingaat op 1 januari van het derde jaar dat volgt op het jaar van de aanvang van de 
beroepsbezigheid ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Yvette Englebert, wonende te 1180 Brussel, Vanderkinderenstraat 510; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De Ministerraad heeft ook een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 10 juli 2013 : 
 
 -  is verschenen : Mr. F. Lemaire, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en T. Merckx-Van Goey verslag 
uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De belastbare inkomsten van de geïntimeerde partijen voor de verwijzende rechter bedroegen, voor het jaar 
1983, meer dan acht miljoen Belgische frank. 
 
 Op 10 oktober 2002 wordt door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (hierna : RVA) een 
berekeningsblad opgesteld en aan de geïntimeerden overgezonden, waarbij zij worden verzocht een bedrag van 
22 235,06 euro te betalen, verschuldigd wegens de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid op hun inkomsten 
van het jaar 1983, verhoogd met 45 381,74 euro aan interesten. De geïntimeerde partijen hebben elk een storting 
van 25 euro gedaan op 21 oktober 2002 en op 24 februari 2003, waarbij zij echter aanvoeren dat de vordering 
van de RVA is verjaard. 
 
 Op 3 december 2008 heeft de Arbeidsrechtbank te Brussel vastgesteld dat te dezen geen enkel fiscaal 
beroep was ingesteld, zodat het aanvangspunt van de verjaring niet kon zijn geschorst, en heeft zij het 
Grondwettelijk Hof ondervraagd over de grondwettigheid van de duur van de in het geding zijnde 
verjaringstermijn. 
 
 Bij zijn arrest nr. 177/2009 van 12 november 2009 heeft het Hof geoordeeld dat de artikelen 60 tot 73 van 
de wet van 28 december 1983 « houdende fiscale en begrotingsbepalingen », in de versie ervan die van 
toepassing was op het aanslagjaar 1984, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schonden.  
 
 Op 8 januari 2010 stelde de RVA hoger beroep in tegen het vonnis dat op 3 december 2008 door de 
Arbeidsrechtbank te Brussel was gewezen, om de hoofdelijke veroordeling van de geïntimeerde partijen te 
verkrijgen tot betaling van de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid, verhoogd met de verwijlinteresten. 
 
 In een eerste arrest van 14 september 2011 oordeelde de verwijzende rechter, in navolging van het 
Grondwettelijk Hof, dat de verjaringstermijn te dezen vijf jaar was. De verwijzende rechter moet echter nog het 
aanvangspunt van zulk een verjaringstermijn bepalen. 
 
 Volgens het Hof van Cassatie volgt uit artikel 66 van de voormelde wet van 28 december 1983 en uit 
artikel 2, eerste lid, van het koninklijk uitvoeringsbesluit van 4 juli 1984 dat de verjaringstermijn van de 
vordering tot invordering van de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid ingaat op de laatste dag van de 
maand volgend op die gedurende welke het berekeningsblad door de RVA aan de belastingplichtige wordt 
toegezonden. 
 
 De verwijzende rechter doet opmerken dat te dezen geen enkel fiscaal beroep werd ingesteld met 
betrekking tot het belastbaar inkomen van het jaar 1983 en dat de RVA, op zijn minst sedert 2 maart 1990, op de 
hoogte was van het aanslagbiljet voor dat belastbare inkomen. Hij is verder nog van mening dat het de RVA 
toekwam de eventuele provisionele storting te innen en wijst erop dat de appellant de aard van de vergissingen 
die zogenaamd door het ministerie van Financiën zijn begaan, niet nader toelicht. 
 
 De verwijzende rechter doet niettemin opmerken dat, indien de rechtspraak van het Hof van Cassatie wordt 
gevolgd, en zonder dat de door de RVA aangevoerde verantwoordingen in aanmerking moeten worden 
genomen, het saldo van de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid pas op 30 november 2002 opeisbaar is 
geworden en dat, bijgevolg, de op 17 december 2003 ingestelde vordering als ontvankelijk moet worden 
beschouwd. 
 
 De rechtspraak van het Hof van Cassatie zou echter, volgens de verwijzende rechter, een discriminatie 
kunnen doen ontstaan tussen diegenen die de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid verschuldigd zijn en de 
zelfstandigen die, bij de aanvang van hun beroepsbezigheid, geregulariseerde gewone bijdragen verschuldigd 
zijn. De verwijzende rechter doet in dat verband opmerken dat, in beide gevallen, de bijdrage afhankelijk is van 
het belastbare inkomen van elk aanslagjaar, en dat zowel de verzekeringsinstellingen als de RVA fiscale 
gegevens moeten verkrijgen om het bedrag van de verschuldigde sociale bijdragen te bepalen. 
 
 Volgens de verwijzende rechter zou het aanvangspunt van de verjaringstermijn echter verschillen 
naargelang van de hypothese die men voor ogen heeft, doordat het aanvangspunt van de verjaring met slechts 
twee jaar wordt uitgesteld voor de geregulariseerde gewone bijdragen voor sociale zekerheid terwijl, in de 
interpretatie van het Hof van Cassatie, de verjaringstermijn van de vordering tot invordering van de bijzondere 
bijdrage voor sociale zekerheid pas ingaat op het ogenblik dat de RVA het initiatief neemt om het 
berekeningsblad naar de bijdrageplichtige te verzenden, zonder dat de wet hem daarvoor enige termijn oplegt. 
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 Na eraan te hebben herinnerd dat het Hof in zijn arrest nr. 177/2009 heeft aangenomen dat er bepaalde 
verschillen bestonden tussen de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid en de geregulariseerde gewone 
bijdragen die door de zelfstandigen verschuldigd zijn bij de aanvang of de hervatting van hun beroepsbezigheid, 
maar dat die verschillen niet volstonden om een verschil in behandeling te verantwoorden wat de 
verjaringstermijn van de vordering tot invordering van zulke bedragen betreft, doet de verwijzende rechter 
opmerken dat het Hof zich in dat arrest niet heeft uitgesproken, althans niet uitdrukkelijk, over het verschil in 
behandeling met betrekking tot het aanvangspunt van die verjaringstermijn. 
 
 Hij acht het bijgevolg noodzakelijk de voormelde prejudiciële vraag te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  De tweede voor het verwijzende rechtscollege geïntimeerde partij doet in hoofdzaak gelden dat de 
discriminatie waarvan sprake is in de prejudiciële vraag, voortvloeit uit artikel 2, tweede lid, van het voormelde 
koninklijk besluit van 4 juli 1984. Zij is van oordeel dat, indien dat koninklijk besluit niet zou worden toegepast, 
de in het geding zijnde discriminatie niet meer zou bestaan, omdat de verjaringstermijn van vijf jaar zou ingaan 
zodra de RVA in staat zou zijn het bedrag van zijn schuldvordering te bepalen, rekening houdend met de door 
het ministerie van Financiën overgezonden inlichtingen, waardoor de bewoordingen « aan de hand van [die] 
inlichtingen », bedoeld in artikel 2, eerste lid, van hetzelfde koninklijk besluit, hun volle betekenis zouden 
krijgen. 
 
 Ook al neemt zij aan dat het niet aan het Hof staat te oordelen over de grondwettigheid van een koninklijk 
besluit, toch is die partij van mening dat het Hof zou kunnen vaststellen dat de aangeklaagde ongrondwettigheid 
in artikel 2, tweede lid, van het voormelde koninklijk besluit ligt, wat de verwijzende rechter zou verplichten 
daaruit alle gevolgtrekkingen te maken. 
 
 A.2.  De Ministerraad wijst vooraf erop dat de RVA meermaals bij de belastingadministratie heeft 
geïnformeerd naar de belastbare inkomsten van de geïntimeerde partijen voor het jaar 1983, en dat hem tot in 
2002 werd geantwoord dat een fiscale bezwaarprocedure hangende was en dat de geïntimeerde partijen een 
gerechtelijk beroep hadden ingesteld. Het is pas na haar brief van 14 juni 2002 dat de RVA heeft vernomen dat 
er geen bezwaar was ingediend voor het heffingsjaar 1984. Bij brieven van 24 juni en 9 juli 2002 werd de RVA 
door de fiscus op de hoogte gesteld van het definitieve bedrag van het belastbaar inkomen voor het jaar 1983. 
 
 A.3.  De Ministerraad herinnert vervolgens eraan dat, volgens het Hof van Cassatie, de gemeenrechtelijke 
verjaringstermijn van toepassing was op de vordering tot invordering van de bijzondere bijdrage voor sociale 
zekerheid, en dat het Grondwettelijk Hof, in zijn arresten nrs. 71/2004 en 101/2009, die interpretatie strijdig 
achtte met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Die partij onderstreept verder nog dat, in zijn arrest 
nr. 177/2009, het Hof bovendien heeft gepreciseerd dat de discriminatie niet haar oorsprong vond in artikel 16, 
§ 2, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, maar in de artikelen 60 tot 73 van de voormelde wet van 
28 december 1983. Daaruit volgt, volgens de Ministerraad, dat de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid een 
andere verjaringsregeling heeft dan die welke geldt voor de bijdragen betreffende het sociaal statuut van de 
zelfstandigen. 
 
 Volgens de Ministerraad is de argumentatie die de tweede geïntimeerde partij in haar memorie voor het Hof 
heeft uiteengezet, helemaal niet die van de verwijzende rechter, die het verschil in behandeling niet uitsluitend 
situeert in het koninklijk besluit ter uitvoering van de voormelde wet van 28 december 1983. 
 
 A.4.  De Ministerraad onderstreept voorts nog dat het Hof, in zijn arresten nrs. 104/2009 en 177/2009, erop 
heeft gewezen dat de in het geding zijnde vordering tot invordering een persoonlijke rechtsvordering was in de 
zin van artikel 2262bis, § 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, zodat die vordering pas verjaart vanaf de dag 
waarop de schuldvordering opeisbaar wordt. Volgens die partij zou het Hof zich hebben gesteund op artikel 66 
van de wet van 28 december 1983 en op artikel 2 van het koninklijk besluit ter uitvoering ervan om te besluiten 
dat die opeisbaarheid ontstaat bij het verstrijken van de betalingstermijn. 
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 De Ministerraad is van mening dat de rechtspraak van het Hof van Cassatie van na die arresten van het 
Grondwettelijk Hof in die zin vastligt dat de verjaring van de vordering tot invordering pas begint te lopen vanaf 
het verstrijken van de betalingstermijn die is vastgelegd in het door de RVA verzonden berekeningsblad, en voor 
zover een eventueel fiscaal geschil, dat is ontstaan door een bezwaar of een beroep, is beëindigd. 
 
 A.5.  Na eraan te hebben herinnerd dat de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid niet alleen is 
verschuldigd door de zelfstandigen maar door alle sociaal verzekerden, die in dat opzicht aan eenzelfde 
verjaringsregel zijn onderworpen,  wijst de Ministerraad op de tegenstrijdigheid van de redenering van de 
verwijzende rechter die, in zijn arrest van 12 mei 2011, had geoordeeld dat de gemeenrechtelijke 
verjaringsregeling in aanmerking moest worden genomen  en die, in het verwijzingsarrest, verwijst naar de 
regels die specifiek zijn voor de sociale bijdragen die door de zelfstandigen verschuldigd zijn. 
 
 De Ministerraad is overigens van mening dat de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid geenszins kan 
worden gelijkgesteld met een gewone sociale bijdrage, rekening houdend met de aard, de berekeningswijze, de 
heffingsbasis en de wijze van invordering ervan. Voor het overige zou het Hof, volgens die partij, zelf reeds de 
objectieve verschillen tussen die beide types van bijdragen hebben aangestipt. 
 
 Ook al erkent de Ministerraad dat in beide gevallen, voor de berekening van de bijdrage, inlichtingen 
moeten worden verkregen van de belastingadministratie, toch zou dat niet wegnemen dat die inlichtingen niet 
vergelijkbaar zouden zijn. Volgens de Ministerraad heeft de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid immers 
niet enkel betrekking op de zelfstandigen en, anderzijds, is zij enkel bedoeld voor de belastingplichtige wiens 
gezamenlijk belastbaar inkomen hoger is dan 3 000 000 Belgische frank. 
 
 Bovendien zouden, volgens de Ministerraad, de socialeverzekeringskassen in het bezit zijn van de nodige 
inlichtingen wanneer zij aan het begin van elk trimester de sociale bijdragen invorderen, aangezien die worden 
berekend op basis van de inkomsten van het derde voorafgaande jaar of op een forfaitaire basis. Dat zou 
daarentegen niet het geval zijn voor de RVA die, op het ogenblik van de provisionele storting van de bedoelde 
bijdrage, niet het bedrag kent van het gezamenlijk belastbaar inkomen van het betrokken jaar, dat de 
berekeningsgrondslag voor de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid vormt. Bovendien zal de RVA, volgens 
de Ministerraad, nog moeten nagaan of de betrokkene onderworpen is aan een socialezekerheidsregeling, dan 
wel socialezekerheidsprestaties geniet. 
 
 A.6.  De Ministerraad onderstreept verder nog dat de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid pas kan 
worden berekend wanneer het belastbaar inkomen niet meer kan worden betwist, wat niet het geval is voor de 
gewone bijdragen voor sociale zekerheid. 
 
 Diezelfde partij wijst eveneens erop dat de bijdragen die in de prejudiciële vraag worden vergeleken, tot 
verschillende rechtsregelingen behoren wat de aftrekbaarheid ervan betreft. In zoverre de betaling van de 
bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid, eventueel provisioneel, kan worden afgetrokken van het bedrag van 
het belastbaar inkomen, komt het volgens de Ministerraad de RVA toe na te gaan of die betaling werkelijk heeft 
plaatsgevonden en of zij het verschuldigde bedrag niet overschrijdt, omdat die aftrek een impact kan hebben op 
het bedrag van het gezamenlijk belastbaar inkomen, en dus op de verplichting om al dan niet een bijzondere 
bijdrage voor sociale zekerheid te betalen. 
 
 De Ministerraad voegt eraan toe dat de roerende inkomsten in aanmerking worden genomen bij de 
berekening van het gezamenlijk belastbaar inkomen. Aangezien de fiscus die inkomsten niet kent, zouden alleen 
diegenen die de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid verschuldigd zijn de RVA daarvan in kennis kunnen 
stellen via een aangifte, die onbekend is in de rechtsregeling die van toepassing is op de gewone bijdragen van 
de zelfstandigen. 
 
 A.7.  De Ministerraad onderstreept overigens dat de RVA niet over dezelfde bevoegdheden beschikt als de 
inningsinstellingen van de gewone bijdragen voor sociale zekerheid in zoverre die laatsten in staat zijn de 
verjaring te stuiten door middel van een gewone aangetekende brief waarbij de onbetaalde bijdragen worden 
gevorderd. De verjaring zou eveneens worden gestuit door middel van een aangetekende brief waarbij de 
zelfstandige wordt aangemaand om zich bij een socialeverzekeringskas aan te sluiten. De sociale 
regularisatiebijdragen zouden niet kunnen verjaren vóór de voorlopige bijdragen betreffende het betrokken jaar. 
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 De RVA zou daarentegen de verjaringstermijn enkel kunnen stuiten door de bijdrageplichtige voor de 
arbeidsrechtbank te dagvaarden. Het zou echter absurd zijn van de RVA te eisen dat hij hem dagvaardt voordat 
hij de berekeningsgrondslag van de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid definitief heeft vastgesteld. 
 
 Voor het overige wijst de Ministerraad erop dat het aanvangspunt van de verjaringstermijn niet enkel 
afhangt van de wil van de RVA, omdat deze moet wachten totdat de nodige inlichtingen voor het opstellen van 
zijn berekeningsblad zijn verkregen. 
 
 A.8.  De Ministerraad betwist verder nog dat de in het geding zijnde bepaling op onevenredige wijze 
afbreuk doet aan de rechten van diegenen die de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid verschuldigd zijn. De 
verjaring van gewone bijdragen voor sociale zekerheid zou immers leiden tot het gelijktijdige verlies van sociale 
prestaties voor de sociaal verzekerde. De bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid biedt daarentegen de 
bijdrageplichtigen geen enkel rechtstreeks voordeel zodat, indien het aanvangspunt van de verjaringstermijn op 
dezelfde manier als voor de regularisatiebijdragen zou worden vastgesteld, diegene die die bijdrage verschuldigd 
is en van wie verschillende jaren later zou blijken dat hij bijdrageplichtig is, definitief zouden worden bevrijd 
van de verplichting tot betaling van die bijdrage, wat onrechtvaardig zou zijn tegenover de bijdrageplichtigen die 
hun belastbare inkomsten correct en onverwijld hebben aangegeven. 
 
 Beslissen dat de vordering tot invordering van die bijzondere bijdrage zou beginnen te verjaren vanaf 
1 januari van het derde jaar volgend op dat waarvoor de bijdrage verschuldigd is, zoals dat het geval is voor de 
regularisatiebijdragen die door de zelfstandigen verschuldigd zijn bij de aanvang of de hervatting van de 
beroepsbezigheid, zou bovendien ertoe leiden dat de verjaringstermijn begint te lopen zelfs voordat de RVA in 
staat is om over te gaan tot de invordering van zijn schuldvordering, in strijd met de artikelen 2262bis en 2257 
van het Burgerlijk Wetboek. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Aan het Hof wordt een vraag gesteld over de bestaanbaarheid, met de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet, van de artikelen 60 tot 73 van de wet van 28 december 1983 

houdende fiscale en begrotingsbepalingen, indien zij worden geïnterpreteerd in die zin dat de 

verjaringstermijn van de vordering tot invordering van de bijzondere bijdrage voor sociale 

zekerheid ingaat op de laatste dag van de maand volgend op die gedurende welke de RVA de 

bijdrageplichtige het berekeningsblad heeft toegezonden waarvan sprake is in artikel 2, eerste 

lid, van het koninklijk besluit van 4 juli 1984 « tot uitvoering van Hoofdstuk III – Bijzondere 

bijdrage voor sociale zekerheid – van de wet van 28 december 1983 houdende fiscale en 

begrotingsbepalingen », terwijl de verjaringstermijn van de vordering tot invordering van de 

geregulariseerde gewone bijdragen voor sociale zekerheid, die door de zelfstandigen 

verschuldigd zijn, ingaat op 1 januari van het derde jaar dat volgt op het jaar van de aanvang 

van de beroepsbezigheid. 

 

 B.2.1.  De artikelen 60 tot 73 van de wet van 28 december 1983 houdende fiscale en 

begrotingsbepalingen, in de versie ervan die op het aanslagjaar 1984 van toepassing is, 

bepaalden : 
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 « Art. 60.  De personen die onderworpen zijn aan om het even welk stelsel van sociale 
zekerheid of onder enig opzicht gerechtigd zijn op ten minste één van de prestaties van de sociale 
zekerheid en van wie het netto bedrag van de gezamenlijk belastbare inkomsten in de 
personenbelasting meer dan 3 miljoen frank bedraagt zijn jaarlijks gehouden tot betaling van een 
bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid voor de aanslagjaren 1983, 1984 en 1985. 
 
 Art. 61.  Het bedrag van die bijdrage wordt bepaald op 10 % van het belastbaar inkomen van 
elk aanslagjaar. 
 
 In afwijking van het eerste lid wordt het bedrag van de bijdrage bepaald op 25 % van het 
deel van het inkomen dat 3 miljoen overtreft, wanneer het inkomen lager ligt dan 5 miljoen. 
 
 Wanneer de gezamenlijk belastbare inkomsten in de personenbelasting die 3 miljoen frank 
overtreffen, verkregen worden door meerdere personen, dan is de bijdrage verschuldigd door elk 
van hen en wordt ze ingevorderd voor een bedrag dat evenredig is aan de verhouding van de 
inkomsten die elk heeft verkregen met de gezamenlijk belastbare inkomsten. 
 
 Art. 62.  De bijdrage moet het voorwerp uitmaken van een provisionele storting te verrichten 
vóór 1 december van het jaar voorafgaand aan het aanslagjaar. 
 
 Bij gebreke aan, of in geval van ontoereikendheid van provisionele storting op 1 december, 
is een nalatigheidsinterest verschuldigd ingaand op deze datum tegen een rentevoet van 1,25 % 
per maand tot en met de maand waarin de betaling geschiedt. 
 
 Bij overschrijding van de provisionele storting worden moratoriuminteresten toegekend 
tegen een rentevoet van 1 % per kalendermaand, ten vroegste met ingang van 1 december van 
het jaar waarvoor de provisie is verschuldigd. 
 
 Bij laattijdige provisionele storting wordt er met de maand waarin de storting gedaan wordt 
geen rekening gehouden. 
 
 De maand waarin het bericht betreffende de terbeschikkingstelling van het terug te geven 
bedrag aan betrokkene verstuurd wordt, wordt als een volledige maand aangerekend. 
 
 Art. 63.  Op verzoek van de personen, bedoeld in artikel 60, mag hun werkgever de bijdrage 
inhouden op het loon dat hij verschuldigd is, eventueel voor het bedrag bedoeld in artikel 61, 
derde lid, om het in hun naam en voor hun rekening te storten. 
 
 Art. 64.  De bijdrage, de provisionele storting en de verwijlinteresten worden door de 
Rijksdienst voor arbeidsvoorziening geïnd, ingevorderd en besteed aan de 
werkloosheidsverzekering. 
 
 De Rijksdienst voor arbeidsvoorziening is gemachtigd langs gerechtelijke weg tot de 
invordering over te gaan. 
 
 De Koning bepaalt de technische en administratieve voorwaarden waarin de Rijksdienst de 
inning en invordering uitvoert. Hij mag de Rijksdienst geen ruimere bevoegdheden verlenen dan 
die welke toegekend zijn aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid. 
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 Art. 65.  De Koning bepaalt de wijze van betaling van de bijdrage aan de Rijksdienst voor 
arbeidsvoorziening. 
 
 Art. 66.  De openbare besturen, inzonderheid de besturen die afhangen van het Ministerie 
van Financiën, het Ministerie van Middenstand en het Ministerie van Sociale Zaken, zijn 
verplicht aan de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening de inlichtingen te verstrekken welke deze 
nodig heeft met het oog op de toepassing van dit hoofdstuk. 
 
 Art. 67.  De bijdrage wordt beschouwd als een persoonlijke bijdrage, die verschuldigd is in 
uitvoering van de sociale wetgeving. 
 
 De berekeningswijze ervan wijkt te uitzonderlijken titel af van artikel 23 van de wet van 
29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers en 
van artikel 11 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het 
sociaal statuut der zelfstandigen. 
 
 Art. 68.  Voor zover het bedrag ervan niet hoger ligt dan het werkelijk verschuldigde bedrag, 
worden de bijdrage en de provisionele storting, voor het jaar van de betaling afgetrokken van de 
gezamenlijke netto inkomsten van de verschillende in artikel 6 van het Wetboek van 
inkomstenbelastingen bedoelde categorieën, op dezelfde gronden als de in artikel 71 van 
hetzelfde Wetboek bedoelde uitgaven. 
 
 Artikel 69.  Artikel 580 van het Gerechtelijk Wetboek wordt aangevuld als volgt : 
 
 ' 12°  de betwistingen betreffende de verplichting van de sociaal verzekerden om een 
bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid te storten krachtens hoofdstuk III van de wet van 
28 december 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen. ' 
 
 Art. 70.  In hoofde van de in artikel 60 bedoelde personen die tijdens het jaar 1984 roerende 
inkomsten hebben die zij krachtens artikel 220bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
niet aangeven in hun jaarlijkse aangifte in de personenbelasting, worden de bedoelde roerende 
inkomsten gevoegd bij het globaal belastbaar inkomen als bedoeld in artikel 60, voor het bepalen 
van de heffingsbasis van de in dat artikel bedoelde bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid. 
 
 De in het eerste lid bedoelde personen moeten die roerende inkomsten aangeven in een 
bijzondere aangifte, te doen bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening volgens de modaliteiten 
te bepalen door de Koning. 
 
 Hij die, uit welke hoofde ook, deel uitmaakt van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening of 
die toegang heeft tot de ambtsvertrekken van deze dienst is verplicht tot de meest volstrekte 
geheimhouding aangaande de in vorig lid bedoelde inlichtingen en mag deze niet gebruiken 
buiten het kader van de wettelijke bepalingen van dit hoofdstuk. 
 
 Art. 71.  Het koninklijk besluit nr. 55 van 16 juli 1982 tot instelling voor 1982 van een 
bijzondere en éénmalige bijdrage voor sociale zekerheid, gewijzigd bij het koninklijk besluit 
nr. 125 van 30 december 1982, en het koninklijk besluit nr. 124 van 30 december 1982 tot 
instelling voor 1983 van een bijzondere en éénmalige bijdrage voor sociale zekerheid worden 
ingetrokken. 
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 Art. 72.  Ten aanzien van de in artikel 60 bedoelde personen houden de artikelen 29 tot 31 
van de herstelwet van 10 februari 1981 inzake de fiscale en financiële bepalingen op uitwerking 
te hebben met ingang van de eerste dag van de tweede maand volgend op die gedurende welke 
deze wet in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt. 
 
 Uiterlijk twee maanden na de conversie in obligaties aan toonder van de bij toepassing van 
artikel 30, § 1, van de voornoemde wet van 10 februari 1981 bij het grootboek van de 
staatsschuld op naam ingeschreven staatsleningen, of na het vrijmaken van de bij toepassing van 
artikel 30, § 2, van dezelfde wet bij de Nationale Bank van België voor rekening van de 
Deposito- en Consignatiekas neergelegde industriële obligaties of aandelen, moeten de personen 
die het bepaalde in het tweede lid van artikel 3 van de in artikel 70 bedoelde koninklijke 
besluiten nr. 55 en nr. 124 hebben ingeroepen, een bijkomende provisionele storting doen gelijk 
aan het bedrag tot belope waarvan zijn aan de verplichte inschrijving op staatsleningen en/of 
aandelen of obligaties onderworpen waren. 
 
 Artikel 62, tweede lid is niet van toepassing in de mate dat de ontoereikbaarheid van de 
provisionele storting het gevolg was van de toepassing van het bepaalde in het tweede lid van 
artikel 3 van de voornoemde koninklijke besluiten nrs. 55 en 124, voor zover de door het vorige 
lid opgelegde verplichting nageleefd wordt. 
 
 Art. 73.  De artikelen 60 tot 69 en 71 van deze wet hebben uitwerking met ingang van 
4 augustus 1982 ». 
 

 B.2.2.  Artikel 2 van het voormelde koninklijk besluit van 4 juli 1984 bepaalt : 

 

 « Aan de hand van de inlichtingen verstrekt door de in artikel 66 van de wet bedoelde 
openbare besturen zendt de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aan de tot betaling van de 
bijzondere bijdrage gehouden personen een berekeningsblad met vermelding van het bedrag 
der verschuldigde bijdrage, de elementen op basis waarvan de bijdrage is vastgesteld, het 
eventueel saldo dat door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening geïnd of teruggegeven moet 
worden en de verwijlintresten betreffende dit saldo. 
 
 Het saldo moet door de tot betaling van de bijzondere bijdrage gehouden personen 
uiterlijk worden gestort de laatste dag van de maand volgend op die van de toezending van het 
berekeningsblad ». 
 

 B.2.3.  Het Hof van Cassatie heeft geoordeeld dat, krachtens de artikelen 60, 64, eerste 

lid, en 66 van de voormelde wet van 28 december 1983, in samenhang gelezen met artikel 2 

van het koninklijk uitvoeringsbesluit ervan, « de verjaring van de vordering tot invordering 

van de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid slechts bij het verstrijken van [de in het 

tweede lid van dat artikel 2 bedoelde] betalingstermijn ingaat » (Cass., 27 juni 2011, Arr. 

Cass., 2011, nr. 428; 5 maart 2012, JTT, 2012, pp. 231-234). 
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 Het heeft verder nog gepreciseerd dat « de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening [...] de 

terugvordering niet [mag] uitoefenen zolang de fiscale schuld van de bijdrageplichtige niet 

definitief is vastgelegd, zodat, bij fiscale betwisting of fiscaal verhaal, de verjaringstermijn 

pas intreedt bij het verstrijken van de maand die volgt op die tijdens welke een nieuw 

berekeningsblad opgesteld op basis van de definitieve fiscale beslissing werd overgemaakt 

door de Rijksdienst aan de bijdrageplichtige van de bijzondere bijdrage » (Cass., 5 maart 

2012, voormeld; 4 oktober 2010, Arr. Cass., 2010, nr. 574). 

 

 Het is in die interpretatie dat het Hof de prejudiciële vraag beantwoordt. 

 

 B.3.  De geregulariseerde gewone bijdragen voor sociale zekerheid die de zelfstandigen 

verschuldigd zijn bij de aanvang of de hervatting van de beroepsbezigheid, vinden hun 

oorsprong in artikel 11, § 4, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende 

inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen. 

 

 Het voormelde artikel 11, § 4, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, zoals het 

van toepassing was op het ogenblik van de aan de verwijzende rechter voorgelegde feiten, 

bepaalde : 

 

 « De Koning bepaalt hoe de bijdragen worden berekend wanneer het, ingevolge aanvang 
of hervatting van beroepsbezigheid, onmogelijk is deze te berekenen op basis van de 
inkomsten van het in § 2 bedoeld refertejaar.  
 
 Met dit doel bepaalt hij nader wat, in de zin van deze paragraaf, dient verstaan onder 
aanvang of hervatting van beroepsbezigheid ». 
 

 De artikelen 40 en 41 van het koninklijk besluit van 19 december 1967 « houdende 

algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende 

inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen » bepaalden op het ogenblik van de aan de 

verwijzende rechter voorgelegde feiten : 

 

 « Art. 40.  In geval van begin van activiteit in de zin van artikel 38, § 1, betaalt de 
onderworpene voorlopig : 
 
 1°  wanneer hij behoort tot de algemene groep bijdrageplichtigen bedoeld in artikel 12, 
§ 1 van het koninklijk besluit nr. 38 : de in dat artikel bedoelde bijdragen berekend op : 
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 a)  het door genoemd artikel 12, § 1, bedoeld minimuminkomen, zo het gaat om een 
helper, om een advocaat-stagiair, of om een weduwe die een overlevingspensioen geniet 
krachtens het pensioenstelsel der zelfstandigen of dit voor werknemers; 
 
 b)  een inkomen van 200 000 F, zo het gaat om een andere onderworpene; 
 
 2°  wanneer de voorwaarden waarin de bezigheid wordt uitgeoefend van die aard zijn dat 
de betrokkene zou kunnen behoren tot de groep bijdrageplichtigen bedoeld in artikel 12, § 2 
van het koninklijk besluit nr. 38 : de bijdragen bedoeld in artikel 12, § 2, tweede lid, 2° van 
het koninklijk besluit nr. 38 berekend op een inkomen van 32 724 F; 
 
 3°  wanneer de onderworpene bedoeld is in artikel 13, § 1 of § 2 van het koninklijk 
besluit nr 38 : de bijdragen opgelegd door de bepaling die op hem van toepassing is berekend 
op een inkomen van 32 724 F. 
 
 § 2.  De inkomstenbedragen, op basis waarvan de in § 1 bedoelde bijdragen worden 
berekend, worden aangepast aan de schommelingen van de index der consumptieprijzen, 
overeenkomstig artikel 14, § 1 van het koninklijk besluit nr. 38.  
 
 Voor de toepassing van die bepaling dient aangenomen dat het bedrag van 200 000 F, 
waarvan sprake in § 1, eerste lid, 1°, b, een bedrag vertegenwoordigt dat reeds aan 
spilindex 142,75 is aangepast. 
 
 § 3.  Op grond van objectieve elementen mag het Rijksinstituut de gehuwde vrouwen, de 
weduwen en de studenten bedoeld in artikel 37, § 1, op hun verzoek, toelaten voorlopig : 
 
 a)  ofwel geen bijdrage te betalen, zo hun vermoedelijk inkomen 32 724 F niet zal 
bereiken; 
 
 b)  ofwel een bijdrage te betalen gelijk aan deze die, op basis van een inkomen van 
77 472 F, verschuldigd is door een onderworpene bedoeld in artikel 12, § 2, van het 
koninklijk besluit nr. 38, zo hun vermoedelijk inkomen die laatste bedrag niet zal 
overschrijden; 
 
 c)  ofwel de bijdrage te betalen zoals voorzien in § 1, a, zo hun vermoedelijk inkomen het 
minimuminkomen bedoeld in artikel 12, § 1, van het koninklijk besluit nr. 38 niet zal 
overschrijden. 
 
 De bedragen 32 724 F en 77 472 F worden aangepast overeenkomstig artikel 14, § 1, van 
het koninklijk besluit nr. 38. 
 
 Art. 41. § 1.  De bijdragen worden geïnd op de voorlopige basis bedoeld in artikel 40 
zolang er geen refertejaar is in de zin van artikel 11, § 2 van het koninklijk besluit nr. 38. 
 
 Het eerste der refertejaren is datgene dat minstens vier kwartalen onderwerping bevat 
sedert het begin van activiteit in de zin van artikel 38, § 1. 
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 § 2.  De voorlopige bijdragen, met betrekking tot de periode gelegen vóór het jaar 
waarvoor de bijdragen kunnen vastgesteld worden op basis van een refertejaar bedoeld in § 1, 
worden geregulariseerd op basis van de bedrijfsinkomsten van het eerste kalenderjaar, 
volgend op dat waarin het begin van bezigheid, in de zin van artikel 38, § 1, zich voordoet.  
 
 Indien het begin van bezigheid zich voordoet in de loop van het eerste kwartaal gebeurt 
de regularisatie op basis van de inkomsten van het jaar waarin het begin van bezigheid zich 
voordoet. 
 
 § 3.  Zo de activiteit een einde neemt vooraleer er een kalenderjaar is dat vier kwartalen 
onderwerping omvat en tot basis kan dienen voor de in § 2, bedoelde regularisatie, worden de 
voorlopige bijdragen als definitief beschouwd, onder voorbehoud van wat volgt : 
 
 1°  de bijdrage bedoeld in artikel 40, § 1, 1°, b, wordt teruggebracht tot de 
minimumbijdrage bedoeld in artikel 12, § 1 van het koninklijk besluit nr. 38; 
 
 2°  zo het ging om een begin van activiteit in de zin van artikel 40, § 1, 2° of 3°, mag het 
Rijksinstituut machtiging verlenen voor de terugbetaling der voorlopige bijdragen, indien 
objectieve elementen erop wijzen dat de zelfstandige activiteit, zelfs indien ze uitgeoefend 
ware gedurende een jaar dat vier kwartalen onderwerping omvat, niet minstens het 
minimuminkomen zou opgeleverd hebben, te rekenen waarvan de personen, bedoeld in de 
artikelen 12, § 2 of 13, naar gelang het geval, van het koninklijk besluit nr. 38, 
bijdrageplichtig zijn; 
 
 3°  de gehuwde vrouwen, de weduwen en de studenten bedoeld in artikel 37, § 1, kunnen, 
op hun verzoek, en mits akkoord van het Rijksinstituut, de terugbetaling bekomen van de 
voorlopige bijdragen of de beperking van die bijdragen tot het bedrag bedoeld in artikel 40, 
§ 3, b, indien met objectieve elementen blijkt dan hun zelfstandige activiteit, zelfs indien ze 
uitgeoefend was geweest gedurende een jaar dat vier kwartalen onderwerping telt, een 
inkomen zou hebben opgeleverd dat, naargelang van het geval, 32 724 F niet zou hebben 
bereikt of 77 472 F niet zou hebben overschreden. 
 
 De hierboven bedoelde bedragen worden aangepast overeenkomstig artikel 14, § 1, van 
het koninklijk besluit nr. 38 ». 
 

 Artikel 49 van hetzelfde koninklijk besluit bepaalde, op het ogenblik van de aan de 

verwijzende rechter voorgelegde feiten : 

 

 « Voor de regularisatiebijdragen, verschuldigd bij begin van bezigheid overeenkomstig 
artikel 41, § 2 gaat de verjaringstermijn, vastgesteld door artikel 16 van het koninklijk besluit 
nr. 38, in, vanaf de 1° januari van het derde jaar volgend op dat waarin de bezigheid een 
aanvang nam. 
 
 De toepassing van de regel in vorige alinea gegeven, mag echter niet voor gevolg hebben 
dat de regularisatiebijdragen met betrekking tot een bepaald jaar vóór de voorlopige bijdragen 
over datzelfde jaar zouden verjaren ». 
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 B.4.  Bij zijn arrest nr. 177/2009 van 12 november 2009 heeft het Hof geoordeeld : 

 

 « B.5.1.  Door de invoering van de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid wilde de 
wetgever ‘ de last van het economisch en financieel herstel van het land […] spreiden in funktie 
van ieders draagkracht ’ door de ‘ opbrengst van deze bijzondere en éénmalige 
[solidariteits]bijdrage [te besteden] aan de meest getroffen tak van de sociale zekerheid met name 
de werkloosheidsverzekering ’ (Parl. St., Kamer, 1983-1984, nr. 758/1, p. 22). 
 
 B.5.2.  De bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid verschilt in meerdere opzichten van de 
geregulariseerde gewone bijdragen voor sociale zekerheid die de zelfstandigen verschuldigd zijn 
bij de aanvang of de hervatting van de beroepsbezigheid bedoeld in artikel 11, § 4, van het 
koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967. 
 
 Met de eerstgenoemde bijdrage wordt solidariteit onder de sociaal verzekerden nagestreefd 
en de opbrengst ervan wordt besteed aan de financiering van de werkloosheidsverzekering. De 
sociale bijdragen die worden beoogd door het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, waarvan 
de geregulariseerde bijdragen deel uitmaken, hebben tot doel de toekenning te financieren van 
sociale uitkeringen die in principe ten goede komen aan de personen die de bijdragen storten. 
 
 De berekeningswijze van de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid wijkt af van die van 
de bijdragen die worden beoogd door artikel 16, § 2, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 38 
van 27 juli 1967 (artikel 67, tweede lid, van de wet van 28 december 1983). Het bedrag van de 
eerstgenoemde bijdrage is gelijk aan een percentage van het belastbaar inkomen, dat meer omvat 
dan de beroepsinkomsten van de bijdrageplichtige, terwijl de laatstgenoemde bijdragen in 
principe enkel worden berekend op basis van de beroepsinkomsten van de zelfstandige 
(artikel 11, § 4, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 en artikel 41, § 2, van het 
koninklijk besluit van 19 december 1967). 
 
 De bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid wordt geïnd door de RVA. De bijdragen die 
worden beoogd door artikel 16, § 2, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, 
worden geïnd door de socialeverzekeringskassen voor zelfstandigen waarbij de 
bijdrageplichtigen zijn aangesloten of door de Nationale Hulpkas voor de sociale verzekeringen 
der zelfstandigen, opgericht binnen het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der 
zelfstandigen. 
 
 De bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid moet het voorwerp uitmaken van een 
provisionele storting vóór 1 december van het jaar voorafgaand aan het aanslagjaar (artikel 62 
van de wet van 28 december 1983). De gewone bijdragen voor sociale zekerheid die de 
zelfstandigen verschuldigd zijn bij de aanvang of de hervatting van de beroepsbezigheid 
worden geïnd op voorlopige basis, vastgesteld op forfaitaire wijze, en worden geregulariseerd 
volgens de beroepsinkomsten die in de loop van de betrokken jaren werkelijk zijn geïnd 
(artikelen 40 en 41 van het koninklijk besluit van 19 december 1967). 
 
 Ten slotte verschilt de regeling van de fiscale aftrekbaarheid van de bijzondere bijdrage voor 
sociale zekerheid (artikel 68 van de wet van 28 december 1983) van die van de aftrekbaarheid 
van de bijdragen die worden beoogd door artikel 16, § 2, eerste lid, van het koninklijk besluit 
nr. 38 van 27 juli 1967 (artikel 52, 7°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992). 
 



14 
 

 B.6.1.  Het verschil in behandeling tussen bepaalde categorieën van personen dat 
voortvloeit uit de toepassing van verschillende verjaringstermijnen in verschillende 
omstandigheden, houdt op zich geen discriminatie in. Van discriminatie zou slechts sprake 
kunnen zijn indien het verschil in behandeling dat voortvloeit uit de toepassing van die 
verjaringstermijnen een onevenredige beperking van de rechten van de daarbij betrokken 
personen met zich zou meebrengen. 
 
 B.6.2.  De objectieve verschillen die tussen beide categorieën van bijdragen bestaan, 
volstaan niet om, ten aanzien van het nagestreefde doel, te verantwoorden dat de betaling van 
de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid gedurende de gemeenrechtelijke termijn kan 
worden gevorderd, terwijl de invordering van de geregulariseerde gewone bijdragen voor 
sociale zekerheid die de zelfstandigen verschuldigd zijn bij de aanvang of de hervatting van 
de beroepsbezigheid, na vijf jaar verjaart : de toepassing van de gemeenrechtelijke verjaring 
op de eerste bijdrage doet op onevenredige wijze afbreuk aan de rechten van de sociaal 
verzekerden die ze verschuldigd zijn, door hun vermogen gedurende talrijke jaren in de 
onzekerheid te houden, terwijl die bijdrage slechts bij wijze van uitzondering werd vastgesteld 
om het hoofd te bieden, in een periode van economische crisis, aan de 
financieringsmoeilijkheden die de werkloosheidsverzekering kende. 
 
 B.6.3.  Doordat bovendien de vordering tot invordering van de bijzondere bijdrage voor 
sociale zekerheid een persoonlijke rechtsvordering is in de zin van artikel 2262bis, § 1, eerste lid, 
van het Burgerlijk Wetboek, begint de verjaringstermijn ervan pas te lopen op de dag waarop de 
verplichting tot betaling van die bijdrage eisbaar wordt. 
 
 De RVA kan het bestaan van een schuldvordering met betrekking tot die bijdrage of het 
bedrag ervan pas vaststellen wanneer bepaalde openbare besturen hem de nodige inlichtingen 
hebben verstrekt (artikel 66 van de wet van 28 december 1983). En het is slechts ‘ aan de hand 
van [die] inlichtingen ’ dat hij ‘ aan de tot betaling van de bijzondere bijdrage gehouden 
personen een berekeningsblad [zendt] met vermelding van het bedrag der verschuldigde 
bijdrage, de elementen op basis waarvan de bijdrage is vastgesteld, het eventueel saldo dat door 
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening geïnd of teruggegeven moet worden en de 
verwijlintresten betreffende dit saldo », dat « uiterlijk [moet] worden gestort de laatste dag van 
de maand volgend op die van de toezending van het berekeningsblad ’ (artikel 2 van het 
koninklijk besluit van 4 juli 1984 ‘ tot uitvoering van Hoofdstuk III - Bijzondere bijdrage voor 
sociale zekerheid - van de wet van 28 december 1983 houdende fiscale en 
begrotingsbepalingen ’). 
 
 Het is pas nadat die betalingstermijn is verstreken dat de voormelde verjaringstermijn van de 
vordering tot invordering begint te lopen voor diegene die de bijzondere bijdrage voor sociale 
zekerheid verschuldigd is. 
 
 B.6.4.  Het verschil in behandeling is discriminerend. 
 
 B.7.1.  Die discriminatie vindt haar oorsprong evenwel niet in artikel 16, § 2, van het 
koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der 
zelfstandigen, zoals gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 3 december 1984. Zoals het Hof 
heeft vastgesteld in B.3.1, staat die bepaling immers los van de invordering van de bijzondere 
bijdragen voor sociale zekerheid. 
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 Het zijn de artikelen 60 tot 73 van de wet van 28 december 1983 houdende fiscale en 
begrotingsbepalingen, zoals die van kracht waren op het ogenblik van de aan de verwijzende 
rechter voorgelegde feiten, die de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden in zoverre 
daarin geen specifieke termijn is bepaald voor de verjaring van de vordering tot invordering 
van de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid. 
 
 B.7.2.  Aangezien de in B.7.1 vastgestelde leemte zich bevindt in de voormelde 
artikelen 60 tot 73, komt het de verwijzende rechter toe een einde te maken aan de door het 
Hof vastgestelde ongrondwettigheid, wanneer die vaststelling is uitgedrukt in voldoende 
precieze en volledige bewoordingen om toe te laten dat die bepalingen worden toegepast met 
inachtneming van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Bijgevolg komt het de verwijzende 
rechter toe de verjaringstermijn van vijf jaar toe te passen ». 
 

 B.5.1.  Zoals de Ministerraad onderstreept, verantwoordt het specifieke karakter van de 

berekeningswijze van de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid in principe dat de 

verjaringstermijn voor de invordering ervan ermee rekening houdt dat de nodige inlichtingen 

moeten worden verkregen van de belastingadministratie, en zelfs van de belastingplichtige 

zelf.  

 

 B.5.2.  Tijdens de parlementaire voorbereiding van de in het geding zijnde wet 

onderstreepte de minister van Tewerkstelling en Arbeid in dat verband : 

 

 « De inlichtingen [zullen] automatisch […] worden doorgegeven aan de R.V.A. door de 
fiscale administraties. De diensten van Financiën verstrekken alle gegevens waarover zij in dit 
verband beschikken » (Parl. St., Kamer, 1983-1984, nr. 758/15, p. 78). 
 

 Tijdens de besprekingen in de Senaat wees de minister ook op het volgende : 

 

 « De vereiste samenwerking met de ambtenaren van Financiën bestaat en verloopt 
volledig naar wens. 
 
 […] 
 
 -  er bestaat samenwerking tussen de R.V.A. en het departement van Financiën op dit 
gebied; 
 
 -  Financiën verstrekt aan de R.V.A. een lijst van de personen met inkomsten van meer 
dan 3 miljoen frank; 
 
 -  de R.V.A. ondervraagt dan de belastingplichtigen die naar zijn mening de bijdrage niet 
hebben betaald, over de redenen van dat verzuim (b.v. indien zij niet onderworpen zijn aan 
het stelsel van de R.S.Z.) » (Parl. St., Senaat, 1983-1984, nr. 604/2, pp. 86-88). 
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 B.5.3.  Het is dus niet onredelijk om, in principe, de verjaring van de vordering tot 

invordering van de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid te laten ingaan op het einde van 

de maand volgend op die gedurende welke de RVA het berekeningsblad aan de 

bijdrageplichtige heeft toegezonden. 

 

 B.6.  Niettemin mag het aanvangspunt van een verjaringstermijn niet volledig aan de 

willekeur van een van de partijen worden overgelaten, noch uitsluitend afhangen van de tijd 

die de overheden nodig hebben om onderling overleg te plegen en hun beslissing te wijzen 

(zie EHRM, 6 november 2008, Kokkinis t. Griekenland, §§ 34 en 35). De zorg om 

rechtsonzekerheid te voorkomen vereist daarentegen dat het aanvangspunt en het verstrijken 

van verjaringstermijnen duidelijk vastliggen en verbonden zijn aan concrete en objectieve 

feiten. 

 

 In de interpretatie van de verwijzende rechter laat de in het geding zijnde bepaling het 

aanvangspunt van de verjaringstermijn van de vordering tot invordering van de RVA echter 

uitsluitend afhangen van het tijdstip waarop die laatste beslist zijn berekeningsblad aan de 

belastingplichtige toe te zenden, waarbij dat tijdstip kan worden uitgesteld, door nalatigheden 

of zoals te dezen, wegens een slechte communicatie tussen de diensten van de 

belastingadministratie en de diensten van de RVA. 

 

 B.7.  Om de in B.4 uiteengezette redenen volstaan de andere objectieve verschillen tussen 

de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid en de geregulariseerde gewone bijdragen voor 

sociale zekerheid niet om het in het geding zijnde verschil in behandeling te verantwoorden. 

 

 B.8.  De artikelen 60 tot 73 van de wet van 28 december 1983 houdende fiscale en 

begrotingsbepalingen, zoals zij op het ogenblik van de aan de verwijzende rechter 

voorgelegde feiten van kracht waren, zijn bijgevolg niet bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet in zoverre zij het de RVA, onverminderd de gronden voor stuiting en 

schorsing van de verjaring, mogelijk maken de betaling van de bijzondere bijdrage voor 

sociale zekerheid te vorderen nadat een redelijke termijn is verstreken vanaf de datum van 

uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier van het betrokken jaar. 
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 Nu de in B.6 en B.7 vastgestelde leemte zich bevindt in de voormelde artikelen 60 tot 73, 

komt het de verwijzende rechter toe een einde te maken aan de door het Hof vastgestelde 

ongrondwettigheid, aangezien die vaststelling is uitgedrukt in voldoende precieze en volledige 

bewoordingen om toe te laten dat die bepalingen worden toegepast met inachtneming van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 B.9.  De prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De artikelen 60 tot 73 van de wet van 28 december 1983 houdende fiscale en 

begrotingsbepalingen, zoals zij op het ogenblik van de aan de verwijzende rechter 

voorgelegde feiten van kracht waren, schenden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in 

zoverre zij niet in een redelijke verjaringstermijn voorzien vanaf de datum van 

uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier van het betrokken jaar. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 

26 september 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5527 

 

 

Arrest nr. 132/2013 

van 26 september 2013 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek 

(vóór de wijziging ervan bij de wet van 21 februari 2010), gesteld door de voorzitter van de 

Rechtbank van eerste aanleg te Gent. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en J. Spreutels, en de rechters A. Alen, 

J.-P. Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey en T. Giet, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij vonnis van 20 november 2012 in zake Zhour Chaouni en Safwan Najjar tegen de 

ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Gent, waarvan de expeditie ter griffie van het 

Hof is ingekomen op 4 december 2012, heeft de voorzitter van de Rechtbank van eerste 

aanleg te Gent, zitting houdende zoals in kort geding, de volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schendt artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, vóór de inwerkingtreding van de 

wet van 21 februari 2010 (en gelezen zoals onder meer in de arresten van het Grondwettelijk 

Hof van 18 mei 2011 (nr. 83/2011) en 8 maart 2012 (nr. 43/2012)) de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet in zoverre een rechtsplegingsvergoeding ten laste van de ambtenaar van de 

burgerlijke stand kan worden gelegd wanneer hij in het ongelijk wordt gesteld in een tegen 

hem ingesteld verhaal ex artikel 167, laatste lid BW waarin hij optreedt in het algemeen 

belang ? ». 

 

 

 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 

 

 -  de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Gent, Botermarkt 1 te 9000 Gent; 

 

 -  de Ministerraad. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 10 juli 2013 :  

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. P. Waegemans, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. P. Devers, advocaat bij de 

balie te Gent, voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Gent; 

 

 .  Mr. G. Dewulf, tevens loco Mr. S. Ronse, advocaten bij de balie te Kortrijk, voor de 

Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en J.-P. Snappe verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 In de verwijzingsbeslissing wordt de vordering tot nietigverklaring van de beslissing van de ambtenaar van 

de burgerlijke stand van de stad Gent, verwerende partij in het bodemgeschil,  tot weigering van het voltrekken 

van het huwelijk tussen de eisende partijen in het bodemgeschil, gegrond verklaard. 

 

 Alvorens te oordelen over de gerechtskosten, stelt de verwijzende rechter de voormelde prejudiciële vraag. 
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  III.  In rechte 

 

- A - 

  

 A.1.  De ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Gent is van oordeel dat de in het geding zijnde 

bepaling het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie schendt, doordat de in het ongelijk gestelde reguliere 

partij en de in het ongelijk gestelde ambtenaar van de burgerlijke stand, wanneer hij partij is in een procedure 

ingesteld op basis van artikel 167, laatste lid, van het Burgerlijk Wetboek, op dezelfde wijze worden behandeld, 

terwijl beide categorieën zich ten aanzien van de in het geding zijnde bepaling in wezenlijk verschillende 

situaties bevinden. 

 

 Wanneer de ambtenaar van de burgerlijke stand tot de conclusie komt dat de huwelijkskandidaten die bij 

hem aangifte van hun voorgenomen huwelijk hebben gedaan, een schijnhuwelijk proberen af te sluiten, dient hij 

met toepassing van artikel 167, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek de voltrekking van dat huwelijk te 

weigeren, gelet op artikel 146bis van hetzelfde Wetboek en gelet op de strijdigheid ervan met de openbare orde. 

Wanneer de ambtenaar om die redenen, op advies van het openbaar ministerie - zoals in het bodemgeschil -, 

weigert een huwelijk te voltrekken, streeft de ambtenaar geen particulier belang na, maar treedt hij uitsluitend op 

in het kader van zijn wettelijke verplichting, in het algemeen belang en ter vrijwaring van de openbare orde. 

Wanneer de huwelijkskandidaten een beroep tegen de weigeringsbeslissing instellen, wordt de ambtenaar van de 

burgerlijke stand partij in een gerechtelijke procedure. Ook in een dergelijke procedure treedt die ambtenaar 

uitsluitend op in het openbaar belang en ter vrijwaring van de openbare orde. Op dat vlak verschilt zijn situatie 

dan ook wezenlijk van die van de andere partij, die louter particuliere belangen nastreeft.  

 

 Met verwijzing naar de arresten nrs. 182/2008, 83/2011 en 43/2012 van respectievelijk 18 december 2008, 

18 mei 2011 en 8 maart 2012 betoogt de ambtenaar van de burgerlijke stand dat, wanneer hij met toepassing van 

artikel 167, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek optreedt, hij zulks dient te kunnen doen  - zoals het openbaar 

ministerie, de arbeidsauditeur en de stedenbouwkundig inspecteur - in volle onafhankelijkheid en zonder 

rekening te moeten houden met het financiële risico dat aan een procedure is verbonden. 

 

 A.2.  De ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Gent merkt nog op dat bij de wet van 21 februari 

2010 een achtste lid in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek werd ingevoegd. Op grond van die nieuwe, 

nog niet in werking getreden bepaling kan het openbaar ministerie niet tot een rechtsplegingsvergoeding worden 

veroordeeld wanneer het overeenkomstig artikel 138bis, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek een rechtsvordering 

voor de burgerlijke rechter instelt, onder meer de vordering, op grond van artikel 184 van het Burgerlijk 

Wetboek, tot nietigverklaring van een huwelijk dat in strijd met artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek werd 

gesloten (schijnhuwelijk). De bepalingen van de artikelen 167, eerste lid, en 184 van het Burgerlijk Wetboek 

hebben dezelfde finaliteit. Indien artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek zo zou worden gelezen dat, wanneer 

een beroep tegen zijn weigeringsbeslissing wordt ingesteld, de ambtenaar van de burgerlijke stand, in 

tegenstelling tot het openbaar ministerie dat de nietigverklaring van het huwelijk vordert, wel tot betaling van 

een rechtsplegingsvergoeding kan worden veroordeeld wanneer hij in het ongelijk wordt gesteld, zou daaruit een 

niet te verantwoorden verschil van behandeling voortvloeien tussen, enerzijds, de ambtenaar van de burgerlijke 

stand en, anderzijds, het openbaar ministerie. 

 

 A.3.  De Ministerraad is van oordeel dat de verwijzende rechter in zijn prejudiciële vraag geen 

vergelijkbare categorieën van personen tegenover elkaar plaatst. 

 

 De Ministerraad wijst erop dat bij de wet van 21 februari 2010 in artikel 1022 van het Gerechtelijk 

Wetboek een achtste lid werd ingevoegd. Daarin wordt (of zal worden) voorzien in een uitzonderingsbepaling, 

wat het verschuldigd zijn van een rechtsplegingsvergoeding betreft, ten aanzien van het openbaar ministerie en 

van het arbeidsauditoraat, optredend in burgerlijke zaken.  

 

 Uit de voormelde arresten nrs. 182/2008, 83/2011 en 43/2012 en het arrest nr. 23/2010 van 25 februari 

2010 van het Grondwettelijk Hof, uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie en uit de parlementaire 

voorbereiding van de wet van 21 februari 2010 dient te worden afgeleid dat (overheids)organen niet van de 

rechtsplegingsvergoeding dienen te worden uitgesloten om reden dat zij in het algemeen belang « optreden », 

hetgeen ieder overheidsorgaan per definitie wordt geacht te doen, maar wel om reden dat zij rechtsvorderingen 

instellen teneinde het algemeen belang te vrijwaren. Enkel wanneer het overheidsorgaan een rechtsvordering 
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instelt voor, in casu, de burgerlijke rechter, wordt het aan het systeem van de rechtsplegingsvergoeding 

onttrokken. Er anders over oordelen zou met zich meebrengen dat het algemeen aanvaarde beginsel van de 

overheidsaansprakelijkheid, minstens gedeeltelijk, op de helling wordt gezet. Bijgevolg is te dezen niet zozeer de 

vraag aan de orde of de ambtenaar van de burgerlijke stand in het algemeen belang « optreedt », maar wel of hij 

in dat kader vermag rechtsvorderingen in stellen.  

 

 De ambtenaar van de burgerlijke stand beschikt niet over enig vorderingsrecht wat het schijnhuwelijk 

betreft en zeker niet op grond van artikel 167 van het Burgerlijk Wetboek. Hij dient zich louter uit te spreken 

over de vraag of de intenties van de personen die voor hem een huwelijk willen aangaan, niet « kennelijk » zijn 

gericht op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel voor minstens één van de huwelijkskandidaten. In 

geval van discussie over de wettigheid van een huwelijk dat door de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt 

gesloten, komt het vorderingsrecht tot nietigverklaring van het voltrokken huwelijk principieel toe aan het 

openbaar ministerie, overeenkomstig artikel 138bis van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 184 van het 

Burgerlijk Wetboek. 

 

 De Ministerraad is dan ook van oordeel dat er van vergelijkbare categorieën geen sprake is : de ambtenaar 

van de burgerlijke stand behoort niet tot de categorie van organen die van het systeem van de 

rechtsplegingsvergoeding zijn uitgesloten om reden dat zij rechtsvorderingen in het algemeen belang instellen, 

nu die ambtenaar te dezen niet over een vorderingsrecht beschikt. Aldus voorziet de in het geding zijnde 

bepaling in een verschil van behandeling van verschillende categorieën van personen, hetgeen niet 

onbestaanbaar is met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. 

 

 A.4.  Volgens de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Gent kan de Ministerraad niet worden 

gevolgd in zijn bewering dat de verwijzende rechter geen vergelijkbare categorieën van personen tegenover 

elkaar plaatst. De Ministerraad gaat er verkeerdelijk van uit dat in de prejudiciële vraag, enerzijds, de ambtenaar 

van de burgerlijke stand en, anderzijds, het arbeidsauditoraat en de stedenbouwkundig inspecteur met elkaar 

dienen te worden vergeleken.  

 

 De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt vast dat de verwijzende rechter heeft nagelaten om de te 

vergelijken categorieën van personen aan te wijzen. Rekening houdend met de motieven van de 

verwijzingsbeslissing, dient de ambtenaar van de burgerlijke stand te worden vergeleken met, enerzijds, de 

reguliere procespartij die niet optreedt in het algemeen belang noch ter vrijwaring van de openbare orde en, 

anderzijds, het openbaar ministerie wanneer het de strafvordering uitoefent en a fortiori wanneer het de 

nietigverklaring van een schijnhuwelijk vordert. 

 

 A.5.  De ambtenaar van de burgerlijke stand betwist de zienswijze van de Ministerraad volgens welke uit 

de rechtspraak van het Hof enkel zou kunnen worden afgeleid dat overheidsorganen uitsluitend om reden dat zij 

rechtsvorderingen instellen teneinde het algemeen belang te vrijwaren, van het systeem van de 

rechtsplegingsvergoeding zouden zijn uitgesloten. Volgens de ambtenaar van de burgerlijke stand is niet het feit 

dat het desbetreffende overheidsorgaan een rechtsvordering instelt, dan wel op enige andere wijze partij wordt in 

een geding, te dezen relevant, maar wel de specifieke taak die aan dat overheidsorgaan is opgedragen en in het 

kader waarvan in rechte wordt opgetreden. Bovendien ziet de Ministerraad over het hoofd dat de wetgever de 

overheidsorganen waarvan sprake in de voormelde arresten van het Hof, niet louter met een taak van algemeen 

belang heeft belast, maar tevens met een taak ter vrijwaring van de openbare orde. Het is net vanwege die aan 

hen opgedragen specifieke taak ter vrijwaring van de openbare orde dat zowel het openbaar ministerie wanneer 

het de strafvordering uitoefent, het arbeidsauditoraat wanneer het met toepassing van artikel 138bis, § 2, van het 

Gerechtelijk Wetboek een vordering voor de arbeidsrechtbank instelt, het Vlaamse Gewest wanneer zijn 

stedenbouwkundig inspecteur een herstelvordering instelt, als de ambtenaar van de burgerlijke stand wanneer hij 

optreedt in een beroepsprocedure tegen zijn beslissing tot weigering van de voltrekking van een (schijn)huwelijk, 

zich in een situatie bevinden die wezenlijk verschilt van die van een reguliere procespartij. 
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- B - 

 

 B.1.  Artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, vóór de wijziging ervan bij de wet van 

21 februari 2010, bepaalde : 

 

 « De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en 

erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij. 

 

 Na het advies te hebben ingewonnen van de Orde van Vlaamse Balies en van de Ordre 

des barreaux francophones et germanophone, stelt de Koning, bij een besluit vastgesteld na 

overleg in de Ministerraad de basis-, minimum- en maximumbedragen vast van de 

rechtsplegingsvergoeding, onder meer in functie van de aard van de zaak en van de 

belangrijkheid van het geschil. 

 

 Op verzoek van een van de partijen, dat in voorkomend geval wordt gedaan na 

ondervraging door de rechter, kan deze bij een met bijzondere redenen omklede beslissing 

ofwel de vergoeding verminderen, ofwel die verhogen, zonder de door de Koning bepaalde 

maximum- en minimumbedragen te overschrijden. Bij zijn beoordeling houdt de rechter 

rekening met : 

 

 -  de financiële draagkracht van de verliezende partij, om het bedrag van de vergoeding te 

verminderen; 

 

 -  de complexiteit van de zaak; 

 

 -  de contractueel bepaalde vergoedingen voor de in het gelijk gestelde partij; 

 

 -  het kennelijk onredelijk karakter van de situatie. 

 

 Indien de in het ongelijk gestelde partij van de tweedelijns juridische bijstand geniet, 

wordt de rechtsplegingsvergoeding vastgelegd op het door de Koning vastgestelde minimum, 

tenzij in geval van een kennelijk onredelijke situatie. De rechter motiveert in het bijzonder 

zijn beslissing op dat punt. 

 

 Wanneer meerdere partijen de rechtsplegingsvergoeding ten laste van dezelfde in het 

ongelijk gestelde partij genieten, bedraagt het bedrag ervan maximum het dubbel van de 

maximale rechtsplegingsvergoeding waarop de begunstigde die gerechtigd is om de hoogste 

vergoeding te eisen aanspraak kan maken. Ze wordt door de rechter tussen de partijen 

verdeeld. 

 

 Geen partij kan boven het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding worden aangesproken 

tot betaling van een vergoeding voor de tussenkomst van de advocaat van een andere partij ». 
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 B.2.  De verwijzende rechter ondervraagt het Hof over de bestaanbaarheid van die 

bepaling met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre een rechtsplegingsvergoeding 

ten laste van de ambtenaar van de burgerlijke stand kan worden gelegd wanneer hij in het 

ongelijk wordt gesteld in een op grond van artikel 167 van het Burgerlijk Wetboek ingesteld 

beroep tegen zijn weigeringsbeslissing om een huwelijk te voltrekken. 

 

 Weliswaar laat de verwijzende rechter na in het beschikkend gedeelte van zijn 

verwijzingsbeslissing de te vergelijken categorieën van personen aan te wijzen, toch kan uit 

de motieven ervan en de gegevens van de zaak worden afgeleid dat hij de situatie van de 

ambtenaar van de burgerlijke stand, optredend in het algemeen belang, vergelijkt met, 

enerzijds, de situatie van een procespartij die niet in het algemeen belang optreedt en, 

anderzijds, die van het openbaar ministerie wanneer het de strafvordering instelt of een 

vordering tot nietigverklaring van een schijnhuwelijk instelt. 

 

 B.3.  Bij zijn arrest nr. 182/2008 van 18 december 2008 met betrekking tot de beroepen 

tot vernietiging van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen 

en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat, heeft het Hof geoordeeld dat de 

fundamentele verschillen tussen het openbaar ministerie en de burgerlijke partij kunnen 

verantwoorden dat de in de wet van 21 april 2007 bedoelde forfaitaire vergoedingsregeling 

niet wordt toegepast ten laste van de Staat. Door het openbaar ministerie en de burgerlijke 

partij verschillend te behandelen, heeft de wetgever het beginsel van gelijkheid en 

niet-discriminatie bijgevolg niet geschonden. 

 

 B.4.  Bij zijn arrest nr. 83/2011 van 18 mei 2011 heeft het Hof op een prejudiciële vraag 

geantwoord dat artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, vóór de inwerkingtreding van de 

wet van 21 februari 2010, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt in zoverre een 

rechtsplegingsvergoeding ten laste van de Belgische Staat kan worden gelegd wanneer het 

arbeidsauditoraat in het ongelijk wordt gesteld bij zijn rechtsvordering ingesteld op grond van 

artikel 138bis, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek. 

 

 Het Hof is met name van oordeel dat het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie 

vereist dat die rechtsvorderingen, die in naam van het algemeen belang en in alle 

onafhankelijkheid door een publiek orgaan zijn ingesteld, op dezelfde wijze worden 

behandeld als de strafvorderingen. 
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 Bij zijn arrest nr. 43/2012 van 8 maart 2012 heeft het Hof zich in soortgelijke 

bewoordingen uitgesproken over de herstelvordering die door de stedenbouwkundig 

inspecteur, op grond van artikel 6.1.43 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, voor de 

burgerlijke rechtbank wordt ingesteld. 

 

 Bij zijn arrest nr. 36/2013 van 7 maart 2013 is het Hof tot dezelfde conclusie gekomen 

wat de herstelvordering betreft die door de gemachtigde ambtenaar, op grond van artikel 157 

van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie, 

voor de burgerlijke rechtbank wordt ingesteld. 

 

 Bij zijn arrest nr. 42/2013 van 21 maart 2013 heeft het Hof geoordeeld dat artikel 1022 van 

het Gerechtelijk Wetboek, vóór de inwerkingtreding van de wet van 21 februari 2010, de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt in zoverre een rechtsplegingsvergoeding ten laste 

van de Belgische Staat kan worden gelegd wanneer de procureur des Konings in het ongelijk 

wordt gesteld bij zijn op grond van artikel 184 van het Burgerlijk Wetboek ingestelde vordering 

tot nietigverklaring van een huwelijk. 

 

 Bij zijn arrest nr. 57/2013 van 25 april 2013 heeft het Hof geoordeeld dat, om soortgelijke 

redenen als die in zijn arrest nr. 135/2009 van 1 september 2009 en zijn voormelde arrest 

nr. 83/2011, aan de overheid die herstelmaatregelen inzake stedenbouw vordert, geen 

rechtsplegingsvergoeding kan worden opgelegd, maar ook geen rechtsplegingsvergoeding kan 

worden toegekend. 

 

 B.5.  Bij de wet van 21 februari 2010 tot wijziging van de artikelen 1022 van het 

Gerechtelijk Wetboek en 162bis van het Wetboek van strafvordering en tot opheffing van 

artikel 6 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de 

betalingsachterstand bij handelstransacties wordt in artikel 1022 van het Gerechtelijk 

Wetboek een achtste lid ingevoegd dat bepaalt : 

 

 « Geen enkele vergoeding is verschuldigd ten laste van de Staat : 

 

 1°  wanneer het openbaar ministerie bij wege van rechtsvordering in burgerlijke 

procedures tussenkomt overeenkomstig artikel 138bis, § 1; 
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 2°  wanneer het arbeidsauditoraat een rechtsvordering instelt voor de arbeidsgerechten 

overeenkomstig artikel 138bis, § 2 ». 

 

 Krachtens artikel 6 van de wet van 21 februari 2010, zal die nieuwe bepaling in werking 

treden op een datum die de Koning zal bepalen. 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de wetgever een aantal tekortkomingen van 

de voormelde wet van 21 april 2007, die aanleiding geven tot een aantal onbillijke situaties, 

heeft willen rechtzetten (Parl. St., Kamer, 2009-2010, DOC 52-2313/004, p. 4), en dat hij 

rekening heeft willen houden met het voormelde arrest nr. 182/2008. Hij heeft onder meer in 

twee nieuwe vrijstellingen voorzien « om het openbaar ministerie [en het arbeidsauditoraat] 

toe te staan [hun] rechtsvordering uit te oefenen in volle onafhankelijkheid, zonder rekening 

te houden met het financieel risico verbonden aan het proces » (Parl. St., Kamer, 2009-2010, 

DOC 52-2313/001, p. 6). 

 

 B.6.  Wanneer de ambtenaar van de burgerlijke stand tot het besluit komt dat de 

huwelijkskandidaten een schijnhuwelijk pogen aan te gaan, dient hij op grond van artikel 167, 

eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek de voltrekking van het huwelijk te weigeren, gelet op 

artikel 146bis van hetzelfde Wetboek. 

 

 Bij het nemen van die weigeringsbeslissing treedt de ambtenaar van de burgerlijke stand 

op in het kader van de uitoefening van zijn ambt en streeft hij geen enkel persoonlijk belang 

na, maar treedt hij uitsluitend op in het algemeen belang met het oog op het vrijwaren van de 

openbare orde.  

 

 Wanneer de huwelijkskandidaten op grond van artikel 167, laatste lid, van het Burgerlijk 

Wetboek bij de rechtbank van eerste aanleg beroep tegen de weigeringsbeslissing aantekenen, 

wordt de ambtenaar van de burgerlijk stand daardoor partij in een gerechtelijke procedure.  

 

 Door zich te verweren tegen het beroep dat tegen zijn weigeringsbeslissing is ingesteld, 

verdedigt de ambtenaar van de burgerlijke stand evenwel steeds het algemeen belang en de 

vrijwaring van de openbare orde, zodat het niet is verantwoord dat hij in de 

rechtsplegingsvergoeding kan worden verwezen. 
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 B.7.  Het verschil in statuut van de ambtenaren van de burgerlijke stand en van de leden 

van het openbaar ministerie kan niet volstaan om het in het geding zijnde verschil in 

behandeling te verantwoorden. 

 

 Zoals de leden van het openbaar ministerie hun vordering in volle onafhankelijkheid 

moeten kunnen uitoefenen, zonder rekening te houden met het financiële risico verbonden aan 

het proces, dienen de ambtenaren van de burgerlijke stand de beslissingen die zij uit hoofde 

van hun functie dienen te nemen, te kunnen nemen zonder rekening te houden met het 

financiële risico verbonden aan een procedure die tegen zulke beslissingen wordt ingesteld. 

 

 B.8.  De prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, vóór de inwerkingtreding van de wet van 

21 februari 2010, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre een 

rechtsplegingsvergoeding ten laste van de ambtenaar van de burgerlijke stand kan worden 

gelegd wanneer hij in het ongelijk wordt gesteld in een op grond van artikel 167 van het 

Burgerlijk Wetboek ingesteld beroep tegen zijn weigeringsbeslissing om een huwelijk te 

voltrekken. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 26 september 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5500 

 
 

Arrest nr. 133/2013 
van 10 oktober 2013 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk 

Wetboek, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, 

P. Nihoul, F. Daoût en T. Giet, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij beschikking van 4 oktober 2012 in zake de vzw « Défense des Enfants – International 
– Belgique - Branche francophone (D.E.I. Belgique) » tegen de Belgische Staat en anderen, 
waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 11 oktober 2012, heeft de kamer 
zitting houdende in kort geding van de Arbeidsrechtbank te Brussel de volgende prejudiciële 
vragen gesteld : 
 
 « a)  Schenden de artikelen 17 en 18 van de wet van 10 oktober 1967 houdende het 
Gerechtelijk Wetboek, in die interpretatie dat het daarin vereiste belang om in rechte op te 
treden, voor de rechtspersonen, alleen datgene omvat wat betrekking heeft op het bestaan van 
de rechtspersoon, de vermogensgoederen en de morele rechten ervan, de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet, in zoverre zij, voor de gewone rechtscolleges, beletten dat een vereniging 
een vordering instelt die overeenstemt met een van haar statutaire doelen en ertoe strekt een 
einde te maken aan onmenselijke en vernederende behandelingen in de zin van artikel 3 van 
het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, terwijl artikel 2, 2°, van de bijzondere 
wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof niet belet dat een vereniging voor het 
Grondwettelijk Hof een beroep tot vernietiging instelt dat dezelfde doelen of zelfs enkel een 
statutair doel nastreeft ?  
 
 b)  Schenden de artikelen 17 en 18 van de wet van 10 oktober 1967 houdende het 
Gerechtelijk Wetboek, in die interpretatie dat het daarin vereiste belang om in rechte op te 
treden, voor de rechtspersonen, alleen datgene omvat wat betrekking heeft op het bestaan van 
de rechtspersoon, de vermogensgoederen en de morele rechten ervan, de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet, gecombineerd met of gelezen in het licht van de artikelen 6.1 en 13 van het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in zoverre zij, enerzijds, de verenigingen die 
een vordering instellen die overeenstemt met een van hun statutaire doelen om een einde te 
maken aan onmenselijke en vernederende behandelingen in de zin van artikel 3 van het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens en, anderzijds, die welke in rechte optreden 
om alleen de belangen van hun leden te verdedigen of een vordering instellen met betrekking 
tot een niet-statutair doel, of nog, tot een algemeen belang van minder fundamentele aard of 
zonder hetzelfde niveau van internationale bescherming, op dezelfde manier behandelen, 
terwijl zij zich in wezenlijk verschillende situaties bevinden ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  de vzw « Défense des Enfants – International – Belgique - Branche francophone (D.E.I. 
Belgique) », waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1000 Brussel, 
Kiekenmarkt 30; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Bij beschikking van 8 mei 2013 heeft het Hof de zaak in gereedheid verklaard en de dag 
van de terechtzitting bepaald op 27 juni 2013 na de partijen te hebben uitgenodigd, in een 
uiterlijk op 12 juni 2013 in te dienen aanvullende memorie waarvan ze binnen dezelfde 
termijn een afschrift uitwisselen, te antwoorden op de hiernavolgende vraag : 
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 « Dient, om de prejudiciële vragen te beantwoorden, rekening te worden gehouden met 
de talrijke wetten die in bepaalde gevallen een collectief vorderingsrecht aan bepaalde 
verenigingen toekennen ? ». 
 
 De vzw « Défense des Enfants – International – Belgique - Branche francophone (D.E.I. 
Belgique) » en de Ministerraad hebben aanvullende memories ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 29 mei 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. P.-Y. Materne loco Mr. J. Fierens, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
vzw « Défense des Enfants – International – Belgique - Branche francophone (D.E.I. 
Belgique) »; 
 
 .  Me M. Pilcer loco Mr. P. Schaffner, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J. Spreutels en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De vzw « Défense des Enfants – International – Belgique - Branche francophone (D.E.I. Belgique) » 
(hierna : de vzw « D.E.I. ») heeft de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Justitie en door de 
staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, en het Federaal 
Agentschap voor de opvang van asielzoekers (hierna : FEDASIL) voor de verwijzende rechter gedagvaard 
teneinde hen met name ertoe te horen veroordelen : 
 
 -  iedere niet-begeleide minderjarige vreemdeling in de zin van de wet van 12 januari 2007 op te vangen die 
zich vertoont op het kabinet van de minister van Justitie of op de zetel van FEDASIL met een gewone kopie van 
de te wijzen beslissing; 
 
 -  hem onder voorwaarden die voldoen aan de menselijke waardigheid, te huisvesten in een observatie- en 
oriëntatiecentrum; 
 
 -  hem een gepaste begeleiding te verzekeren door speciaal daartoe opgeleide personen; 
 
 -  hem psychologische begeleiding en een geïndividualiseerde en permanente maatschappelijke begeleiding 
door een maatschappelijk werker te verzekeren; 
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 -  zijn daadwerkelijke scholing te verzekeren, met inbegrip van de tenlasteneming van alle daarmee verband 
houdende kosten, op eenvoudige voorlegging van een kostenstaat opgesteld door de bezochte 
onderwijsinstelling; 
 
 -  hem een daadwerkelijke toegang tot de juridische eerstelijns- en tweedelijnsbijstand te verzekeren; 
 
 -  hem een materiële hulp en een dagelijkse uitkering te verzekeren die volstaan om de uitgaven te dekken 
teneinde een menswaardig leven te kunnen leiden, die samen minstens, in contanten of in natura, het leefloon 
tegen het tarief voor samenwonenden bedragen. 
 
 De verweerders betwisten de ontvankelijkheid van de vordering om reden dat de eiseres het bij artikel 17 
van het Gerechtelijk Wetboek vereiste rechtstreekse en persoonlijke belang niet kan aanvoeren : haar vordering 
beoogt niet de verdediging van haar vermogensgoederen of van haar morele rechten, maar de verdediging van 
collectieve belangen, hetgeen door het Hof van Cassatie alleen wordt aanvaard in aanwezigheid van een 
wetsbepaling die dat toestaat; bij ontstentenis daarvan kan zij niet in rechte treden om de belangen van haar 
leden of het doel ter verdediging waarvan zij is opgericht, te verdedigen. Zij zijn van mening dat artikel 3 van het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens niet volstaat om de toepassing van artikel 17 van het 
Gerechtelijk Wetboek te weren, aangezien dat artikel 3 geen rechtstreekse werking heeft en de minderjarigen 
voortaan zelf de mogelijkheid hebben een zaak bij het gerecht aanhangig te maken. 
 
 De substituut-arbeidsauditeur stelt voor aan het Hof een prejudiciële vraag te stellen : de eiseres voldoet 
niet aan de voorwaarden bepaald in artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek, maar het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat het ontzeggen van opvang aan niet-begeleide minderjarige 
vreemdelingen wier bestaan door de Staat is gekend, in strijd is met artikel 3 van het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens; een mogelijkheid van beroep ingesteld door de vzw « D.E.I. » in plaats van door de 
minderjarigen zelf zou een meerwaarde in hun voordeel vormen en het is paradoxaal dat een dergelijk beroep 
niet mogelijk is voor de gewone rechtscolleges, terwijl een beroep tot vernietiging van een wet betreffende de 
opvang van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen ontvankelijk zou zijn voor het Grondwettelijk Hof. 
 
 De verwijzende rechter herinnert aan de traditionele rechtspraak in verband met het belang van de 
rechtspersonen in het subjectieve contentieux en in het objectieve contentieux en stelt vast dat de wet, in de 
huidige stand van zaken, de collectieve vorderingen of vorderingen van collectief belang niet toestaat. Hij is van 
oordeel dat artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek niet toelaat de artikelen 17 en 18 van hetzelfde Wetboek 
buiten toepassing te laten en dat, hoewel het juist is dat de weigering van opvang van niet-begeleide minderjarige 
vreemdelingen strijdig is geacht met artikel 3 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, zulks geldt 
ten aanzien van de in het geding zijnde minderjarigen en niet van een vereniging die tot doel heeft de rechten van 
de kinderen te beschermen. 
 
 Hij is evenwel van mening dat de voorwaarde van het belang dat vereist is om in rechte te treden, teneinde 
een schending van het voormelde artikel 3 op te heffen, verschillend wordt beoordeeld in het objectieve 
contentieux en in het subjectieve contentieux; daarnaast merkt hij in verband met de toegang tot de rechter zoals 
gewaarborgd bij artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens op dat de verenigingen die 
een vordering inzake een algemeen belang instellen dat overeenstemt met een van hun statutaire doelen, teneinde 
onmenselijke en vernederende behandelingen in de zin van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de rechten 
van de mens te beëindigen, op dezelfde manier worden behandeld als die welke optreden om alleen de belangen 
van hun leden te verdedigen of een vordering instellen met betrekking tot een algemeen belang dat ofwel niet 
statutair is, ofwel van minder fundamentele orde is of niet hetzelfde niveau van bescherming vertoont : voor 
beiden geldt de vereiste van een eigen belang, terwijl zij zich in duidelijk verschillende situaties bevinden. 
 
 Hij stelt bijgevolg aan het Hof de twee hiervoor weergegeven vragen. 
 
 De arbeidsauditeur heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis waarbij de vragen aan het Hof zijn 
gesteld. 
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  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de in het geding zijnde bepalingen 
 
 A.1.1.  De vzw « Défense des Enfants – International – Belgique - Branche francophone (D.E.I. 
Belgique) » (hierna : de vzw « D.E.I. ») omschrijft de situatie van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen 
die zich op het Belgische grondgebied bevinden, en wijst erop dat de buitenlandse jongens ouder dan veertien 
jaar die geen asiel aanvragen, niet ten laste worden genomen door FEDASIL met toepassing van de wet van 
12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen. 
De weigering van de verwerende partijen voor de verwijzende rechter om die minderjarigen ten laste te nemen 
overeenkomstig de wet, heeft tot gevolg dat zij hun recht op toegang tot een rechtbank niet kunnen uitoefenen. 
Het aantal voogden die vallen onder de dienst Voogdij die is opgericht bij de programmawet (I) van 
24 december 2002 is onvoldoende, bij gebrek aan kandidaten, zodat ter zake niet wordt gewaakt over de 
naleving van de rechten van de minderjarigen. De betwistingen die de Staat formuleert ten aanzien van hun 
leeftijd leiden bovendien ertoe de invoering van die bescherming uit te stellen. De mogelijkheid voor die 
minderjarigen om alleen in rechte op te treden voor de rechtbanken is klaarblijkelijk theoretisch en lost niet alle 
andere problemen op. Zelfs wanneer een voogd uiteindelijk wordt aangewezen, nemen de Staat en FEDASIL de 
voormelde wet van 12 januari 2007 alleen in acht wanneer een rechter hen daartoe veroordeelt; zij gokken 
klaarblijkelijk op de verzadiging van de rechtscolleges door de juridische bijstand te weigeren waarin de wet 
voor de betrokkenen voorziet. 
 
 A.1.2.  Na te hebben herinnerd aan de feiten van het geding, merkt de Ministerraad op dat, aangezien de 
Koninklijk Commissaris voor de Gerechtelijke Hervorming zich naar de wijsheid van de rechters ter zake heeft 
gedragen, men zich moet wenden tot de rechtspraak om het begrip « belang » af te bakenen in het licht van het 
vorderingsrecht van de verenigingen. Hij wijst erop dat, onder de diverse vorderingen die door hen kunnen 
worden ingesteld, de actio popularis unaniem wordt verworpen in het Belgisch recht, terwijl de vordering uit 
eigen belang, waarmee de vereniging haar vermogensrechtelijke of niet-vermogensrechtelijke belangen wil 
verdedigen, geen enkele moeilijkheid in verband met de ontvankelijkheid ervan vertoont. De vordering tot 
verdediging van de belangen van de leden en de vordering van collectief belang, ingesteld om het doel van de 
oprichting van de vereniging te beschermen, worden op identieke wijze behandeld door het Hof van Cassatie, dat 
beslist dat louter het feit dat een rechtspersoon of natuurlijke persoon een doel nastreeft, geen eigen belang doet 
ontstaan; dit gezegd zijnde, kunnen bijzondere wetten een vorderingsrecht toekennen om een collectief belang of 
een veelheid aan individuele belangen te verdedigen, maar die wetten worden op restrictieve wijze 
geïnterpreteerd. Dat is het geval voor artikel 32, 1°, van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde 
door racisme of xenofobie ingegeven daden, dat de daarin beoogde vorderingen openstelt, niet voor alle 
rechtspersonen, maar alleen voor de instellingen van openbaar nut en de verenigingen die beschikken over 
rechtspersoonlijkheid en over een zekere stabiliteit in de tijd en een statutair doel nastreven dat past in het bij de 
wet nagestreefde doel. Die vereisten geven de zorg weer om de actio popularis niet te aanvaarden, maar zijn niet 
in overweging genomen bij bepaalde beslissingen ten gronde die de vorderingen ontvankelijk hebben verklaard 
tot verdediging van de individuele belangen of de vorderingen van collectief belang door artikel 17 van het 
Gerechtelijk Wetboek buiten toepassing te laten, wanneer het niet toeliet een tekortkoming ten aanzien van 
artikel 3 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens aan te klagen. Toch is het zo dat de vereniging 
in kwestie niet zou kunnen aanvoeren dat zij zelf een schending van die bepaling ondergaat. 
 
 A.1.3.  De Ministerraad wijst ook erop dat de vordering van collectief belang verschillend wordt 
geïnterpreteerd in het objectieve contentieux, waarbij het Grondwettelijk Hof ter zake heeft gekozen voor een 
relatief ruime interpretatie die over het algemeen ook die is welke de Raad van State volgt. 
 
 
 Ten aanzien van de prejudiciële vragen 
 
 A.2.1.  De vzw « D.E.I. » voert in hoofdorde aan dat de prejudiciële vragen niet relevant zijn omdat de 
artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing zijn : immers, krachtens artikel 2 van 
hetzelfde Wetboek dienen zij buiten toepassing te worden gelaten omdat zij niet verenigbaar zijn met 
rechtsbeginselen waarvan de toepassing zelf niet verenigbaar is met die van de bepalingen van het Wetboek; de 
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inachtneming van het recht en van de menselijke waardigheid van de kinderen, de vrijwaring van 
laatstgenoemden tegen onmenselijke of vernederende behandelingen en het recht van daadwerkelijke toegang tot 
een rechtbank vormen dergelijke beginselen. Zij voert aan dat artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek eveneens 
buiten toepassing moet worden gelaten, omdat het in strijd is met het internationaal recht dat dezelfde 
waarborgen biedt. Dat is met name vastgesteld door het Internationaal Comité voor de Rechten van het Kind en 
door de Arbeidsrechtbank te Brussel. Het argument van de Belgische Staat volgens hetwelk een arrest van 
4 november 1999 van het Hof van Cassatie heeft besloten dat artikel 3, leden 1 en 2, van het Verdrag inzake de 
rechten van het kind geen rechtstreekse werking had, is niet doorslaggevend, omdat die rechtspraak alleen 
betrekking heeft op de leden 2 en 3 van artikel 3 (terwijl andere bepalingen preciezer zijn en de artikelen 19, 20, 
24, 27, 28 en 37 van hetzelfde Verdrag ook worden aangevoerd), omdat het Verdrag is bekrachtigd en dus 
verplichtingen met zich meebrengt voor de Staat en omdat de feitenrechters niet gebonden zijn door de lering 
van de arresten van het Hof van Cassatie en artikel 3 kunnen combineren met andere bepalingen van het 
Verdrag; het Hof van Cassatie van Frankrijk erkent daarnaast de rechtstreekse werking van dat artikel 3 en zelfs 
los van dat artikel 3 moeten het beginsel van het hoger belang van het kind en artikel 3 van het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens worden nageleefd. Met toepassing van die beginselen heeft de voorzitter van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel in een beschikking van 17 november 2003 artikel 17 van het Gerechtelijk 
Wetboek buiten toepassing gelaten om de vordering van collectief belang te aanvaarden, aangezien de kwetsbare 
situatie waarin de minderjarigen zich bevonden, hun niet toeliet de bescherming van het gerecht aan te vragen. 
De meest gezaghebbende rechtsleer gaat in dezelfde zin en de tegenargumenten afgeleid uit het beginsel van de 
scheiding der machten of de mogelijkheid, voor de wetgever, aan een vereniging de bevoegdheid te verlenen om 
de in het geding zijnde minderjarigen te vertegenwoordigen, overtuigen niet. Ten slotte belet het bestaan van 
voogden geenszins de schending van het internationaal recht, aangezien talrijke kinderen geen voogd 
toegewezen krijgen en, wanneer een voogd wordt toegewezen, beroepen moeten worden ingesteld om de 
inachtneming van de wet te verkrijgen. 
 
 A.2.2.  De vzw « D.E.I. » is van mening dat het door de arbeidsauditeur tegen de verwijzingsbeslissing 
ingestelde hoger beroep geen gevolgen heeft voor de voor het Hof ingestelde procedure. 
 
 A.2.3.  De Ministerraad wijst erop dat de prejudiciële vragen met betrekking tot de vorderingen van 
collectief belang zijn ingesteld door een vereniging die geen aanspraak kan maken op een bijzondere wetgevende 
machtiging. Uit de elementen van het voor de verwijzende rechter hangende geschil kan worden afgeleid dat de 
vraag betrekking heeft op de verenigingen zonder winstoogmerk in de zin van de wet van 27 juni 1921 
betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de 
stichtingen. 
 
 A.2.4.  In zijn memorie van antwoord is de Ministerraad van mening dat de argumentatie van de 
vzw « D.E.I. » niet ontvankelijk is, omdat die de grenzen van de prejudiciële vragen overschrijdt : de 
verwijzende rechter heeft de kwestie van de toepassing, te dezen, van de vereiste van een belang om in rechte te 
treden, zoals die voortvloeit uit de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek, immers reeds op 
bevestigende wijze beslecht; bij die beoordeling werd rekening gehouden met artikel 2 van het Gerechtelijk 
Wetboek en de prejudiciële vragen betreffen niet de toetsing van de artikelen 17 en 18 in het licht van die 
bepaling of van artikel 27 van de Grondwet. 
 
 A.2.5.  In haar memorie van antwoord wijst de vzw « D.E.I. » erop dat het middel van een wetgevende 
machtiging, die wordt verleend aan sommige verenigingen en niet aan andere, waarnaar wordt verwezen in 
A.2.3, het mogelijk maakt vast te stellen dat de toepassing van de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk 
Wetboek discriminerend is. 
 
 A.2.6.  In de aanvullende memorie waarmee hij antwoordt op een vraag die door het Hof is gesteld, maar 
die betrekking heeft op een ander onderwerp, wijst de Ministerraad erop dat het hoger beroep dat tegen het 
verwijzingsvonnis is ingesteld door de arbeidsauditeur bij de Arbeidsrechtbank te Brussel, door het Arbeidshof 
te Brussel is onderzocht tijdens een terechtzitting van 16 mei 2013 in de loop waarvan het openbaar ministerie 
gevorderd heeft het hoger beroep ontvankelijk te verklaren en erop heeft gewezen dat indien het Arbeidshof 
beslist dat de hoven en rechtbanken niet bevoegd zijn om kennis te nemen van de oorspronkelijke vordering, de 
prejudiciële vraag nietig zal zijn aangezien zij is gesteld in een vernietigde beslissing. De zaak is in voortzetting 
gesteld op de terechtzitting van 5 september 2013. Aangezien het lot van het hoger beroep, volgens de 
Ministerraad, een directe weerslag heeft op de afloop van de prejudiciële procedure vermits er geen reden meer 
zou zijn om uitspraak te doen indien het hoger beroep gegrond zou worden geacht en de beschikking zou worden 
tenietgedaan, verzoekt de Ministerraad het Hof zijn uitspraak uit te stellen in afwachting van de beslissing van 
het Arbeidshof. 
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 Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag 
 
 A.3.1.  Na te hebben herinnerd aan haar maatschappelijk doel en aan de rechtspraak van het Hof, dat heeft 
beslist dat haar statutaire doelen daadwerkelijk werden nagestreefd, voert de vzw « D.E.I. » in ondergeschikte 
orde aan dat het verschil in behandeling berust op de oorsprong van de onmenselijke of vernederende 
behandeling, namelijk de toepassing van de wet of de schending ervan : wanneer de toepassing van de wet leidt 
tot een onmenselijke of vernederende behandeling, kan de vereniging in rechte optreden voor het Grondwettelijk 
Hof, terwijl zij, wanneer die behandeling voortvloeit uit de weigering om de wet na te leven, niet in rechte kan 
optreden voor de gewone rechtscolleges omdat de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek zich 
daartegen verzetten. Dat verschil is in strijd met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. 
 
 A.3.2.  De Ministerraad voert aan dat, hoewel de twee categorieën van verenigingen vergelijkbaar zijn, zij 
zich in wezenlijk verschillende situaties bevinden. Het verschil in behandeling heeft te maken met de totaal 
verschillende aard van het objectieve contentieux en van het subjectieve contentieux. Terwijl het in het eerste 
geval gaat om de betwisting van de wettigheid van een handeling waarvan de regelmatigheid in het geding wordt 
gebracht, betreft het in het tweede geval de bescherming van een subjectief recht waarvan de eiser meent houder 
te zijn en waaraan afbreuk zou zijn gedaan. In dat tweede geval is het begrip « belang » geen louter feitelijke 
aangelegenheid; het gaat om de schending van een recht dat kan worden hersteld door middel van een 
aansprakelijkheidsvordering. De wezenlijk verschillende aard van twee contentieux verklaart dat er geen 
tegenstrijdigheid is tussen de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek zoals die worden geïnterpreteerd 
door het Hof van Cassatie en het begrip « belang » zoals het op autonome wijze wordt geïnterpreteerd door het 
Grondwettelijk Hof, noch bijgevolg een schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Het is in die zin 
dat het Hof in zijn arrest nr. 27/97 van 6 mei 1997 heeft geredeneerd. Voor het overige verandert het gegeven dat 
de door de vzw ingestelde vordering zou overeenstemmen met een van haar statutaire doelen en steunen op 
artikel 3 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, daaraan niets, vermits het de aard van de 
contentieux is die die vereniging in wezenlijk verschillende situaties plaatst. 
 
 Ten slotte dient men zich hier niet te bekommeren om de rechtstreekse werking van artikel 3 van het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens, aangezien die bepaling niet wordt beoogd onder de 
toetsingsnormen waaraan de prejudiciële vraag refereert en er niet moet worden nagegaan of de artikelen 17 en 
18 van het Gerechtelijk Wetboek al dan niet in overeenstemming zijn met die bepaling. 
 
 
 Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag 
 
 A.4.1.  De vzw « D.E.I. » voert eveneens in ondergeschikte orde aan dat het strijdig is met de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 6.1 en 13 van het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens, dat de verenigingen waarvan het maatschappelijk doel bestaat in de verdediging 
van de fundamentele rechten van bepaalde categorieën van de bevolking, zoals de kinderen, ten aanzien van de 
ontvankelijkheid van hun vorderingen voor de rechtbanken van de rechterlijke orde, op dezelfde manier worden 
behandeld als de verenigingen waarvan de statutaire doelen los staan van de verdediging van de rechten van de 
mens. 
 
 A.4.2.  De Ministerraad verwijst naar het advies van de substituut-arbeidsauditeur in de zaak die tot de 
saisine van het Hof heeft geleid, en voert aan dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van het recht 
op toegang tot een rechtbank geen absoluut recht maakt, daar het zich leent tot impliciete beperkingen en de 
vraag of het statutair doel van een vereniging haar in staat stelt in rechte op te treden voor de gewone 
rechtscolleges, onder hen en dus onder het intern recht ressorteert. 
 
 Het nastreven van een maatschappelijk doel dat onderscheiden is van het belang van de leden volstaat niet 
om artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens aan te voeren en de schending van 
artikel 3 ervan doet niet automatisch een toegang tot de rechter ontstaan. 
 
 De artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek zouden de artikelen 6.1 en 13 van het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens dus niet kunnen schenden. 
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 Bovendien bevinden de twee in de prejudiciële vraag beoogde categorieën van verenigingen zich, ten 
aanzien van de kwestie van de toegang tot de rechter, niet in een situatie die dermate verschillend is dat de 
wetgever en de rechtspraak ertoe gehouden zouden zijn in dat opzicht te voorzien in verschillende 
behandelingen. Die situatie is niet discriminerend en doet geen afbreuk aan het recht van de personen die het 
voorwerp zouden uitmaken van een schending van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens om een zaak bij een rechtbank aanhangig te maken. 
 
 A.4.3.  In haar memorie van antwoord voert de vzw « D.E.I. » aan dat de omstandigheid dat de vrijwaring 
van het belang van de betrokkenen wordt toevertrouwd aan het openbaar ministerie, niet volstaat om het verbod 
ten aanzien van de vereniging om in rechte te treden voor de gewone rechtscolleges teneinde de bij haar 
maatschappelijk doel betrokken personen te verdedigen, te verantwoorden : de feitelijke omstandigheden van de 
zaak tonen immers aan dat een en ander niet volstaat om de onmenselijke en vernederende behandelingen te 
doen ophouden. Zij wijst in dat opzicht erop dat zij zich, naar aanleiding van de saisine van het Hof, heeft gericht 
tot de procureur des Konings en de arbeidsauditeur te Brussel om de inbreuk op artikel 417quater van het 
Strafwetboek, die dergelijke behandelingen vormen, aan te klagen; uit het antwoord dat de arbeidsauditeur haar 
heeft gegeven, vloeit echter voort dat de kinderen geenszins beschermd zijn tegen behandelingen die zijn dienst 
zelf heeft vastgesteld. Indien hij zijn opdracht, die erin bestaat die te doen ophouden, zou vervullen, zou de 
vordering van de vzw « D.E.I. » zonder gevolg zijn. 
 
 A.4.4.  De vzw « D.E.I. » maakt daarnaast gewag van een beschikking van 23 oktober 2012 die het Comité 
voor de sociale rechten van de Raad van Europa, waarvoor zij een zaak aanhangig heeft gemaakt, heeft gewezen 
en waarmee het de schending vaststelt, door België, van het Europees Sociaal Handvest door erop te wijzen dat 
de door de verwijzende rechter gevolgde interpretatie van de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek 
discriminerend is. 
 
 
 Ten aanzien van de wetsbepalingen die aan sommige verenigingen een collectief vorderingsrecht toekennen 
 
 A.5.1.  In antwoord op een door het Hof gestelde vraag, is de vzw « D.E.I. » in een aanvullende memorie 
van mening dat het antwoord op de prejudiciële vraag veronderstelt dat men rekening houdt met de wetten die 
aan sommige verenigingen een collectief vorderingsrecht verlenen. Een daadwerkelijke en niet alleen 
theoretische toegang tot de rechtbanken is immers noodzakelijk om de armste rechtzoekenden de mogelijkheid te 
bieden over te gaan van het genot tot de uitoefening van het recht om inzonderheid niet te worden onderworpen 
aan een onmenselijke of vernederende behandeling. De situatie van de niet-begeleide minderjarige 
vreemdelingen is dusdanig dat hun een dergelijk recht niet in rechte kan worden toegekend terwijl zij niet de 
bescherming door het openbaar ministerie genieten en de erkenning van een collectief vorderingsrecht in de 
rechtsleer vurig wordt verlangd. Dat recht impliceert geenszins dat de vereniging een bevoegdheid kan 
uitoefenen die gelijkwaardig is met die van het openbaar ministerie maar maakt het mogelijk dat zij zich in de 
plaats kan stellen van de kinderen teneinde hun particuliere belangen te verdedigen door een recht uit te oefenen 
dat eigen is aan de groepering, onderscheiden van de individuen waaruit zij bestaat of die zij vertegenwoordigt, 
maar met betrekking tot het doel dat zij nastreeft. Een dergelijke vordering is gesitueerd tussen het belang van de 
samenleving in haar geheel, verdedigd door het openbaar ministerie, en de individuele belangen. Of het nu gaat 
om een vordering van collectief belang of om de wettelijke subrogatie in de verdediging van een particulier, de 
vordering van de groepering blijft een private vordering, die aan de regels van de private rechtspleging is 
onderworpen en in voorkomend geval de aansprakelijkheid van de vereniging met zich meebrengt op basis van 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, met name in geval van tergend en roekeloos geding. 
 
 A.5.2.  De vzw « D.E.I. » doet opmerken dat een zeker aantal wetten een echt collectief vorderingsrecht 
zoals datgene dat thans in het geding is, in het leven roepen, terwijl andere wetten aan bepaalde groeperingen of 
verenigingen een subrogatiebevoegdheid toekennen voor de verdediging van individuele belangen. Door het 
bestaan zelf van die wetten wordt de aandacht gevestigd op de door de vzw aangeklaagde discriminatie omdat de 
machtiging die zij verlenen door de wetgever op discriminerende wijze wordt toegekend op basis van het 
vermogen van sommige groepen om zich in het maatschappelijke en politieke debat te laten horen. Aangezien de 
niet-begeleide minderjarige vreemdelingen niet over een dergelijk vermogen beschikken, dient men geen 
optreden van de wetgever te verwachten. Geen enkele vereniging kan de vordering instellen die aan de 
verwijzende rechter is voorgelegd en de wetten van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of 
xenofobie ingegeven daden en van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie beperken de criteria op 
basis waarvan de verenigingen ertoe zijn gemachtigd zich in de plaats van de slachtoffers te stellen. 
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 A.5.3.  In zijn aanvullende memorie betoogt de Ministerraad dat de door het Hof gestelde vraag erop 
neerkomt de draagwijdte te bepalen van de door de verwijzende rechter gestelde prejudiciële vragen. Die heeft 
het geschil echter in zijn algemeenheid onderzocht en niet door geval per geval het al dan niet bestaan van een 
wettelijke machtiging ten voordele van bepaalde verenigingen te onderzoeken. De verwijzende rechter heeft 
vastgesteld dat de vordering van collectief belang slechts ontvankelijk zou zijn indien de wet een recht met een 
dergelijk doel zou hebben ingesteld, maar dat er te dezen voor de vzw « D.E.I. » niets dergelijks bestond. Het 
gaat hier dus niet erom de situatie te onderzoeken van de in de prejudiciële vragen beoogde verenigingen in 
zoverre zij zich op bepalingen van bijzondere wetten kunnen baseren om een vordering van collectief belang in 
te stellen : wat op het spel staat, is de mogelijkheid voor een vereniging om op algemene wijze, dat wil zeggen in 
de zin van artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek, het recht toegekend te krijgen om voor de gewone 
rechtscolleges een vordering van collectief belang in te stellen. De verschillende wetten die een collectief 
vorderingsrecht hebben verleend, zijn dus niet in overweging genomen. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vragen hebben betrekking op de artikelen 17 en 18 van het 

Gerechtelijk Wetboek. Die artikelen bepalen : 

 

 « Art. 17.  De rechtsvordering kan niet worden toegelaten, indien de eiser geen 
hoedanigheid en geen belang heeft om ze in te dienen. 
 
 Art. 18.  Het belang moet een reeds verkregen en dadelijk belang zijn. 
 
 De rechtsvordering kan worden toegelaten, indien zij, zelfs tot verkrijging van een 
verklaring van recht, is ingesteld om schending van een ernstig bedreigd recht te 
voorkomen ». 
 

 

 Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag 

 

 B.2.  De eerste prejudiciële vraag heeft betrekking op het verschil in behandeling dat, 

volgens de door de verwijzende rechter in aanmerking genomen interpretatie van de in het 

geding zijnde bepalingen, zou bestaan onder rechtspersonen naargelang zij bij de gewone 

rechtscolleges een rechtsvordering instellen die in overeenstemming is met een van hun 

statutaire doelen en ertoe strekt een einde te maken aan onmenselijke en vernederende 

behandelingen in de zin van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, 

dan wel zij bij het Hof met hetzelfde doel of enkel met een statutair doel een beroep tot 

vernietiging instellen : de eersten zouden hun vordering onontvankelijk verklaard zien 

krachtens de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek in die interpretatie dat hun 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1967101001%2FF&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=16&cn=1967101001&table_name=LOI&nm=1967101052&la=F&chercher=t&dt=CODE+JUDICIAIRE&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27CODE%27%2526+%27JUDICIAIRE%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&imgcn.x=84&imgcn.y=11#Art.16
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1967101001%2FF&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=16&cn=1967101001&table_name=LOI&nm=1967101052&la=F&chercher=t&dt=CODE+JUDICIAIRE&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27CODE%27%2526+%27JUDICIAIRE%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&imgcn.x=84&imgcn.y=11#Art.18
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1967101001%2FF&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=16&cn=1967101001&table_name=LOI&nm=1967101052&la=F&chercher=t&dt=CODE+JUDICIAIRE&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27CODE%27%2526+%27JUDICIAIRE%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&imgcn.x=84&imgcn.y=11#Art.17
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1967101001%2FF&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=16&cn=1967101001&table_name=LOI&nm=1967101052&la=F&chercher=t&dt=CODE+JUDICIAIRE&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27CODE%27%2526+%27JUDICIAIRE%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&imgcn.x=84&imgcn.y=11#LNK0003
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belang om in rechte op te treden alleen datgene omvat wat betrekking heeft op het bestaan van 

de rechtspersoon, de vermogensgoederen en de morele rechten ervan, terwijl de tweeden hun 

vordering ontvankelijk verklaard zullen kunnen zien overeenkomstig artikel 2, 2°, van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof. 

 

 B.3.1.  Zowel de in het geding zijnde artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek als 

artikel 2, 2°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof leggen als 

voorwaarde voor ontvankelijkheid op dat een belang om in rechte te treden wordt aangetoond. 

Die vereiste is, zowel voor de gewone rechtscolleges als voor het Hof, het gevolg van de zorg 

om de actio popularis niet toe te laten. 

 

 Het is aan de gewone rechtscolleges, enerzijds, en aan het Grondwettelijk Hof, 

anderzijds, dat de wetgever de zorg heeft toevertrouwd om, in hun respectievelijke 

bevoegdheidsdomeinen, de inhoud van die belangvereiste te bepalen. 

 

 B.3.2.1.  De in het geding zijnde bepalingen stellen het beginsel vast volgens hetwelk de 

vereiste van een belang om in rechte te treden, als gemeen recht van de gerechtelijke 

procedure, zowel aan de natuurlijke personen als aan de verenigingen en andere 

rechtspersonen wordt opgelegd, onverminderd de wetten die de wetgever zou aannemen om 

aan verenigingen of aan andere rechtspersonen een specifiek vorderingsrecht toe te 

vertrouwen. 

 

 Zo staat in het verslag van de Koninklijk Commissaris voor de Gerechtelijke Hervorming 

vermeld : 

 

 « Moest te dezer gelegenheid aan verenigingen al of niet de machtiging worden 
toegekend om in rechte op te treden tot vrijwaring van collectieve belangen ? Sommige 
voorbeelden uit het vergelijkend recht kunnen ongetwijfeld worden aangehaald. Zo hebben in 
de Verenigde Staten, evenals in Groot-Brittannië verenigingen, die opgericht zijn tot 
bescherming of verdediging, zoals van kinderen, hun recht tot optreden kunnen doen 
erkennen. In Frankrijk werd daarentegen voor dertig jaar een voorstel neergelegd dat ertoe 
strekte aan verenigingen met erkend openbaar nut een recht tot dagvaarding te doen 
toekennen : het werd afgewezen. Maar, voordat daarin werd voorzien door wetten, decreten of 
verordeningen, heeft men aangenomen dat, de rechtspersonen, de beroepsorden 
en -verenigingen in rechte kunnen optreden voor de vrijwaring van hun collectieve belangen. 
Of deze rechtspraak kan uitgebreid worden tot de ontvankelijkheid van vorderingen van 
verdedigingsverenigingen of van private beroepsgroeperingen, stelt een probleem met veel 
aspecten dat de regels van de rechtspleging te buiten gaat. In onze rechtspraak bestaan talrijke 
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toepassingen van de erkenning van het recht tot optreden van verenigingen, ofwel ter 
verdediging van hun eigen belangen, wat vanzelf spreekt, ofwel voor de collectieve 
verdediging van de belangen van hun leden, zo deze laatsten individueel geschaad werden. 
Het Gerechtelijk Wetboek staat hun dit evenals gisteren toe, zo hun belang gerechtvaardigd is. 
Maar voor de beoordeling daarvan moet men zich bij het oordeel van de rechtbanken 
neerleggen. Hun toezicht geeft de mogelijkheid de klip te omzeilen die erin bestaat dat 
‘ verenigingen met de meest verscheiden oogmerken vrij en zonder ernstige waarborgen 
kunnen opgericht worden ’ en zich als titularis van de rechten voordoen » (Parl. St., Senaat, 
1963-1964, nr. 60, pp. 23 en 24). 
 

 B.3.2.2.  De gewone rechtscolleges hebben van de beoordelingsbevoegdheid die hun is 

toegekend een gebruik gemaakt dat afhankelijk is van het contentieux waarvan zij kennis 

dienen te nemen, zoals is bepaald in de artikelen 144 en 145 van de Grondwet. 

 

 Zo heeft het Hof van Cassatie geoordeeld : 

 

 « Overwegende dat het eigen belang van een rechtspersoon alleen datgene omvat wat zijn 
bestaan, zijn materiële goederen en morele rechten inzonderheid zijn vermogen, eer en goede 
naam, raakt; 
 
 Dat het enkele feit dat een rechtspersoon of een natuurlijke persoon een doel, ook al is het 
statutair, nastreeft, geen eigen belang doet ontstaan » (Cass., 19 september 1996, Arr. Cass., 
1996, nr. 319). 
 

 B.3.3.  Het Grondwettelijk Hof heeft, zijnerzijds, als voorwaarde van ontvankelijkheid 

van een beroep tot vernietiging aanvaard dat de vereiste van een belang die is opgenomen in 

artikel 2, 2°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989, overeenkomstig artikel 142, derde lid, 

van de Grondwet, een vereniging of een groepering niet belet om in rechte op te treden voor 

de verdediging van een statutair doel of voor de verdediging van de belangen van haar leden; 

het vereist dat haar maatschappelijk doel van bijzondere aard is en, derhalve, onderscheiden 

van het algemeen belang, dat het collectief belang niet tot de individuele belangen van haar 

leden is beperkt, dat het maatschappelijk doel door de bestreden norm kan worden geraakt en 

dat niet blijkt dat het maatschappelijk doel niet of niet meer werkelijk wordt nagestreefd. 

 

 B.3.4.  Het in het geding zijnde verschil in behandeling, dat voortvloeit uit de autonome 

interpretatie van de ontvankelijkheidsvoorwaarden door rechtscolleges die in hun eigen 
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bevoegdheidssfeer optreden, wordt verantwoord door de omstandigheid dat de partijen in een 

geschil dat aan de gewone rechtscolleges is voorgelegd zich in een situatie bevinden die 

wezenlijk verschillend is van die van de partijen voor het Hof : terwijl de eersten in rechte 

optreden om een einde te maken aan de schending van een recht waarvan zij beweren houder 

te zijn (subjectief contentieux), betwisten de tweeden de geldigheid van een wetskrachtige 

norm (objectief contentieux); de eersten kunnen slechts een gerechtelijke beslissing verkrijgen 

met beperkte gevolgen inter partes (artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek), terwijl de 

tweeden, indien het Hof het beroep gegrond acht, een beslissing met gevolgen erga omnes 

kunnen verkrijgen (artikel 9, § 1, van de bijzondere wet van 6 januari 1989). 

 

 Aangezien de vordering die door de eersten wordt ingesteld het bestaan veronderstelt van 

een rechtstreeks verband tussen hen en het recht dat zij aanvoeren alsmede de beslissing die 

zij vorderen, zijn de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek niet discriminerend 

indien zij in die zin worden geïnterpreteerd dat zij de onontvankelijkheid van de vordering 

opleggen wanneer dat rechtstreeks verband niet is aangetoond. De in het geding zijnde 

maatregel is niet onevenredig vermits de schending van dat recht kan worden aangevochten 

door de rechtzoekende ten aanzien van wie het is geschonden. 

 

 De eisende partij voor de verwijzende rechter, die de vordering van collectief belang die 

zij voor hem heeft ingesteld tracht te verdedigen, doet weliswaar gelden dat te dezen diegenen 

ten aanzien van wie het recht is geschonden, niet in staat zouden zijn die schending aan te 

vechten. Uit de elementen die zij aanvoert om dat standpunt te verdedigen blijkt echter dat zij 

betrekking hebben op bepalingen die niet het voorwerp zijn van de prejudiciële vraag. 

 

 B.3.5.  De wetgever zou weliswaar, zonder de artikelen 10 en 11 van de Grondwet te 

schenden, bepalingen kunnen aannemen die de rechtspersonen de mogelijkheid bieden bij de 

gewone rechtscolleges rechtsvorderingen in te stellen zoals die welke is beschreven in B.2. De 

omstandigheid dat hij dat niet heeft gedaan, leidt evenwel niet ertoe ervan uit te gaan dat het 

in het geding zijnde verschil in behandeling discriminerend zou zijn. 

 

 B.4.  De eerste prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag 

 

 B.5.  De tweede prejudiciële vraag heeft betrekking op de gelijkheid van behandeling die, 

volgens de door de verwijzende rechter in aanmerking genomen interpretatie van de in het 

geding zijnde bepalingen, zou bestaan tussen de rechtspersonen die een vordering instellen die 

in overeenstemming is met een van hun statutaire doelen om een einde te maken aan 

onmenselijke en vernederende behandelingen in de zin van artikel 3 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens, en de rechtspersonen die in rechte optreden om de 

belangen van hun leden te verdedigen of een vordering instellen met betrekking tot een niet-

statutair doel, of nog, met betrekking tot een algemeen belang van minder fundamentele aard 

of zonder hetzelfde niveau van internationale bescherming : de enen en de anderen zouden 

geen vordering in rechte kunnen instellen omdat zij niet doen blijken van een belang 

overeenkomstig de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek in die interpretatie dat 

hun belang om in rechte op te treden alleen datgene omvat wat betrekking heeft op het 

bestaan van de rechtspersoon, de vermogensgoederen en de morele rechten ervan. Aan het 

Hof wordt gevraagd te onderzoeken of die gelijke behandeling bestaanbaar is met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 6.1 en 

13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 B.6.  De eiseres voor de verwijzende rechter betwist de relevantie van de prejudiciële 

vraag, waarbij zij doet gelden dat aangezien de toepassing van de artikelen 17 en 18 van het 

Gerechtelijk Wetboek strijdig is met beginselen die te maken hebben met de waardigheid van 

de personen en met het recht van toegang tot de rechter, zij krachtens artikel 2 van het 

Gerechtelijk Wetboek buiten toepassing moeten worden gelaten. 

 

 B.7.  Het is aan de verwijzende rechter dat het toekomt te beslissen over de toepassing 

van de bepalingen die hij aan de toetsing van het Hof voorlegt, op het geschil dat bij hem 

aanhangig is gemaakt. Het Hof zou de relevantie van de prejudiciële vraag slechts kunnen 

betwisten indien de beoordeling van de verwijzende rechter klaarblijkelijk niet verantwoord 

zou zijn. 
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 Aangezien de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek tot doel hebben het belang 

te bepalen dat de partijen dienen aan te tonen om te worden toegelaten om voor de 

verwijzende rechter in rechte op te treden, kan de prejudiciële vraag waarvan zij het voorwerp 

zijn niet als irrelevant worden beschouwd. 

 

 B.8.  De eisende partij voor de verwijzende rechter ziet haar toegang tot de gewone 

rechtscolleges beperkt door de in het geding zijnde bepalingen, geïnterpreteerd zoals in B.5 is 

aangegeven. Die beperking streeft een wettig doel na, namelijk een goede rechtsbedeling 

verzekeren door de actio popularis te weigeren en het beginsel in acht te doen nemen dat is 

uitgedrukt in het adagium « nul ne plaide par procureur ». 

 

 B.9.  De wetgever heeft verscheidene wetten aangenomen waarbij hij aan bepaalde 

verenigingen die een collectief belang nastreven een vorderingsrecht toekent, onder meer om 

de verenigbaarheid van de Belgische wetgeving met de bepalingen van internationaal recht 

die België binden, te verzekeren. In dat opzicht kan worden aangenomen dat de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet de wetgever niet ertoe dwingen die mogelijkheid uit te breiden tot alle 

verenigingen. 

 

 B.10.  Bepaalde wetten hebben het mogelijk gemaakt bij de hoven en rechtbanken van de 

rechterlijke orde een vorderingsrecht toe te kennen aan verenigingen die een collectief belang 

aanvoeren dat verband houdt met de bescherming van de fundamentele vrijheden zoals zij zijn 

erkend in de Grondwet en in de internationale verdragen waarbij België partij is. Dat geldt 

voor de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme en xenofobie 

ingegeven daden (artikel 32), de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, 

minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede 

wereldoorlog door het Duitse nationaalsocialistische regime is gepleegd (artikel 4), de wet 

van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (artikel 30) en de wet 

van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen (artikel 35). 

 

 B.11.  De rechtspersonen die, zoals te dezen, een vordering instellen die overeenstemt 

met een van hun statutaire doelen, om een einde te maken aan onmenselijke en vernederende 

behandelingen in de zin van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, 

die onontvankelijk wordt verklaard omdat zij geen betrekking heeft op het bestaan van de 
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rechtspersoon, de vermogensgoederen of de morele rechten ervan, worden derhalve 

gediscrimineerd ten opzichte van de verenigingen bedoeld in B.10 : beiden voeren immers 

een collectief belang aan dat verband houdt met de bescherming van de fundamentele 

vrijheden. 

 

 Het komt echter aan de wetgever toe te preciseren onder welke voorwaarden een 

vorderingsrecht kan worden toegekend aan de rechtspersonen die een vordering wensen in te 

stellen die overeenstemt met hun statutair doel en de bescherming beoogt van de 

fundamentele vrijheden zoals zij zijn erkend in de Grondwet en in de internationale verdragen 

waarbij België partij is. 

 

 Daaruit volgt dat, in afwachting van een optreden van de wetgever in die zin, de 

artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals de verwijzende rechter ze 

interpreteert, niet discriminerend zijn. 

 

 B.12.  De combinatie van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet met de artikelen 6.1 en 

13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens leidt niet tot een andere conclusie. 

 

 B.13.  De tweede prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 -  De artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek schenden niet de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 6.1 en 13 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 -  De ontstentenis van een wetsbepaling waarin wordt gepreciseerd onder welke 

voorwaarden een vorderingsrecht kan worden toegekend aan de rechtspersonen die een 

vordering wensen in te stellen die overeenstemt met hun statutair doel en de bescherming 

beoogt van de fundamentele vrijheden zoals zij zijn erkend in de Grondwet en in de 

internationale verdragen waarbij België partij is, schendt de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 10 oktober 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5502 

 
 

Arrest nr. 134/2013 
van 10 oktober 2013 

 
 
 
 

A R R E S T 
___________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van het Vlaamse Gewest van 25 mei 

2012 houdende de organisatie van de digitale stemming bij de lokale en provinciale 

verkiezingen, ingesteld door Ludwig Browaeys. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, 

P. Nihoul, F. Daoût en T. Giet, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 13 oktober 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 16 oktober 2012, heeft Ludwig Browaeys, 
wonende te 9300 Aalst, Koningin Astrid Park 2, beroep tot vernietiging ingesteld van het 
decreet van het Vlaamse Gewest van 25 mei 2012 houdende de organisatie van de digitale 
stemming bij de lokale en provinciale verkiezingen (bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad van 8 juni 2012). 
 
 
 De Vlaamse Regering heeft een memorie ingediend, de verzoekende partij heeft een 
memorie van antwoord ingediend en de Vlaamse Regering heeft ook een memorie van 
wederantwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 27 juni 2013 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Ludwig Browaeys, verzoekende partij, in eigen persoon; 
 
 .  Mr. E. Maes loco Mr. P. Van Orshoven, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Vlaamse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en J.-P. Snappe verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde partijen gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Wat betreft de ontvankelijkheid van het ingediende beroep 
 
 A.1.  De verzoekende partij, Ludwig Browaeys, beroept zich op zijn persoonlijk nadeel, als inwoner van de 
stad Aalst, om de vernietiging te verkrijgen van het bestreden decreet van 25 mei 2012 houdende de organisatie 
van de digitale stemming bij de lokale en provinciale verkiezingen (hierna : Digitaal Kiesdecreet). Door het 
bestreden decreet beschikt hij, in tegenstelling tot de inwoners van andere gemeenten, niet meer over de keuze 
om al dan niet te stemmen volgens de digitale stemprocedure. Daardoor zal hij verplicht worden langer te blijven 
wachten om aan zijn stemplicht te kunnen voldoen, aangezien door het bestreden decreet slechts in één 
stemhokje per 180 kiezers wordt voorzien, terwijl bij het stemmen met potlood en papier in één stemhokje per 
150 kiezers wordt voorzien. Het is daarenboven een zwaardere fysieke belasting voor kiezers die, zoals hijzelf, 
slecht te been zijn en vooral moeite hebben met het langdurig rechtstaan. 
 
 Hij ondertekent het verzoekschrift « namens een wakkere burger ». 
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 A.2.1.  De Vlaamse Regering meent dat de verzoekende partij, door de ondertekening van het 
verzoekschrift « namens een wakkere burger », in werkelijkheid anoniem wenst te blijven en hij derhalve niet 
zelf optreedt, maar wordt vertegenwoordigd. Het aldus ingediende beroep is niet ontvankelijk ratione personae. 
 
 A.2.2.  Daarnaast is de Vlaamse Regering van oordeel dat het ingediende beroep onontvankelijk is bij 
gebrek aan belang. Immers, de verzoekende partij voert een schending aan van het grondwettelijk 
gelijkheidsbeginsel, maar dat middel stuit op onoverkomelijke ontvankelijkheidsproblemen, omdat zijn situatie 
niet rechtstreeks door het bestreden decreet wordt geraakt, maar wel door beslissingen die het bestreden decreet 
uitvoeren, zoals het ministerieel besluit van 13 juni 2012 « houdende de vaststelling van het te gebruiken digitaal 
stemsysteem bij de lokale en provinciale verkiezingen en houdende de aanwijzing van de gemeenten die dat 
digitaal stemsysteem kunnen gebruiken », het ministerieel besluit van 28 september 2012 « houdende de 
vaststelling dat de digitale systemen en processen voor het kandidatenbeheer, voor de digitale stemming, voor 
het verwerken van de stemmen en voor de zetelberekening de integriteit van de gegevens en het geheim van de 
stemming waarborgen » en de beslissing van de gemeente Aalst om de digitale stemprocedure te gebruiken.  
 
 Het bestreden Digitaal Kiesdecreet maakt het digitaal stemmen mogelijk voor de lokale en provinciale 
verkiezingen. De decreetgever bepaalt evenwel niet zelf in welke gemeente digitaal wordt gestemd, maar geeft 
daartoe een machtiging aan de Vlaamse Regering en aan de gemeenten. Geen enkele gemeente wordt daartoe 
verplicht. Een eventuele ongelijkheid van behandeling tussen de verzoekende partij en de kiezers die wonen in 
een gemeente waar manueel wordt gestemd, vloeit derhalve niet voort uit het bestreden Digitaal Kiesdecreet, 
maar uit het voormelde ministerieel besluit van 13 juni 2012 en uit de beslissing van de gemeente Aalst om de 
digitale stemprocedure te gebruiken. 
 
 Daarnaast wordt in het bestreden Digitaal Kiesdecreet van 25 mei 2012 niet bepaald dat het digitale 
stemsysteem de integriteit van de gegevens en het geheim van de stemming waarborgt, doch wordt bepaald dat 
de Vlaamse Regering vaststelt dat het digitale stemsysteem het geheim van de stemming waarborgt. Die 
vaststelling door de Vlaamse Regering is gebeurd in het voormelde ministerieel besluit van 28 september 2012 
en niet in het bestreden decreet zelf. Indien zou blijken dat het digitale stemsysteem de integriteit van de 
gegevens en het geheim van de stemming niet zou waarborgen, dan is het de Vlaamse Regering die dat, in strijd 
met het bestreden decreet van 25 mei 2012, heeft laten gebeuren. 
 
 Ten slotte kan niet worden aanvaard dat het Grondwettelijk Hof bevoegd is om een ongrondwettige 
uitvoering van een wetskrachtige norm af te keuren. Indien zou blijken dat het bestreden Digitaal Kiesdecreet te 
weinig garanties zou bieden  voor een correcte uitvoering ervan, dan is dat de verantwoordelijkheid van de 
Vlaamse Regering, en niet van het Hof. 
 
 
 Ten gronde 
 
 A.3.  De verzoekende partij voert één middel aan, afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet, waarbij de verschillende grieven in drie categorieën kunnen worden opgedeeld.  
 
 A.4.1.  De eerste categorie heeft betrekking op de mogelijke ongelijkheid die zou zijn ontstaan tussen de 
situatie van kiezers die wonen in een gemeente waar digitaal wordt gestemd en die van kiezers die wonen in een 
gemeente waar manueel wordt gestemd. Volgens de verzoekende partij blijkt die schending uit de vermelding, in 
een aantal artikelen van het bestreden Digitaal Kiesdecreet van 25 mei 2012, van de zinsnede « in afwijking van 
artikel […] van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet » (decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie van de 
lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het 
Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn) (artikelen 7, 10, 13, 15, 16, 17, 21, 23 en 26 van het bestreden 
decreet). Het criterium van onderscheid is de woonplaats, omdat artikel 4, § 1, de Vlaamse Regering machtigt 
om de gemeenten aan te wijzen waar digitaal kan worden gestemd, zodat de kiezer daarin geen keuze heeft. 
Derhalve kunnen niet alle Vlaamse kiezers op dezelfde wijze stemmen. 
 
 Aangaande artikel 10, 1°, van het Digitaal Kiesdecreet van 25 mei 2012 merkt de verzoekende partij op dat 
slechts in één stemhokje per 180 kiezers wordt voorzien, zodat digitale kiezers veel langer zullen moeten 
wachten om hun stemplicht te kunnen vervullen. Bovendien is de kans reëel dat door technische problemen de 
digitale stemprocedure veel langer zal duren dan het stemmen met potlood en papier. 
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 Aangaande artikel 16, § 3, van het Digitaal Kiesdecreet van 25 mei 2012, voert de verzoekende partij aan 
dat iemand die digitaal stemt niet meer de mogelijkheid heeft het stemhokje te verlaten zonder te stemmen. 
Iemand die digitaal stemt, moet bij het verlaten van het stemhokje beschikken over een afgeprint stembiljet dat 
hij vervolgens moet inscannen vooraleer het door een bijzitter van een stembureau in de stembus wordt 
gedeponeerd. Hij heeft ook niet meer de mogelijkheid om ongeldig te stemmen; hij kan enkel nog blanco 
stemmen. 
 
 A.4.2.  De tweede categorie van grieven heeft betrekking op de vaststelling dat het digitaal stemmen aan de 
kiezers niet dezelfde waarborgen zou bieden als het manueel stemmen. 
 
 Aangaande artikel 4, § 2, van het bestreden Digitaal Kiesdecreet merkt de verzoekende partij op dat hij niet 
ervan overtuigd is dat het geheim van de stemming gewaarborgd is door de digitale stemprocedure.  
 
 Aangaande artikel 16, § 4, merkt de verzoekende partij op dat die bepaling discriminerend is voor mensen 
met een visuele handicap of analfabeten : er wordt van uitgegaan dat elke kiezer in staat is de instructies op het 
aanraakscherm te volgen, maar dat is in geen geval zo. De Vlaamse overheid heeft tevens geen gebruik gemaakt 
van de bestaande audiomodule, ten behoeve van de visueel gehandicapten. 
 
 Aangaande artikel 17 voert de verzoekende partij aan dat niets bewijst dat er geen stemgegevens worden 
opgeslagen op de chipkaarten en op de eigenlijke stemcomputers. Bovendien mag de kiezer bij een digitale 
stemprocedure niet meer zelf zijn stembiljet in de stembus deponeren. Het stembiljet moet met de bedrukte zijde 
naar binnen gevouwen, na het inscannen, aan de bijzitter worden gegeven, die het dan onmiddellijk in de 
stembus deponeert. Bij die procedure is de kans op schending van het geheim heel groot. Op het stembiljet staan 
de uitgebrachte stemmen in de vorm van een QR-code en in de vorm van een tekst, waarbij de kans dus heel 
reëel is dat andere kiezers of de bijzitter zien op wie de kiezer heeft gestemd. Bovendien gelooft de verzoekende 
partij niet dat de QR-code uniek is; bij hetzelfde stemgedrag zou de QR-code immers dezelfde moeten zijn; is 
dat niet het geval, dan betekent dat, per definitie, dat de QR-code meer gegevens dan alleen het stemgedrag 
inhoudt, en misschien dus ook identiteitsgegevens. Ook garandeert de mogelijkheid van een handscanner, die de 
burger toestaat om na het stemmen op de stemcomputer, zijn stem na te gaan, niet dat wat wordt weergegeven op 
de handscanner hetzelfde is als wat zal worden ingescand door de scanner op de stembus.  
 
 Er is, volgens de verzoekende partij, eveneens geen controle mogelijk door de kiezer om na te gaan of er 
geen vervalsing van de gegevens mogelijk is tijdens het opslaan en het verzenden van de kiesverrichtingen. De 
verzending van de gegevens gebeurt via het internet, waardoor de kans op « hacking » of manipulatie van de 
resultaten mogelijk is. 
 
 Tevens komt de geheimhouding van de stemming ernstig in het gedrang door gebruik te maken van 
aanraakschermen. De mogelijkheid bestaat, volgens de verzoekende partij, om de identiteit van een kiezer door 
middel van achtergelaten vingerafdrukken te linken aan zijn stemgedrag. Bovendien is het nooit uit te sluiten dat 
ongemerkt gebruik wordt gemaakt van de « touchloggers » die elke aanslag vastleggen.  
 
 Ook wordt door het bestreden Digitaal Kiesdecreet van 25 mei 2012 geen rekening gehouden met de 
hygiëne : de aanraakschermen van de stemcomputers zullen snel een heuse bron van besmetting vormen.  
 
 A.4.3.  De laatste categorie van grieven heeft, volgens de verzoekende partij, betrekking op de 
omstandigheid dat het bestreden Digitaal Kiesdecreet van 25 mei 2012 te weinig garanties zou bieden voor een 
correcte uitvoering ervan en er een onderscheid zou bestaan tussen het bestreden decreet en de onderrichtingen. 
 
 Immers, in de onderrichtingen wordt aanbevolen de gleuf van de stembus af te dekken, zodat de kiezer het 
stembiljet niet in de stembus kan deponeren zonder het eerst in te scannen. De verzoekende partij meent dat het 
beter was geweest de scanner los van de stembus te zetten, of dat het biljet automatisch in de stembus wordt 
opgeslorpt, na het scannen. 
 
 Daarnaast is in het bestreden Digitaal Kiesdecreet van 25 mei 2012 sprake van twee gegevensdragers, 
terwijl in de onderrichtingen sprake is van drie gegevensdragers. Er bestaat derhalve een duidelijke discrepantie 
tussen wat in het bestreden decreet wordt vermeld en wat in de praktijk gebeurt. 
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 A.5.1.  De Vlaamse Regering is van oordeel dat het door de verzoekende partij aangevoerde verschil in 
behandeling redelijk verantwoord is, rekening houdend met het doel en de gevolgen van de betwiste maatregel 
en met de aard van de ter zake geldende beginselen.  
 
 De toepassing van het digitaal stemmen in alle gemeenten in het Vlaamse Gewest was materieel 
onmogelijk. Dit was nochtans de bedoeling van de Vlaamse decreetgever, doch, om budgettaire redenen en 
redenen van efficiëntie, kon het Vlaamse Gewest dit niet eenzijdig beslissen en invoeren. De door de Vlaamse 
Regering gehanteerde volgorde van voorkeur, die niet door de verzoekende partij wordt betwist, is objectief en 
pertinent; om een meer betrouwbare telling te garanderen, heeft de Vlaamse Regering geoordeeld om, naast de 
gemeenten die reeds digitaal stemden, de gemeenten met het grootste aantal inwoners digitaal te laten stemmen, 
zodat er voor de telling van de papieren stembiljetten zo weinig mogelijk foutmarge zou zijn. Bovendien biedt 
het digitaal stemmen aanzienlijke voordelen ten opzichte van het manueel stemmen, zijnde het gebruik van 
moderne technologieën bij het verkiezingsproces, een snellere en betrouwbare telling, geen ongemakken bij het 
hanteren van grote stembiljetten en de onmogelijkheid tot het uitbrengen van een ongeldige stem. De keuze voor 
een partiële invoering van de digitale stemprocedure is aldus redelijk verantwoord en houdt, volgens de Vlaamse 
Regering, geenszins een discriminatie in. 
 
 De Vlaamse Regering bevestigt dat er bij de digitale stemming minder stemhokjes zijn dan bij de manuele 
stemming. Dat onderscheid betekent evenwel niet dat het digitaal stemmen zou leiden tot een langere 
stemprocedure en/of wachttijd dan bij het manueel stemmen. Immers, bij het digitaal stemmen is het stembureau 
twee uur langer geopend, waardoor de kiezer bij digitaal stemmen beschikt over twee minuten en twintig 
seconden om te stemmen, terwijl de kiezer die manueel stemt slechts over twee minuten beschikt. Daarenboven 
is, volgens de Vlaamse Regering, bij het proefproject vastgesteld dat de stemverrichtingen bij het digitaal 
stemmen vlotter verlopen en gemiddeld slechts zestig seconden in beslag nemen. Wat de technische 
moeilijkheden betreft, merkt de Vlaamse Regering op dat de Vlaamse decreetgever alle nodige maatregelen heeft 
genomen om die te vermijden, dan wel in een procedure heeft voorzien die toestaat die problemen zo snel 
mogelijk op te lossen. Ten slotte zijn er in de digitale stembureaus vijf bijzitters in plaats van vier, zodat die 
extra bijzitter de mensen zou kunnen bijstaan bij het scannen van de stem en het stembiljet in de stembus zou 
kunnen deponeren. De beweerde langere stem- en/of wachttijd is derhalve geenszins bewezen. 
 
 Aangaande de onmogelijkheid om ongeldig te stemmen, merkt de Vlaamse Regering op dat een telling van 
stemmen vereist dat er stemmen zijn die kunnen worden geteld. De Vlaamse decreetgever kon redelijkerwijze 
oordelen dat de kiezer de nodige handelingen moet verrichten om een stembiljet te creëren, zodat een telling van 
stemmen mogelijk is. Bovendien blijft de mogelijkheid voor de kiezer om blanco te stemmen onverkort gelden. 
Daarnaast kan niet worden aanvaard dat de bewuste beleidskeuze van de decreetgever om ongeldige stemmen 
onmogelijk te maken, kan worden beschouwd als een manifeste vergissing of kennelijk onredelijk is, aangezien 
die beleidskeuze behoort tot de discretionaire bevoegdheid van de Vlaamse decreetgever. 
 
 Wat de mogelijkheid betreft voor de digitale kiezer om zelf zijn stembiljet in de stembus te deponeren, 
voert de Vlaamse Regering aan dat de decreetgever daarvan was afgestapt omdat het voor de correcte werking 
van de digitale stemprocedure noodzakelijk was te vermijden dat de kiezer zijn stembiljet in de stembus zou 
deponeren, zonder eerst dat stembiljet te hebben ingescand. Daarnaast heeft de decreetgever willen voorkomen 
dat de kiezer zijn stembiljet na het scannen zichtbaar zou maken, waarbij tevens moet worden opgemerkt dat de 
bijzitter die het stembiljet in de stembus deponeert, vooraf de eed heeft afgelegd waarbij hij zweert het geheim 
van de stemming te zullen bewaren. Bovendien is het het inscannen van het stembiljet dat de stem genereert; het 
deponeren van het stembiljet in de stembus is slechts een aanvullende kiesverrichting, om de controle achteraf 
mogelijk te maken, indien er een fout zou gebeurd zijn bij het verwerken van de stemmen. 
 
 A.5.2.  Wat de tweede categorie van grieven betreft, voert de Vlaamse Regering aan dat in het bestreden 
Digitaal Kiesdecreet van 25 mei 2012 niet rechtstreeks en als zodanig wordt bepaald dat het gebruikte digitale 
kiessysteem het geheim van de stemming waarborgt; er wordt in artikel 4, § 2, wel bepaald dat de Vlaamse 
Regering moet vaststellen dat het digitale stemsysteem het geheim van de stemming waarborgt. Daarnaast legt 
het decreet voorwaarden op aan het stemsysteem die door het consortium van zeven universiteiten werden 
aanbevolen en waarvan de naleving de integriteit van de gegevens en het geheim van de stemming moet 
waarborgen. 
 
 Wat de grief aangaande de mensen met een visuele handicap en de analfabeten betreft, doet de Vlaamse 
Regering opmerken dat artikel 138, § 2, van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet bepaalt dat mensen met een 
lichamelijke beperking zich mogen laten bijstaan door een persoon naar eigen keuze. Bovendien kan, 
overeenkomstig artikel 20 van het Digitaal Kiesdecreet van 25 mei 2012, bijstand aan de voorzitter van het 
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stembureau worden gevraagd. Die aanvullende bijstandsmogelijkheid biedt aldus een extra waarborg aan de 
kiezer die digitaal stemt. De niet-bevestiging van zijn stem door de kiezer, heeft tot gevolg dat er geen stembiljet 
wordt afgedrukt, waardoor de kiezer zal beseffen dat hij nog een volgende stap moet ondernemen, dan wel 
zonder stembiljet het kieshokje zal verlaten. Op dat ogenblik kan de voorzitter of de bijzitter hem bijstaan in de 
stemprocedure. 
 
 Wat de opmerking van de verzoekende partij betreft, dat hij niet gelooft dat er geen stemgegevens worden 
opgeslagen op de chipkaart of op de stemcomputer, merkt de Vlaamse Regering opnieuw op dat die mogelijke 
ongrondwettigheid niet voortvloeit uit het bestreden Digitaal Kiesdecreet, maar uit de mogelijke onwettigheid 
van het voormelde ministerieel besluit van 28 september 2012. Bovendien dient te worden verwezen naar 
artikel 2268 van het Burgerlijk Wetboek, dat een algemene gelding heeft en dat bepaalt dat de goede trouw 
steeds wordt vermoed, en dat hij die zich op kwade trouw beroept die moet bewijzen. 
 
 Aangaande de mogelijke schending van het geheim van de stemming, door het feit dat een bijzitter het 
stembiljet in de stembus moet deponeren, voert de Vlaamse Regering aan dat het geheim van de stemming onder 
meer en in de eerste plaats een opdracht aan de kiezer is, die zijn loyale medewerking moet verlenen opdat dat 
geheim niet wordt prijsgegeven. De kiezer dient de aan hem gegeven instructies te volgen, zo niet ligt de 
verantwoordelijkheid voor de eventuele schending van de geheimhouding van zijn eigen stem bij hemzelf. 
Bovendien heeft een kiezer, wanneer hij ongewild het geheim van de stemming heeft geschonden, de 
mogelijkheid om opnieuw te stemmen. In laatste instantie toont de Vlaamse Regering aan dat er nog twee 
bijkomende maatregelen zijn die ervoor zorgen dat een schending van het geheim heel moeilijk is : ten eerste 
wordt op de scanner van de stembus een kap gemonteerd zodat alleen wie recht ervoor staat, het stembiljet kan 
zien, ten tweede is het lettertype waarin de stem op het stembiljet vermeld staat zodanig klein dat het alleen op 
zeer korte afstand kan worden gelezen. 
 
 Aangaande de opmerking van de verzoekende partij dat hij moeilijk kan geloven dat de QR-code uniek is, 
merkt de Vlaamse Regering op dat het bestreden decreet niets vermeldt over de QR-codes, doch vereist dat de 
Vlaamse Regering alleen die digitale stemprocedure laat gebruiken die de integriteit van de gegevens en het 
geheim van de stemming waarborgt. 
 
 De grief betreffende de handscanner, dient op eenzelfde manier te worden weerlegd, aangezien dit niet leidt 
tot een ongrondwettigheid van het bestreden Digitaal Kiesdecreet, maar eventueel wel tot een onwettigheid van 
het ministerieel besluit van 28 september 2012. 
 
 Aangaande de opmerking betreffende de audiomodule, merkt de Vlaamse Regering op dat het niet evident 
is om de audiomodule toe te passen en zo tevens het geheim van de stemming te waarborgen. Bovendien was de 
toepassing ervan in de praktijk niet haalbaar, gelet op de grote hoeveelheid lijsten en de enorme hoeveelheid 
namen die op enkele dagen tijd dienden te worden ingesproken. 
 
 De opmerking van de verzoekende partij dat er geen controle door de kiezer mogelijk is op de eventuele 
vervalsing van de gegevens tijdens het opslaan en het verzenden van de kiesverrichtingen, en dat er gevaar is 
voor « hacking » en manipulatie, is tevens niet relevant. De omstandigheid dat de kiezer hierop geen controle 
kan uitoefenen, betekent immers niet dat er geen controle wordt uitgeoefend. Bovendien is een controle op de 
betrouwbaarheid van de digitale stemprocedure door elke hierin beslagen kiezer wel mogelijk, aangezien de 
broncode van de stemsoftware na de verkiezingen wordt bekendgemaakt. Daarnaast merkt de Vlaamse Regering 
op dat een controle door de burger bij de manuele stemming eveneens niet mogelijk is. 
 
 A.5.3.  Wat de laatste categorie van grieven betreft, voert de Vlaamse Regering aan een correcte uitvoering 
van het bestreden decreet van 25 mei 2012 een verantwoordelijkheid is van de Vlaamse Regering, waarop, door 
de Vlaamse parlementsleden, politieke controle en door de burger, via de gerechtelijke weg, jurisdictionele 
controle kan worden uitgeoefend. In het bestreden decreet wordt wel in bijkomende garanties voorzien, met 
name de mogelijkheid voor het Vlaams Parlement om een college van deskundigen aan te wijzen dat toeziet op 
het gebruik, de goede werking en de integriteit van de digitale processen in verband met de kandidaten, de 
stemming en de zetelverdeling, alsook op de procedures voor de aanmaak, de verspreiding en het gebruik van 
apparatuur, de software en de digitale gegevensdragers. 
 
 De Vlaamse Regering voert tevens aan dat, los van het feit dat elke vermeende tegenstrijdigheid tussen de 
onderrichtingen en het bestreden Digitaal Kiesdecreet niet tot de ongrondwettigheid van het decreet kan leiden, 
maar alleen tot de onwettigheid van de onderrichtingen, zij niet inziet op welke wijze de aanbeveling uit 
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onderrichting om de gleuf van de stembus af te dekken, teneinde te vermijden dat de kiezer zonder zijn stem in te 
scannen het stembiljet in de stembus deponeert, strijdig is met het bestreden decreet. 
 
 In laatste instantie merkt de Vlaamse Regering op dat de drie - in de onderrichtingen 
beschreven - gegevensdragers dienen voor het opstarten van het digitale stemsysteem en voor de digitale opslag 
van de stemmen. Een en ander heeft te maken met het feit dat de resultaten die op de in het bestreden decreet 
vermelde zwarte USB-sticks staan, moeten worden gekopieerd naar de witte USB-stick, daar de zwarte sticks 
Linux-geformatteerd zijn en niet op een Windowscomputer kunnen worden ingelezen. Omdat het 
computersysteem in het hoofdbureau Windows is, moest er dus een kopie gemaakt worden op een 
Windows-geformatteerde stick. Het geëncrypteerde resultaatbestand is evenwel zodanig beveiligd dat bij 
decryptie in het hoofdbureau alleen het in het bedoelde stembureau gegenereerde bestand via de private sleutel 
van het hoofdbureau kan worden gedecrypteerd. Bovendien kan via de « hashcode » van de digitale 
handtekening worden nagegaan of in het bestand één byte werd gewijzigd of verplaatst. In dat geval kan het 
bestand niet worden opgeladen. De Vlaamse Regering ziet derhalve niet in hoe een extra USB-stick strijdig kan 
zijn met het bestreden Digitaal Kiesdecreet. 
 
 A.5.4.  Wat de specifieke bedenkingen van de verzoekende partij betreft, voert de Vlaamse Regering aan 
dat die niet rechtstreeks betrekking hebben op artikelen van de Grondwet, zodat die bedenkingen als 
onontvankelijk moeten worden afgewezen. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van het bestreden decreet 

 

 B.1.  De verzoekende partij vordert de vernietiging van het decreet van het Vlaamse 

Gewest van 25 mei 2012 houdende de organisatie van de digitale stemming bij de lokale en 

provinciale verkiezingen. 

 

 Het bestreden decreet bepaalt : 

 

 « HOOFDSTUK 1. -  Inleidende bepalingen 
 
 Artikel 1.  Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. 
 
 Art. 2.  In dit decreet wordt verstaan onder Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet : het 
Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011. 
 
 Art. 3.  Dit decreet is van toepassing op de organisatie van de verkiezingen, vermeld in 
artikel 3 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, in de gemeenten en stadsdistricten waar 
gestemd wordt met gebruik van een digitaal stemsysteem, met uitzondering van artikel 4, § 2, 
artikel 8, 9, § 1, artikelen 25 en 27, die van toepassing zijn op de organisatie van de 
verkiezingen in het hele Vlaamse Gewest. 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012052502%2FN&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2012052502&table_name=WET&nm=2012203157&la=N&ddfm=05&chercher=t&dt=DECREET+VLAAMSE+RAAD&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27DECREET%27%2526+%27VLAAMSE%27%2526+%27RAAD%27+and+dd+between+date%272012-05-25%27+and+date%272012-05-25%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2012&dddj=25&dddm=05&ddfj=25&imgcn.x=41&imgcn.y=11#Art.2
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012052502%2FN&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2012052502&table_name=WET&nm=2012203157&la=N&ddfm=05&chercher=t&dt=DECREET+VLAAMSE+RAAD&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27DECREET%27%2526+%27VLAAMSE%27%2526+%27RAAD%27+and+dd+between+date%272012-05-25%27+and+date%272012-05-25%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2012&dddj=25&dddm=05&ddfj=25&imgcn.x=41&imgcn.y=11#Art.1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012052502%2FN&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2012052502&table_name=WET&nm=2012203157&la=N&ddfm=05&chercher=t&dt=DECREET+VLAAMSE+RAAD&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27DECREET%27%2526+%27VLAAMSE%27%2526+%27RAAD%27+and+dd+between+date%272012-05-25%27+and+date%272012-05-25%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2012&dddj=25&dddm=05&ddfj=25&imgcn.x=41&imgcn.y=11#Art.3
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012052502%2FN&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2012052502&table_name=WET&nm=2012203157&la=N&ddfm=05&chercher=t&dt=DECREET+VLAAMSE+RAAD&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27DECREET%27%2526+%27VLAAMSE%27%2526+%27RAAD%27+and+dd+between+date%272012-05-25%27+and+date%272012-05-25%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2012&dddj=25&dddm=05&ddfj=25&imgcn.x=41&imgcn.y=11#Art.2
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012052502%2FN&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2012052502&table_name=WET&nm=2012203157&la=N&ddfm=05&chercher=t&dt=DECREET+VLAAMSE+RAAD&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27DECREET%27%2526+%27VLAAMSE%27%2526+%27RAAD%27+and+dd+between+date%272012-05-25%27+and+date%272012-05-25%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2012&dddj=25&dddm=05&ddfj=25&imgcn.x=41&imgcn.y=11#Art.4
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 Art. 4. § 1.  Het is niet toegelaten bij de lokale en provinciale verkiezingen een ander 
digitaal stemsysteem te gebruiken dan het digitale stemsysteem dat vastgesteld is door de 
Vlaamse Regering. 
 
 De Vlaamse Regering wijst de gemeenten aan die van het digitale stemsysteem, vermeld 
in het eerste lid, kunnen gebruikmaken bij de organisatie van de verkiezing van de organen, 
vermeld in artikel 3 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet. 

 
 § 2.  De Vlaamse Regering stelt de software ter beschikking van de stembureaus die 
gebruikmaken van het digitale stemsysteem, de gemeentelijke hoofdbureaus, de 
stadsdistrictshoofdbureaus, de provinciedistrictshoofdbureaus en de provinciale hoofdbureaus. 
 
 De Vlaamse Regering stelt vast dat de digitale systemen en processen voor het 
kandidatenbeheer, voor de digitale stemming, voor het verwerken van de stemmen en voor de 
zetelberekening de integriteit van de gegevens en het geheim van de stemming waarborgen. 
Ze wint daarvoor het advies in van het orgaan dat ze erkend heeft. 
 
 § 3.  De Vlaamse Regering maakt in de week volgend op de dag van de verkiezingen de 
broncode van de stemsoftware bekend. 
 
 Art. 5.  Dit decreet wordt aangehaald als : het Digitaal Kiesdecreet van 25 mei 2012. 
 
 HOOFDSTUK 2. -  Voor de verkiezingsdag 
 
 Art. 6.  De kiezers vormen één stemafdeling als er niet meer dan 900 kiezers zijn. Als er 
meer kiezers zijn, worden ze door het college van burgemeester en schepenen ingedeeld in 
stemafdelingen van ten minste 150 en ten hoogste 900 kiezers. 
 
 De Vlaamse Regering kan beslissen af te wijken van de bepalingen in het eerste lid. 
 
 Art. 7.  In afwijking van artikel 48 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet bestaan de 
stembureaus uit de voorzitter, vijf bijzitters, vijf plaatsvervangende bijzitters en een secretaris. 
De Vlaamse Regering kan beslissen daarvan af te wijken. 
 
 Art. 8.  Het gemeentebestuur en het stadsdistrictsbestuur voorzien respectievelijk de 
gemeentelijke hoofdbureaus en de stadsdistrictshoofdbureaus van de apparatuur voor het 
kandidatenbeheer en het resultatenbeheer. Het provinciebestuur voorziet de 
provinciedistrictshoofdbureaus en de provinciale hoofdbureaus van die apparatuur. De 
Vlaamse Regering stelt de software daarvoor ter beschikking. 
 
 Art. 9. § 1.  Met behoud van de toepassing van artikel 98 van het Lokaal en Provinciaal 
Kiesdecreet en zodra de kandidatenlijsten definitief zijn afgesloten of, in geval van beroep, 
zodra de hoofdbureaus hebben kennisgenomen van de beslissing van het hof van beroep, 
sturen de voorzitters van het gemeentelijk hoofdbureau, het stadsdistrictshoofdbureau en het 
provinciedistrictshoofdbureau die lijsten en het nummer dat eraan toegekend is, naar de 
Vlaamse Regering. 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012052502%2FN&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2012052502&table_name=WET&nm=2012203157&la=N&ddfm=05&chercher=t&dt=DECREET+VLAAMSE+RAAD&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27DECREET%27%2526+%27VLAAMSE%27%2526+%27RAAD%27+and+dd+between+date%272012-05-25%27+and+date%272012-05-25%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2012&dddj=25&dddm=05&ddfj=25&imgcn.x=41&imgcn.y=11#Art.3
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012052502%2FN&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2012052502&table_name=WET&nm=2012203157&la=N&ddfm=05&chercher=t&dt=DECREET+VLAAMSE+RAAD&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27DECREET%27%2526+%27VLAAMSE%27%2526+%27RAAD%27+and+dd+between+date%272012-05-25%27+and+date%272012-05-25%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2012&dddj=25&dddm=05&ddfj=25&imgcn.x=41&imgcn.y=11#Art.5
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012052502%2FN&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2012052502&table_name=WET&nm=2012203157&la=N&ddfm=05&chercher=t&dt=DECREET+VLAAMSE+RAAD&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27DECREET%27%2526+%27VLAAMSE%27%2526+%27RAAD%27+and+dd+between+date%272012-05-25%27+and+date%272012-05-25%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2012&dddj=25&dddm=05&ddfj=25&imgcn.x=41&imgcn.y=11#Art.4
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012052502%2FN&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2012052502&table_name=WET&nm=2012203157&la=N&ddfm=05&chercher=t&dt=DECREET+VLAAMSE+RAAD&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27DECREET%27%2526+%27VLAAMSE%27%2526+%27RAAD%27+and+dd+between+date%272012-05-25%27+and+date%272012-05-25%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2012&dddj=25&dddm=05&ddfj=25&imgcn.x=41&imgcn.y=11#LNK0002
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012052502%2FN&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2012052502&table_name=WET&nm=2012203157&la=N&ddfm=05&chercher=t&dt=DECREET+VLAAMSE+RAAD&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27DECREET%27%2526+%27VLAAMSE%27%2526+%27RAAD%27+and+dd+between+date%272012-05-25%27+and+date%272012-05-25%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2012&dddj=25&dddm=05&ddfj=25&imgcn.x=41&imgcn.y=11#LNKR0002
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012052502%2FN&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2012052502&table_name=WET&nm=2012203157&la=N&ddfm=05&chercher=t&dt=DECREET+VLAAMSE+RAAD&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27DECREET%27%2526+%27VLAAMSE%27%2526+%27RAAD%27+and+dd+between+date%272012-05-25%27+and+date%272012-05-25%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2012&dddj=25&dddm=05&ddfj=25&imgcn.x=41&imgcn.y=11#Art.5
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012052502%2FN&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2012052502&table_name=WET&nm=2012203157&la=N&ddfm=05&chercher=t&dt=DECREET+VLAAMSE+RAAD&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27DECREET%27%2526+%27VLAAMSE%27%2526+%27RAAD%27+and+dd+between+date%272012-05-25%27+and+date%272012-05-25%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2012&dddj=25&dddm=05&ddfj=25&imgcn.x=41&imgcn.y=11#Art.7
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012052502%2FN&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2012052502&table_name=WET&nm=2012203157&la=N&ddfm=05&chercher=t&dt=DECREET+VLAAMSE+RAAD&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27DECREET%27%2526+%27VLAAMSE%27%2526+%27RAAD%27+and+dd+between+date%272012-05-25%27+and+date%272012-05-25%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2012&dddj=25&dddm=05&ddfj=25&imgcn.x=41&imgcn.y=11#Art.6
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012052502%2FN&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2012052502&table_name=WET&nm=2012203157&la=N&ddfm=05&chercher=t&dt=DECREET+VLAAMSE+RAAD&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27DECREET%27%2526+%27VLAAMSE%27%2526+%27RAAD%27+and+dd+between+date%272012-05-25%27+and+date%272012-05-25%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2012&dddj=25&dddm=05&ddfj=25&imgcn.x=41&imgcn.y=11#Art.8
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012052502%2FN&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2012052502&table_name=WET&nm=2012203157&la=N&ddfm=05&chercher=t&dt=DECREET+VLAAMSE+RAAD&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27DECREET%27%2526+%27VLAAMSE%27%2526+%27RAAD%27+and+dd+between+date%272012-05-25%27+and+date%272012-05-25%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2012&dddj=25&dddm=05&ddfj=25&imgcn.x=41&imgcn.y=11#Art.7
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012052502%2FN&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2012052502&table_name=WET&nm=2012203157&la=N&ddfm=05&chercher=t&dt=DECREET+VLAAMSE+RAAD&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27DECREET%27%2526+%27VLAAMSE%27%2526+%27RAAD%27+and+dd+between+date%272012-05-25%27+and+date%272012-05-25%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2012&dddj=25&dddm=05&ddfj=25&imgcn.x=41&imgcn.y=11#Art.9
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012052502%2FN&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2012052502&table_name=WET&nm=2012203157&la=N&ddfm=05&chercher=t&dt=DECREET+VLAAMSE+RAAD&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27DECREET%27%2526+%27VLAAMSE%27%2526+%27RAAD%27+and+dd+between+date%272012-05-25%27+and+date%272012-05-25%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2012&dddj=25&dddm=05&ddfj=25&imgcn.x=41&imgcn.y=11#Art.8
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012052502%2FN&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2012052502&table_name=WET&nm=2012203157&la=N&ddfm=05&chercher=t&dt=DECREET+VLAAMSE+RAAD&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27DECREET%27%2526+%27VLAAMSE%27%2526+%27RAAD%27+and+dd+between+date%272012-05-25%27+and+date%272012-05-25%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2012&dddj=25&dddm=05&ddfj=25&imgcn.x=41&imgcn.y=11#Art.10
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 De gegevens, vermeld in het eerste lid, worden op digitale wijze en ondertekend 
verstuurd met de verkiezingssoftware, vermeld in artikel 4, § 2. 
 
 § 2.  De Vlaamse Regering legt de afdrukken waarop de volgnummers en de lijstnamen 
van de voorgedragen lijsten voorkomen, en de afdrukken waarop de namen van de kandidaten 
voorkomen, zoals ze op het beeldscherm van de stemcomputers zullen verschijnen, ter 
goedkeuring voor aan de voorzitters van de hoofdbureaus, vermeld in paragraaf 1. Elke 
voorzitter brengt, indien nodig, de verbeteringen aan op de documenten, valideert de 
documenten door ze te ondertekenen en stuurt de gevalideerde documenten terug naar de 
Vlaamse Regering. 
 
 § 3.  De Vlaamse Regering zorgt ervoor dat, uiterlijk de derde dag vóór de dag van de 
verkiezingen, de gegevensdragers met de software en met de kandidatenlijsten in verzegelde 
enveloppe, tegen ontvangstbewijs, overhandigd worden aan de voorzitters van de 
gemeentelijke hoofdbureaus of, in voorkomend geval, de stadsdistrictshoofdbureaus. 
 
 Per stembureau worden de nodige veiligheidselementen voor het gebruik van de 
gegevensdragers in een aparte verzegelde enveloppe, tegen ontvangstbewijs, overhandigd aan 
de voorzitters van de hoofdbureaus, vermeld in het eerste lid. 
 
 Op zijn vroegst de dag vóór de dag van de verkiezingen overhandigt de voorzitter van het 
gemeentelijk hoofdbureau of, in voorkomend geval, van het stadsdistrictshoofdbureau aan 
elke voorzitter van het stembureau, tegen ontvangstbewijs, de enveloppen, vermeld in het 
eerste en tweede lid, die voor hem bestemd zijn. 
 
 Art. 10.  Het digitale stemsysteem omvat per stembureau : 
 
 1°  in afwijking van artikel 124 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, één digitale 
stembus met een scanner; 
 
 2°  een of meer stemcomputers met geïntegreerd aanraakscherm en geïntegreerde printer; 
 
 3°  een computer voor de voorzitter met een schrijfeenheid voor chipkaarten en een 
printer; 
 
 4°  een handscanner voor de visualisatie van de barcode door de kiezer; 
 
 5°  chipkaarten. 
 
 Elk stemhokje van het stemlokaal is uitgerust met een stemcomputer. In elk stembureau 
is één stemhokje uitgerust met een stemcomputer met een handscanner. 
 
 De Vlaamse Regering bepaalt de regels volgens dewelke de kandidaten van een 
kandidatenlijst op het beeldscherm van de stemcomputer worden getoond. 
 
 In afwijking van artikel 123, § 2, van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet is er ten 
minste één stemhokje per honderdtachtig kiezers. De Vlaamse Regering kan beslissen 
daarvan af te wijken. 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012052502%2FN&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2012052502&table_name=WET&nm=2012203157&la=N&ddfm=05&chercher=t&dt=DECREET+VLAAMSE+RAAD&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27DECREET%27%2526+%27VLAAMSE%27%2526+%27RAAD%27+and+dd+between+date%272012-05-25%27+and+date%272012-05-25%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2012&dddj=25&dddm=05&ddfj=25&imgcn.x=41&imgcn.y=11#Art.9
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012052502%2FN&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2012052502&table_name=WET&nm=2012203157&la=N&ddfm=05&chercher=t&dt=DECREET+VLAAMSE+RAAD&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27DECREET%27%2526+%27VLAAMSE%27%2526+%27RAAD%27+and+dd+between+date%272012-05-25%27+and+date%272012-05-25%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2012&dddj=25&dddm=05&ddfj=25&imgcn.x=41&imgcn.y=11#Art.11
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 In elk stemlokaal worden alle kandidatenlijsten voor elk van de verkiezingen opgehangen 
op een daarvoor bestemd bord. Die lijsten worden ook opgehangen in elk stemhokje. 
 
 Met behoud van de toepassing van artikel 125 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet 
wordt een exemplaar van dit decreet in het stemlokaal ter inzage gelegd. 
 
 Art. 11. § 1.  Het gemeentebestuur zorgt voor het onderhoud en de bewaring van de 
apparatuur. Het beheert die goederen als een goede huisvader. Het laat alle apparatuur die 
buiten gebruik is, zo spoedig mogelijk herstellen of vervangen. De kosten daarvan zijn ten 
laste van de gemeente. De gemeente sluit daarvoor een onderhoudscontract. 
 
 De kosten voor technische bijstand op de dag van de lokale en provinciale verkiezingen 
zijn ten laste van de Vlaamse overheid. 

 
 § 2.  De verkiezingssoftware, de veiligheidselementen en de gegevensdragers worden 
voor de lokale en provinciale verkiezingen kosteloos verstrekt door de Vlaamse overheid. 

 
 § 3.  De gemeenten mogen de stemapparatuur die eigendom is van de Vlaamse overheid, 
kosteloos gebruiken voor verkiezingen georganiseerd door de federale overheid. 
 
 Art. 12. § 1.  Het Vlaams Parlement kan een college van deskundigen aanwijzen dat 
bestaat uit ten minste twee effectieve en twee plaatsvervangende deskundigen. 

 
 § 2.  Tijdens de verkiezingen zien de deskundigen toe op het gebruik, de goede werking 
en de integriteit van de digitale processen in verband met de kandidaten, de stemming en de 
zetelverdeling, alsook op de procedures voor de aanmaak, de verspreiding en het gebruik van 
de apparatuur, de software en de digitale gegevensdragers. De deskundigen ontvangen van de 
Vlaamse Regering het materiaal, alsook alle gegevens, inlichtingen en informatie die nodig 
zijn om die opdracht uit te voeren. 
 
 Ze verrichten de controle vóór de verkiezingsdag, op de verkiezingsdag zelf en na de 
verkiezingsdag tot de indiening van het verslag, vermeld in paragraaf 3. 
 
 § 3.  Uiterlijk tien dagen na de dag van de verkiezingen bezorgen ze een verslag aan de 
Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement. Hun verslag kan aanbevelingen bevatten in 
verband met de apparatuur en de software die zijn gebruikt en de procedures die zijn 
toegepast. 
 
 § 4.  De deskundigen zijn tot geheimhouding verplicht. Elke schending van de 
geheimhoudingsplicht, buiten het geval van oproeping om in rechte of voor een parlementaire 
onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet verplicht die 
geheimen bekend te maken, wordt bestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes 
maanden en met een geldboete van honderd euro tot vijfhonderd euro. 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012052502%2FN&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2012052502&table_name=WET&nm=2012203157&la=N&ddfm=05&chercher=t&dt=DECREET+VLAAMSE+RAAD&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27DECREET%27%2526+%27VLAAMSE%27%2526+%27RAAD%27+and+dd+between+date%272012-05-25%27+and+date%272012-05-25%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2012&dddj=25&dddm=05&ddfj=25&imgcn.x=41&imgcn.y=11#Art.10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012052502%2FN&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2012052502&table_name=WET&nm=2012203157&la=N&ddfm=05&chercher=t&dt=DECREET+VLAAMSE+RAAD&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27DECREET%27%2526+%27VLAAMSE%27%2526+%27RAAD%27+and+dd+between+date%272012-05-25%27+and+date%272012-05-25%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2012&dddj=25&dddm=05&ddfj=25&imgcn.x=41&imgcn.y=11#Art.12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012052502%2FN&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2012052502&table_name=WET&nm=2012203157&la=N&ddfm=05&chercher=t&dt=DECREET+VLAAMSE+RAAD&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27DECREET%27%2526+%27VLAAMSE%27%2526+%27RAAD%27+and+dd+between+date%272012-05-25%27+and+date%272012-05-25%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2012&dddj=25&dddm=05&ddfj=25&imgcn.x=41&imgcn.y=11#Art.11
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012052502%2FN&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2012052502&table_name=WET&nm=2012203157&la=N&ddfm=05&chercher=t&dt=DECREET+VLAAMSE+RAAD&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27DECREET%27%2526+%27VLAAMSE%27%2526+%27RAAD%27+and+dd+between+date%272012-05-25%27+and+date%272012-05-25%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2012&dddj=25&dddm=05&ddfj=25&imgcn.x=41&imgcn.y=11#LNK0003
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 HOOFDSTUK 3. -  Op de verkiezingsdag 
 
 Afdeling 1. -  Voor en tijdens de stemming 
 
 Art. 13.  In afwijking van artikel 126, eerste lid, van het Lokaal en Provinciaal 
Kiesdecreet installeert de voorzitter het stembureau uiterlijk om zeven uur. 
 
 Art. 14.  In aanwezigheid van de leden van het stembureau gaat de voorzitter vóór de 
opening van het stembureau na of de teller van de uitgebrachte stemmen op nul staat en of de 
stembus leeg is, en hij verzegelt de stembus. Bij wijze van test brengen de voorzitter en 
eventueel een of meerdere leden van het stembureau stemmen uit die enkel dienen om na te 
gaan of de apparatuur correct functioneert. De afgedrukte stembiljetten met de aldus 
uitgebrachte stemmen worden niet in de stembus gedeponeerd. 
 
 Art. 15.  In afwijking van artikel 134, eerste lid, van het Lokaal en Provinciaal 
Kiesdecreet worden de kiezers tot de stemming toegelaten van acht tot vijftien uur. 
 
 Art. 16. § 1.  In afwijking van artikel 138, § 1, eerste lid, van het Lokaal en Provinciaal 
Kiesdecreet ontvangt de kiezer van de voorzitter van het stembureau of van een aangewezen 
bijzitter een chipkaart die de voorzitter of de bijzitter vooraf geïnitieerd heeft en die toelaat 
eenmaal te stemmen per verkiezing waarvoor de kiezer opgeroepen is. 
 
 § 2.  Om zijn stem uit te brengen, steekt de kiezer eerst de chipkaart in de stemcomputer. 
 
 Als verschillende verkiezingen tegelijk plaatsvinden, verschijnen ze in de volgende 
volgorde op de stemcomputer : 
 
 1°  de verkiezing van de gemeenteraad; 
 
 2°  in voorkomend geval : de verkiezing van de stadsdistrictsraad of de raad voor 
maatschappelijk welzijn; 
 
 3°  de verkiezing van de provincieraad. 
 
 Als de kiezer, krachtens de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, 
gecoördineerd op 18 juli 1966, de taal van de stemverrichtingen kan kiezen, wordt hij eerst 
verzocht die keuze te maken. Die keuze is, na bevestiging ervan, definitief voor alle 
stemverrichtingen. 
 
 § 3.  Voor elke verkiezing verschijnen het volgnummer en de lijstnaam van alle 
kandidatenlijsten op het scherm. 
 
 De kiezer wijst op het aanraakscherm de lijst van zijn keuze aan of stemt blanco. 
 
 Nadat de kiezer een lijst heeft aangeduid, verschijnen voor die lijst het volgnummer, de 
naam en één voornaam of de roepnaam van de kandidaten op het beeldscherm. 
 
 De kiezer brengt zijn stem uit door het aanraakscherm aan te raken : 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012052502%2FN&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2012052502&table_name=WET&nm=2012203157&la=N&ddfm=05&chercher=t&dt=DECREET+VLAAMSE+RAAD&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27DECREET%27%2526+%27VLAAMSE%27%2526+%27RAAD%27+and+dd+between+date%272012-05-25%27+and+date%272012-05-25%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2012&dddj=25&dddm=05&ddfj=25&imgcn.x=41&imgcn.y=11#LNKR0003
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012052502%2FN&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2012052502&table_name=WET&nm=2012203157&la=N&ddfm=05&chercher=t&dt=DECREET+VLAAMSE+RAAD&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27DECREET%27%2526+%27VLAAMSE%27%2526+%27RAAD%27+and+dd+between+date%272012-05-25%27+and+date%272012-05-25%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2012&dddj=25&dddm=05&ddfj=25&imgcn.x=41&imgcn.y=11#LNKR0004
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012052502%2FN&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2012052502&table_name=WET&nm=2012203157&la=N&ddfm=05&chercher=t&dt=DECREET+VLAAMSE+RAAD&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27DECREET%27%2526+%27VLAAMSE%27%2526+%27RAAD%27+and+dd+between+date%272012-05-25%27+and+date%272012-05-25%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2012&dddj=25&dddm=05&ddfj=25&imgcn.x=41&imgcn.y=11#Art.12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012052502%2FN&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2012052502&table_name=WET&nm=2012203157&la=N&ddfm=05&chercher=t&dt=DECREET+VLAAMSE+RAAD&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27DECREET%27%2526+%27VLAAMSE%27%2526+%27RAAD%27+and+dd+between+date%272012-05-25%27+and+date%272012-05-25%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2012&dddj=25&dddm=05&ddfj=25&imgcn.x=41&imgcn.y=11#Art.14
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012052502%2FN&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2012052502&table_name=WET&nm=2012203157&la=N&ddfm=05&chercher=t&dt=DECREET+VLAAMSE+RAAD&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27DECREET%27%2526+%27VLAAMSE%27%2526+%27RAAD%27+and+dd+between+date%272012-05-25%27+and+date%272012-05-25%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2012&dddj=25&dddm=05&ddfj=25&imgcn.x=41&imgcn.y=11#Art.13
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012052502%2FN&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2012052502&table_name=WET&nm=2012203157&la=N&ddfm=05&chercher=t&dt=DECREET+VLAAMSE+RAAD&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27DECREET%27%2526+%27VLAAMSE%27%2526+%27RAAD%27+and+dd+between+date%272012-05-25%27+and+date%272012-05-25%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2012&dddj=25&dddm=05&ddfj=25&imgcn.x=41&imgcn.y=11#Art.15
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012052502%2FN&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2012052502&table_name=WET&nm=2012203157&la=N&ddfm=05&chercher=t&dt=DECREET+VLAAMSE+RAAD&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27DECREET%27%2526+%27VLAAMSE%27%2526+%27RAAD%27+and+dd+between+date%272012-05-25%27+and+date%272012-05-25%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2012&dddj=25&dddm=05&ddfj=25&imgcn.x=41&imgcn.y=11#Art.14
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012052502%2FN&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2012052502&table_name=WET&nm=2012203157&la=N&ddfm=05&chercher=t&dt=DECREET+VLAAMSE+RAAD&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27DECREET%27%2526+%27VLAAMSE%27%2526+%27RAAD%27+and+dd+between+date%272012-05-25%27+and+date%272012-05-25%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2012&dddj=25&dddm=05&ddfj=25&imgcn.x=41&imgcn.y=11#Art.16
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 1°  op het stemvak bovenaan de lijst als hij zich kan verenigen met de volgorde van de 
voordracht van de kandidaten; 
 
 2°  op het stemvak met de naam van een of meer kandidaten van dezelfde lijst, of op het 
stemvak bovenaan de lijst in combinatie met het stemvak van een of meer kandidaten binnen 
dezelfde lijst als hij de volgorde waarin de kandidaten op die lijst voorkomen, wil wijzigen. 
 
 § 4.  Nadat de kiezer zijn stem heeft uitgebracht overeenkomstig paragraaf 3, wordt hij 
verzocht die te bevestigen. Zolang de stem niet is bevestigd, kan de kiezer de stemverrichting 
voor de verkiezing herbeginnen. 
 
 § 5.  In voorkomend geval wordt de kiezer vervolgens, door middel van een instructie die 
op het beeldscherm verschijnt, verzocht volgens dezelfde procedure te stemmen voor de 
volgende verkiezing. 
 
 Art. 17. § 1.  Als de kiezer voor alle verkiezingen waarvoor hij opgeroepen is, zijn stem 
heeft uitgebracht, drukt de stemcomputer een papieren stembiljet af waarop de uitgebrachte 
stem (of de uitgebrachte stemmen) in tekst en in een tweedimensionale barcode is afgedrukt. 
De kiezer scheurt het stembiljet los van de stemcomputer en verwijdert de chipkaart. De 
kiezer kan zijn stem op het stembiljet visueel verifiëren en vouwt het biljet in twee gelijke 
delen met de bedrukte zijde naar binnen. Noch op de stemcomputer noch op de chipkaart 
worden gegevens over de stem bewaard. De kiezer heeft bovendien de mogelijkheid de 
inhoud van de barcode op het stembiljet te visualiseren volgens de procedure, vermeld in 
artikel 18. 
 
 In afwijking van artikel 138, § 3, eerste en tweede lid, van het Lokaal en Provinciaal 
Kiesdecreet, overhandigt de kiezer de chipkaart aan de voorzitter van het stembureau of aan 
de door hem aangewezen bijzitter en scant de barcode van het stembiljet. Nadat de voorzitter 
of de door hem aangewezen bijzitter heeft vastgesteld dat de kiezer de stem effectief heeft 
ingescand, vouwt de kiezer het stembiljet opnieuw dicht met de bedrukte zijde naar binnen en 
overhandigt het aan de bijzitter, die het stembiljet in de stembus deponeert. 
 
 § 2.  In afwijking van artikel 139 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet wordt het 
stembiljet geannuleerd : 
 
 1°  als de kiezer zijn stembiljet zo vouwt dat de stem die hij heeft uitgebracht, 
bekendgemaakt wordt; 
 
 2°  als de kiezer onvrijwillig het stembiljet heeft beschadigd; 
 
 3°  als de visualisatie, vermeld in artikel 18, onmogelijk is; 
 
 4°  op verzoek van de kiezer; 
 
 5°  als de barcode niet gelezen kan worden door de digitale stembus. 
 
 In dat geval maakt de voorzitter het stembiljet onmiddellijk onbruikbaar en krijgt de 
kiezer een andere chipkaart waarmee hij opnieuw zijn stem kan uitbrengen overeenkomstig 
artikel 16. 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012052502%2FN&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2012052502&table_name=WET&nm=2012203157&la=N&ddfm=05&chercher=t&dt=DECREET+VLAAMSE+RAAD&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27DECREET%27%2526+%27VLAAMSE%27%2526+%27RAAD%27+and+dd+between+date%272012-05-25%27+and+date%272012-05-25%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2012&dddj=25&dddm=05&ddfj=25&imgcn.x=41&imgcn.y=11#Art.16
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012052502%2FN&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2012052502&table_name=WET&nm=2012203157&la=N&ddfm=05&chercher=t&dt=DECREET+VLAAMSE+RAAD&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27DECREET%27%2526+%27VLAAMSE%27%2526+%27RAAD%27+and+dd+between+date%272012-05-25%27+and+date%272012-05-25%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2012&dddj=25&dddm=05&ddfj=25&imgcn.x=41&imgcn.y=11#Art.18


 13 

 Art. 18.  Nadat de kiezer voor alle verkiezingen waarvoor hij opgeroepen is, heeft 
gestemd en het stembiljet is afgedrukt door de stemcomputer, heeft hij de mogelijkheid op de 
stemcomputer met de handscanner zijn uitgebrachte stem te visualiseren door de barcode te 
scannen. Indien de kiezer vaststelt dat de gescande barcode niet overeenstemt met zijn 
uitgebrachte stem, kan hij overeenkomstig artikel 17, § 2, eerste lid, 4°, de voorzitter van het 
stembureau verzoeken om opnieuw zijn stem uit te brengen. 
 
 Art. 19.  Het scannen van het afgedrukte stembiljet door de digitale stembus genereert de 
stem van de kiezer in digitale vorm. Het afgedrukte stembiljet zelf is louter bestemd voor 
controle en auditdoeleinden. 
 
 Alleen bij een eventuele hertelling kan de voorzitter van het bevoegde hoofdbureau 
beslissen om stembiljetten waarvan de tekst van de stem onleesbaar is of waarvan de 
overeenstemming tussen de tekst en de barcode niet meer te verifiëren is, te weren. Het 
hoofdbureau maakt daarvan melding in het proces-verbaal. 
 
 Art. 20.  De kiezer die moeilijkheden ondervindt bij het uitbrengen van zijn stem, kan 
zich laten bijstaan door de voorzitter of door een door de voorzitter aangewezen lid van het 
stembureau. 
 
 Als de voorzitter of een lid van het stembureau de werkelijkheid van die moeilijkheden 
betwist, doet het stembureau daarover uitspraak en wordt zijn gemotiveerde beslissing 
opgenomen in het proces-verbaal. 
 
 Afdeling 2. -  Na de stemming 
 
 Art. 21.  In afwijking van artikel 142 en 144 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet 
schakelt de voorzitter van het stembureau na afloop van de stemming de stemcomputers uit, 
maakt het proces-verbaal op met behulp van de voorzitterscomputer, drukt het proces-verbaal 
af en sluit de toepassing af. 
 
 Het proces-verbaal bevat het aantal geregistreerde stemmen per verkiezing. Daarnaast 
worden in voorkomend geval ook de moeilijkheden en incidenten vermeld die zich tijdens de 
stemverrichtingen hebben voorgedaan. 
 
 Art. 22.  De stemgegevens van het stembureau zijn altijd op twee originele, met de 
computer verbonden gegevensdragers opgeslagen in een versleutelde en onvervalsbare vorm. 
De gegevens worden op geen enkel ander medium in de voorzitterscomputer opgeslagen dan 
op die twee gegevensdragers. 
 
 De twee gegevensdragers worden samen in een enveloppe gestoken met als opschrift de 
datum van de verkiezing en de identificatie van het stembureau en de bestemmeling. Die 
enveloppe wordt verzegeld en op de achterkant ondertekend door de voorzitter en de leden 
van het stembureau. Als de getuigen erom vragen, mogen zij ook hun handtekening plaatsen. 
 
 De stemgegevens van een individueel stembureau mogen niet bekendgemaakt worden. 
 
 Art. 23. § 1.  De verzegelde stembussen worden onmiddellijk na de stemming geopend. 
In afwijking van artikel 145, eerste en tweede lid, van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet 
worden de stembiljetten in de daarvoor bestemde enveloppe gestoken. 
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 De overeenkomstig artikel 17, § 2, geannuleerde stembiljetten enerzijds, en de 
stembiljetten met de stemmen, bij wijze van test uitgebracht door de voorzitter of de leden 
van het stembureau vóór de opening van het stembureau voor de kiezers anderzijds, worden 
in aparte verzegelde enveloppen gestoken. 
 
 De enveloppen, vermeld in het eerste en tweede lid, worden samen met het 
proces-verbaal, vermeld in artikel 21, en de gegevensdragers, vermeld in artikel 22, tegen 
ontvangstbewijs overhandigd aan de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau of, in 
voorkomend geval, van het stadsdistrictshoofdbureau. 
 
 § 2.  De voorzitter van het stembureau bezorgt, tegen ontvangstbewijs, de volgende 
stukken aan de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau of, in voorkomend geval, het 
stadsdistrictshoofdbureau : 
 
 1°  de verzegelde enveloppe met de twee exemplaren van de aanstiplijsten; 
 
 2°  de aanstellingsbrieven van de getuigen, vermeld in artikel 116 van het Lokaal en 
Provinciaal Kiesdecreet; 
 
 3°  de volmachten en de bijbehorende attesten, vermeld in artikel 56, § 2, van het Lokaal 
en Provinciaal Kiesdecreet; 
 
 4°  de documenten die de voorzitter heeft ontvangen van de kiezers die niet op de 
aanstiplijsten stonden, maar die toch hebben gestemd overeenkomstig artikel 137, § 3, van het 
Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet. 
 
 Art. 24.  Onmiddellijk na de ontvangst van de gegevensdragers, vermeld in artikel 22, 
laadt de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau of, in voorkomend geval, van het 
stadsdistrictshoofdbureau de gegevens van die dragers op in het systeem voor het verwerken 
en aggregeren van de stemmen. 
 
 Als de registratie door middel van de originele gegevensdrager onmogelijk blijkt, 
herbegint de voorzitter van het hoofdbureau de registratieverrichting door middel van de 
kopie van die drager. 
 
 Als die verrichting ook onmogelijk blijkt, eist de voorzitter van het hoofdbureau van de 
betrokken gemeente of, in voorkomend geval, het stadsdistrict een digitaal stemsysteem op en 
scant het hoofdbureau alle stembiljetten van het stembureau opnieuw in. 
 
 Art. 25.  Als de resultaten van alle stembureaus zijn geregistreerd, drukt de voorzitter van 
het gemeentelijk hoofdbureau het proces-verbaal van de gemeenteraadsverkiezingen af en, in 
voorkomend geval, van de verkiezingen van de raad voor maatschappelijk welzijn, alsook het 
proces-verbaal van de algemene telling van de provincieraadsverkiezingen voor zijn 
gemeente. De leden van het hoofdbureau en de getuigen ondertekenen die processen-verbaal. 
 
 Als de resultaten van alle stembureaus zijn geregistreerd, drukt, in voorkomend geval, de 
voorzitter van het stadsdistrictshoofdbureau het proces-verbaal van de 
stadsdistrictsraadsverkiezingen af, alsook de processen-verbaal van de algemene telling van 
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http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012052502%2FN&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2012052502&table_name=WET&nm=2012203157&la=N&ddfm=05&chercher=t&dt=DECREET+VLAAMSE+RAAD&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27DECREET%27%2526+%27VLAAMSE%27%2526+%27RAAD%27+and+dd+between+date%272012-05-25%27+and+date%272012-05-25%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2012&dddj=25&dddm=05&ddfj=25&imgcn.x=41&imgcn.y=11#Art.25
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012052502%2FN&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2012052502&table_name=WET&nm=2012203157&la=N&ddfm=05&chercher=t&dt=DECREET+VLAAMSE+RAAD&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27DECREET%27%2526+%27VLAAMSE%27%2526+%27RAAD%27+and+dd+between+date%272012-05-25%27+and+date%272012-05-25%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2012&dddj=25&dddm=05&ddfj=25&imgcn.x=41&imgcn.y=11#Art.24
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012052502%2FN&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2012052502&table_name=WET&nm=2012203157&la=N&ddfm=05&chercher=t&dt=DECREET+VLAAMSE+RAAD&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27DECREET%27%2526+%27VLAAMSE%27%2526+%27RAAD%27+and+dd+between+date%272012-05-25%27+and+date%272012-05-25%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2012&dddj=25&dddm=05&ddfj=25&imgcn.x=41&imgcn.y=11#Art.26
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de gemeenteraadsverkiezingen en van de provincieraadsverkiezingen. De leden van het 
hoofdbureau en de getuigen ondertekenen die processen-verbaal. 
 
 Art. 26. § 1.  In afwijking van artikel 172 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet 
bezorgt de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau binnen drie dagen na de verkiezing 
aan de provinciegouverneur de volgende stukken : 
 
 1°  de processen-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau, vermeld in artikel 25, eerste 
lid, in voorkomend geval aangevuld met de processen-verbaal van de algemene telling van de 
gemeenteraadsverkiezingen, ontvangen van de voorzitter van de stadsdistrictshoofdbureaus 
overeenkomstig artikel 162, tweede lid, van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet; 
 
 2°  de stukken die hem bezorgd zijn overeenkomstig artikel 23. 
 
 De voorzitter bezorgt de gegevensdragers, vermeld in artikel 22, tegen ontvangstbewijs. 
 
 § 2.  In afwijking van artikelen 175 en 176 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet 
bezorgt de voorzitter van het stadsdistrictshoofdbureau binnen drie dagen na de verkiezing 
aan de provinciegouverneur de volgende stukken : 
 
 1°  de processen-verbaal van het stadsdistrictshoofdbureau, vermeld in artikel 25, tweede 
lid; 
 
 2°  de stukken die hem bezorgd zijn overeenkomstig artikel 23. 
 
 De voorzitter bezorgt de gegevensdragers, vermeld in artikel 22, tegen ontvangstbewijs. 
 
 HOOFDSTUK 4. -  Algemene bepalingen 
 
 Art. 27.  Voor de uitvoering van hun opdrachten, omschreven in het Lokaal en 
Provinciaal Kiesdecreet, hebben de gemeentelijke hoofdbureaus, de 
stadsdistrictshoofdbureaus, de provinciedistrictshoofdbureaus en het Agentschap voor 
Binnenlands Bestuur : 
 
 1°  toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, ingesteld door de wet van 
8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van natuurlijke personen; 
 
 2°  het recht om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken. 
 
 HOOFDSTUK 5. –  Slotbepalingen 
 
 Art. 28.  De volgende artikelen van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet zijn niet van 
toepassing op verkiezingen waarbij een digitaal stemsysteem wordt gebruikt : 
 
 1°  artikel 42, tweede, derde, vierde en vijfde lid; 
 
 2°  artikel 43; 
 
 3°  artikel 44, § 1, tweede lid, 1° en 3°; 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012052502%2FN&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2012052502&table_name=WET&nm=2012203157&la=N&ddfm=05&chercher=t&dt=DECREET+VLAAMSE+RAAD&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27DECREET%27%2526+%27VLAAMSE%27%2526+%27RAAD%27+and+dd+between+date%272012-05-25%27+and+date%272012-05-25%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2012&dddj=25&dddm=05&ddfj=25&imgcn.x=41&imgcn.y=11#Art.25
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012052502%2FN&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2012052502&table_name=WET&nm=2012203157&la=N&ddfm=05&chercher=t&dt=DECREET+VLAAMSE+RAAD&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27DECREET%27%2526+%27VLAAMSE%27%2526+%27RAAD%27+and+dd+between+date%272012-05-25%27+and+date%272012-05-25%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2012&dddj=25&dddm=05&ddfj=25&imgcn.x=41&imgcn.y=11#LNK0006
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012052502%2FN&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2012052502&table_name=WET&nm=2012203157&la=N&ddfm=05&chercher=t&dt=DECREET+VLAAMSE+RAAD&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27DECREET%27%2526+%27VLAAMSE%27%2526+%27RAAD%27+and+dd+between+date%272012-05-25%27+and+date%272012-05-25%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2012&dddj=25&dddm=05&ddfj=25&imgcn.x=41&imgcn.y=11#LNKR0006
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012052502%2FN&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2012052502&table_name=WET&nm=2012203157&la=N&ddfm=05&chercher=t&dt=DECREET+VLAAMSE+RAAD&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27DECREET%27%2526+%27VLAAMSE%27%2526+%27RAAD%27+and+dd+between+date%272012-05-25%27+and+date%272012-05-25%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2012&dddj=25&dddm=05&ddfj=25&imgcn.x=41&imgcn.y=11#Art.26
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012052502%2FN&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2012052502&table_name=WET&nm=2012203157&la=N&ddfm=05&chercher=t&dt=DECREET+VLAAMSE+RAAD&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27DECREET%27%2526+%27VLAAMSE%27%2526+%27RAAD%27+and+dd+between+date%272012-05-25%27+and+date%272012-05-25%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2012&dddj=25&dddm=05&ddfj=25&imgcn.x=41&imgcn.y=11#LNK0007
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012052502%2FN&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2012052502&table_name=WET&nm=2012203157&la=N&ddfm=05&chercher=t&dt=DECREET+VLAAMSE+RAAD&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27DECREET%27%2526+%27VLAAMSE%27%2526+%27RAAD%27+and+dd+between+date%272012-05-25%27+and+date%272012-05-25%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2012&dddj=25&dddm=05&ddfj=25&imgcn.x=41&imgcn.y=11#LNKR0007
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012052502%2FN&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2012052502&table_name=WET&nm=2012203157&la=N&ddfm=05&chercher=t&dt=DECREET+VLAAMSE+RAAD&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27DECREET%27%2526+%27VLAAMSE%27%2526+%27RAAD%27+and+dd+between+date%272012-05-25%27+and+date%272012-05-25%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2012&dddj=25&dddm=05&ddfj=25&imgcn.x=41&imgcn.y=11#Art.27
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012052502%2FN&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2012052502&table_name=WET&nm=2012203157&la=N&ddfm=05&chercher=t&dt=DECREET+VLAAMSE+RAAD&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27DECREET%27%2526+%27VLAAMSE%27%2526+%27RAAD%27+and+dd+between+date%272012-05-25%27+and+date%272012-05-25%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2012&dddj=25&dddm=05&ddfj=25&imgcn.x=41&imgcn.y=11#Art.29
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 4°  artikelen 45, 46 en 47; 
 
 5°  artikelen 121 en 122; 
 
 6°  artikelen 150 tot en met 160. 
 
 Art. 29.  De wet tot organisatie van de geautomatiseerde stemming van 11 april 1994, 
gewijzigd bij wet van 12 augustus 2000 en bij decreet van 10 februari 2006, wordt opgeheven 
voor de lokale en provinciale verkiezingen in het Vlaamse Gewest ». 
 

 B.2.1.  Uit de parlementaire voorbereiding van het bestreden decreet vloeit voort dat het 

ertoe strekt het gebruik van het digitale stemsysteem een wettelijke basis te geven : 

 

 « Het betreft meer bepaald de digitale processen voor het ingeven van de kandidaten, het 
ingeven en verwerken van de uitslagen, de zetelberekening en apparentering, en het aanmaken 
van processen-verbaal in de hoofdbureaus in alle gemeenten » (Parl. St., Vlaams Parlement, 
2011-2012, nr. 1559/3, p. 4). 
 

 « De toepassing van de digitale stemming biedt verschillende voordelen, onder meer : het 
gebruik van moderne technologieën bij het verkiezingsproces, een snellere en meer 
betrouwbare telling, geen ongemakken met het hanteren van grote stembiljetten, geen 
mogelijkheid om een ongeldige stem uit te brengen » (Parl. St., Vlaams Parlement, 
2011-2012, nr. 1559/1, p. 4). 
 

 B.2.2.  Met het oog op de transparantie en de samenhang van de regelgeving werd door 

de decreetgever geopteerd voor een « aanbouwdecreet » bij het decreet van 8 juli 2011 

« houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging 

van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het 

decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn » (hierna : Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet), « dat door zijn 

onafhankelijkheid van het gekozen digitale stemsysteem een grotere duurzaamheid verkrijgt. 

Tegelijk worden dezelfde chronologische opbouw, equivalente bepalingen en dezelfde 

terminologie gehanteerd » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1559/3, p. 4). 

 

 « De regelgeving met betrekking tot het geautomatiseerd stemmen kon evenwel niet in dit 
basisdecreet [Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet] opgenomen worden. Deze regelgeving 
wordt immers in grote mate bepaald door de keuze voor een bepaald stemsysteem. Om die 
reden werd geopteerd om de digitale stemming te regelen in een ‘ aanbouwdecreet ’ nadat de 
keuze voor een bepaald stemsysteem vast zou liggen. Op dat ogenblik wordt het digitaal 
stemmen ook geregeld in een apart wetgevend kader. Dit geeft het basisdecreet een grotere 
duurzaamheid. De technologische evolutie zal er wellicht voor zorgen dat er op het vlak van 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012052502%2FN&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2012052502&table_name=WET&nm=2012203157&la=N&ddfm=05&chercher=t&dt=DECREET+VLAAMSE+RAAD&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27DECREET%27%2526+%27VLAAMSE%27%2526+%27RAAD%27+and+dd+between+date%272012-05-25%27+and+date%272012-05-25%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2012&dddj=25&dddm=05&ddfj=25&imgcn.x=41&imgcn.y=11#Art.28
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het digitaal stemmen in de toekomst nieuwe mogelijkheden tot stand komen. Het is 
eenvoudiger om deze evoluties te vertalen in een aanbouwdecreet dan steeds het basisdecreet 
te moeten aanpassen » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1559/1, pp. 5-6). 
 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van het verzoekschrift 

 

 B.3.1.  De Vlaamse Regering meent dat de verzoekende partij, door de ondertekening van 

het verzoekschrift « namens een wakkere burger », in werkelijkheid anoniem wenst te blijven 

en zij derhalve niet zelf optreedt, maar wordt vertegenwoordigd. Het aldus ingediende beroep 

zou bijgevolg niet ontvankelijk ratione personae zijn. 

 

 B.3.2.  De omstandigheid dat het verzoekschrift werd ondertekend « namens een wakkere 

burger », betekent niet dat de verzoekende partij zou optreden namens een andere persoon die 

anoniem zou wensen te blijven. Het verzoekschrift werd immers in persona ondertekend door 

Ludwig Browaeys. De toevoeging « namens een wakkere burger » dient aldus te worden 

begrepen dat de verzoekende partij zichzelf als « de wakkere burger » omschrijft. 

 

 B.3.3.  De exceptie wordt verworpen. 

 

 B.4.1.  Daarnaast is de Vlaamse Regering van oordeel dat het beroep onontvankelijk is bij 

gebrek aan belang. De situatie van de verzoekende partij zou immers niet rechtstreeks door 

het bestreden decreet worden geraakt, maar wel door de beslissingen die het uitvoeren. 

 

 B.4.2.  Het kiesrecht is een fundamenteel politiek recht in de representatieve democratie, 

zodat elke kiezer of kandidaat doet blijken van het rechtens vereiste belang om de 

vernietiging te vorderen van bepalingen die zijn stem of zijn kandidatuur ongunstig zouden 

kunnen beïnvloeden. 

 

 B.4.3.  De verzoekende partij vordert de vernietiging van het decreet omdat het, volgens 

haar, de integriteit en de geheimhouding van de stemming niet waarborgt.  

 

 B.4.4.  Luidens artikel 4, § 1, van het bestreden decreet wijst de Vlaamse Regering de 

gemeenten aan die van het digitaal stemsysteem gebruik kunnen maken. De mogelijkheid dat 
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het digitaal stemsysteem wordt gebruikt in de gemeente van de verzoekende partij vloeit 

bijgevolg rechtstreeks uit de bestreden bepalingen voort.  

 

 In zoverre de verzoekende partij aanvoert dat het geheim van de stemming niet wordt 

gewaarborgd, is er sprake van een mogelijke ongunstige beïnvloeding van haar stem. 

 

 B.4.5.  Het feit dat de concrete toepassing van het decreet op de verzoekende partij 

afhankelijk is van een beslissing van de Vlaamse Regering en van de gemeente waarin zij 

woonachtig is, wijzigt die conclusie niet. Doordat wordt bepaald dat de Vlaamse Regering de 

gemeenten aanwijst die van het digitaal stemsysteem gebruik kunnen maken, bestaat de 

mogelijkheid dat het decreet op de verzoekende partij wordt toegepast. Dat is inzonderheid 

het geval nu in de parlementaire voorbereiding van het bestreden decreet reeds gewag wordt 

gemaakt van het feit dat de gemeente van de verzoekende partij zou behoren tot de door de 

Vlaamse Regering aan te wijzen gemeenten (Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, 

nr. 1559/1, p. 5). 

 

 B.4.6.  De exceptie wordt verworpen. 

 

 

 Ten gronde 

 

 B.5.  Het enige middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, doordat het bestreden decreet zonder redelijke verantwoording een verschil in 

behandeling zou invoeren tussen, enerzijds, kiezers die met toepassing van de bestreden 

bepalingen middels een digitaal stemsysteem hun stem uitbrengen en, anderzijds, kiezers die 

met toepassing van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet hun stem uitbrengen middels een 

papieren stembiljet. De verzoekende partij beklaagt er zich inzonderheid over dat de bestreden 

bepalingen het geheim en de integriteit van de stemming niet waarborgen voor de eerste 

categorie van personen.  

 

 B.6.1.  Zoals blijkt uit de in B.2.1 aangehaalde parlementaire voorbereiding, is de 

decreetgever van oordeel dat « de toepassing van de digitale stemming […] verschillende 

voordelen [biedt], onder meer : het gebruik van moderne technologieën bij het 

verkiezingsproces, een snellere en meer betrouwbare telling, geen ongemakken met het 
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hanteren van grote stembiljetten, geen mogelijkheid om een ongeldige stem uit te brengen » 

(Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1559/1, p. 4).  

 

 B.6.2.  Tevens blijkt uit de parlementaire voorbereiding dat, vermits de levensduur van de 

in 1993 en in 1999 geleverde stemapparatuur was overschreden, de decreetgever een 

wettelijke basis wenste te geven aan « een verbeterd digitaal stemsysteem, waarbij de kiezer 

een afschrift op papier ontvangt ter controle van zijn stem, en waarbij ook na de verkiezingen 

een controle mogelijk is, dit alles met als doel de democratische controle beter te 

waarborgen » (ibid.).  

 

 B.6.3.  Volgens de memorie van toelichting bij het ontwerp dat tot het bestreden decreet 

heeft geleid, hebben de belangrijkste wijzigingen in vergelijking met de vroegere regelgeving 

voor de digitale stemming « betrekking op de aard van het digitaal stemsysteem : 

 
 -  de stemcomputer drukt een papieren stembiljet af waarop de uitgebrachte stem in 
tekstuele vorm en in de vorm van een tweedimensionale barcode wordt weergegeven. De 
kiezer kan daardoor nalezen of de namen die op zijn afgedrukte stembiljet staan, 
overeenstemmen met de keuze die hij op de stemcomputer heeft gemaakt; 
 
 -  de kiezer moet de barcode scannen, waardoor zijn stem in digitale vorm wordt 
geregistreerd in het stemsysteem; daarna steekt hij het stembiljet in de stembus; 
 
 -  om de betrouwbaarheid te verhogen werd voorzien dat de kiezer, na het uitbrengen van 
zijn stem, kan verifiëren of de barcode op zijn afgedrukte stembiljet dezelfde namen op het 
scherm van de stemcomputer laat verschijnen als diegene die in tekstuele vorm op zijn 
stembiljet staan; 
 
 -  de stemgegevens van het stembureau worden opgeslagen op twee identieke 
gegevensdragers, die na afloop van de stemming naar het gemeentelijk hoofdbureau (of het 
stadsdistrictshoofdbureau) worden gebracht; 
 
 -  dit hoofdbureau laadt de stemgegevens van deze gegevensdragers op in het 
stemsysteem dat de gegevens verwerkt en de vereiste processen-verbaal genereert » (ibid., 
pp. 6-7). 
 

 B.7.1.  Ofschoon « de Vlaamse Regering […] reeds enkele keren principieel [heeft] 

beslist om over te gaan tot het veralgemeend digitaal stemmen in Vlaanderen » (Parl. St., 

Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1559/1, p. 4), blijkt uit het bestreden artikel 4, § 1, van het 

Digitaal Kiesdecreet van 25 mei 2012 dat enkel de door de Vlaamse Regering aangewezen 

gemeenten van het digitale stemsysteem gebruik kunnen maken. Het gaat met name om « alle 

gemeenten die in 2006 digitaal stemden, de zes centrumsteden Gent, Brugge, Aalst, Kortrijk, 
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Oostende en Roeselare, en de overige gemeenten in volgorde van afnemend inwoneraantal, 

voor zover stemsystemen ter beschikking komen doordat gemeenten de bruikleen niet 

aanvaarden » (ibid., p. 5).  

 

 B.7.2.  Ondervraagd over de gemeenten die van het digitale stemsysteem gebruik zouden 

kunnen maken, nam de bevoegde minister in de commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands 

Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme van het Vlaams Parlement het volgende 

standpunt in : 

 

 « Op de toekomstige veralgemening van het digitaal stemmen gaat de minister niet in, 
behalve dan dat hij in de huidige budgettaire toestand niet ziet waar de middelen vandaan 
moeten komen om prioritair bijkomende computers aan te kopen. Hij pleit voor realisme maar 
verzekert dat er wel degelijk voldoende fondsen zijn voor wat voorligt » (Parl. St., Vlaams 
Parlement, 2011-2012, nr. 1559/3, p. 8). 
 

 B.8.  Het in B.5 vermelde verschil in behandeling berust op een objectief criterium, 

namelijk de woonplaats van de kiezers in kwestie.  

 

 B.9.  In zoverre de decreetgever met het digitale stemsysteem beoogt het 

verkiezingsproces efficiënter te maken, streeft hij een wettig doel na. Dat is te dezen des te 

meer het geval nu de bestreden bepalingen een wettelijke basis beogen te geven aan een 

verbeterd digitaal stemsysteem.  

 

 B.10.  Het Hof dient na te gaan of de bestreden bepalingen redelijk zijn verantwoord.  

 

 

 Wat het aantal kiezers per stemhokje betreft 

 

 B.11.1.  De verzoekende partij beklaagt zich erover dat luidens het bestreden artikel 10, 

vierde lid, er ten minste één stemhokje per honderdtachtig kiezers is, in plaats van één per 

honderdvijftig kiezers, zoals artikel 123, § 2, van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet 

bepaalt. 
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 B.11.2.  In de parlementaire voorbereiding werd het verschil in behandeling dat hieruit 

voortvloeit verantwoord door het feit dat « de stemverrichtingen door het gebruik van een 

digitaal stemsysteem vlotter verlopen » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1559/1, 

p. 9).  

 

 B.11.3.  Uit artikel 6 van het bestreden decreet vloeit voort dat « een stemafdeling » ten 

hoogste 900 kiezers telt. A rato van honderdtachtig kiezers per stemhokje, telt een dergelijk 

stembureau derhalve vijf stemhokjes en stemcomputers.  

 

 B.11.4.  Tijdens de bespreking van het ontwerp van decreet in het Vlaams Parlement 

werd de vrees uitgedrukt dat die situatie tot langere wachtrijen aanleiding zou geven. De 

bevoegde minister antwoordde hieromtrent 

 

 « dat een aantal afwijkingen worden toegestaan op het aantal kiezers per stembureau, om 
rekening te houden met de zorg van gemeenten die in kleine deelgemeenten met minder 
kiezers een bureau willen opzetten. Hij blijft er wel bij dat de aanvankelijke norm van vijf 
computers per bureau meer dan volstaat, want ze verzekeren 2 minuten en 20 seconden per 
kiezer, terwijl de stemming slechts 60 seconden vergt, zoals uitgetest door 
PricewaterhouseCoopers. Hij besluit dat er een stembureau met vijf computers komt per 
900 kiezers, maar telkens afgerond naar boven, behalve als het decimaal kleiner is dan 0,1. 
Bovendien krijgen alle gemeenten minimaal hetzelfde aantal bureaus als in 2006. 
 
 [Hij] zal in zijn omzendbrief ook de nu al door sommige gemeenten gehanteerde raad 
opnemen dat kiezers zich - zonder verplichting - aanbieden in een bepaald tijdsblok. Ervaring 
leert dat dit goed wordt opgevolgd en wachtrijen verhindert » (Parl. St., Vlaams Parlement, 
2011-2012, nr. 1559/3, p. 7). 
 

 B.11.5.  De decreetgever vermocht redelijkerwijs aan te nemen dat, gelet op de tijd die is 

vereist voor elke kiezer om zijn stem via het digitale stemsysteem uit te brengen, één 

stemhokje per honderdtachtig kiezers volstaat om de kiezers in staat te stellen hun stem uit te 

brengen zonder wachttijden te moeten ondergaan die kennelijk onredelijk zijn. Daarbij komt 

nog dat, luidens het bestreden artikel 15, de kiezers tot vijftien uur tot de stemming worden 

toegelaten, in plaats van tot dertien uur, zoals artikel 134, eerste lid, van het Lokaal en 

Provinciaal Kiesdecreet bepaalt. Hierdoor kunnen de kiezers in de tijd worden gespreid en 

wordt de kans dat een groot aantal kiezers zich op één zelfde ogenblik aanbiedt, beperkt.  
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 B.11.6.  Bovendien bepaalt het bestreden artikel 10, vierde lid, in fine dat de Vlaamse 

Regering kan beslissen af te wijken van de regel dat er ten minste één stemhokje is per 

honderdtachtig kiezers.  

 

 B.11.7.  Het bestreden verschil in behandeling is niet zonder redelijke verantwoording. 

 

 

 Wat de verplichting een stem uit te brengen en de onmogelijkheid ongeldig te stemmen 

betreft 

 

 B.12.1.  De verzoekende partij beklaagt zich er tevens over dat, luidens het bestreden 

artikel 16, § 3, de kiezer zijn stem uitbrengt door op het aanraakscherm de lijst van zijn keuze 

aan te wijzen of blanco te stemmen. In tegenstelling tot een kiezer die middels een papieren 

stembiljet zijn stem uitbrengt, zou die kiezer aldus worden verplicht om een keuze te maken 

en zou hij niet ongeldig kunnen stemmen. 

 

 B.12.2.  In zoverre de verzoekende partij aanvoert dat een kiezer die middels een 

papieren stembiljet zijn stem uitbrengt, na zich naar een stemhokje te hebben begeven, zijn 

stembiljet ongeopend in de stembus kan steken, dient te worden vastgesteld dat een kiezer die 

aldus handelt, blanco stemt. Het bestreden artikel 16, § 3, voorziet eveneens in de 

mogelijkheid dat de kiezer blanco stemt. Dat hij daartoe de chipkaart in de stemcomputer 

dient te steken, het aanraakscherm dient aan te raken, zijn stem dient te bevestigen, het door 

de stemcomputer afgedrukte papieren stembiljet met barcode dient in te scannen en het 

stembiljet in de stembus dient te laten deponeren, doet geen verschil in behandeling ontstaan. 

 

 B.12.3.1.  In zoverre de verzoekende partij de bestreden bepaling verwijt dat een kiezer 

niet ongeldig kan stemmen, dient te worden vastgesteld dat uit de in B.2.1 en B.6.1 

aangehaalde parlementaire voorbereiding blijkt dat de decreetgever de onmogelijkheid om 

een ongeldige stem uit te brengen juist als één van de voordelen van het digitaal stemsysteem 

beschouwde. De decreetgever beoogde aldus te vermijden dat een kiezer uit onwetendheid of 

per vergissing ongeldig zou stemmen.  
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 B.12.3.2.  Voor het overige is het kiesrecht, ofschoon het een fundamenteel politiek recht 

is in de representatieve democratie en van cruciaal belang is voor het vestigen en het 

handhaven van de grondslagen van de democratie, niet absoluut. Het houdt niet het recht in 

om ongeldig te stemmen. Opdat er sprake kan zijn van vrije en democratische verkiezingen 

volstaat het immers dat de kiezer zijn stem kan uitbrengen zonder dwang zodat hij zijn stem 

kan uitbrengen zoals hij wil. De kiezer is evenwel verplicht de kiesprocedure strikt na te leven 

(EHRM, 11 januari 2007, Russische conservatieve partij van ondernemers en anderen 

t. Rusland, § 73). De nietigheid van een stembiljet is slechts de sanctie voor het uitbrengen 

van een onregelmatige stem. 

 

 B.12.3.3.  De bestreden bepaling verplicht de kiezer niet voor deze of gene lijst of 

kandidaat te stemmen. De kiezer kan immers ook blanco stemmen. Bij de berekening van het 

kiesresultaat hebben blanco en ongeldige stemmen overigens hetzelfde effect, vermits luidens 

artikel 155, § 3, 3°, van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet de blanco stemmen en de 

ongeldige stemmen tot dezelfde categorie behoren.  

 

 B.12.4.  Het bestreden verschil in behandeling is niet zonder redelijke verantwoording.  

 

 

 Wat de situatie van de kiezer met een visuele beperking en van de kiezer die niet kan 

lezen, betreft 

 

 B.13.1.  De verzoekende partij beklaagt zich erover dat de in het bestreden artikel 16, § 4, 

bepaalde procedure om de stem uit te brengen onaangepast is aan de situatie van de kiezer 

met een visuele beperking en van de kiezer die niet kan lezen, waardoor die niet in staat 

zouden zijn om hun stem te bevestigen. Ten aanzien van het bestreden artikel 18 voert zij aan 

dat een kiezer met een visuele beperking niet in staat zal zijn na te gaan of de gescande 

barcode overeenstemt met zijn uitgebrachte stem.  

 

 B.13.2.  Luidens artikel 138, § 2, eerste lid, van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet 

mag een kiezer die wegens lichamelijke beperkingen niet in staat is om zich alleen naar het 

stemhokje te begeven of om zelf zijn stem uit te brengen, zich met toestemming van de 

voorzitter door iemand laten geleiden of bijstaan. 
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 B.13.3.  Uit de parlementaire voorbereiding van het bestreden decreet blijkt dat die 

bepaling eveneens van toepassing is op kiezers die hun stem uitbrengen met het digitale 

stemsysteem (Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1559/1, p. 12). De mogelijkheid 

om zich aldus te laten geleiden of bij te staan is voor die kiezers niet beperkt tot het 

uitbrengen van de stem door het aanraken van het aanraakscherm en het bevestigen van de 

stem; ze geldt tevens voor de mogelijkheid om op de stemcomputer met de handscanner de 

uitgebrachte stem te visualiseren door de barcode te scannen.  

 

 B.13.4.  Aldus wordt de mogelijkheid voor de kiezer met een visuele beperking en voor 

de kiezer die niet kan lezen, om zijn stem te bevestigen en om na te gaan of de gescande 

barcode overeenstemt met zijn uitgebrachte stem, voldoende gewaarborgd.  

 

 B.13.5.  Het bestreden verschil in behandeling, tussen kiezers met een visuele beperking 

of kiezers die niet kunnen lezen en die wonen in een gemeente waar digitaal wordt gestemd, 

en kiezers met een visuele handicap of kiezers die niet kunnen lezen en die wonen in een 

gemeente waar manueel wordt gestemd, is niet zonder redelijke verantwoording. 

 

 

 Wat de weergave van de lijsten betreft 

 

 B.14.1.  De verzoekende partij beklaagt zich erover dat de weergave van de 

kandidatenlijsten op het aanraakscherm verschilt van die op een papieren stembiljet.  

 

 B.14.2.  Uit het bestreden artikel 16, § 3, vloeit voort dat wanneer de kiezer zijn chipkaart 

in de stemcomputer steekt, voor elke verkiezing het volgnummer en de lijstnaam van alle 

kandidatenlijsten op het scherm verschijnen (eerste lid) en dat, nadat de kiezer een lijst heeft 

aangewezen, voor die lijst het volgnummer, de naam en één voornaam of de roepnaam van de 

kandidaten op het beeldscherm verschijnen (derde lid). Aldus verschilt de weergave van de 

kandidatenlijsten op het aanraakscherm met die op een papieren stembiljet, vermits de kiezer 

niet onmiddellijk de namen van de kandidaten van alle lijsten ziet.  

 

 B.14.3.  In haar advies van 13 maart 2012 bij het voorontwerp van decreet dat tot de 

bestreden bepalingen heeft geleid, heeft de afdeling wetgeving van de Raad van State 

dienaangaande het volgende opgemerkt : 



 25 

 

 « In advies 22.935/2 van 19 januari 1994 over een ontwerp dat heeft geleid tot de wet van 
11 april 1994 heeft de Raad van State wat betreft het stemmen in verschillende stappen het 
volgende opgemerkt : 
 
 ‘ Zodra de kiezer in het stemhokje waar hij zijn stem moet uitbrengen stapt, heeft hij niet 
meer het overzicht waardoor hij de lijsten en de kandidaten kan vergelijken, behalve 
natuurlijk als hij de stemverrichting meermaals overdoet, maar zonder de zekerheid zich de 
lijsten die hij vooraf heeft ingekeken, te zullen herinneren. 
 
 Waarschijnlijk zal de steller van het ontwerp praktische redenen aanvoeren die hem 
verhinderen op een zelfde scherm alle lijsten en alle kandidaten te tonen. Men moet zich 
echter de vraag stellen of de gebruikte methodes de vrijheid van de kiezer niet al te sterk 
inperken. 
 
 Er rijzen verschillende vragen : wat gebeurt er met een kiezer die voor een bepaalde 
kandidaat wil stemmen maar niet weet voor welke partij hij kandidaat is ? Of voor welk 
kiescollege hij kandidaat is ? Wat gebeurt er met een kiezer die zijn keuze nog niet gemaakt 
heeft op het moment dat hij het stemhokje binnengaat ? Wat gebeurt er met een kiezer die niet 
op de hoogte is van de kandidaten die van partij veranderd zijn, van de stembusafspraken, ...? 
 
 Om deze moeilijkheden te verhelpen, zou een affiche met alle lijsten en alle kandidaten 
niet alleen in het stembureau maar ook in elk stemhokje moeten worden opgehangen om de 
stemverrichtingen te vergemakkelijken en de vrije keuze van de kiezer zo goed mogelijk te 
verzekeren. ’ 
 
 De wetgever heeft aan deze opmerking van de Raad van State gevolg gegeven en heeft in 
artikel 15 van de wet van 11 april 1994 bepaald dat in elk stembureau alle lijsten van 
kandidaten voor elk van de verkiezingen worden opgehangen, alsmede dat die lijsten ook 
worden opgehangen in ieder stemhokje.  
 
 Het lijkt raadzaam een gelijkaardige bepaling in het aan te nemen decreet op te nemen » 
(Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1559/1, pp. 42-43). 
 

 B.14.4.  In antwoord op die opmerking  bepaalt artikel 10, vijfde lid, van het bestreden 

decreet dat alle kandidatenlijsten worden opgehangen in elk stemhokje.  

 

 B.14.5.  De bevoegde minister heeft verklaard dat « alle lijsten en namen meteen op het 

scherm tonen, […] technisch niet mogelijk [is] » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, 

nr. 1559/3, p. 7).  

 

 B.14.6.  Gelet op die technische moeilijkheden, vermocht de decreetgever te bepalen dat 

in eerste instantie voor elke verkiezing het volgnummer en de lijstnaam van alle 

kandidatenlijsten op het scherm verschijnen (het bestreden artikel 16, § 3, eerste lid). Het feit 
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dat de lijstnamen van alle kandidatenlijsten voor een verkiezing tegelijkertijd op het scherm 

verschijnen, waarborgt op voldoende wijze de gelijke behandeling van die lijsten.  

 

 B.14.7.  Voor het overige waarborgt het feit dat in elk stemhokje alle kandidatenlijsten 

worden opgehangen, met voor elke lijst de namen van de kandidaten, de mogelijkheid voor de 

kiezer om een bewuste keuze te maken.  

 

 B.14.8.  Het bestreden verschil in behandeling is niet zonder redelijke verantwoording. 

 

 

 Wat de integriteit van het digitaal stemsysteem betreft 

 

 B.15.1.  De verzoekende partij beklaagt zich erover dat de bestreden artikelen 17, 18 en 

22 de integriteit van het digitale stemsysteem onvoldoende waarborgen. Zo zou de kiezer niet 

kunnen nagaan dat er geen gegevens over zijn stem worden bewaard op de chipkaarten en op 

de stemcomputers, dat de tweedimensionale barcode die op het stembiljet wordt afgedrukt 

geen gegevens omtrent de identiteit van de kiezer bevat, dat, wanneer hij met toepassing van 

het bestreden artikel 18 zijn stem visualiseert, die gegevens overeenstemmen met de door de 

digitale stembus gegenereerde stem, en dat de stemgegevens van het stembureau op geen 

enkel ander medium in de voorzitterscomputer worden opgeslagen dan op de twee in het 

bestreden artikel 22 vermelde originele, met de computer verbonden gegevensdragers. De 

verzoekende partij voert tevens aan dat de digitale gegevens vervalst of gemanipuleerd 

zouden kunnen worden. 

 

 B.15.2.1.  In zoverre de verzoekende partij aanvoert dat de kiezer niet kan nagaan dat er 

geen gegevens over zijn stem worden bewaard op de chipkaarten en op de stemcomputers, en 

dat de stemgegevens van het stembureau op geen enkel ander medium in de 

voorzitterscomputer worden opgeslagen dan op twee originele, met de computer verbonden 

gegevensdragers, dient te worden vastgesteld dat de bestreden artikelen 17, § 1, en 22, eerste 

lid, uitdrukkelijk bepalen dat er geen gegevens over de stem worden bewaard op de 

stemcomputer of op de chipkaart en dat de stemgegevens op geen enkel ander medium in de 

voorzitterscomputer worden opgeslagen dan op de twee voormelde gegevensdragers. 
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 B.15.2.2.  Luidens artikel 4, § 2, tweede lid, van het bestreden decreet stelt de Vlaamse 

Regering vast dat « de digitale systemen en processen voor het kandidatenbeheer, voor de 

digitale stemming, voor het verwerken van de stemmen en voor de zetelberekening de 

integriteit van de gegevens en het geheim van de stemming waarborgen ».  

 

 B.15.2.3.  Vermits het feit dat geen gegevens over de stem worden bewaard op de 

chipkaart en op de stemcomputer en het feit dat de stemgegevens op geen enkel ander 

medium in de voorzitterscomputer worden opgeslagen dan op de twee originele, met de 

computer verbonden gegevensdragers, aspecten zijn van de integriteit van de gegevens, 

vermag de Vlaamse Regering geen digitaal systeem goed te keuren dat die beide vereisten 

niet waarborgt.  

 

 B.15.2.4.  In artikel 12 van het bestreden decreet wordt tevens bepaald dat het Vlaams 

Parlement een college van deskundigen kan aanwijzen, dat toeziet op het gebruik, de goede 

werking en de integriteit van de digitale processen in verband met de kandidaten, de 

stemming en de zetelverdeling, alsook op de procedures voor de aanmaak, de verspreiding en 

het gebruik van de apparatuur, de software en de digitale gegevensdragers. Dat college van 

deskundigen verricht de controle vóór de verkiezingsdag, op de verkiezingsdag zelf en na de 

verkiezingsdag (artikel 12, § 2). Daartoe kan het in stembureaus en hoofdbureaus kopieën 

nemen van bestanden, die ontcijferen, en onderzoeken of er schendingen zijn geweest van de 

integriteit van de stem (Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1562/1, p. 4). Het college 

bezorgt, uiterlijk tien dagen na de verkiezingen een verslag aan de Vlaamse Regering en aan 

het Vlaams Parlement, dat aanbevelingen kan bevatten in verband met de apparatuur en de 

software die zijn gebruikt en de procedures die zijn toegepast (artikel 12, § 3).  

 

 Bijgevolg kan ook het voormelde college erop toezien dat geen gegevens op de 

stemcomputer en op de chipkaart worden bewaard en dat de stemgegevens op geen enkel 

ander medium in de voorzitterscomputer worden opgeslagen dan op de twee voormelde 

gegevensdragers.  

 

 B.15.2.5.  Bovendien bepaalt artikel 4, § 3, dat de Vlaamse Regering, in de week volgend 

op de dag van de verkiezingen, de broncode van de stemsoftware bekendmaakt, waardoor het 

mogelijk is de betrouwbaarheid van de digitale stemming te controleren. Die bekendmaking 

gebeurt « door publicatie op de website van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur » 
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« teneinde de transparantie van het digitaal stemsysteem te verhogen » (Parl. St., Vlaams 

Parlement, 2011-2012, nr. 1559/1, p. 8). 

 

 B.15.2.6.  Bijgevolg waarborgt het bestreden decreet wat dat aspect betreft op voldoende 

wijze de integriteit van de stemming.  

 

 B.15.3.  Het voorgaande geldt evenzeer ten aanzien van het bezwaar dat de kiezer niet 

zou kunnen nagaan dat de tweedimensionale barcode die op het stembiljet wordt afgedrukt 

geen gegevens omtrent de identiteit van de kiezer bevat. Vermits de Vlaamse Regering enkel 

de digitale systemen en processen vermag goed te keuren die de integriteit van de stemming 

waarborgen, vermag zij geen stemsysteem goed te keuren waarvan de barcode gegevens bevat 

die het mogelijk zouden maken de kiezer te identificeren. Het in B.15.2.4 vermelde college 

van deskundigen kan hierop toezien. 

 

 B.15.4.1.  In zoverre de verzoekende partij aanvoert dat de kiezer niet kan nagaan dat, 

wanneer hij met toepassing van het bestreden artikel 18 zijn stem visualiseert, die gegevens 

overeenstemmen met de door de digitale stembus gegenereerde stem, beklaagt zij zich erover 

dat niet wordt gewaarborgd dat de door de kiezer uitgebrachte stem correct wordt 

geregistreerd. 

 

 B.15.4.2.  Het bestreden decreet voorziet in een digitaal stemsysteem waarbij de stem van 

de kiezer wordt afgedrukt op een stembiljet in de vorm van een tweedimensionale barcode en 

in tekstuele vorm, waarbij de kiezer zijn stem kan lezen en waarbij geverifieerd kan worden 

of de stem in de vorm van de barcode overeenstemt met de stem in tekstuele vorm, teneinde 

« de democratische controle beter te waarborgen » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, 

nr. 1559/1, p. 4).  

 

 Zo kan de kiezer, luidens artikel 18 van het decreet, op een stemcomputer met een 

handscanner zijn uitgebrachte stem visualiseren door de barcode te scannen. Indien hij 

vaststelt dat de gescande barcode niet overeenstemt met zijn uitgebrachte stem, kan hij, 

volgens dezelfde bepaling, de voorzitter van het stembureau vragen hem opnieuw zijn stem te 

laten uitbrengen.  
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 B.15.4.3.  Vermits de Vlaamse Regering enkel de digitale systemen en processen vermag 

goed te keuren die de integriteit van de stemming waarborgen, vermag zij geen stemsysteem 

goed te keuren waarvan niet vaststaat dat de stem van de kiezer die wordt gegenereerd door 

het scannen van het afgedrukte stembiljet door de digitale stembus, overeenstemt met de 

uitgebrachte stem in tekst op het papieren stembiljet dat de stemcomputer afdrukt. Het in 

B.15.2.4 vermelde college van deskundigen kan hierop toezien. 

 

 B.15.4.4.  Luidens artikel 19, eerste lid, van het bestreden decreet is het afgedrukte 

stembiljet dat middels een bijzitter in de stembus wordt gedeponeerd, bestemd voor 

controledoeleinden. In de memorie van toelichting van het ontwerp van decreet dat tot de 

bestreden bepalingen heeft geleid, werd dienaangaande gepreciseerd dat ook na de 

verkiezingen kan worden geverifieerd of de stem in de vorm van de barcode overeenstemt 

met de stem in tekstuele vorm (Parl. St., Vlaams Parlement, 2012-2013, nr. 1559/1, p. 5).  

 

 B.15.4.5.  Het bestreden decreet waarborgt ook wat dat aspect betreft op voldoende wijze 

de integriteit van de stemming.  

 

 B.15.4.6.  In zoverre de verzoekende partij aanvoert dat de kiezer niet zelf kan nagaan dat 

de digitale stembus zijn uitgebrachte stem correct registreert, dient te worden opgemerkt dat 

diens situatie niet fundamenteel verschilt van die van de kiezer die middels een papieren 

stembiljet zijn stem uitbrengt, die vervolgens handmatig wordt geteld. Ook die kiezer kan 

zich niet ervan vergewissen dat zijn stem correct zal worden geregistreerd.  

 

 B.15.5.1.  In zoverre de verzoekende partij aanvoert dat de digitale gegevens vervalst of 

gemanipuleerd zouden kunnen worden, dient nogmaals eraan te worden herinnerd dat de 

Vlaamse Regering enkel de digitale systemen en processen voor het kandidatenbeheer, voor 

de digitale stemming, voor het verwerken van de stemmen en voor de zetelberekening kan 

goedkeuren voor zover ze de integriteit van de gegevens en het geheim van de stemming 

waarborgen. Bijgevolg dient de Vlaamse Regering, vooraleer zij een digitaal kiessysteem 

goedkeurt, na te gaan dat dergelijke vervalsingen of manipulaties niet mogelijk zijn.  

 

 B.15.5.2.  Bijgevolg waarborgt het bestreden decreet, ook wat dat aspect betreft, op 

voldoende wijze de integriteit van de stemming. 
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 Wat het geheim van de stemming betreft 

 

 B.16.1.  De verzoekende partij beklaagt zich er nog over dat het bestreden decreet op 

onvoldoende wijze het geheim van de stemming waarborgt. Dat zou met name het geval zijn 

doordat het gebruik van aanraakschermen het mogelijk zou maken om de identiteit van een 

kiezer door middel van de achtergelaten vingerafdrukken en van « touchloggers » te 

identificeren, doordat op het papieren stembiljet dat de stemcomputer afdrukt naast een 

tweedimensionale barcode ook de uitgebrachte stem in tekst wordt afgedrukt, die de leden van 

het stembureau of andere kiezers zouden kunnen zien, en doordat de kiezer zijn stembiljet aan 

een bijzitter dient te overhandigen, die het in de stembus deponeert, en die bij die gelegenheid 

de inhoud van de stem zou kunnen zien. 

 

 B.16.2.  Artikel 17, § 1, van het bestreden decreet beschrijft de opeenvolgende 

handelingen die de kiezer moet stellen om zijn stem in het stemsysteem in te voeren : 

 

 -  wanneer hij alle vereiste stemmen voor de verkiezingen van die dag heeft uitgebracht, 

drukt de stemcomputer een stembiljet af en kan de kiezer nalezen welke kandidaten hij op het 

scherm heeft aangewezen; 

 

 -  hij vouwt zijn stembiljet dicht zodat de afdruk wordt verborgen, hij neemt de chipkaart 

terug en verlaat het stemhokje; 

 

 -  eventueel gaat hij met een handscanner na of de barcode op zijn stembiljet dezelfde 

namen weergeeft als diegene die in tekst op zijn stembiljet zijn afgedrukt; die handeling wordt 

verduidelijkt in artikel 18; 

 

 -  hij geeft zijn chipkaart terug aan de voorzitter en scant de barcode op het stembiljet; 

 

 -  hij overhandigt zijn stembiljet aan een bijzitter, die het in de stembus deponeert. 
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 Artikel 17, § 1, bepaalt tevens uitdrukkelijk dat noch de stemcomputer, noch de 

chipkaart, gegevens over de uitgebrachte stem van de kiezer bewaren. 

 

 Artikel 17, § 2, vermeldt in welke gevallen het stembiljet wordt geannuleerd en de kiezer 

een nieuwe chipkaart krijgt waarmee hij de stemprocedure opnieuw kan opstarten. Een van de 

vermelde gevallen is, als de kiezer zijn stembiljet zo vouwt dat de stem die hij heeft 

uitgebracht, wordt bekendgemaakt. 

 

 B.16.3.  Oorspronkelijk was erin voorzien dat de kiezer zelf zijn stembiljet in de stembus 

zou deponeren (Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1559/1, p. 10). Evenwel werd dit, 

ingevolge het amendement nr. 1 (Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1559/2, p. 2), 

gewijzigd om volgende redenen : 

 

 « Op het verkiezingsexperiment van 27 oktober 2011 is vastgesteld dat sommige kiezers 
geneigd zijn het stembiljet in de stembus te steken zonder het eerst te hebben ingescand. Dat 
heeft tot gevolg dat de in het stemhokje uitgebrachte stem niet effectief wordt geregistreerd. 
Een dergelijke handeling kan niet ongedaan gemaakt worden in het stembureau en leidt dus 
tot een herinscanning van alle stembiljetten op het hoofdbureau. Een herinscanning is een 
tijdrovende procedure die absoluut vermeden moet worden en alleen bij grote uitzondering 
mag gebeuren, teneinde de werkzaamheden van het hoofdbureau niet in het gedrang te 
brengen door het proces van de inzameling en verwerking van de resultaten aanzienlijk te 
vertragen. 
 
 Het is daarom aangewezen om een fysieke scheiding door te voeren tussen het scannen 
van het stembiljet zelf, dat vanzelfsprekend door de kiezer moet gebeuren in het kader van het 
geheim van de stemming, en het deponeren van het stembiljet in de stembus. De door middel 
van het amendement voorgestelde procedurewijziging sterkt er daarnaast ook toe dat de 
voorzitter of de aangewezen bijzitter goed opvolgt dat de kiezer zijn stem wel degelijk heeft 
ingescand alvorens hij het opnieuw dichtgevouwen stembiljet in ontvangst neemt om het in de 
stembus te deponeren » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1559/2, p. 2). 
 

 B.16.4.  In antwoord op het advies van 13 maart 2012 van de afdeling wetgeving van de 

Raad van State, die van oordeel was dat het geheim van de stemming onvoldoende wordt 

gewaarborgd doordat de kiezer zijn stembiljet buiten het stemhokje moet openvouwen 

teneinde het door de digitale stembus te laten scannen, en die voorstelde om in elk stemhokje 

een handscanner te installeren (Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1559/1, p. 44), 

werd in de memorie van toelichting van het bestreden decreet het volgende opgemerkt : 

 

 « Om de hiernavolgende reden kan niet worden ingegaan op het advies van de Raad van 
State. 
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 De handscanner die zich in een stemhokje bevindt, heeft enkel tot doel om voor de kiezer 
die dat wenst een bijkomende visualisatie ter controle mogelijk te maken van de stem die hij 
heeft uitgebracht. Dat gebeurt door de barcode met de handscanner in te scannen. Het 
computerscherm genereert dan opnieuw de uitgebrachte stem. 
 
 De handscanner is niet aangesloten op de stembus, die de uitgebrachte stemmen 
registreert. Ook de stemcomputers zijn niet aangesloten op deze apparatuur die zorgt voor de 
registratie van de stemmen. Deze scheiding maakt deel uit van de waarborgen inzake een 
maximale integriteit van de stemverrichtingen. 
 
 Het scannen van de stemmen zelf gebeurt aan de stembus. Met het oog op het bewaren 
van het stemgeheim, is de scanner voorzien van brede afschermingsplaatjes, zodat het 
stembiljet onttrokken is aan het zicht van andere personen. Vooraleer de kiezer daarna het 
ingescande stembiljet in de stembus deponeert, vouwt hij het stembiljet opnieuw dicht. Dit 
alles zal terdege worden beschreven in de procedures. Het risico dat de wachtende kiezer zijn 
stembiljet niet voldoende dichtvouwt, zal daarenboven bijkomend beheerst worden door de 
organisatie van het stembureau. Mede om die reden bepaalt artikel 7 dat een extra bijzitter 
wordt toegevoegd in vergelijking met de stembureaus waar men op papier stemt » (ibid., 
p. 11). 
 

 Tijdens de bespreking in de commissie werd daar nog het volgende aan toegevoegd :  

 

 « De minister onderstreept dat in deze procedure, die uitgedokterd is door het federale 
parlement op advies van zeven Belgische universiteiten, pas op dat laatste moment de stem 
wordt geregistreerd. Omdat het aantal mensen dat zich voor de stemming heeft aangeboden 
gelijk moet zijn aan het aantal gescande barcodes, gaat hij niet in op de vraag van de Raad van 
State om het scannen in het stemhokje zelf te laten plaatsvinden, wat al te vaak zou vergeten 
worden. Tot slot stopt de kiezer zijn toegevouwen stembiljet in de stembus. 
 
 […] Het geheim van de stemming komt alleen louter theoretisch in het gedrang. De 
minister wijst erop dat de nieuwe procedure juist is ingevoerd om de kiezers in het licht van 
de achterdocht tegen digitaal stemmen de mogelijkheid te geven om de correcte registratie 
van hun individuele stem te controleren. Hij wijst erop dat het gedrukte biljet een bescheiden 
formaat heeft zodat anderen alleen kunnen meekijken als men het opengevouwen toont, maar 
dat kan evengoed in de stemming met potlood en papier. Bovendien wordt het scannen 
speciaal opgevolgd door te voorzien in een extra bijzitter. Bijkomende controle is ook nog 
mogelijk via een stemcomputer met handscanner voor visualisatie, die in ieder stembureau ter 
beschikking staat » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1559/3, p. 5). 
 

 B.16.5.1.  In zoverre de verzoekende partij aanvoert dat het gebruik van aanraakschermen 

het mogelijk zou maken om de identiteit van een kiezer door middel van de achtergelaten 

vingerafdrukken en van « touchloggers » te identificeren, dient te worden opgemerkt dat het 

gebruik van dergelijke instrumenten veronderstellen dat daartoe speciaal ontworpen 

computerprogramma’s op de stemcomputers zouden worden geïnstalleerd.  
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 B.16.5.2.  Vermits de Vlaamse Regering, die de stemapparatuur aanlevert, dient vast te 

stellen dat de digitale systemen en processen voor, onder meer, de digitale stemming, het 

geheim van de stemming waarborgen, dient ze erop toe te zien dat die apparatuur bij de 

levering geen dergelijke computerprogramma’s bevat.  

 

 B.16.5.3.  De gemeentebesturen, die voor de bewaring van de apparatuur zorgen 

(artikel 11, § 1, van het bestreden decreet), dienen erop toe te zien dat op de apparatuur die ze 

beheren, geen dergelijke programma’s worden geïnstalleerd.  

 

 B.16.6.1.  Ten aanzien van de kritiek van de verzoekende partij dat het door de 

stemcomputer afgedrukte stembiljet naast de tweedimensionale barcode de uitgebrachte stem 

ook in tekst afdrukt, blijkt uit de hiervoor aangehaalde parlementaire voorbereiding dat de 

decreetgever aldus de kiezer de mogelijkheid wenste te geven zijn stembiljet visueel te 

verifiëren, teneinde na te gaan dat de stemcomputer zijn stem correct heeft geregistreerd. 

 

 B.16.6.2.  Luidens artikel 17, § 1, van het bestreden decreet, vouwt de kiezer het door de 

stemcomputer afgedrukte papieren stembiljet in twee gelijke delen met de bedrukte zijde naar 

binnen. Op het ogenblik dat hij het stemhokje verlaat, is, behalve wanneer hij die instructie 

niet naleeft, zijn stem niet zichtbaar en is het geheim van de stemming gewaarborgd.  

 

 B.16.6.3.  Het is juist dat de kiezer het stembiljet buiten het stemhokje dient open te 

vouwen teneinde de barcode te scannen op de digitale stembus.  

 

 B.16.6.4.  Vermits de stem van de kiezer in digitale vorm slechts wordt gegenereerd door 

het scannen van het afgedrukte stembiljet door de digitale stembus (artikel 19, eerste lid, van 

het  bestreden decreet), en niet door de chipkaart aan de voorzitter of aan de bijzitter te 

overhandigen of door het stembiljet in de stembus te deponeren, vermocht de decreetgever in 

een mechanisme te voorzien waarbij de leden van het stembureau zich ervan kunnen 

vergewissen dat de kiezer zijn stem effectief heeft uitgebracht. Aldus wordt immers vermeden 

dat de kiezer per vergissing nalaat zijn stem uit te brengen en wordt het kiesrecht van de 

betrokkene gewaarborgd. Tijdens de bespreking van het ontwerp van decreet uitte de minister 

de vrees dat « als het scannen zou plaatsvinden in het stemhokje, […] een pak mensen dat niet 

of niet geldig [zullen] doen » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1559/3, p. 7). 
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 B.16.6.5.  Uit de hiervoor vermelde parlementaire voorbereiding blijkt tevens dat het 

geheim van de stemming voldoende wordt gewaarborgd : enerzijds, wordt de stem in 

tekstvorm in een klein formaat gedrukt, zodat het vanop afstand niet of moeilijk leesbaar zal 

zijn en, anderzijds, wordt de scanner waarnaar het stembiljet wordt gericht, op voldoende 

wijze afgeschermd.  

 

 B.16.7.1.  Ten aanzien van de kritiek van de verzoekende partij dat de kiezer het 

stembiljet dient te overhandigen aan de bijzitter, die het in de stembus deponeert (artikel 17, 

§ 1, tweede lid), blijkt dat de decreetgever aldus beoogde te vermijden dat de kiezer het 

stembiljet in de stembus zou deponeren zonder de barcode voorafgaandelijk in te scannen. 

Vermits, zoals hiervoor werd opgemerkt, de stem van de kiezer in digitale vorm slechts wordt 

gegenereerd door het scannen van het afgedrukte stembiljet door de digitale stembus, beoogt 

de bestreden bepaling bijgevolg te waarborgen dat de kiezer zijn stem effectief uitbrengt. 

 

 B.16.7.2.  Het bestreden artikel 17, § 1, tweede lid, bepaalt uitdrukkelijk dat de kiezer, 

nadat de voorzitter of de bijzitter heeft vastgesteld dat hij zijn stem effectief heeft ingescand, 

het stembiljet opnieuw dichtvouwt met de bedrukte zijde naar binnen, vooraleer hij het aan de 

bijzitter overhandigt. Vermits de voorzitter of de bijzitter reeds heeft vastgesteld dat de kiezer 

zijn stem heeft uitgebracht door het stembiljet in te scannen, is er geen enkele reden voor de 

bijzitter aan wie het stembiljet wordt overhandigd, om dit open te vouwen vooraleer hij het in 

de stembus deponeert. Bijgevolg kan de bijzitter de inhoud van de stem niet kennen en is het 

geheim van de stemming voldoende gewaarborgd.  

 

 B.17.  Het bestreden decreet waarborgt het geheim van de stemming. 

 

 

 Wat de verschillen betreft die zouden bestaan tussen het decreet en de onderrichtingen 

aan de voorzitters van de kiesbureaus 

 

 B.18.1.  De verzoekende partij voert nog aan dat er een discrepantie zou bestaan tussen 

het bestreden decreet en de onderrichtingen aan de voorzitters van de kiesbureaus. 

 

 B.18.2.  De door de verzoekende partij bedoelde onderrichtingen zijn de richtlijnen die 

door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur aan de voorzitters van de stembureaus bij de 
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lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2012 in de gemeenten met digitale 

stemming werden toegezonden. 

 

 Het betreft derhalve richtlijnen over de wijze waarop de procedure van digitale stemming 

dient te worden georganiseerd ter uitvoering van het bestreden decreet. 

 

 B.18.3.  De kritiek van de verzoekende partij betreft niet het bestreden decreet zelf, maar 

de wijze waarop het wordt uitgevoerd, ten aanzien waarvan het Hof niet bevoegd is zijn 

toetsing uit te oefenen. 

 

 B.19.  De bestreden verschillen in behandeling zijn niet zonder redelijke verantwoording.  

 

 B.20.  Het enige middel is niet gegrond. 
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 Om die redenen, 
 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 10 oktober 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5516 

 
 

Arrest nr. 135/2013 
van 10 oktober 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 30 en 31 van de wet van 26 mei 2002 

betreffende het recht op maatschappelijke integratie en artikel 8 van de wet van 29 juni 1964 

betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, gesteld door de Arbeidsrechtbank te 

Luik. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, 

P. Nihoul, F. Daoût en T. Giet, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 8 november 2012 in zake A.G. tegen het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn van Saint-Nicolas, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is 
ingekomen op 14 november 2012, heeft de Arbeidsrechtbank te Luik de volgende prejudiciële 
vraag gesteld : 
 
 « Schenden de artikelen 30 en 31 van de wet van 26 mei 2002 [betreffende het recht op 
maatschappelijke integratie] en artikel 8 van de wet van 29 juni 1964 [betreffende de 
opschorting, het uitstel en de probatie] de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre zij 
personen die met bedrieglijk oogmerk hebben gehandeld, wanneer zij voor de 
arbeidsrechtbank een administratieve beslissing betwisten waarbij hun een sanctie van 
uitsluiting wordt opgelegd, genomen met toepassing van artikel 30, § 1, eerste lid, van de wet 
van 26 mei 2002, niet toelaten een maatregel van uitstel van de tenuitvoerlegging van de 
straffen te genieten, terwijl, wanneer zij voor hetzelfde verzuim voor de correctionele 
rechtbank worden vervolgd, hun die maatregel kan worden toegekend met toepassing van de 
wet van 29 juni 1964 ? ». 
 
 
 Op de openbare terechtzitting van 10 juli 2013 : 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en T. Merckx-Van Goey verslag 
uitgebracht; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Bij het arrest nr. 148/2010 van 16 december 2010 heeft het Hof een eerste prejudiciële vraag van de 
verwijzende rechter beantwoord door te oordelen dat de ontstentenis van een wetsbepaling die het mogelijk 
maakt de voorwaarden te bepalen waaronder de sociale-uitkeringsgerechtigden een maatregel van uitstel kunnen 
genieten die de inwerkingstelling van de schorsing van hun leefloon raakt, een discriminatie vormde waaraan 
niet de rechter maar de wetgever een einde diende te maken. 
 
 In zijn advies wijst de arbeidsauditeur erop dat de wetgever de bij het arrest nr. 148/2010 veroordeelde 
discriminerende lacune nog steeds niet heeft weggewerkt. Hij beklemtoont eveneens dat dat arrest, hoewel het in 
de lijn ligt van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof ter zake, het enige is waarin tot een extrinsieke lacune 
is besloten. 
 
 De arbeidsauditeur is daarenboven van mening dat het Hof in zijn arrest nr. 1/2012 van 11 januari 2012, 
een nieuwe categorie van lacunes in het leven heeft geroepen, namelijk de zelfherstellende extrinsieke lacune. 
Die nieuwe rechtsfiguur zou het de rechter mogelijk maken de lacune weg te werken, zelfs wanneer de 
discriminatie voortvloeit uit de ontstentenis van een wetsbepaling, voor zover de vaststelling van 
ongrondwettigheid « in voldoende precieze en volledige bewoordingen is uitgedrukt ». 
 
 Na te hebben geoordeeld dat de vaststelling van ongrondwettigheid in het arrest nr. 148/2010 duidelijk en 
precies is, is de arbeidsauditeur van mening dat opnieuw een vraag moet worden gesteld aan het Hof. 
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 De verwijzende rechter merkt op dat de onmogelijkheid voor de rechter om een einde te maken aan de 
nalatigheid van de wetgever en de rechtsonzekerheid die daaruit voortvloeit, zowel voor de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn als voor de sociale-uitkeringsgerechtigden nadelig zijn, maar dat het niet aan hem staat 
een politieke keuze te maken, ook al meent hij vrij duidelijk te zien hoe de lacune zou kunnen worden 
weggewerkt. 
 
 Hij acht het bijgevolg noodzakelijk de voormelde prejudiciële vraag te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 In deze zaak werden geen memories ingediend. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Artikel 30 van de wet van 26 mei 2002 « betreffende het recht op 

maatschappelijke integratie » bepaalt : 

 

 « § 1.  Indien de betrokkene verzuimt bestaansmiddelen aan te geven waarvan hij het 
bestaan kent, of als hij onjuiste of onvolledige verklaringen aflegt die het bedrag van het 
leefloon beïnvloeden, kan de uitbetaling van het leefloon geheel of gedeeltelijk geschorst 
worden voor een periode van ten hoogste zes maanden, of in geval van bedrieglijk opzet, voor 
ten hoogste twaalf maanden. 
 
 In geval van herhaling binnen een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de dag waarop 
de sanctie voor een vorig verzuim of onjuiste verklaring definitief is geworden, kunnen de 
bovenvermelde periodes worden verdubbeld. 
 
 Geen sanctie kan nog worden uitgesproken na verloop van twee jaar vanaf de dag waarop 
het verzuim werd begaan of de onjuiste verklaring werd gedaan. Geen sanctie kan nog worden 
uitgevoerd na verloop van twee jaar vanaf de dag waarop de sanctie definitief is geworden. 
 
 § 2.  Indien de betrokkene, na aanmaning, de verplichtingen die in het contract 
betreffende een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie, zoals bedoeld in 
de artikelen 11 en 13, § 2, vermeld zijn, zonder wettige redenen, niet naleeft, kan de 
uitbetaling van het leefloon na het advies van de maatschappelijk werker belast met het 
dossier, geheel of gedeeltelijk worden geschorst voor een periode van ten hoogste één maand. 
In geval van herhaling binnen een termijn van ten hoogste één jaar, kan de uitbetaling van het 
leefloon voor een periode van ten hoogste drie maanden worden geschorst. 
 
 De in het eerste lid bepaalde sanctie gaat in op de eerste dag van de tweede maand 
volgend op de beslissing van het centrum. 
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 § 3.  De onder §§ 1 en 2 bedoelde administratieve sancties worden uitgesproken door het 
bevoegde centrum zoals bedoeld in artikel 18, § 1, en kunnen desgevallend verder uitgevoerd 
worden door het centrum dat naderhand bevoegd wordt en dit zolang de sanctie van 
toepassing is. 
 
 De regels van de rechtspleging, bepaald door de artikelen 20, 21, §§ 2, 3 en 4 en 
artikel 47 zijn van toepassing ». 
 

 B.1.2.  Artikel 31 van dezelfde wet bepaalde op het ogenblik van de aan de verwijzende 

rechter voorgelegde feiten : 

 

 « Onverminderd de toepassing van andere strafbepalingen, inzonderheid die van het 
koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen te doen inzake subsidies, 
vergoedingen en toelagen van alle aard, die geheel of gedeeltelijk ten laste van het Rijk zijn, 
wordt gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot één maand en een geldboete van 
26 EUR tot 500 EUR of met één van deze straffen alleen : 
 
 1.  de gerechtigde bedoeld in artikel 30, § 1, die met bedrieglijk oogmerk heeft 
gehandeld. 
 
 2.  eenieder die wetens en willens valse verklaringen aflegt of valse attesten opmaakt 
betreffende de gezondheidstoestand of de sociale toestand van de betrokkene met de 
bedoeling deze een leefloon te doen toekennen waarop hij geen aanspraak kan maken. 
 
 De bepalingen van boek I van het Strafwetboek, met inbegrip van die van hoofdstuk VII 
en van artikel 85, zijn van toepassing op de misdrijven zoals bepaald in dit artikel ». 
 

 B.1.3.  Zoals gewijzigd bij de wet van 6 juni 2010 « tot invoering van het Sociaal 

Strafwetboek », bepaalt dat artikel voortaan : 

 

 « De inbreuken op de bepalingen van deze wet worden opgespoord, vastgesteld en 
bestraft overeenkomstig het Sociaal Strafwetboek. 
 
 De sociaal inspecteurs beschikken over de in de artikelen 23 tot 39 van het Sociaal 
Strafwetboek bedoelde bevoegdheden wanneer zij, ambtshalve of op verzoek, optreden in het 
kader van hun opdracht tot informatie, bemiddeling en toezicht inzake de naleving van de 
bepalingen van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan ». 
 

 B.1.4.  Artikel 233 van het Sociaal Strafwetboek bepaalt : 

 

 « § 1.  Met een sanctie van niveau 4 wordt bestraft, eenieder die wetens en willens : 
 
 1°  een onjuiste of onvolledige verklaring heeft afgelegd om ten onrechte een sociaal 
voordeel te bekomen of te doen bekomen, te behouden of te doen behouden; 
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 2°  heeft nagelaten of geweigerd om een verplichte verklaring af te leggen of de 
inlichtingen te verstrekken die hij gehouden is te verstrekken om ten onrechte een sociaal 
voordeel te bekomen of te doen bekomen, te behouden of te doen behouden; 
 
 3°  een sociaal voordeel heeft bekomen waarop hij geen of slechts gedeeltelijk recht heeft 
ingevolge een verklaring bedoeld bij het eerste lid, 1°, het nalaten of het weigeren van het 
afleggen van een verklaring of van het verstrekken van inlichtingen bedoeld bij het eerste lid, 
2°, of met een akte bedoeld bij de artikelen 232 en 235. 
 
 Wanneer de inbreuken bedoeld in het eerste lid begaan zijn door de werkgever, zijn 
aangestelde of zijn lasthebber om een sociaal voordeel waarop de werknemer geen recht heeft 
te doen bekomen of te doen behouden, wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal 
betrokken werknemers. 
 
 § 2.  Met een sanctie van niveau 3 wordt bestraft eenieder die wetens en willens nagelaten 
heeft te verklaren dat hij niet langer recht heeft op een sociaal voordeel, zelfs indien dit 
slechts gedeeltelijk is, om ten onrechte een sociaal voordeel te behouden ». 
 

 B.1.5.  Artikel 101 van het Sociaal Strafwetboek bepaalt : 

 

 « De inbreuken bedoeld in Boek 2 worden bestraft met een sanctie van niveau 1, 
niveau 2, niveau 3 of niveau 4. 
 
 De sanctie van niveau 1 bestaat uit een administratieve geldboete van 10 tot 100 euro. 
 
 De sanctie van niveau 2 bestaat uit hetzij een strafrechtelijke geldboete van 50 tot 
500 euro, hetzij een administratieve geldboete van 25 tot 250 euro. 
 
 De sanctie van niveau 3 bestaat uit hetzij een strafrechtelijke geldboete van 100 tot 
1000 euro, hetzij een administratieve geldboete van 50 tot 500 euro. 
 
 De sanctie van niveau 4 bestaat uit hetzij een gevangenisstraf van zes maanden tot drie 
jaar en een strafrechtelijke geldboete van 600 tot 6000 euro of uit een van die straffen alleen, 
hetzij een administratieve geldboete van 300 tot 3000 euro ». 
 

 B.1.6.  Artikel 115 van het Sociaal Strafwetboek bepaalt : 

 

 « Indien verzachtende omstandigheden aanwezig zijn kan de administratieve geldboete 
worden verminderd tot een bedrag onder het wettelijk minimum, waarbij het evenwel niet 
lager mag zijn dan 40 % van het voorgeschreven minimumbedrag. 
 
 De administratieve geldboete opgelegd aan de sociaal verzekerde kan worden verminderd 
tot een bedrag onder het wettelijk minimum zonder dat zij lager kan zijn dan een euro indien 
zijn financiële situatie dit rechtvaardigt wegens het feit dat hij evenzeer vatbaar is voor een 
vermindering, een opschorting of een volledige of gedeeltelijke uitsluiting van het recht op 
een sociaal voordeel bedoeld bij artikel 230 ». 
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 B.1.7.  Artikel 116 van het Sociaal Strafwetboek bepaalt : 

 

 « § 1.  De bevoegde administratie mag besluiten dat de beslissing tot oplegging van een 
administratieve geldboete niet of slechts gedeeltelijk zal worden ten uitvoer gelegd, voor 
zover aan de overtreder geen administratieve geldboete van niveau 2, 3 of 4 werd opgelegd of 
hij niet veroordeeld werd tot een strafsanctie van niveau 2, 3 of 4 tijdens de vijf jaren die de 
nieuwe inbreuk voorafgaan. 
 
 Nochtans vormt een sanctie van niveau 1, 2, 3 en 4 die vroeger uitgesproken was voor 
feiten die voortvloeien uit eenzelfde misdadig opzet, geen beletsel voor het verlenen van een 
uitstel. 
 
 § 2.  De administratie verleent het uitstel bij dezelfde beslissing als die met welke zij de 
geldboete oplegt. 
 
 De beslissing waarbij het uitstel wordt toegestaan of geweigerd, moet met redenen 
omkleed zijn. 
 
 § 3.  De proeftermijn mag niet minder zijn dan één jaar en niet meer dan drie jaar, te 
rekenen van de datum van de kennisgeving van de beslissing tot oplegging van de 
administratieve geldboete of van het vonnis of het arrest dat in kracht van gewijsde is gegaan. 
 
 § 4.  Het uitstel wordt van rechtswege herroepen ingeval gedurende de proeftijd een 
nieuwe inbreuk begaan is die de toepassing meebrengt van een administratieve geldboete van 
een hoger niveau dan de administratieve geldboete die tevoren gepaard ging met uitstel. 
 
 § 5.  Het uitstel kan herroepen worden ingeval gedurende de proeftijd een nieuwe inbreuk 
begaan is die de toepassing meebrengt van een administratieve geldboete van een gelijk of 
lager niveau dan de administratieve geldboete die tevoren gepaard ging met uitstel. 
 
 § 6.  Voor een vergelijking van het niveau van de geldboeten mogen ze niet worden 
vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers, kandidaat-werknemers, kinderen, 
stagiairs, zelfstandigen of zelfstandige stagiairs. 
 
 § 7.  Het uitstel wordt herroepen bij dezelfde beslissing als die waarbij de administratieve 
geldboete wordt opgelegd voor de nieuwe inbreuk die begaan is tijdens de proefperiode. 
 
 De vermelding van de herroeping van het uitstel in de beslissing geschiedt zowel wanneer 
de herroeping van rechtswege gebeurt, als wanneer deze ter beoordeling van de bevoegde 
administratie wordt gelaten. 
 
 § 8.  De administratieve geldboete die uitvoerbaar wordt als gevolg van de herroeping 
van het uitstel wordt onbeperkt gecumuleerd met die welke opgelegd is wegens de nieuwe 
inbreuk. 
 
 § 9.  In geval van beroep tegen de beslissing van de bevoegde administratie tot oplegging 
van een administratieve geldboete kunnen de arbeidsgerechten het uitstel dat door de 
bevoegde administratie werd verleend niet herroepen. Ze kunnen evenwel het uitstel verlenen 
wanneer de bevoegde administratie het geweigerd heeft ». 
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 B.1.8.  Artikel 8 van de wet van 29 juni 1964 « betreffende de opschorting, het uitstel en 

de probatie » bepaalt : 

 

 « § 1.  Indien de veroordeelde nog niet veroordeeld is geweest tot een criminele straf of 
tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden, kunnen de vonnisgerechten, 
wanneer zij tot een werkstraf of een of meer straffen van niet meer dan vijf jaar veroordelen, 
bij een met redenen omklede beslissing gelasten dat de tenuitvoerlegging hetzij van het vonnis 
of het arrest, hetzij van de hoofdstraffen of vervangende straffen dan wel van een gedeelte 
ervan, wordt uitgesteld. De beslissing waarbij het uitstel en, in voorkomend geval, de probatie 
wordt toegestaan of geweigerd, moet met redenen omkleed zijn overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 195 van het Wetboek van Strafvordering. 
 
 Nochtans, wanneer artikel 65, tweede lid, van het Strafwetboek wordt toegepast, vormen 
de vroegere straffen uitgesproken voor feiten die voortvloeien uit hetzelfde misdadige opzet, 
geen beletsel voor het toekennen van een uitstel. 
 
 De duur van het uitstel mag niet minder dan een jaar en niet meer dan vijf jaar bedragen, 
met ingang van de datum van het vonnis of het arrest. 
 
 De duur van het uitstel mag echter niet meer dan drie jaar bedragen voor de geldstraffen, 
de werkstraffen en de gevangenisstraffen die zes maanden niet te boven gaan. 
 
 § 2.  Dezelfde gerechten kunnen, onder de voorwaarden bepaald in § 1 van dit artikel, 
probatieuitstel gelasten, mits de veroordeelde zich verbindt tot naleving van de 
probatievoorwaarden die het gerecht bepaalt.  
 
 § 3.  Wanneer de rechter de geldboete uitsluit van het uitstel dat hij voor de vervangende 
gevangenisstraf verleent, kan deze niet meer uitgevoerd worden wanneer de geldboete 
ophoudt invorderbaar te zijn ». 
 

 B.2.1.  In de prejudiciële vraag wordt het Hof verzocht zich uit te spreken over de 

bestaanbaarheid, met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van de artikelen 30 en 31 van de 

voormelde wet van 26 mei 2002 en van artikel 8 van de voormelde wet van 29 juni 1964, in 

zoverre die bepalingen een verschil in behandeling invoeren tussen sociaal gerechtigden die 

met bedrieglijk oogmerk hebben gehandeld, naargelang zij voor de correctionele rechtbank 

worden vervolgd of voor de arbeidsrechtbank de beslissing van het openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn tot schorsing van de betaling van hun leefloon betwisten. Alleen de 

eerste categorie van sociale-uitkeringsgerechtigden zou immers een maatregel van uitstel 

kunnen genieten. 
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 B.2.2.  Bij zijn arrest nr. 148/2010 van 16 december 2010 heeft het Hof de vraag of de 

artikelen 30, 31 en 47 van de in het geding zijnde wet en artikel 580, 8°, c), tweede lid, van 

het Gerechtelijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden, ontkennend 

beantwoord om reden dat de discriminatie die bestaat tussen de sociale-uitkeringsgerechtigde 

die strafrechtelijk wordt vervolgd en diegene die voor de arbeidsrechtbank beroep instelt 

tegen een schorsing van het recht op het leefloon, niet voortvloeit uit een van de in het geding 

zijnde bepalingen, maar uit de ontstentenis van een wetsbepaling die het de sociale-

uitkeringsgerechtigden die het voorwerp hebben uitgemaakt van een maatregel van schorsing 

van hun recht op het leefloon, mogelijk maakt een maatregel van uitstel te genieten. 

 

 Die vraag was gesteld in het kader van dezelfde zaak als die welke hangende is voor de 

verwijzende rechter. 

 

 Artikel 28 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof bepaalt : 

 

 « Het rechtscollege dat de prejudiciële vraag heeft gesteld evenals elk ander rechtscollege 
dat in dezelfde zaak uitspraak doet, moeten voor de oplossing van het geschil naar aanleiding 
waarvan de in artikel 26 bedoelde vragen zijn gesteld, zich voegen naar het arrest van het 
Grondwettelijk Hof ». 
 

 Aangezien de aan het Hof gestelde vraag niet dezelfde is als die welke aan het Hof werd 

gesteld in het kader van de zaak die aanleiding heeft gegeven tot het arrest nr. 148/2010, staat 

het voormelde artikel 28 niet eraan in de weg dat de verwijzende rechter opnieuw een vraag 

stelt aan het Hof. 

 

 B.2.3.  Het Hof merkt bovendien op dat de verwijzende rechter van oordeel is dat hij, in 

het geval dat hem wordt voorgelegd, artikel 116 van het Sociaal Strafwetboek niet kan 

toepassen. 

 

 B.3.  Zoals het Hof bij zijn arrest nr. 148/2010 van 16 december 2010 heeft opgemerkt, is 

de schorsing van de betaling van het leefloon een strafsanctie in de zin van artikel 6.1 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens en moet zij dus de algemene beginselen van het 

strafrecht in acht nemen, maar is zij geen straf in de zin van artikel 1 van het Strafwetboek, 

zodat de interne regels van het strafrecht en de strafrechtspleging daarop niet als dusdanig van 

toepassing zijn (B.3.3). 
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 Bij dat arrest heeft het Hof geoordeeld : 

 

 « B.4.3.  Het uitstel van de tenuitvoerlegging van de straffen heeft tot doel de nadelen die 
inherent zijn aan de tenuitvoerlegging van de straffen, te beperken en de re-integratie van de 
veroordeelde niet in het gedrang te brengen. Daarnaast blijkt uit artikel 157bis, § 2, van het 
koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en 
artikel 168quinquies, § 3, derde lid, van de op 14 juli 1994 gecoördineerde wet betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, dat het uitstel niet 
onverenigbaar wordt geacht met een schorsing van sociale rechten opgelegd door een andere 
overheid dan een strafrechtelijk rechtscollege. 
 
 Ongeacht of het uitstel wordt toegekend door de correctionele rechtbank dan wel door 
een ander rechtscollege, zoals de arbeidsrechtbank, kan het de veroordeelde ertoe aanzetten 
zijn gedrag te wijzigen, gelet op het risico dat, in geval van herhaling, de veroordeling tot een 
strafsanctie in de zin van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens ten 
uitvoer wordt gelegd. 
 
 B.4.4.  Hieruit vloeit voort dat het verschil in behandeling, wat het voordeel van een 
maatregel van uitstel betreft, tussen de sociale-uitkeringsgerechtigde die strafrechtelijk wordt 
vervolgd en diegene die voor de arbeidsrechtbank beroep instelt tegen een schorsing van het 
recht op het leefloon, niet redelijk is verantwoord ». 
 

 B.4.  Die discriminatie vloeit evenwel niet voort uit een van de in het geding zijnde 

bepalingen, maar uit de ontstentenis van een wetsbepaling die het de sociale-

uitkeringsgerechtigden die het voorwerp hebben uitgemaakt van een maatregel tot schorsing 

van hun recht op het leefloon, mogelijk maakt een maatregel van uitstel te genieten. Wanneer 

de wet van 29 juni 1964 niet van toepassing is, komt het enkel aan de wetgever toe ter zake te 

bepalen onder welke voorwaarden een uitstel kan worden verleend en de voorwaarden en de 

rechtspleging vast te stellen volgens welke dat uitstel kan worden ingetrokken. 

 

 B.5.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 -  De artikelen 30 en 31 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 

maatschappelijke integratie en artikel 8 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, 

het uitstel en de probatie schenden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 -  De ontstentenis van een wetsbepaling die het mogelijk maakt dat de sociale-

uitkeringsgerechtigde ten aanzien van wie een schorsing van de betaling van het leefloon is 

opgelegd, een maatregel van uitstel geniet, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 

10 oktober 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5696 

 
 

Arrest nr. 136/2013 
van 10 oktober 2013 

 
 

 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van de beslissingen van de tuchtcommissie van het 

Instituut der Accountants van 3 december 1990 en van 27 juni 1991, ingesteld door André 

Genicot. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, 

 

 samengesteld uit voorzitter M. Bossuyt en de rechters-verslaggevers A. Alen en T. Giet, 

bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 5 juli 2013 ter post aangetekende 
brief en ter griffie is ingekomen op 8 juli 2013, heeft André Genicot, wonende te 
3800 Sint-Truiden, Kennedylaan 13, beroep tot vernietiging ingesteld van de beslissingen van 
de tuchtcommissie van het Instituut der Accountants van 3 december 1990 en van 27 juni 
1991. 
 
 
 Op 16 juli 2013 hebben de rechters-verslaggevers A. Alen en T. Giet, met toepassing van 
artikel 71, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, de 
voorzitter ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden gebracht aan het Hof, 
zitting houdende in beperkte kamer, voor te stellen een arrest te wijzen waarin wordt 
vastgesteld dat het beroep tot vernietiging klaarblijkelijk onontvankelijk is. 
 
 André Genicot heeft een memorie met verantwoording ingediend. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  In hun conclusies opgesteld met toepassing van artikel 71 van de bijzondere wet van 6 januari 1989, 
hebben de rechters-verslaggevers gemeend dat zij ertoe zouden kunnen worden gebracht aan het Hof, zitting 
houdende in beperkte kamer, voor te stellen een arrest uit te spreken waarbij wordt vastgesteld dat het beroep tot 
vernietiging klaarblijkelijk niet ontvankelijk is. 
 
 A.2.  In haar memorie met verantwoording voert de verzoekende partij aan dat de wet die het Instituut der 
Accountants opricht en die de procedure voor de tuchtraad regelt, bepaalt dat iedere oproeping met een 
aangetekend schrijven dient te geschieden. Zij wijst erop dat in haar geval het Instituut der Accountants niet het 
bewijs levert dat zij per aangetekende brief werd opgeroepen voor de zitting in het kader van de tegen haar 
gevoerde tuchtprocedure. Zij leidt hieruit af dat de zitting en de beslissingen die eruit voortvloeien ongeldig zijn 
en vernietigd dienen te worden. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  André Genicot vordert de vernietiging van de beslissing van de tuchtcommissie van 

het Instituut der Accountants van 3 december 1990 waarbij lastens hem als tuchtstraf de 

definitieve intrekking van de hoedanigheid van accountant en van de toestemming tot het 

voeren van die titel werd uitgesproken, en van de beslissing van hetzelfde orgaan van 27 juni 

1991 waarbij het verzet tegen die eerste beslissing onontvankelijk werd verklaard, en dit 

wegens schending van de artikelen 10 en 11, 12, 16 en 23 van de Grondwet. De verzoeker 
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vraagt tevens om hem eerherstel te verlenen en hem zijn « titel en beroepsuitoefening met 

terugwerkende kracht terug te geven ». 

 

 B.2.  Het Hof vermag zich enkel uit te spreken over de schending van de artikelen 10 en 

11, 12, 16 en 23 van de Grondwet, als die schending aan een wetskrachtige norm kan worden 

toegeschreven. 

 

 Noch artikel 1 van de bijzondere wet van 6 januari 1989, noch enige grondwets- of 

wetsbepaling verleent het Hof de bevoegdheid om uitspraak te doen over een beroep tot 

vernietiging gericht tegen een beslissing van de tuchtcommissie van het Instituut der 

Accountants. 

 

 B.3.  Aangezien het beroep betrekking heeft op een onderwerp dat niet valt onder de 

bevoegdheid van het Hof, is het klaarblijkelijk niet ontvankelijk. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof, beperkte kamer, 

 

 met eenparigheid van stemmen uitspraak doende, 

 

 verwerpt het beroep. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 10 oktober 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 5018, 5028 en 5030 

 
 

Arrest nr. 137/2013 
van 17 oktober 2013 

 
 

 

A R R E S T 
_________ 

 

 

 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 2 en 3 van de wet van 15 maart 

2010 houdende wijziging van artikel 30 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de 

elektronische communicatie, ingesteld door de nv « Belgacom », de nv « Mobistar » en de 

nv « KPN Group Belgium ». 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, 

P. Nihoul, F. Daoût en T. Giet, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder 

voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de beroepen en rechtspleging 
 
 a.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 17 augustus 2010 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 18 augustus 2010, heeft de 
nv « Belgacom », met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 27, 
beroep tot vernietiging ingesteld van de artikelen 2 en 3 van de wet van 15 maart 2010 
houdende wijziging van artikel 30 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische 
communicatie (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 25 maart 2010). 
 
 b.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 14 september 2010 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 16 september 2010, heeft de 
nv « Mobistar », met maatschappelijke zetel te 1140 Brussel, Bourgetlaan 3, beroep tot 
vernietiging ingesteld van dezelfde wetsbepalingen. 
 
 c.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 16 september 2010 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 17 september 2010, heeft de nv « KPN 
Group Belgium », met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Neerveldstraat 105, beroep tot 
vernietiging ingesteld van dezelfde wetsbepalingen. 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5018, 5028 en 5030 van de rol van het Hof, 
werden samengevoegd. 
 
 Bij tussenarrest nr. 110/2011 van 16 juni 2011, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad 
van 10 augustus 2011, heeft het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van 
Justitie van de Europese Unie : 
 
 « 1.  Laten de artikelen 3, 12 en 13 van de richtlijn 2002/20/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 7 maart 2002 ‘ betreffende de machtiging voor elektronische-
communicatienetwerken en -diensten (Machtigingsrichtlijn) ’, zoals thans van toepassing, de 
lidstaten toe aan de operatoren die houder zijn van individuele rechten voor het gebruik van 
mobilofoniefrequenties voor een periode van vijftien jaar in het kader van vergunningen om 
op hun grondgebied een mobilofonienetwerk in werking te stellen en te exploiteren, uitgereikt 
onder het stelsel van het oude wetgevende kader, een enige heffing op te leggen die 
betrekking heeft op de verlenging van hun individuele rechten voor het gebruik van de 
frequenties en waarvan het bedrag, met betrekking tot het aantal frequenties en maanden 
waarop de gebruiksrechten betrekking hebben, wordt berekend op basis van het oude unieke 
concessierecht dat was verbonden aan de uitreiking van de voormelde vergunningen, waarbij 
die enige heffing wordt opgelegd als aanvulling op, enerzijds, een jaarlijks recht voor de 
terbeschikkingstelling van de frequenties dat in de eerste plaats ertoe strekt de kosten van de 
terbeschikkingstelling van de frequenties te dekken en tegelijkertijd die frequenties 
gedeeltelijk te valoriseren, waarbij beide heffingen zijn gemotiveerd door het doel dat erin 
bestaat het optimale gebruik van de frequenties te bevorderen, en, anderzijds, een heffing die 
de beheerskosten van de vergunning dekt ? 
 
 2.  Laten de artikelen 3, 12 en 13 van dezelfde Machtigingsrichtlijn de lidstaten toe aan 
de operatoren die kandidaat zijn voor het verkrijgen van nieuwe rechten voor het gebruik van 
mobilofoniefrequenties, de betaling op te leggen van een enige heffing waarvan het bedrag 
door middel van een veiling wordt bepaald bij de toewijzing van de frequenties, teneinde die 
te valoriseren, en die wordt opgelegd als aanvulling op, enerzijds, een jaarlijks recht voor de 
terbeschikkingstelling van de frequenties, dat in de eerste plaats ertoe strekt de kosten van de 
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terbeschikkingstelling van de frequenties te dekken en tegelijkertijd die frequenties 
gedeeltelijk te valoriseren, waarbij beide heffingen zijn gemotiveerd door het doel dat erin 
bestaat het optimale gebruik van de frequenties te bevorderen, en, anderzijds, een jaarlijks 
recht voor het beheer van de vergunningen om een mobilofonienetwerk in werking te stellen 
en te exploiteren, die werden uitgereikt onder het stelsel van het oude wetgevende kader ? 
 
 3.  Staat artikel 14, lid 2, van dezelfde Machtigingsrichtlijn een lidstaat toe om de 
mobilofonie-operatoren, voor een nieuwe periode van verlenging van hun individuele rechten 
op het gebruik van mobilofoniefrequenties, voor sommigen van hen reeds verworven, maar 
vóór het begin van die nieuwe periode, de betaling op te leggen van een enige heffing die 
betrekking heeft op de verlenging van de gebruiksrechten voor de frequenties waarover zij 
zouden beschikken aan het begin van die nieuwe periode, gemotiveerd door het doel dat erin 
bestaat het optimale gebruik van de frequenties te bevorderen door de valorisering van die 
frequenties, en die wordt opgelegd als aanvulling op, enerzijds, een jaarlijks recht voor de 
terbeschikkingstelling van de frequenties, dat in de eerste plaats ertoe strekt de kosten van de 
terbeschikkingstelling van de frequenties te dekken en tegelijkertijd die frequenties 
gedeeltelijk te valoriseren, waarbij beide heffingen zijn gemotiveerd door het doel dat erin 
bestaat het optimale gebruik van de frequenties te bevorderen, en, anderzijds, een jaarlijks 
recht voor het beheer van de vergunningen om een mobilofonienetwerk in werking te stellen 
en te exploiteren, die werden uitgereikt onder het stelsel van het oude wetgevende kader ? 
 
 4.  Staat artikel 14, lid 1, van dezelfde Machtigingsrichtlijn een lidstaat toe om, als 
voorwaarde voor het verkrijgen en verlengen van de gebruiksrechten voor de frequenties, een 
enige heffing toe te voegen die door middel van een veiling en zonder maximumbedrag wordt 
vastgelegd, en die wordt opgelegd als aanvulling op, enerzijds, een jaarlijks recht voor de 
terbeschikkingstelling van de frequenties, dat in de eerste plaats ertoe strekt de kosten van de 
terbeschikkingstelling van de frequenties te dekken en tegelijkertijd die frequenties 
gedeeltelijk te valoriseren, waarbij beide heffingen gemotiveerd zijn door het doel dat erin 
bestaat het optimale gebruik van de frequenties te bevorderen, en, anderzijds, een jaarlijks 
recht voor het beheer van de vergunningen om een mobilofonienetwerk in werking te stellen 
en te exploiteren, die werden uitgereikt onder het stelsel van het oude wetgevende kader ? ». 
 
 Bij arrest van 21 maart 2013 in de zaak nr. C-375/11 heeft het Hof van Justitie van de 
Europese Unie op de vragen geantwoord. 
 
 Bij beschikking van 25 april 2013 heeft het Hof de dag van de terechtzitting bepaald op 
27 juni 2013, na de partijen te hebben uitgenodigd, in een uiterlijk op 31 mei 2013 in te 
dienen aanvullende memorie, waarvan ze een kopie laten toekomen aan de andere partijen 
binnen dezelfde termijn, hun eventuele opmerkingen te formuleren naar aanleiding van het 
voormelde arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie. 
 
 Aanvullende memories zijn ingediend door : 
 
 -  de nv « Belgacom »; 
 
 -  de nv « Mobistar »; 
 
 -  de nv « KPN Group Belgium »; 
 
 -  de Ministerraad. 
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 Op de openbare terechtzitting van 27 juni 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. B. Lombaert, advocaat bij de balie te Brussel, voor de verzoekende partij in de zaak 
nr. 5018; 
 
 .  Mr. V. Vanden Acker, advocaat bij de balie te Brussel, voor de verzoekende partij in de 
zaak nr. 5028; 
 
 .  Mr. K. Stas, advocaat bij de balie te Brussel, voor de verzoekende partij in de zaak 
nr. 5030; 
 
 .  Mr. D. Lagasse en Mr. A. Fraikin, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Zaak nr. 5018 
 
 A.1.  De nv « Belgacom » vordert de vernietiging van de artikelen 2 en 3 van de wet van 15 maart 2010 
houdende wijziging van artikel 30 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. Zij 
voert twee middelen aan ter staving van haar verzoekschrift. 
 
 A.2.1.1.  Het eerste middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11, 16 en 23, derde lid, 1°, van 
de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens, met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag, met de artikelen 3, 12, 13 en 14 van de 
richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 « betreffende de machtiging voor 
elektronischecommunicatienetwerken en -diensten » (hierna : Machtigingsrichtlijn), met artikel 4 van de 
richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 « inzake een gemeenschappelijk 
regelgevingskader voor elektronischecommunicatienetwerken en -diensten » (hierna : Kaderrichtlijn), met het 
revolutionaire decreet van 2 en 17 maart 1791 « tot afschaffing van het gildewezen » (« decreet d’Allarde »), met 
het algemeen beginsel van de niet-retroactiviteit van de wetten en van het gezag van gewijsde (artikelen 23 en 
volgende van het Gerechtelijk Wetboek), met het algemeen beginsel van de rechtszekerheid en van het recht op 
jurisdictionele bescherming en met het beginsel van de eerbiediging van de rechten van de verdediging. 
 
 De verzoekende partij verwijt de bestreden artikelen dat zij de mobiele operatoren een enige heffing 
opleggen, zowel voor de machtiging om radiofrequenties te gebruiken als voor de verlenging van hun bestaande 
vergunningen. Zij bekritiseert het feit dat het bedrag van die enige heffing wordt berekend op basis van het 
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bedrag dat de bestaande mobiele operatoren reeds hebben betaald voor hun 2G-, DCS-1800- en 
3G-vergunningen en dat die heffingen in geen geval worden terugbetaald, noch geheel, noch gedeeltelijk, en dat 
in geval van niet-betaling de rechten om de frequentiebanden te gebruiken worden ingetrokken. 
 
 In een eerste onderdeel betoogt de nv « Belgacom » dat de bestreden wet met name artikel 3, lid 1, en de 
artikelen 12 en 13 van de Machtigingsrichtlijn schendt. 
 
 A.2.1.2.  De Ministerraad is van mening dat uit de Machtigingsrichtlijn voortvloeit dat de toekenning van 
individuele rechten om radiofrequenties te gebruiken toegestaan is teneinde de doeltreffendheid van het gebruik 
van het spectrum te vrijwaren. De enige heffing weerspiegelt de waarde van de radiofrequenties en beoogt de 
schaarse hulpbron die het spectrum vormt. 
 
 A.2.2.1.  In een tweede onderdeel is de nv « Belgacom » van mening dat, door de rechten waarover zij 
beschikt zonder objectieve verantwoording en op onevenredige wijze te wijzigen, met schending van artikel 14, 
lid 1, van de Machtigingsrichtlijn, de bestreden wet de artikelen 10, 11 en 16 van de Grondwet, gelezen in 
samenhang met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens, schendt. 
 
 A.2.2.2.  De Ministerraad is van mening dat met de betwiste heffing een wettig doel wordt nagestreefd, 
namelijk de optimalisering van het gebruik van de frequenties, dat de vergoeding geheel passend is om dat doel 
te bereiken en objectief verantwoord is en dat het bedrag evenredig is ten opzichte van dat doel. De Ministerraad 
voegt eraan toe dat de waarde van de frequenties zwaar zou zijn onderschat indien alleen het jaarlijkse recht van 
toepassing was. 
 
 A.2.3.1.  In het derde onderdeel van het eerste middel betoogt de nv « Belgacom » dat het opleggen van een 
bijkomende financiële bijdrage voor het genot van de rechten om radiofrequenties te gebruiken 
noodzakelijkerwijs een substantiële vermindering van de economische waarde van die rechten in het 
patrimonium van de operatoren met zich meebrengt, zonder verband met een doelstelling van algemeen belang 
die dat kan verantwoorden en zonder tegenprestatie. 
 
 A.2.3.2.  De Ministerraad is van mening dat de enige heffing de operatoren alleen maar de verplichting 
oplegt de economische waarde te betalen van de faciliteiten die zij gebruiken, zonder de rechten die zij uit hun 
vergunning halen te beperken of in te trekken. Artikel 14, lid 2, van de Machtigingsrichtlijn zou dus niet van 
toepassing zijn, net zomin als artikel 16 van de Grondwet of artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
 
 A.2.4.  In het vierde onderdeel van het eerste middel betoogt de nv « Belgacom » dat, door haar de betaling 
op te leggen van een heffing voor de verlenging van haar vergunning terwijl die sinds 8 april 2008 definitief 
verworven is, wat wordt vastgesteld in het arrest van 20 juli 2009 van het Hof van Beroep te Brussel, de 
bestreden wet het beginsel van de niet-retroactiviteit van de wet schendt. 
 
 De nv « Belgacom » weerlegt het argument van de Ministerraad, die ervan uitgaat dat de toepassing van de 
bestreden wet op de verworven verlenging van de vergunning in overeenstemming zou zijn met het beginsel van 
onmiddellijke toepassing. Er zou daar verwarring zijn tussen de datum waarop het recht van de verzoekende 
partij ontstaat en de datum waarop dat recht opeisbaar is. Het recht op verlenging is ten hoogste onderworpen 
aan een opschortende termijn, maar geenszins, zoals de Ministerraad betoogt, aan een opschortende voorwaarde, 
namelijk dat de vervaldag van 8 april 2010 wordt bereikt. 
 
 De verzoekende partij betoogt voorts dat met de overgangsmaatregel waarin is voorzien in artikel 3 van de 
bestreden wet, deze niet is bevrijd van het bezwaar van de retroactiviteit. Het zogenaamde recht van afstand dat 
daarin is opgenomen, is een illusie wegens de totaal onevenredige gevolgen die het met zich meebrengt, 
namelijk de onmogelijkheid voor de betrokken operator om zijn communicatienetwerken en -diensten nog te 
exploiteren. 
 
 A.2.5.1.  In een vijfde onderdeel betoogt de nv « Belgacom » dat de bestreden wet haar het voordeel 
ontzegt van de beslissing van het Hof van Beroep te Brussel van 20 juli 2009, volgens welke de verlenging nu al 
door de verzoekende partij is verworven door de werking van artikel 3, § 2, van het koninklijk besluit van 
7 maart 1995. Aangezien het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) had afgezien van 
het instellen van een voorziening in cassatie tegen het voormelde arrest, was dat dus op het ogenblik van de 
aanneming van de bestreden wet in kracht van gewijsde gegaan. Doordat de bepalingen niet op een dwingende 
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reden van algemeen belang berusten, brengen zij de automatische verlenging van de GSM1-vergunning op 
8 april 2010 dan ook in het geding, in weerwil van het gezag van gewijsde en het recht van de verzoekende partij 
op een daadwerkelijk rechtsmiddel en een eerlijk proces. 
 
 A.2.5.2.  De Ministerraad betoogt dat in het arrest van het Hof van Beroep te Brussel alleen maar is 
vastgesteld dat de vergunning werd verlengd en met geen woord is gerept over de mogelijkheid om opnieuw een 
enige heffing te innen voor de nieuwe periode van verlenging, zoals dat het geval is geweest voor de 
oorspronkelijke periode van de GSM-vergunningen. 
 
 A.3.1.  Het tweede middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. De 
nv « Belgacom » gaat ervan uit dat artikel 18 van de wet van 13 juni 2005 voorwaarden oplegt voor het 
verkrijgen en uitoefenen van rechten om radiofrequenties te gebruiken voor elektronischecommunicatiediensten 
die aan het publiek worden aangeboden, zonder onderscheid volgens de categorie van diensten - al dan niet 
mobiel - die op die frequenties worden verstrekt. 
 
 Bij de bestreden wet wordt echter een verschil in behandeling in het leven geroepen onder twee categorieën 
van operatoren die houder zijn van gebruiksrechten, waarbij alleen de operatoren die gemachtigd zijn te 
beschikken over rechten om radiofrequenties te gebruiken met het oog op de exploitatie van een netwerk en het 
verstrekken van mobiele elektronischecommunicatiediensten worden beoogd in artikel 30, §§ 1/1, en volgende, 
van de wet van 13 juni 2005, zoals gewijzigd bij de bestreden wet, terwijl die categorieën volkomen 
vergelijkbaar zijn ten aanzien van de bestreden wet. De nv « Belgacom » geeft verscheidene voorbeelden van 
operatoren die door het BIPT worden gelijkgesteld met diegenen die mobieletelecommunicatienetwerken 
verstrekken die aan het publiek worden aangeboden, waarbij andere frequentiebanden worden gebruikt dan die 
welke bij de mobiele telefonie worden gebruikt. 
 
 A.3.2.  De Ministerraad wil aantonen dat de 2G- en 3G-mobiele operatoren zich in een situatie bevinden die 
niet vergelijkbaar is met die van de andere, al dan niet mobiele, operatoren die radiofrequenties gebruiken voor 
de exploitatie van hun netwerken of het verstrekken van hun elektronischecommunicatiediensten. Die 
niet-vergelijkbaarheid heeft, volgens de Ministerraad, te maken met de oneindig lagere waarde van de door die 
operatoren gebruikte radiofrequenties. 
 
 A.4.  Aan het eind van zijn memorie vordert de Ministerraad in uiterst ondergeschikte orde dat het Hof 
rekening houdt met de enorme budgettaire gevolgen die de retroactiviteit van de vernietiging van de bestreden 
bepalingen met zich zou meebrengen en met de verstoring van de openbare dienst die daaruit zou voortvloeien, 
in het bijzonder in tijden van crisis. De Ministerraad leidt daaruit af dat de gevolgen van de bestreden 
bepalingen, mochten zij vernietigd worden, zouden moeten worden gehandhaafd tot de datum waarop het arrest 
wordt uitgesproken, aangezien de tot nu toe betaalde bedragen door de Belgische Staat reeds in rekening werden 
gebracht in zijn begroting. 
 
 
 Zaak nr. 5028 
 
 A.5.  De nv « Mobistar » vordert de vernietiging van de artikelen 2 en 3 van dezelfde voormelde wet van 
15 maart 2010. Zij voert vier middelen aan ter ondersteuning van haar verzoekschrift. 
 
 A.6.1.1.  Het eerste middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 
samenhang gelezen met het beginsel van niet-retroactiviteit en rechtszekerheid. Doordat artikel 2 van de 
bestreden wet een enige heffing oplegt voor de hernieuwing van de vergunningen van de tweede generatie, zou 
het een retroactieve werking hebben die, omdat zij geen geldige verantwoording vindt in de wet, afbreuk doet 
aan het belang dat de nv « Mobistar » erbij heeft dat haar recht verworven op basis van het arrest van het Hof 
van Beroep te Brussel van 22 september 2009, dat in kracht van gewijsde is gegaan, niet in het geding wordt 
gebracht. Zij betoogt dat artikel 2 van de bestreden wet, die haar de betaling oplegt van 76 miljoen euro voor de 
periode van hernieuwing van haar vergunning van de tweede generatie, de in het middel vermelde regels en 
beginselen schendt, omdat het van toepassing is op, op het ogenblik van de inwerkingtreding ervan, definitief 
voldongen feiten (de verwerving van de hernieuwing op 27 november 2008) en omdat het aldus een inmenging 
van de wetgevende macht in de rechtsbedeling vormt. Bovendien verwijt de nv « Mobistar » artikel 3 van de 
bestreden wet dat het een retroactieve werking heeft door de voorwaarden voor de hernieuwing van de 
vergunning te wijzigen. Zij betoogt ten slotte dat de minister en het BIPT zouden hebben verklaard dat de 
verlenging van de vergunningen van de tweede generatie tot in 2008 gratis zou moeten gebeuren en zij klaagt dat 
het gewettigd vertrouwen zou zijn geschonden. 
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 A.6.1.2.  De Ministerraad antwoordt in hoofdzaak dat de toepassing van de enige heffing op de eerste 
periode van hernieuwing van de 2G-vergunning van Mobistar het gevolg is van de onmiddellijke toepassing van 
de nieuwe wet. De wet doet, volgens de Ministerraad, geen afbreuk aan de reeds onherroepelijk verworven 
rechten, noch, bijgevolg, aan het gezag van gewijsde van de arresten van het Hof van Beroep te Brussel. Ten 
slotte kan men de argumentatie volgens welke het enige doel van de federale Staat erin zou bestaan de begroting 
van de Staat in evenwicht te houden, niet aanvaarden. 
 
 A.7.1.1.  Het eerste onderdeel van het tweede middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 12 en 13 van de Machtigingsrichtlijn en met artikel 8 
van de Kaderrichtlijn. In hoofdzaak verwijt de verzoekende partij de bestreden wet dat zij een enige heffing voor 
hernieuwing oplegt die gegrond is op het enig concessierecht dat verbonden is met het recht om een netwerk op 
te zetten en mobiele elektronischecommunicatiediensten aan te bieden, wat erop neerkomt te voorzien in een 
extra heffing, die geen verhoging van de waarde van het spectrum vertegenwoordigt en die dan ook een 
overlapping vormt met de jaarlijkse rechten voor de terbeschikkingstelling van de radiofrequenties waarin is 
voorzien bij het koninklijk besluit van 7 maart 1995, en derhalve een heffing vaststellen, waarin niet is voorzien 
bij artikel 13 van de Machtigingsrichtlijn. 
 
 A.7.1.2.  In hoofdzaak en volgens een argumentatie die gelijk is aan die welke de Ministerraad heeft 
uiteengezet om te antwoorden op het eerste onderdeel van het eerste middel in de zaak nr. 5018, betoogt hij dat 
de enige heffing voor hernieuwing verantwoord is in het licht van artikel 13 van de Machtigingsrichtlijn voor 
zover het enige concessierecht berekend was op basis van uitstekende criteria, namelijk de rentabiliteit die men 
kon verwachten van de exploitatie van een netwerk voor mobiele telecommunicatie in België en het bedrag dat 
de operatoren bereid waren te betalen in het kader van een vergelijkende selectie of een toewijzing bij opbod. 
 
 A.7.2.1.  De nv « Mobistar » betoogt in een tweede onderdeel dat de financiële lasten die worden opgelegd 
aan een toekomstige 3G-operator oneindig minder hoog zijn dan die welke ten laste zijn gelegd aan de bestaande 
3G-operatoren, waarbij dat verschil niet verantwoord is ten aanzien van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 
in samenhang gelezen met artikel 13 van de Machtigingsrichtlijn. 
 
 A.7.2.2.  De Ministerraad antwoordt dat de betwiste verschillen in behandeling niet relevant zijn omdat zij 
afhankelijk zijn van de bepalingen van het ontwerp van koninklijk besluit inzake 2G-3G en niet van de 
bepalingen van de bestreden wet of dat die verschillen in behandeling objectief en redelijk verantwoord zijn in 
het licht van de noodzaak om het concurrentiële nadeel van de nieuwe speler op de markt te compenseren. De 
Ministerraad betoogt dat de indexering werd opgeheven op verzoek van Mobistar en dat, terecht, in het licht van 
de gelijke behandeling van de heffingen voor toekenning en de heffingen voor hernieuwing van de 
3G-vergunningen. 
 
 A.7.3.1.  Het derde onderdeel van het tweede middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 13 van de Machtigingsrichtlijn. De nv « Mobistar » is van 
mening dat artikel 2 van de bestreden wet de operatoren van aan het publiek aangeboden netwerken/diensten 
voor elektronische communicatie een bedrag aan enige heffing ten laste legt voor de toegang tot de 
frequenties 2500-2600 MHz dat twee keer discriminerend is : tussen de bestaande operatoren en de eventuele 
toekomstige operatoren (wegens de grotere moeilijkheden voor de bestaande operatoren in het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest) en tussen de operatoren in de frequentieband van 3400-3500 MHz en de operatoren van 
mobilofonie in de frequentieband van 2,6 GHz. 
 
 A.7.3.2.  De Ministerraad antwoordt in hoofdzaak dat het bedrag van de enige heffing evenredig is, los van 
het feit dat het niet wordt terugbetaald, zelfs niet wanneer de vergunningen in het Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest niet worden verkregen, aangezien het ontwerp van koninklijk besluit inzake 4G niet voorziet in een 
becijferde vereiste op het vlak van dekking voor dat netwerk. De discriminatie tussen de bestaande operatoren en 
een nieuwe operator is onbestaande, aangezien het bedrag van de gebruiksrechten in de beschouwde 
frequentieband voor alle operatoren op dezelfde wijze werd vastgelegd teneinde elke discriminatie te vermijden. 
Verschillende minimumbedragen toepassen naargelang de individuele situatie van elke kandidaat-operator zou 
de toewijzing bij opbod van de gebruiksrechten beletten. 
 
 A.8.1.  Een derde middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11, 170 en 172 van de Grondwet, 
in samenhang gelezen met de artikelen 12 en 13 van de Machtigingsrichtlijn. 
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 A.8.2.  De Ministerraad herinnert eraan dat aangezien de heffing niet strijdig is met de artikelen 12 en 13 
van de Machtigingsrichtlijn, zij niet als een discriminerende buitensporige last zou kunnen worden beschouwd. 
 
 A.9.1.  Het vierde middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 16 van de Grondwet, in 
samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten 
van de mens. In een eerste onderdeel betoogt de nv « Mobistar » dat zij, door de gecombineerde werking van 
artikel 3, § 2, van het koninklijk besluit van 7 maart 1995 en van het arrest van het Hof van Beroep te Brussel 
van 22 september 2009, het recht had verworven op de hernieuwing van haar vergunning onder de voorwaarden 
vastgelegd voor de periode 2010-2015. In een tweede onderdeel betoogt de nv « Mobistar » dat artikel 2 van de 
wet van 15 maart 2010 op de houders van 2G-, 3G- en 4G-vergunningen een bestaande abnormale last doet 
wegen die op onevenredige wijze afbreuk doet aan het recht van die operatoren op de eerbiediging van hun 
eigendom. 
 
 A.9.2.  De Ministerraad herinnert eraan dat de verzoekende partij geen verworven recht had op de gratis 
verlenging van de 2G-vergunning en dat derhalve artikel 16 van de Grondwet niet van toepassing is, aangezien 
het niet om een onteigening gaat, net zomin als artikel 1, eerste alinea, tweede zin, van het Eerste Aanvullend 
Protocol, voor zover de enige heffingen voor toekenning en hernieuwing objectief verantwoord zijn ten aanzien 
van het nagestreefde doel en evenredig zijn met de waarde van het gebruiksrecht van de betrokken 
radiofrequenties. 
 
 
 Zaak nr. 5030 
 
 A.10.  De nv « KPN Group Belgium » (voorheen « Base » genaamd) vordert de vernietiging van de 
artikelen 2 en 3 van de wet van 15 maart 2010. Zij voert vier middelen aan ter ondersteuning van haar 
verzoekschrift. 
 
 A.11.1.  Het eerste middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan 
niet in samenhang gelezen met artikel 9 van de herziene Kaderrichtlijn en met artikel 13 van de herziene 
Machtigingsrichtlijn, met de artikelen 5 en 7, 3°, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische 
communicatie en met de artikelen 18, 49, 56 en 106 van het VWEU. 
 
 In het eerste onderdeel betoogt de verzoekende partij dat door haar een enige heffing voor hernieuwing op 
te leggen die gelijk is aan die welke de twee andere operatoren van mobiele telefonie (Belgacom en Mobistar) 
moeten betalen, de bestreden wet een discriminatie in haar nadeel in het leven roept, want haar economische 
situatie is niet vergelijkbaar met die van die twee andere operatoren. 
 
 In het tweede en het derde onderdeel van het middel verwijt de verzoekende partij de bestreden wet dat zij 
dezelfde heffing voor verlenging oplegt aan alle operatoren, zonder erop te letten dat de bedragen van die heffing 
« in economische termen evenwaardig » zijn, rekening houdend met het ogenblik waarop elke operator de markt 
heeft betreden en met de noodzaak voor elk van hen om een volledige dekking van het grondgebied te 
verzekeren. Zij is van mening dat met de bestreden wet de gelijkheid van kansen onder operatoren niet verzekerd 
is, maar dat de historische operator die Belgacom is, integendeel bevoordeeld en beschermd wordt. 
 
 A.11.2.  De Ministerraad betoogt dat de operatoren zich in een vergelijkbare situatie bevinden ten aanzien 
van het met de bestreden wet nagestreefde doel en dat er in elk geval geen, of niet langer, feitelijke 
omstandigheden zijn die een verschillende behandeling van de drie operatoren verantwoorden. De Ministerraad 
betoogt dat het nagestreefde doel in overeenstemming is met artikel 13 van de Machtigingsrichtlijn (zie A.2.1.2). 
De Ministerraad stelt ook dat, gelet op die doelstelling, de economische situatie van de operatoren geen relevante 
factor is, aangezien de enige heffing ertoe strekt een efficiënt gebruik van het spectrum te verzekeren. 
 
 De Ministerraad verklaart ook dat door ervoor te zorgen dat de enige heffing overeenstemt met de waarde 
van de frequenties en door erin te voorzien dat die heffing evenredig is met de gebruikte frequentieband, met het 
aantal gebruikte frequenties en met de duur in maanden van het geplande gebruik, en dat dat aantal hetzelfde is 
voor alle operatoren, de bestreden wet ervoor zorgt een discriminatie onder de operatoren van mobiele telefonie 
te vermijden. De Ministerraad voegt eraan toe dat geen enkel van de door de verzoekende partij geciteerde 
arresten gewezen door het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ, 22 mei 2003, C-462/99, Connect Austria 
Gesellschaft für Telekommunikation GmbH; 20 oktober 2005, C-327/03, ISIS Multimedia Net) leidt tot de 
conclusie dat de enige heffing lager zou moeten zijn dan die van de twee andere operatoren opdat rekening zou 
worden gehouden met haar concurrentiepositie. 
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 A.11.3.  De nv « KPN Group Belgium » antwoordt dat het correctief dat haar werd toegekend de bijzondere 
situatie van KPN, waarvan de inkomsten 52 pct. lager zijn dan die van Mobistar en 64 pct. lager dan die van 
Belgacom, niet weerspiegelt. Wat de mogelijkheid betreft de gebruikte frequenties terug te geven, betoogt zij dat 
die theoretisch is en in elk geval niet bevredigend. In de huidige staat van haar netwerk dekt het 
DCS-1800-netwerk van KPN immers slechts 70 pct. van het grondgebied. Bovendien is de verzoekende partij 
van mening dat de tekst van de bestreden wet geen enkel concreet element aanbrengt dat ertoe strekt aan te tonen 
dat bij ontstentenis van de enige heffing de operatoren zich zouden kunnen veroorloven een gedeelte van het 
900MHz-spectrum dat hun is verleend, niet te gebruiken. 
 
 Ten aanzien van het tweede onderdeel verwijst de nv « KPN Group Belgium » opnieuw naar de rechtspraak 
van het Hof van Justitie van de Europese Unie (met name naar het voormelde arrest Albacom) en verklaart zij 
opnieuw dat de heffing niet bestaanbaar is met artikel 13 van de Machtigingsrichtlijn, dat een beperkende 
interpretatie impliceert. Zij is van mening dat hoewel de geciteerde rechtspraak van toepassing is op de 
artikelen 6 en 11 van de richtlijn 97/13/EG, zij naar analogie moet worden toegepast op de artikelen 12 en 13 van 
de Machtigingsrichtlijn, die de vorige richtlijn heeft vervangen. 
 
 Ten aanzien van het derde onderdeel, en in tegenstelling met wat de Ministerraad betoogt, die beweert dat 
de artikelen 18, 49 en 56 van het VWEU niet van toepassing zijn omdat KPN en Mobistar vennootschappen naar 
Belgisch recht zijn, verklaart de verzoekende partij opnieuw dat de bestreden wet strijdig is met het beginsel van 
de vrijheid van vestiging, met het verbod op elke discriminatie om reden van de nationaliteit en met het verbod 
voor de Staten om maatregelen te nemen ten gunste van overheidsbedrijven. 
 
 A.11.4.  De nv « Belgacom » en de nv « Mobistar », die zich in deze zaak allebei tussenkomende partij 
hebben gesteld, en hoewel zij zich ten aanzien van haar vordering om de artikelen 2 en 3 van de voormelde wet 
van 15 maart 2010 te vernietigen bij de verzoekende partij nv « KPN Group Belgium » voegen, betogen dat de 
nv « KPN Group Belgium » in het licht van de aard en het onderwerp van de bestreden norm een persoon is die 
vergelijkbaar is met de twee andere operatoren. De door de verzoekende partij aangevoerde omstandigheden 
zijn, zo gaan de twee tussenkomende partijen voort, ofwel onjuist, ofwel missen zij relevantie. De in de tijd 
gespreide intrede op de markt is het lot van andere mobiele operatoren in de grote meerderheid van de Europese 
Staten. Hetzelfde geldt voor de zogenaamde voordelen die Belgacom zou hebben genoten en die relevantie 
missen, aangezien zij totaal achterhaald zijn. 
 
 A.12.1.  Het tweede middel van het verzoekschrift van de nv « KPN Group Belgium » is afgeleid uit de 
schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8, lid 5, van de herziene 
Kaderrichtlijn en met artikel 7, 3°, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. 
 
 De verzoekende partij betoogt dat de bestreden wet tegenover haar discriminerend is, in zoverre zij niet in 
een overgangsregeling voorziet om haar bijzondere situatie, die verschilt van die van de twee andere operatoren, 
te regelen. In dat opzicht onderstreept zij het feit dat de verlenging van de vergunningen van Belgacom en 
Mobistar voor een periode van vijf jaar verworven is, terwijl, wat haar betreft, de overheid op 1 juli 2011, nog 
ervan zou kunnen afzien haar vergunning te verlengen, met uitwerking in 2013. Voor het geval dat haar 
vergunning zou worden verlengd vanaf 2013, preciseert zij dat indien de bestreden wet zou worden vernietigd, 
de verlenging van de vergunningen van Belgacom en Mobistar gratis zou zijn, terwijl haar nog een nieuwe 
heffing voor verlenging zou kunnen worden opgelegd. 
 
 A.12.2.  De Ministerraad werpt op dat het middel onontvankelijk is wegens gebrek aan belang, aangezien 
het Hof uitspraak dient te doen na 1 juli 2011, waarbij het element van onzekerheid van de grond van de 
argumentatie vóór die datum moet worden opgeheven. Ten gronde betoogt de Ministerraad dat het niet aan de 
wetgever maar aan het BIPT toekomt om, krachtens artikel 3, § 2, van het koninklijk besluit inzake DCS-1800, 
te beslissen over het al dan niet hernieuwen van de vergunning van de nv « KPN Group Belgium ». De bestreden 
wet staat dus volledig los, zo is de Ministerraad van mening, van het vastleggen van de data voor het hernieuwen 
van de vergunningen en hoeft zich niet uit te spreken over die aangelegenheid. 
 
 A.12.3.  In haar memorie in tussenkomst voegt de nv « Belgacom » eraan toe dat een middel gericht tegen 
zuiver hypothetische wetgevende of administratieve akten niet ontvankelijk kan worden verklaard. 
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 A.13.1.  Het derde middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 16 van de Grondwet, van 
artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, alsook van 
de beginselen van inachtneming van de verworven rechten, van rechtszekerheid, van gewettigd vertrouwen en 
van niet-retroactiviteit van de wetten. 
 
 Het eerste onderdeel van het middel is gegrond op de schending van de verworven rechten van Belgacom 
en Mobistar, waarbij dat middel ontvankelijk is voor zover het verworven recht van KPN afhankelijk is van de 
verworven rechten van Belgacom en Mobistar. 
 
 In het tweede onderdeel voert de verzoekende partij de schending aan van de rechtszekerheid, van het 
gewettigd vertrouwen en van de niet-retroactiviteit van de wetten, ten aanzien van de vennootschappen 
Belgacom en Mobistar, die, volgens haar, sinds de arresten van het Hof van Beroep te Brussel van 20 juli en 
22 september 2009 een recht hebben verworven op de verlenging van hun vergunning door stilzwijgende 
verlenging voor vijf jaar en dat zonder andere tegenprestatie dan de betaling van jaarlijkse rechten. 
 
 A.13.2.  De Ministerraad werpt eerst de onontvankelijkheid op van de twee onderdelen van het middel 
wegens gebrek aan belang van de verzoekende partij. Ten gronde, en in ondergeschikte orde, zet hij een 
gelijksoortige argumentatie uiteen als die welke hij in de twee andere samengevoegde beroepen heeft 
uiteengezet. 
 
 A.14.1.  Het vierde middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11, 13, 144 tot 146 en 159 van 
de Grondwet, van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, van artikel 14 van de 
gecoördineerde wetten op de Raad van State alsook van de beginselen van de rechtszekerheid en de behoorlijke 
rechtsbedeling. 
 
 Volgens de nv « KPN Group Belgium » zou de Ministerraad, ten gevolge van de twee voormelde arresten 
van het Hof van Beroep te Brussel, niet meer hebben vermogen een enige heffing op te leggen voor de 
hernieuwing van de vergunningen van de twee operatoren, omdat het opleggen van een dergelijke heffing bij 
koninklijk besluit een retroactief gevolg heeft. Met de wet zou, volgens de verzoekende partij, worden 
geprobeerd die situatie te verhelpen door de mobilofonie-operatoren te verplichten een enige heffing te betalen 
voor de verlenging van hun vergunningen, zelfs indien de termijn om af te zien van de stilzwijgende verlenging 
reeds verstreken is. De wet zou dus ten doel hebben een « mislukt » ontwerp van koninklijk besluit te 
bekrachtigen : een dergelijke retroactieve bekrachtiging zou de jurisdictionele waarborgen schenden die aan alle 
burgers worden geboden. 
 
 A.14.2.  De Ministerraad betoogt dat de bestreden wet geen enkel koninklijk besluit bekrachtigt dat van 
kracht is of van kracht is geweest, noch a fortiori geen enkel koninklijk besluit dat het voorwerp uitmaakt van 
een jurisdictioneel beroep voor de Raad van State, dat door die laatste nietig is verklaard of door de hoven en 
rechtbanken ontoepasselijk is verklaard. In werkelijkheid verwijt de nv « KPN Group Belgium » de bestreden 
wet dat zij een « mislukt » koninklijk besluit bekrachtigt, dat wil zeggen een koninklijk besluit dat alleen heeft 
bestaan in de staat van ontwerp. 
 
 A.15.  De nv « KPN Group Belgium » betoogt in haar memorie van antwoord dat het Hof niet kan 
aanvaarden dat, om zuiver budgettaire redenen, de Staat bedragen kan behouden die krachtens een illegale 
belasting werden geïnd. Het verzoek van de Ministerraad de gevolgen te handhaven, moet dus worden 
verworpen. 
 
 
 Memories ingediend in antwoord op de beschikking van het Hof van 25 april 2013 ingevolge het arrest dat 
op 21 maart 2013 door het Hof van Justitie van de Europese Unie is gewezen 
 
 A.16.1.  De nv « Belgacom », verzoekster in de zaak nr. 5018, stelt eerst vast dat de door het Hof van 
Justitie van de Europese Unie gegeven antwoorden op de door het Hof gestelde vragen geen enkele weerslag 
hebben op het vierde onderdeel van het eerste middel, dat de bestreden wet verwijt afbreuk te doen aan het 
beginsel van niet-retroactiviteit van de wet, in samenhang gelezen met de artikelen 10, 11 en 16 van de 
Grondwet en met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens. Hetzelfde geldt met betrekking tot het vijfde onderdeel van hetzelfde middel, waarin de bestreden wet 
wordt verweten de verzoekster het voordeel van de definitieve beslissing van het Hof van Beroep te Brussel van 
20 juli 2009 te ontzeggen. Ten slotte heeft het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 21 maart 
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2013 evenmin enige weerslag op het tweede middel, dat alleen is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet. 
 
 A.16.2.  De nv « Belgacom » gaat ervan uit dat het derde onderdeel van het eerste middel relevant blijft, 
zelfs zonder de verwijzing naar artikel 14, lid 2, van de Machtigingsrichtlijn, waarover het Hof van Justitie heeft 
geoordeeld dat de wijziging van het stelsel van heffingen er niet toe leidt dat de gebruiksrechten voor 
radiofrequenties worden beperkt of ingetrokken. 
 
 A.16.3.  Met betrekking tot het eerste en het tweede onderdeel van het eerste middel van het verzoekschrift 
staat het aan het Hof, rekening houdend met de door het Hof van Justitie gegeven antwoorden, na te gaan of de 
bij de bestreden wet ingestelde heffingen werkelijk ertoe strekken een optimaal gebruik van de hulpbron die de 
radiofrequenties vormen, te verzekeren, of zij verantwoord, transparant en niet discriminerend zijn en, ten slotte, 
of de wijziging die bij de bestreden wet in de gebruiksrechten voor radiofrequenties wordt aangebracht, objectief 
verantwoord is. Op sommige vragen antwoordt de verzoekende partij ontkennend. Indien de « enige heffing » 
daadwerkelijk ertoe zou strekken de terbeschikkingstelling van de frequenties te revaloriseren, had die 
revalorisatie kunnen gebeuren zonder dat een nieuwe wettelijke basis noodzakelijk was. In werkelijkheid is de 
heffing een geldelijke last die wordt opgelegd aan de ondernemingen die houder zijn van vergunningen om een 
netwerk voor mobiele communicatie op te zetten en schendt zij dus de in het middel aangevoerde bepalingen. 
 
 Met betrekking tot het tweede onderdeel van het middel is er geen adequate en evenredige band tussen de 
enige heffing en het frequentiespectrum aangetoond, in het bijzonder in geval van niet-foutieve teruggave door 
de operator van bepaalde gebruiksrechten voor frequenties in de loop van de periode van verlenging van de 
vergunning. De argumentatie volgens welke de doelstelling erin zou bestaan de operator te responsabiliseren 
door hem ertoe aan te zetten slechts beslag te leggen op de frequentiebanden waarvan hij van mening is dat hij in 
staat is ze te gebruiken, overtuigt nauwelijks. 
 
 De verzoekende partij vraagt het Hof dus de in het eerste en het tweede onderdeel van haar eerste middel 
geformuleerde kritiek te onderzoeken teneinde, enerzijds, na te gaan, in het licht van de concrete 
omstandigheden van de in het geding zijnde zaak en gelet op de door het Hof van Justitie van de Europese Unie 
gegeven interpretatie, of de betwiste heffing bestaanbaar is met de artikelen 13 en 14 van de Machtigingsrichtlijn 
en, anderzijds, te oordelen over de gegrondheid van die onderdelen in zoverre zij zijn afgeleid uit de schending 
van bepalingen van nationaal recht (artikelen 10, 11 en 16 van de Grondwet en het decreet d’Allarde van 2 en 
17 maart 1791) of van verdragsrecht inzake de rechten van de mens (artikel 1 van het Eerste Aanvullend 
Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens), al dan niet in samenhang gelezen, die niet het 
voorwerp uitmaakten van de aan het Hof van Justitie gestelde prejudiciële vragen. 
 
 A.17.1.  De nv « Mobistar », verzoekende partij in de zaak nr. 5028, stelt eerst vast dat het Hof van Justitie 
van de Europese Unie zich niet uitspreekt over het retroactieve karakter van de bestreden wet en dat de conclusie 
van de advocaat-generaal van 25 oktober 2012 waarin hij van mening is dat de bestreden heffing geen 
retroactieve maatregel is, volledig in tegenspraak is met het toepasselijke recht en de feiten van de zaak. 
 
 In ondergeschikte orde verzoekt zij het Hof te controleren of artikel 14, lid 1, van de Machtigingsrichtlijn te 
dezen wel degelijk is toegepast. 
 
 A.17.2.  Wat het tweede middel betreft, is het Hof van Justitie van oordeel dat een enige heffing voor 
hernieuwing of toekenning, in combinatie met jaarlijkse rechten, kan worden opgelegd voor het gebruik van de 
radiofrequenties voor zover de methode voor het vaststellen van het bedrag van de enige heffing het mogelijk 
maakt de waarde van die radiofrequenties te weerspiegelen, met name met verwijzing naar de te verwachten 
rendabiliteit van dat gebruik, rekening houdend met de economische en technische evoluties van de markt en 
voor zover die (eenmalige en jaarlijkse) heffingen beantwoorden aan de vereisten van artikel 13 van de richtlijn. 
 
 De methode voor het vaststellen van het bedrag van de enige heffing, met verwijzing naar het enig 
concessierecht of door middel van een veiling, maakt het te dezen echter niet mogelijk de waarde van het 
gebruik van de radiofrequenties voor de periodes die zijn gedekt door de (toegekende of hernieuwde) 
vergunningen te weerspiegelen, met name omdat zij niet gebaseerd is op een reeks criteria die het mogelijk 
maken die waarde vast te leggen en vooral niet die waarde aan te passen naar gelang van de economische en 
technische evoluties. 
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 In elk geval maakt het gebrek aan transparantie van het systeem dat bij de bestreden wet is ingesteld, het 
niet mogelijk de bedragen te onderscheiden die door de operatoren verschuldigd zijn krachtens, respectievelijk, 
de artikelen 12 en 13 van de richtlijn, waardoor de test van hun overeenstemming met de respectieve vereisten 
van die beide artikelen onmogelijk wordt gemaakt. 
 
 A.18.1.  De nv « KPN Group Belgium », verzoekster in de zaak nr. 5030, onderstreept bij wijze van 
inleiding dat het Hof van Justitie op de prejudiciële vragen heeft geantwoord op het niveau van de principes, 
waarbij het zich ertoe beperkt de algemene criteria te verduidelijken die van toepassing zijn om de 
bestaanbaarheid van de enige heffing met de Machtigingsrichtlijn te beoordelen en waarbij het aan het nationale 
verwijzende rechtscollege de zorg overlaat die algemene principes toe te passen op de feiten van de zaak. Het 
feit dat het Hof op de vier gestelde vragen bevestigend heeft geantwoord, loopt geenszins vooruit op de 
beoordeling ten gronde. 
 
 A.18.2.  Hoewel het, gelet op het door het Hof van Justitie gegeven antwoord, de lidstaten in principe 
vrijstaat de « heffing artikel 13 » te « splitsen » in een enige heffing en een jaarlijks recht, en zelfs een 
« hybride » heffing in te voeren die tegelijkertijd ertoe strekt de radiofrequenties te valoriseren en de 
administratieve kosten te dekken, neemt zulks niet weg dat alle heffingen die worden opgelegd krachtens de 
artikelen 12 of 13 van de Machtigingsrichtlijn in overeenstemming dienen te zijn met de in die artikelen vervatte 
voorwaarden, en met name met de vereiste van evenredigheid. De « enige heffing » en de « vergoeding voor de 
terbeschikkingstelling van de frequenties » voldoen echter niet aan die voorwaarden. De bestreden wet strekt 
immers ertoe als voorwaarde voor elke hernieuwing van de licenties (opnieuw) een enige heffing op te leggen 
waarvan het bedrag is overgenomen van dat van het vroegere concessierecht. Aldus houdt de vergoeding voor de 
terbeschikkingstelling van de frequenties tegelijkertijd verband met artikel 12 (vergoeding voor de 
administratieve onkosten) en met artikel 13 (vergoeding voor het gebruik van het spectrum) van de 
Machtigingsrichtlijn. 
 
 Hoewel in het arrest wordt bevestigd dat de Machtigingsrichtlijn niet vooruitloopt op het doel waarmee 
heffingen op basis van artikel 13 worden geïnd, en dat die heffingen dus ook kunnen worden gebruikt om 
bepaalde administratieve onkosten te financieren, neemt zulks bovendien niet weg dat de « administratieve 
bijdragen » die krachtens artikel 12 van dezelfde richtlijn worden geheven, « uitsluitend » moeten dienen « ter 
dekking van de administratiekosten die voortvloeien uit het beheer, de controle van en het toezicht op de 
naleving van het algemene machtigingssysteem van de gebruiksrechten […] ». 
 
 Dat is te dezen echter niet het geval. 
 
 A.18.3.  In zijn voormelde arrest heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat de Machtigingsrichtlijn zich niet 
verzet tegen het gebruik van het criterium van « de te verwachten rendabiliteit van de […] radiofrequenties » om 
het bedrag vast te stellen van de heffingen die worden geïnd krachtens artikel 13 van de Machtigingsrichtlijn, 
onder voorbehoud van de voorwaarden die zijn vermeld in de punten 46 en 47 van het arrest. Het 
oorspronkelijke concessierecht beoogde echter geenszins een optimaal gebruik van het spectrum maar diende 
zich aan als een soort van « anticipatieve taks » op de verwachte inkomsten die de operatoren zouden kunnen 
halen uit de exploitatie van een mobilofonienetwerk. Het doel van de heffing of heffingen opgelegd krachtens 
artikel 13 is niet de inkomsten van de operatoren te belasten, maar hen ertoe aan te zetten doeltreffend gebruik te 
maken van de frequenties. Niets maakt het mogelijk te besluiten dat de bestaande jaarlijkse rechten, de 
verplichtingen inzake commerciële exploitatie en minimale dekking, de door het BIPT uitgeoefende controle en 
de verbeten concurrentie tussen de operatoren niet volstaan om die laatsten ertoe aan te zetten doeltreffend 
gebruik te maken van de frequenties. 
 
 A.18.4.  Ten aanzien van de antwoorden die door het Hof van Justitie van de Europese Unie op de derde en 
de vierde vraag zijn gegeven, blijkt daaruit dat het voornaamste is te weten of de enige heffing bestaanbaar is 
met artikel 13 van de Machtigingsrichtlijn. Indien dat het geval is, zal de heffing automatisch ook als « objectief 
gerechtvaardigd en evenredig » worden beschouwd en dus, op voorwaarde dat de verplichting van voorafgaande 
consultatie in acht is genomen, als in overeenstemming met artikel 14, lid 1, van de richtlijn. Indien de heffing 
daarentegen niet blijkt te voldoen aan de voorwaarden van artikel 13, zal zij daardoor ook strijdig zijn met 
artikel 14, lid 1. 
 
 A.19.1.  De Ministerraad merkt eerst op dat sinds het arrest nr. 110/2011 van 16 juni 2011, waarbij het Hof 
de prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft gesteld, een bepaald aantal nieuwe 
elementen zich hebben voorgedaan, waaronder verscheidene toewijzingen van nog beschikbare frequenties na 
veiling. 
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 A.19.2.  Wat de middelen betreft die door de drie verzoekende partijen zijn afgeleid uit de schending van de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met inzonderheid artikel 13 van de 
Machtigingsrichtlijn, dient, rekening houdend met de controle die het Hof dient uit te oefenen ingevolge de 
antwoorden die door het Hof van Justitie van de Europese Unie zijn gegeven, te worden vastgesteld dat de wijze 
van berekening van de enige heffing, die is vastgesteld in verhouding tot de te verwachten rendabiliteit van de 
frequenties, is erkend als toegestaan door het Hof van Justitie van de Europese Unie. Dat is van oordeel dat, 
aangezien het vroegere enige concessierecht was vastgesteld in verhouding tot de rendabiliteit van de 
mobilofonieactiviteit waartoe de mobilofoniefrequenties exclusief toegang gaven, de vaststelling van de enige 
heffing op basis van het vroegere enige concessierecht « bedragen oplevert die verband houden met de te 
verwachten rendabiliteit van de betrokken radiofrequenties » (punten 52 en 53 van het arrest). 
 
 Ten aanzien van de vaststelling van de enige heffing door middel van een veiling - rekening houdend met 
de reeds bepaalde jaarlijkse rechten -, is dit, zoals de advocaat-generaal heeft onderstreept (punt 56 van zijn 
conclusie), « de methode bij uitstek […] om de waarde van de frequenties te bepalen, vooral omdat de heffing 
dan een directe weerspiegeling vormt van de marktwaarde van de frequenties ». 
 
 Die methodes om de betwiste enige heffing vast te stellen zijn dus door het Hof van Justitie van de 
Europese Unie als passend beschouwd ten opzichte van het doel dat bij artikel 13 van de Machtigingsrichtlijn 
wordt nagestreefd. 
 
 Het Hof van Justitie heeft de toepassing van de betwiste enige heffing op de verlenging van de 
gebruiksrechten voor frequenties eveneens toegelaten, mits bij de verlenging de voorwaarden bepaald in 
artikel 13 van de Machtigingsrichtlijn eveneens in acht worden genomen voor de enige heffing (punten 37 en 
38). Immers, « […] de verlenging van een vergunning [moet] als de toekenning van nieuwe rechten voor een 
nieuwe periode worden beschouwd, aangezien een lidstaat de individuele gebruiksrechten voor een beperkte 
periode verleent » (punt 38). In dat opzicht zijn de gebruiksrechten voor frequenties oorspronkelijk voor een 
bepaalde periode verleend zonder waarborg op verlenging, ook al was een dergelijke verlenging mogelijk; en de 
operatoren hebben aanvaard het vroegere enige concessierecht te betalen zonder waarborg op verlenging, zodat 
dat bedrag noodzakelijk verbonden was met de gewaarborgde duur van die gebruiksrechten. 
 
 Het Hof van Justitie heeft voorts erkend dat de enige heffing kan worden opgelegd bovenop een jaarlijkse 
vergoeding die ten minste gedeeltelijk ook ten doel heeft het optimale gebruik van de frequenties te waarborgen, 
mits beide vergoedingen voldoen aan de voorwaarden vastgelegd in artikel 13 van de Machtigingsrichtlijn 
(punt 48). 
 
 Wat het nagestreefde doel betreft, legt het jaarlijks recht voor de terbeschikkingstelling van de frequenties 
twee elementen ten laste van de mobilofonieoperator : tegelijkertijd de door het Belgisch Instituut voor 
postdiensten en telecommunicatie gemaakte onkosten voor de terbeschikkingstelling van de frequenties en een 
vergoeding voor het gebruik van de frequenties door de operator. Bovendien maakt zij het mogelijk de waarde 
die de exclusieve toegang tot de schaarse en kostbare mobilofoniefrequenties voor een bepaalde periode 
vertegenwoordigt, te dekken. 
 
 Dat maakt het mogelijk de operatoren werkelijk ertoe aan te zetten de frequenties optimaal te gebruiken 
door een volledige dekking van de waarde ervan en hun tegelijkertijd te ontraden een « dodehandgedrag » ten 
aanzien van de frequenties aan te nemen en zulks ten koste van een andere operator. De advocaat-generaal is in 
zijn conclusie (punt 57) van oordeel dat zulks het feit dat de enige heffing niet terugbetaalbaar is, kan 
verantwoorden. 
 
 A.19.3.  De bestreden wet is ingevoerd na drie consultaties van de sector in 2009, die zijn standpunt over 
het ontwerp inzake enige heffing dus drie keer heeft kunnen doen gelden. 
 
 Bovendien zijn zowel de betwiste enige heffing (verschuldigd per MHz en per maand) als het jaarlijks recht 
voor de terbeschikkingstelling van de frequenties (verschuldigd per MHz en per jaar), die, wat de eerste betreft, 
bij de bestreden wet en, wat het tweede betreft, bij wege van koninklijk besluit zijn vastgesteld, bepaald in 
normen die in het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt. Bovendien kunnen zij door de operatoren en door 
derden gemakkelijk worden berekend. 
 
 De betwiste enige heffing is dus in overeenstemming met de vereiste van transparantie vervat in artikel 13 
van de Machtigingsrichtlijn. 
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 A.19.4.  Voor de enige heffing is rekening gehouden met de doelstellingen beoogd in artikel 8 van de 
Kaderrichtlijn vermits zij ertoe strekt het optimale gebruik van de frequenties te bevorderen, en in het bijzonder 
elk « dodehandgedrag » van de operatoren ten aanzien van die schaarse en kostbare frequenties te vermijden 
door het spaarzame en doeltreffende gebruik ervan aan te moedigen. Zij bevordert ook de ontwikkeling van de 
interne markt door de hinderpalen voor het verstrekken van diensten uit de weg te ruimen. Zij moedigt de 
operatoren immers aan om aan het begin van de geldigheidsperiode van de gebruiksrechten slechts de 
frequenties te bewaren die zij noodzakelijk achten. Aldus worden zij ertoe aangezet om te gelegener tijd de niet-
gebruikte frequenties vrij te maken, zodat elke mobilofonieoperator over de frequenties kan beschikken die hij 
nodig heeft om zijn diensten te verstrekken. 
 
 Ten slotte wordt bij de enige heffing rekening gehouden met het belang van de burgers door het optimale 
gebruik van de frequenties en dus een gezonde concurrentie te bevorderen. 
 
 A.19.5.  Uit de door het Hof van Justitie van de Europese Unie gegeven antwoorden volgt dat wat het 
middel betreft dat is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen 
met inzonderheid artikel 14, lid 1, van de Machtigingsrichtlijn (zaak nr. 5018), aangezien de betwiste enige 
heffing ten aanzien van artikel 13 van de Machtigingsrichtlijn objectief verantwoord en evenredig is, zij dat 
eveneens ten aanzien van artikel 14, lid 1, van de Machtigingsrichtlijn is. 
 
 A.19.6.  Ten aanzien van het middel dat in de zaak nr. 5018 is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 
11, 16 en 23, derde lid, 1°, van de Grondwet, in samenhang gelezen met inzonderheid artikel 14, lid 2, van de 
Machtigingsrichtlijn, heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie vastgesteld dat die bepaling niet van 
toepassing is op de in het geding zijnde heffing. 
 
 A.19.7.  Wat de middelen betreft die zijn afgeleid uit de schending van het beginsel van niet-retroactiviteit, 
heeft de advocaat-generaal zich uitgesproken - zonder daarin door het Hof van Justitie op dat punt te zijn 
tegengesproken - door te stellen dat de enige heffing niet als een retroactieve maatregel kan worden beschouwd, 
aangezien « zij van toepassing is op rechten op telecommunicatiefrequenties die nog niet van kracht zijn 
geworden » (punt 69). 
 
 A.19.8.  Ten slotte dient te worden gepreciseerd dat de nieuwe grief die door de nv « Mobistar » is 
geformuleerd in haar schriftelijke opmerkingen voor het Hof van Justitie, volgens welke de enige heffing met 
betrekking tot de gebruiksrechten die zijn verleend in de frequentieband van 2,6 GHz, op 1 juli 2012 
verschuldigd zou zijn terwijl er tot 1 juli 2013 risico’s zouden bestaan op interferenties met radars die hogere 
frequenties gebruiken, niet gegrond is. Die risico’s op interferenties beletten het gebruik van de frequentieband 
immers niet. Zij veroorzaken alleen maar bijkomende technische moeilijkheden. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepalingen en het onderwerp van de beroepen 

 

 B.1.  De nv « Belgacom » (zaak nr. 5018), de nv « Mobistar » (zaak nr. 5028) en de 

nv « KPN Group Belgium » (zaak nr. 5030) vorderen de vernietiging van de artikelen 2 en 3 

van de wet van 15 maart 2010 houdende wijziging van artikel 30 van de wet van 13 juni 2005 

betreffende de elektronische communicatie. 
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 B.2.1.  De artikelen 2 en 3 van de voormelde wet bepalen : 

 
 « Art. 2.  In artikel 30 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische 
communicatie worden de volgende wijzigingen aangebracht : 
 
 1°  tussen de paragrafen 1 en 2 worden de paragrafen 1/1, 1/2, 1/3 en 1/4 ingevoegd, 
luidende als volgt : 
 
 ‘ § 1/1.  Ten behoeve van het in paragraaf 1 beschreven doel dienen operatoren aan wie 
het is toegestaan om over gebruiksrechten voor radiofrequenties te beschikken met het oog op 
de exploitatie van een netwerk en het aanbieden van mobiele 
elektronischecommunicatiediensten aan het publiek, bij de aanvang van de geldigheidsduur 
van de gebruiksrechten onder andere een enige heffing te betalen. 
 
 De enige heffing wordt bepaald bij het toekennen van de frequenties. 
 
 De enige heffing bedraagt : 
 
 1°  51.644 euro per MHz en per maand voor de frequentiebanden 880-915 MHz en 
925-960 MHz. Het verkrijgen van gebruiksrechten voor de frequentiebanden 880-915 MHz 
en 925-960 MHz houdt eveneens het verkrijgen van gebruiksrechten in voor de 
frequentiebanden 1710-1785 en 1805-1880 MHz : de hoeveelheid toegewezen spectrum in de 
banden 1710-1785 en 1805-1880 MHz is gelijk aan het dubbele van de hoeveelheid 
toegewezen spectrum in de banden 880-915 MHz en 925-960 MHz, afgerond op het hogere 
veelvoud van 5 MHz. In afwijking op het voorgaande, tot 26 november 2015 geldt de enige 
heffing voor de hoeveelheid spectrum dat op 1 januari 2010 is toegewezen in de 
banden 880-915 MHz en 925-960 MHz, eveneens voor de maximale hoeveelheid spectrum 
die kon worden toegekend op 1 januari 2010 in de banden 1710-1785 en 1805-1880 MHz; 
 
 2°  20.833 euro per MHz en per maand voor de frequentiebanden 1920-1980 MHz en 
2110-2170 MHz, behoudens wanneer de totale hoeveelheid spectrum waarover een operator 
in deze frequentiebanden beschikt niet hoger is dan 2 x 5 MHz. In dat geval bedraagt de enige 
heffing 32.000 euro per MHz per maand; 
 
 3°  2.778 euro per MHz en per maand voor de frequentieband 2500-2690 MHz. 
 
 Bij de toekenning door middel van een veiling van de frequenties geldt het in 
onderhavige paragraaf 1/1 beoogde minimumbedrag van de enige heffing als beginbod voor 
de kandidaten. 
 
 § 1/2.  Voor elke periode van verlenging van de vergunning zijn de operatoren een enige 
heffing verschuldigd. 
 
 Het bedrag van de enige heffing stemt overeen met de enige heffing bedoeld in § 1/1, 
eerste lid. 
 
 Bij de berekening van het bedrag wordt rekening gehouden met het deel van de 
gebruiksrechten dat de operator wil behouden bij de verlenging. 
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 Indien een operator van spectrum wil afstand doen, dan moet dit een aaneensluitend blok 
vormen. 
 
 § 1/3.  De betaling van de enige heffing gebeurt, al naargelang binnen vijftien dagen na 
de aanvang van de geldigheidsduur vermeld in § 1/1, eerste lid, en binnen vijftien dagen na de 
aanvang van de verlengingsperiode vermeld in § 1/2, eerste lid. 
 
 In afwijking van vorig lid heeft de operator de mogelijkheid om de betaling als volgt uit 
te voeren : 
 
 a)  binnen 15 dagen na de aanvang van de geldigheidsduur vermeld in § 1/1, eerste lid, en 
binnen 15 dagen na de aanvang van de verlengingsperiode vermeld in § 1/2, eerste lid, betaalt 
de operator pro rata het aantal resterende maanden van het kalenderjaar; 
 
 b)  bovendien betaalt de operator ten laatste op 15 december het volledige gedeelte van 
enige heffing voor het komende jaar. Indien in het komende jaar de vergunning afloopt, 
betaalt de operator pro rata het aantal maanden tot het aflopen van de gebruiksrechten; 
 
 c)  de wettelijke rentevoet, berekend overeenkomstig artikel 2, § 1, van de wet van 5 mei 
1865 betreffende de lening tegen interest, is, afhankelijk van het geval, van toepassing vanaf 
de zestiende dag die volgt op het begin van de geldigheidsperiode bedoeld in § 1/1, eerste lid, 
of vanaf de zestiende dag die volgt op het begin van de periode van verlenging bedoeld in 
§ 1/2, eerste lid; 
 
 d)  gelijktijdig met de betaling van de enige heffing, betaalt de operator de interest op het 
nog verschuldigde bedrag. 
 
 De operator brengt het Instituut binnen twee werkdagen, al naargelang na de aanvang van 
de geldigheidsduur vermeld in § 1/1, eerste lid, en de aanvang van de verlengingsperiode 
vermeld in § 1/2, eerste lid, op de hoogte van zijn keuze. 
 
 De enige heffing wordt in geen geval terugbetaald, noch geheel, noch gedeeltelijk. 
 
 § 1/4.  Indien een operator de enige heffing voor de respectievelijke frequentiebanden 
zoals bepaald onder § 1/1 1°, 2° of 3°, geheel of gedeeltelijk niet voldoet, worden alle 
gebruiksrechten voor de respectievelijke frequentiebanden ingetrokken. ’; 
 
 2°  Paragraaf 2 wordt aangevuld met de woorden ‘ behoudens voor wat bepaald wordt in 
§§ 1/1, 1/2 en 1/3 ’. 
 
 Art. 3.  Indien de termijn om [van] de stilzwijgende verlenging van zijn vergunning 
afstand te doen reeds verstreken is op het ogenblik van de inwerkingtreding van onderhavige 
wet, mag een operator, bij wijze van overgangsbepaling, toch afstand doen van de verlenging 
van zijn gebruiksrechten tot de eerste dag van de nieuwe periode van de verlengde 
gebruiksrechten zonder de enige heffing voor deze nieuwe periode verschuldigd te zijn ». 
 

 B.2.2.  Het voormelde artikel 2 heeft ten doel de woorden « uniek concessierecht » die 

voorkwamen in de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige 
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economische overheidsbedrijven, maar die werden geschrapt bij de wet van 13 juni 2005 

betreffende de elektronische communicatie (zie infra B.5), te vervangen door een « enige 

heffing » die verschuldigd is ter gelegenheid van het verlenen van de vergunningen om over 

kanalen te beschikken in de radiofrequenties 900 MHz, 2100 MHz en 2500-2600 MHz, maar 

ook ter gelegenheid van de hernieuwing ervan. Dezelfde bepaling legt bovendien een aantal 

regels vast met betrekking tot de wijze van berekening van de enige heffing en de betaling 

ervan, en preciseert dat de heffing in geen geval kan worden terugbetaald. Artikel 3 bepaalt 

dat de operatoren die houder zijn van vergunningen waarvan de termijn van de stilzwijgende 

verlenging reeds is verstreken op het ogenblik van de inwerkingtreding van de wet, bij 

overgangsmaatregel nog van de verlenging afstand kunnen doen tot de eerste dag van de 

nieuwe verlengde gebruiksperiode, zonder de enige heffing voor die nieuwe periode 

verschuldigd te zijn. 

 

 Het recht om een mobilofonienetwerk op te zetten houdt het recht in om een dergelijke 

infrastructuur te installeren, terwijl het recht om mobielecommunicatiediensten aan te bieden 

het recht geeft om een handelsactiviteit te exploiteren. Bij die twee rechten komt nog een 

derde : het recht om radio-elektrische frequenties te gebruiken. 

 

 

 Ten aanzien van de middelen afgeleid uit de schending van de grondwetsbepalingen, in 

samenhang gelezen met het recht van de Europese Unie 

 

 B.3.1.  De nv « Belgacom », verzoekende partij in de zaak nr. 5018, leidt een eerste 

middel met name af uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met artikel 3, lid 1, alsook met de artikelen 12, 13 en 14, lid 1, van 

richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 « betreffende 

de machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten » (hierna : 

Machtigingsrichtlijn). De nv « Mobistar », verzoekende partij in de zaak nr. 5028, leidt een 

tweede en een derde middel af uit de schending van de artikelen 10, 11 en 16 van de 

Grondwet, met name in samenhang gelezen met de artikelen 12 en 13 van de voormelde 

Machtigingsrichtlijn en met artikel 8 van de richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement 

en de Raad van 7 maart 2002 « inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor 

elektronische-communicatienetwerken en –diensten » (hierna : Kaderrichtlijn). De nv « KPN 

Group Belgium », verzoekende partij in de zaak nr. 5030, leidt een eerste middel af uit de 
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schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, met name in samenhang gelezen met 

artikel 9 van de Kaderrichtlijn, en een tweede middel uit de schending van dezelfde 

grondwettelijke bepalingen, in samenhang gelezen met artikel 8, lid 5, van dezelfde richtlijn. 

 

 De drie verzoekende partijen verwijten de artikelen 2 en 3 van de wet van 15 maart 2010 

in hoofdzaak dat zij het regelgevingskader van de Europese Unie inzake telecommunicatie, 

hoofdzakelijk vervat in de richtlijnen 2002/19/EG tot 2002/22/EG en, in het bijzonder voor 

wat hen aangaat, in de hierboven beoogde artikelen, niet in acht nemen. 

 

 Zij bekritiseren onder meer en in het bijzonder het feit dat de bestreden artikelen hun de 

verplichting zouden opleggen een verlengingsheffing voor een individuele vergunning te 

betalen die door het Europese recht zou zijn verboden en die, enerzijds, komt bovenop de 

enige geldelijke bijdragen die zijn toegestaan bij de artikelen 12 en 13 van de 

Machtigingsrichtlijn en, anderzijds, berekend is, niet ten opzichte van de waarde van het 

frequentiespectrum en de bescherming die dat spectrum moet worden geboden, maar rekening 

houdend met de rentabiliteit die van de exploitatie van een netwerk voor mobiele 

telecommunicatie in België mag worden verwacht. 

 

 De verzoekende partij in de zaak nr. 5030 verwijt de bestreden wet daarnaast haar 

ongunstiger te behandelen dan de andere twee operatoren die eveneens de wet hebben 

bestreden, of zelfs te behandelen zoals andere operatoren die de markt later zouden betreden. 

 

 B.3.2.  Artikel 3, lid 2, van de Machtigingsrichtlijn, gewijzigd bij de 

richtlijn 2009/140/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 « tot 

wijziging van Richtlijn 2002/21/EG inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor 

elektronischecommunicatienetwerken en -diensten, Richtlijn 2002/19/EG inzake de toegang 

tot en interconnectie van elektronischecommunicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten, 

en Richtlijn 2002/20/EG betreffende de machtiging voor 

elektronischecommunicatienetwerken en -diensten » bepaalt : 

 

 « Het aanbieden van elektronische-communicatienetwerken of het aanbieden van 
elektronische communicatiediensten kan, onverminderd de specifieke verplichtingen van 
artikel 6, lid 2, en de gebruiksrechten van artikel 5, alleen worden onderworpen aan een 
algemene machtiging. Van de betrokken onderneming kan worden verlangd dat zij een 
kennisgeving indient, maar niet dat zij een expliciet besluit of andere bestuurshandeling van 
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de nationale regelgevende instantie moet verkrijgen alvorens de uit de machtiging 
voortvloeiende rechten te kunnen uitoefenen. Na de eventueel vereiste kennisgeving kan een 
onderneming haar activiteiten aanvangen, waar nodig met inachtneming van de bepalingen 
inzake gebruiksrechten van de artikelen 5, 6 en 7. 
 
 Ondernemingen die grensoverschrijdende elektronischecommunicatiediensten verlenen 
aan ondernemingen in diverse lidstaten zijn verplicht tot niet meer dan één kennisgeving per 
betrokken lidstaat ». 
 

 Die bepaling wijzigt de regeling waarin voorheen voorzien was bij de 

richtlijnen 90/388/EEG van de Commissie van 28 juni 1990 « betreffende de mededinging op 

de markten voor telecommunicatiediensten » en 97/13/EG van het Europees Parlement en de 

Raad van 10 april 1997 « betreffende een gemeenschappelijk kader voor algemene 

machtigingen en individuele vergunningen op het gebied van telecommunicatiediensten », die 

de lidstaten de keuze lieten tussen een regeling van algemene machtiging of individuele 

vergunningen, waarbij die laatste mogelijkheid wordt opgeheven. 

 

 Onder voorbehoud van de inachtneming van de voorwaarden vervat in de artikelen 5 en 

6, lid 2, van de Machtigingsrichtlijn, wordt de exploitatie van een telecommunicatienetwerk 

alleen nog onderworpen aan een kennisgeving aan de nationale regelgevende instantie 

vanwege elke operator die zich in de sector wenst te vestigen. 

 

 B.3.3.  Bovendien sommen de artikelen 12 en 13 van de Machtigingsrichtlijn, die de bij 

richtlijn 97/13/EG ingestelde regeling verlengen, de financiële bijdragen op die van de 

telecommunicatie-operatoren kunnen worden geëist. Die twee artikelen bepalen : 

 

 « Artikel 12.  Administratieve bijdragen 
 

 1.  Administratieve bijdragen die worden opgelegd aan ondernemingen die een dienst of 
een netwerk aanbieden in het kader van de algemene machtiging of waaraan een 
gebruiksrecht is verleend : 
 
 a)  dienen uitsluitend ter dekking van de administratiekosten die voortvloeien uit het 
beheer, de controle van en het toezicht op de naleving van het algemene machtigingssysteem 
van de gebruiksrechten en van de specifieke verplichtingen van artikel 6, lid 2, die ook de 
kosten kunnen omvatten voor internationale samenwerking, harmonisatie en normering, 
marktanalyse, controle op de naleving en ander markttoezicht, alsmede regelgevende 
werkzaamheden in het kader van de opstelling en handhaving van afgeleide wetgeving en 
administratieve besluiten, zoals besluiten betreffende toegang en interconnectie; en 
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 b)  worden opgelegd aan individuele ondernemingen volgens een objectieve, transparante 
en evenredige verdeling, die de extra administratiekosten en daarmee samenhangende 
bijdragen tot een minimum beperkt. 
 
 2.  Wanneer de nationale regelgevende instanties administratieve bijdragen heffen, 
publiceren zij een jaarlijks overzicht van hun administratieve kosten en het totale bedrag van 
de geïnde bijdragen. In het licht van het verschil tussen het totale bedrag aan vergoedingen en 
het totale bedrag aan administratieve kosten, vinden de nodige aanpassingen plaats. 
 
 Artikel 13.  Vergoedingen voor gebruiksrechten en rechten om faciliteiten te installeren 
 
 De lidstaten kunnen de betrokken instantie toestaan de gebruiksrechten voor 
radiofrequenties of nummers of rechten om faciliteiten te installeren op, boven of onder 
openbare of particuliere eigendom, te onderwerpen aan vergoedingen die ten doel hebben een 
optimaal gebruik van deze middelen te waarborgen. De lidstaten zorgen ervoor dat deze 
vergoedingen objectief gerechtvaardigd, transparant en niet-discriminerend zijn en in 
verhouding staan tot het beoogde doel en zij houden rekening met de doelstellingen van 
artikel 8 van Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn) ». 
 

 B.3.4.  Artikel 14 van dezelfde richtlijn bepaalt : 

 

 « Wijziging van rechten en verplichtingen 
 
 1.  Lidstaten zorgen ervoor dat de rechten, voorwaarden en procedures inzake algemene 
machtigingen en gebruiksrechten of rechten om faciliteiten te installeren alleen kunnen 
worden gewijzigd in objectief met redenen omklede gevallen en op evenredige wijze, in 
voorkomend geval rekening houdend met de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn 
op de overdraagbare gebruiksrechten voor radiofrequenties. Het voornemen om dergelijke 
wijzigingen aan te brengen, zal op passende wijze worden bekendgemaakt en de 
belanghebbende partijen, met inbegrip van gebruikers en consumenten, zullen over een 
adequate termijn kunnen beschikken om hun standpunt met betrekking tot de voorgestelde 
wijzigingen kenbaar te maken; deze termijn bedraagt behoudens uitzonderlijke gevallen ten 
minste vier weken. 
 
 2.  De lidstaten mogen de rechten om faciliteiten te installeren of gebruiksrechten voor 
radiofrequenties niet vóór het verstrijken van de periode waarvoor zij verleend zijn beperken 
of intrekken, behalve in met redenen omklede gevallen en, waar nodig, in overeenstemming 
met de bijlage en met de relevante nationale bepalingen inzake compensatie voor de 
intrekking van rechten ». 
 

 B.3.5.  Considerans 32 van de Machtigingsrichtlijn luidt : 

 

 « Naast administratieve bijdragen kan voor het gebruik van radiofrequenties en nummers 
een vergoeding worden ingesteld, als middel om een optimaal gebruik van deze goederen te 
waarborgen. Dergelijke vergoedingen mogen geen belemmering vormen voor de 
ontwikkeling van innovatieve diensten en concurrentie in de markt. Deze richtlijn laat het 
doel waarvoor de vergoedingen voor het gebruiksrecht worden aangewend, onverlet. 
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Dergelijke vergoedingen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt ter financiering van de 
werkzaamheden van de nationale regelgevende instanties die niet voldoende uit de 
administratieve bijdragen kunnen worden gefinancierd. Wanneer bij toepassing van op 
vergelijkende of op mededinging gebaseerde selectieprocedures vergoedingen voor het 
gebruik van radiofrequenties uitsluitend of gedeeltelijk bestaan in een eenmalig bedrag, wordt 
er door middel van passende betalingsregelingen voor gezorgd dat dergelijke vergoedingen in 
de praktijk niet leiden tot selectie op grond van criteria die niets te maken hebben met de 
doelstelling een optimaal gebruik van radiofrequenties te maken. De Commissie kan 
regelmatig benchmarkstudies publiceren over de beste praktijken met betrekking tot de 
toewijzing van radiofrequenties, de toewijzing van nummers of het verlenen van 
doorgangsrechten ». 
 

 B.3.6.  De artikelen 5, 6 en 7 van de Machtigingsrichtlijn, gewijzigd bij de 

richtlijn 2009/140/EG, die het uitputtende karakter van de voorwaarden die kunnen worden 

verbonden aan de toegang en het gebruik van het spectrum door de 

mobieletelefonieoperatoren bevestigt, bepalen : 

 

 « Artikel 5.  Gebruiksrechten voor radiofrequenties en nummers 
 
 1.  De lidstaten vergemakkelijken het gebruik van radiofrequenties in het kader van 
algemene machtigingen. De lidstaten kunnen zo nodig individuele gebruiksrechten verlenen 
teneinde : 
 
 -  schadelijke interferentie te vermijden; 
 
 -  de technische kwaliteit van de dienst te verzekeren; 
 
 -  een efficiënt spectrumgebruik te waarborgen, of 
 
 -  andere doelstellingen van algemeen belang te vervullen die door de lidstaten 
overeenkomstig het Gemeenschapsrecht worden bepaald. 
 
 2.  Wanneer individuele gebruiksrechten moeten worden verleend voor radiofrequenties 
en nummers, verlenen de lidstaten die rechten op verzoek aan alle ondernemingen die 
diensten of netwerken aanbieden of gebruiken in het kader van de algemene machtiging, met 
inachtneming van de bepalingen van de artikelen 6, 7 en 11, lid 1, onder c), van deze richtlijn 
en alle andere regels die een efficiënt gebruik van deze middelen moeten waarborgen 
overeenkomstig Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn). 
 
 Onverminderd de door de lidstaten vooraf aangenomen specifieke criteria voor het 
verlenen van gebruiksrechten voor radiofrequenties aan aanbieders van inhoud voor radio- en 
televisieomroepen welke noodzakelijk zijn om de doelstellingen van algemeen belang 
overeenkomstig het Gemeenschapsrecht na te streven worden dergelijke rechten verleend 
door middel van procedures die objectief, transparant, niet-discriminerend en evenredig zijn, 
en in het geval van frequenties, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 9 van 
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn). De procedures moeten open zijn behalve in gevallen 
waarin kan worden aangetoond dat het verlenen van individuele gebruiksrechten voor gebruik 
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van radiofrequenties voor aanbieders van diensten inzake inhoud voor radio- en 
televisiediensten van fundamenteel belang is om te kunnen voldoen aan een specifieke 
verplichting die door de lidstaten van te voren is gedefinieerd als noodzakelijk met het oog op 
het algemeen belang overeenkomstig de communautaire wetgeving. 
 
 Bij het verlenen van gebruiksrechten specificeren de lidstaten of en onder welke 
voorwaarden deze kunnen worden overgedragen door de houder van de rechten. In het geval 
van radiofrequenties zijn deze bepalingen overeenkomstig de artikelen 9 en 9ter van 
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn). 
 
 Wanneer lidstaten gebruiksrechten verlenen voor een bepaalde termijn, moet de duur zijn 
aangepast aan de betrokken dienst, gelet op het nagestreefde doel, naar behoren rekening 
houdend met het feit dat een passende periode voor de afschrijving van investeringen nodig is. 
 
 Wanneer individuele rechten om radiofrequenties te mogen gebruiken worden verleend 
voor een periode van 10 jaar of meer en zulke rechten niet kunnen worden overgedragen of 
verhuurd tussen ondernemingen zoals toegestaan ingevolge artikel 9ter van 
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn), zorgt de bevoegde nationale instantie ervoor dat de 
criteria om individuele gebruiksrechten te verlenen van toepassing zijn en in acht worden 
genomen voor de duur van de vergunning. Wanneer deze criteria niet langer van toepassing 
zijn, worden de individuele gebruiksrechten veranderd in een algemene machtiging voor het 
gebruik van radiofrequenties, mits dit vooraf wordt aangemeld en na een redelijke periode, of 
kan het recht vrij worden overgedragen of verhuurd tussen ondernemingen overeenkomstig 
artikel 9ter van Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn). 
 
 3.  Besluiten over gebruiksrechten worden zo spoedig mogelijk, doch voor nummers 
uiterlijk binnen drie weken na ontvangst van de volledige aanvraag, door de nationale 
regelgevende instantie genomen, meegedeeld en gepubliceerd, en voor radiofrequenties die in 
het nationale frequentieplan zijn toegewezen voor elektronische communicaties binnen zes 
weken na ontvangst van de aanvraag door de bevoegde instantie. Deze laatstgenoemde 
termijnen laten de toepasselijke internationale overeenkomsten betreffende het gebruik van 
radiofrequenties of van posities in de ruimte onverlet. 
 
 4.  Indien na overleg met de belanghebbende partijen overeenkomstig artikel 6 van 
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn) is beslist dat gebruiksrechten voor nummers van 
uitzonderlijke economische waarde via vergelijkende en op mededinging gebaseerde 
selectieprocedures moeten worden verleend, kunnen de lidstaten de maximumperiode van drie 
weken met ten hoogste drie weken verlengen. 
 
 Artikel 7 is van toepassing op de vergelijkende en op mededinging gebaseerde 
selectieprocedure voor radiofrequenties. 
 
 5.  De lidstaten beperken het aantal te verlenen gebruiksrechten niet, tenzij dat 
noodzakelijk is om een efficiënt gebruik van radiofrequenties te waarborgen overeenkomstig 
artikel 7. 
 
 6.  De nationale regelgevende instanties zorgen ervoor dat radiofrequenties daadwerkelijk 
en efficiënt worden gebruikt in overeenstemming met de artikelen 8 en 9, lid 2, van 
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn). Zij zorgen er ook voor dat de mededinging niet wordt 
verstoord als gevolg van een overdracht of accumulatie van gebruiksrechten voor 
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radiofrequenties. Voor dergelijke doeleinden nemen de lidstaten passende maatregelen zoals 
een vermindering, intrekking of gedwongen verkoop van een recht om radiofrequenties te 
mogen gebruiken. 
 
 Artikel 6.  Voorwaarden die aan de algemene machtiging en de gebruiksrechten voor 
radiofrequenties en voor nummers kunnen worden verbonden, en specifieke verplichtingen 

 
 1.  De algemene machtiging voor het aanbieden van 
elektronischecommunicatienetwerken en -diensten en de gebruiksrechten voor 
radiofrequenties en gebruiksrechten voor nummers kunnen alleen aan de in de bijlage 
genoemde voorwaarden worden onderworpen. Deze voorwaarden moeten niet-
discriminerend, evenredig en transparant zijn en in het geval van gebruiksrechten voor 
radiofrequenties in overeenstemming met artikel 9 van Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn). 
 
 2.  Specifieke verplichtingen die kunnen worden opgelegd aan aanbieders van 
elektronischecommunicatienetwerken en -diensten krachtens artikel 5, leden 1 en 2, en de 
artikelen 6 en 8 van Richtlijn 2002/19/EG (Toegangsrichtlijn) en artikel 17 van 
Richtlijn 2002/22/EG (Universeledienstrichtlijn), of die zijn aangewezen voor het aanbieden 
van de universele dienst overeenkomstig de Universeledienstrichtlijn, moeten juridisch 
gescheiden zijn van de rechten en verplichtingen in het kader van de algemene machtiging. 
Met het oog op transparantie ten aanzien van ondernemingen, worden de criteria en 
procedures voor het opleggen van dergelijke specifieke verplichtingen aan individuele 
ondernemingen in de algemene machtiging genoemd. 
 
 3.  In de algemene machtiging worden alleen voorwaarden opgenomen die specifiek zijn 
voor de betrokken sector en die genoemd zijn in deel A van de bijlage, en worden geen 
voorwaarden opgenomen die reeds krachtens andere nationale wetgeving voor 
ondernemingen gelden. 
 
 4.  De lidstaten leggen de voorwaarden van de algemene machtiging niet nogmaals op 
wanneer zij het gebruiksrecht voor radiofrequenties of nummers verlenen. 
 
 Artikel 7.  Procedure voor het beperken van het aantal gebruiksrechten voor 
radiofrequenties 
 
 1.  Wanneer een lidstaat overweegt het aantal gebruiksrechten voor radiofrequenties te 
beperken of de duur van bestaande rechten te verlengen op andere wijze dan in 
overeenstemming met de in dergelijke rechten gespecificeerde voorwaarden, dient hij onder 
meer : 
 
 a)  voldoende rekening te houden met de noodzaak de voordelen voor de gebruikers te 
maximaliseren en de ontwikkeling van de mededinging te bevorderen, 
 
 b)  alle belanghebbende partijen, met inbegrip van gebruikers en consumenten, de 
mogelijkheid te bieden om zich uit te spreken over elke eventuele beperking overeenkomstig 
artikel 6 van Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn), 
 
 c)  elk besluit tot beperking van het verlenen van gebruiksrechten of het verlengen van 
gebruiksrechten met opgave van redenen bekend te maken, 
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 d)  na de vaststelling van de procedure uit te nodigen tot het indienen van aanvragen voor 
gebruiksrechten, en 
 
 e)  de beperking met een redelijke regelmaat of ingevolge een redelijk verzoek van de 
getroffen ondernemingen te herzien. 
 
 2.  Wanneer een lidstaat besluit dat er meer gebruiksrechten voor radiofrequenties kunnen 
worden verleend, maakt hij deze conclusie bekend en doet hij een uitnodiging tot het indienen 
van aanvragen voor deze rechten. 
 
 3.  Wanneer de verlening van gebruiksrechten voor radiofrequenties moet worden 
beperkt, verlenen de lidstaten deze rechten op basis van objectieve, transparante, niet-
discriminerende en evenredige selectiecriteria. Dergelijke selectiecriteria moeten naar behoren 
belang hechten aan de verwezenlijking van de doelstellingen van artikel 8 van 
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn) en aan de eisen van artikel 9 van die richtlijn. 
 
 4.  Wanneer vergelijkende en op mededinging gebaseerde selectieprocedures moeten 
worden toegepast, kunnen de lidstaten de in artikel 5, lid 3, genoemde termijn van zes weken 
verlengen zolang als nodig is om ervoor te zorgen dat deze procedures billijk, redelijk, open 
en transparant zijn voor alle belanghebbende partijen, welke verlenging echter niet meer dan 
acht maanden mag bedragen. 
 
 Deze termijnen doen geen afbreuk aan toepasselijke internationale overeenkomsten 
betreffende het gebruik van radiofrequenties en satellietcoördinatie. 
 
 5.  Dit artikel doet geen afbreuk aan de overdracht van gebruiksrechten voor 
radiofrequenties overeenkomstig artikel 9ter van Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn) ». 
 

 B.3.7.  De artikelen 8 en 9 van de Kaderrichtlijn bepalen : 

 

 « Artikel 8.  Beleidsdoelstellingen en regelgevingsbeginselen 
 
 1.  De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende instanties bij de uitvoering 
van de in deze richtlijn en de bijzondere richtlijnen omschreven regelgevende taken alle 
redelijke maatregelen treffen die gericht zijn op de verwezenlijking van de in de leden 2, 3 en 
4 genoemde doelstellingen. Die maatregelen dienen in evenredigheid te zijn met die 
doelstellingen. 
 
 Tenzij anders bepaald in artikel 9, dat handelt over radiofrequenties, houden de lidstaten 
zoveel mogelijk rekening met de wenselijkheid van voorschriften die technologisch neutraal 
zijn, en zorgen zij ervoor dat de nationale regelgevende instanties bij de uitvoering van de in 
deze richtlijn en de bijzondere richtlijnen omschreven regelgevende taken, met name die 
welke erop gericht zijn daadwerkelijke concurrentie te waarborgen, eveneens daarmee 
rekening houden. 
 
 De nationale regelgevende instanties kunnen binnen hun bevoegdheden bijdragen tot het 
waarborgen van de uitvoering van beleid ter bevordering van culturele en taalkundige 
verscheidenheid en pluralisme in de media. 
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 2.  De nationale regelgevende instanties bevorderen de concurrentie bij de levering van 
elektronische-communicatienetwerken en -diensten en de bijbehorende faciliteiten en 
diensten, onder meer op de volgende wijze : 
 
 a)  zij zorgen ervoor dat de gebruikers, met inbegrip van gebruikers met een handicap, 
oudere gebruikers en gebruikers met speciale sociale behoeften optimaal profiteren wat betreft 
keuze, prijs en kwaliteit; 
 
 b)  zij zorgen ervoor dat er in de sector elektronische communicatie geen verstoring of 
beperking van de mededinging is, met inbegrip van de doorgifte van inhoud; 
 
 c)  zij bevorderen efficiënt gebruik en zorgen voor een efficiënt beheer van de 
radiofrequenties en de nummervoorraad. 
 
 3.  De nationale regelgevende instanties dragen bij aan de ontwikkeling van de interne 
markt, onder meer op de volgende wijze : 
 
 a)  zij heffen resterende belemmeringen op voor het aanbieden van elektronische-
communicatienetwerken, bijbehorende faciliteiten en diensten en elektronische-
communicatiediensten op Europees niveau; 
 
 b)  zij moedigen het opzetten en ontwikkelen van trans-Europese netwerken en de 
interoperabiliteit van pan-Europese diensten aan en eind-tot-eind connectiviteit; 
 
 c)  zij werken met elkaar, met de Commissie en met de BEREC op transparante wijze 
samen om de ontwikkeling van een consistente regelgevende praktijk en de consistente 
toepassing van deze richtlijn en van de bijzondere richtlijnen te waarborgen. 
 
 4.  De nationale regelgevende instanties bevorderen de belangen van de burgers van de 
Europese Unie, onder meer op de volgende wijze : 
 
 a)  zij waarborgen dat alle burgers toegang hebben tot een universele dienst als 
omschreven in Richtlijn 2002/22/EG (Universeledienstrichtlijn); 
 
 b)  zij waarborgen de consument een hoog niveau van bescherming bij zijn transacties 
met leveranciers, met name door ervoor te zorgen dat er eenvoudige en goedkope 
geschillenprocedures beschikbaar zijn die worden toegepast door een van de betrokken 
partijen onafhankelijke instantie; 
 
 c)  zij dragen bij tot het waarborgen van een hoog niveau van bescherming van 
persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer; 
 
 d)  zij bevorderen de verstrekking van duidelijke informatie, met name door te 
verplichten tot transparantie ten aanzien van tarieven en de voorwaarden voor het gebruik van 
openbare elektronische-communicatiediensten; 
 
 e)  zij schenken aandacht aan de behoeften van specifieke maatschappelijke groepen, met 
name gebruikers met een handicap, oudere gebruikers en gebruikers met speciale sociale 
behoeften; 
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 f)  zij waarborgen de integriteit en de veiligheid van de openbare 
communicatienetwerken; 
 
 g)  zij bevorderen het vermogen van de eindgebruikers om toegang te krijgen tot 
informatie en deze te verspreiden of om gebruik te maken van toepassingen en diensten van 
hun keuze. 
 
 5.  Bij het nastreven van de in de leden 2, 3 en 4 bedoelde beleidsdoelstellingen passen de 
nationale regelgevende instanties objectieve, doorzichtige, niet-discriminerende en 
proportionele regelgevingsbeginselen toe, onder meer op de volgende wijze : 
 
 a)  zij bevorderen de voorspelbaarheid van de regelgeving door te zorgen voor een 
consistente aanpak in de regelgeving tijdens geschikte herzieningsperioden; 
 
 b)  zij waarborgen dat er bij gelijke omstandigheden geen discriminatie plaatsvindt bij de 
behandeling van ondernemingen die elektronischecommunicatienetwerken en -diensten 
leveren; 
 
 c)  zij beschermen de concurrentie in het belang van de consument, en bevorderen waar 
nodig een op infrastructuur gebaseerde concurrentie; 
 
 d)  zij bevorderen efficiënte investeringen en innovatie in nieuwe en betere infrastructuur, 
onder meer door te zorgen dat er in de toegangsverplichtingen voldoende rekening wordt 
gehouden met het door de investering genomen risico en door verschillende 
samenwerkingsafspraken tussen investeerders en partijen die toegang willen hebben, toe te 
staan om het investeringsrisico te spreiden, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de concurrentie 
op de markt en het nondiscriminatiebeginsel worden gevrijwaard; 
 
 e)  zij houden naar behoren rekening met de uiteenlopende omstandigheden die wat 
betreft concurrentie en consumenten in de verschillende geografische gebieden binnen een 
lidstaat bestaan; 
 
 f)  zij leggen regelgevende verplichtingen ex ante uitsluitend daar op waar geen effectieve 
en duurzame concurrentie is en zij verlichten de verplichtingen of heffen deze op zodra er wel 
aan die voorwaarde is voldaan ». 
 

 « Artikel 9.  Beheer van de radiofrequenties voor elektronischecommunicatiediensten 
 
 1.  Naar behoren rekening houdend met het feit dat radiofrequenties een publiek goed zijn 
dat een belangrijke maatschappelijke, sociale en economische waarde heeft, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de radiofrequenties voor elektronische communicatiediensten op hun 
grondgebied efficiënt worden beheerd overeenkomstig de artikelen 8 en 8bis. Zij zorgen 
ervoor dat de spectrumtoewijzing voor elektronischecommunicatiediensten en de afgifte van 
algemene machtigingen of individuele gebruiksrechten voor die radiofrequenties door de 
bevoegde nationale instanties gebaseerd zijn op objectieve, transparante, niet-discriminerende 
en proportionele criteria. 
 
 Bij de toepassing van dit artikel eerbiedigen de lidstaten de desbetreffende internationale 
overeenkomsten, met inbegrip van de radioregelgeving van de ITU, en mogen zij 
overwegingen van openbare orde in aanmerking nemen. 
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 2.  De lidstaten bevorderen de harmonisatie van het gebruik van radiofrequenties in de 
Gemeenschap in overeenstemming met de noodzaak een daadwerkelijk en efficiënt gebruik 
daarvan te waarborgen en met als doel voordelen voor de consumenten, zoals schaalvoordelen 
en interoperabiliteit van diensten. Zij handelen daarbij in overeenstemming met artikel 8bis en 
Beschikking nr. 676/2002/EG (Radiospectrumbeschikking). 
 
 3.  Tenzij anders bepaald in de tweede alinea zorgen de lidstaten ervoor dat alle soorten 
voor elektronischecommunicatiediensten gebruikte technologie kunnen worden gebruikt op 
de radiofrequentiebanden die in overeenstemming met het Gemeenschapsrecht beschikbaar 
zijn verklaard voor elektronischecommunicatiediensten in hun nationale 
frequentietoewijzingsplannen. 
 
 De lidstaten kunnen echter proportionele en niet-discriminerende beperkingen opleggen 
met betrekking tot de soorten voor elektronischecommunicatiediensten gebruikte technologie, 
indien dat nodig is om : 
 
 a)  schadelijke interferentie te vermijden; 
 
 b)  de volksgezondheid te beschermen tegen elektromagnetische velden; 
 
 c)  de technische kwaliteit van de dienst te garanderen; 
 
 d)  te zorgen voor zoveel mogelijk gedeeld gebruik van de radiofrequenties; 
 
 e)  een efficiënt spectrumgebruik te waarborgen; of 
 
 f)  een doelstelling van algemeen belang te verwezenlijken overeenkomstig lid 4. 
 
 4.  Tenzij anders bepaald in de tweede alinea zorgen de lidstaten ervoor dat alle soorten 
elektronischecommunicatiediensten kunnen worden aangeboden op de radiofrequentiebanden 
die in overeenstemming met het Gemeenschapsrecht beschikbaar zijn verklaard voor 
elektronischecommunicatiediensten in hun nationale frequentietoewijzingsplannen. De 
lidstaten kunnen echter proportionele en niet-discriminerende beperkingen opleggen met 
betrekking tot de soorten elektronischecommunicatiediensten die worden aangeboden, ook, 
waar nodig, om te voldoen aan vereisten van de radioregelgeving van de ITU. 
 
 Maatregelen die vereisen dat een elektronischecommunicatiedienst in een specifieke voor 
elektronischecommunicatiediensten beschikbare band wordt aangeboden, worden 
gerechtvaardigd door de verwezenlijking van een doelstelling van algemeen belang zoals door 
de lidstaten in overeenstemming met de communautaire wetgeving gedefinieerd, zoals, maar 
niet beperkt tot : 
 
 a)  veiligheid van het menselijk leven; 
 
 b)  het bevorderen van de sociale, regionale of territoriale samenhang; 
 
 c)  het vermijden van een ondoelmatig gebruik van radiofrequenties; of 
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 d)  de bevordering van culturele en taalkundige diversiteit en pluralisme van de media, 
bijvoorbeeld door het aanbieden van radio- en televisieomroepdiensten. 
 
 Een maatregel die het verlenen van iedere andere elektronischecommunicatiedienst in een 
specifieke band verbiedt, mag alleen worden opgelegd wanneer zij gerechtvaardigd is op 
grond van de noodzaak de veiligheid van het menselijk leven te beschermen. De lidstaten 
mogen een dergelijke maatregel in uitzonderingsgevallen ook uitvaardigen voor de 
verwezenlijking van andere doelstellingen van algemeen belang zoals door de lidstaten in 
overeenstemming met de communautaire wetgeving gedefinieerd. 
 
 5.  De lidstaten heronderzoeken geregeld de noodzaak van de in de leden 3 en 4 bedoelde 
beperkingen en maatregelen en maken de resultaten van dat heronderzoek bekend. 
 
 6.  De leden 3 en 4 zijn van toepassing op spectrum dat is toegewezen voor 
elektronischecommunicatiediensten, algemene machtigingen die zijn afgegeven en 
individuele gebruiksrechten voor radiofrequenties die zijn verleend na 25 mei 2011. 
 
 Spectrumtoewijzingen, algemene machtigingen en individuele gebruiksrechten die 
bestonden op 25 mei 2011 vallen onder artikel 9bis. 
 
 7.  Onverminderd het bepaalde in de bijzondere richtlijnen en rekening houdend met de 
relevante nationale omstandigheden, kunnen de lidstaten voorschriften vaststellen om 
hamsteren van spectrum te voorkomen, met name door strikte termijnen te bepalen 
waarbinnen de gebruiksrechten door de houder van de rechten daadwerkelijk moeten worden 
geëxploiteerd en door sancties toe te passen, met inbegrip van geldboetes of intrekking van de 
gebruiksrechten indien de termijnen niet worden nageleefd. Deze voorschriften moeten op 
evenredige, niet-discriminerende en transparante wijze worden opgesteld en toegepast ». 
 

 B.4.  De voormelde wet van 13 juni 2005, die de voormelde Europese richtlijnen van 

2002 in het Belgisch recht heeft omgezet, neemt in artikel 9 ervan het principe over van een 

voorafgaande kennisgeving voor het exploiteren van een netwerk en het leveren van diensten 

op het gebied van elektronische communicatie. Artikel 161 bepaalt dat de personen die 

houder zijn van een individuele vergunning uitgereikt krachtens de artikelen 87 tot 92bis van 

de wet van 21 maart 1991, worden geacht die kennisgeving te hebben verricht. Artikel 89, 

§ 2bis, van de wet van 21 maart 1991 is opgeheven, met inbegrip van de bepaling die voorzag 

in een uniek concessierecht. 

 

 In de artikelen 29 en 30 van de wet van 13 juni 2005, zoals respectievelijk gewijzigd bij 

de wet van 18 mei 2009 houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie en 

bij de bestreden wet van 15 maart 2010, worden de financiële bijdragen inzake het aanleggen 

en exploiteren van telecommunicatienetwerken in de volgende bewoordingen opgesomd : 
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 « Art. 29. § 1.  De administratieve bijdragen die worden opgelegd aan de operatoren, 
onverminderd de bepalingen van de artikelen 43, 45, 46 en 47, dienen ter dekking van de 
kosten inzake : 
 
 1°  het opstellen, het beheer, de controle en de toepassing van de wetgeving en van de 
gebruiksrechten; 
 
 2°  de specifieke opdrachten van het Instituut inzake toegang en universele 
dienstverlening; 
 
 3°  internationale samenwerking, harmonisatie en normering, marktanalyse, controle op 
de naleving en ander markttoezicht; 
 
 4°  het adviseren en handhaven van secundaire wetgeving en het nemen van 
administratieve beslissingen; 
 
 5°  aan de jaarlijkse bijdrage aan het Fonds ter bestrijding van de Overmatige 
Schuldenlast bedoeld in artikel 20, § 2, van de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve 
schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen 
onroerende goederen evenals, desgevallend, de verhoogde bijdrage bedoeld in artikel 20bis, 
vierde lid, van dezelfde wet. 
 
 Het Instituut int de administratieve bijdragen. 
 
 § 2.  De Koning, na advies van het Instituut, bepaalt het bedrag en de nadere regels 
inzake de administratieve bijdrage met het oog op een objectieve, transparante en evenredige 
verdeling. 
 
 § 3.  Het Instituut publiceert jaarlijks een uitvoerig overzicht van de administratieve 
kosten van het Instituut en van het totale bedrag aan geïnde rechten. 
 
 De nadere regels van dit overzicht zullen worden vastgelegd bij een besluit vastgesteld na 
overleg in de Ministerraad. 
 
 Art. 30. § 1.  De in de artikelen 11 en 18 bedoelde gebruiksrechten kunnen aan heffingen 
onderworpen worden teneinde een optimaal gebruik van deze middelen te waarborgen. De 
heffingen worden door het Instituut geïnd. 
 
 § 1/1.  Ten behoeve van het in paragraaf 1 beschreven doel dienen operatoren aan wie het 
is toegestaan om over gebruiksrechten voor radiofrequenties te beschikken met het oog op de 
exploitatie van een netwerk en het aanbieden van mobiele elektronische-
communicatiediensten aan het publiek, bij de aanvang van de geldigheidsduur van de 
gebruiksrechten onder andere een enige heffing te betalen. 
 
 De enige heffing wordt bepaald bij het toekennen van de frequenties. 
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 De enige heffing bedraagt : 
 
 1°  51.644 euro per MHz en per maand voor de frequentiebanden 880-915 MHz en 
925-960 MHz. Het verkrijgen van gebruiksrechten voor de frequentiebanden 880-915 MHz 
en 925-960 MHz houdt eveneens het verkrijgen van gebruiksrechten in voor de 
frequentiebanden 1710-1785 en 1805-1880 MHz : de hoeveelheid toegewezen spectrum in de 
banden 1710-1785 en 1805-1880 MHz is gelijk aan het dubbele van de hoeveelheid 
toegewezen spectrum in de banden 880-915 MHz en 925-960 MHz, afgerond op het hogere 
veelvoud van 5 MHz. In afwijking op het voorgaande, tot 26 november 2015 geldt de enige 
heffing voor de hoeveelheid spectrum dat op 1 januari 2010 is toegewezen in de 
banden 880-915 MHz en 925-960 MHz, eveneens voor de maximale hoeveelheid spectrum 
die kon worden toegekend op 1 januari 2010 in de banden 1710-1785 en 1805-1880 MHz; 
 
 2°  20.833 euro per MHz en per maand voor de frequentiebanden 1920-1980 MHz en 
2110-2170 MHz, behoudens wanneer de totale hoeveelheid spectrum waarover een operator 
in deze frequentiebanden beschikt niet hoger is dan 2 x 5 MHz. In dat geval bedraagt de enige 
heffing 32.000 euro per MHz per maand; 
 
 3°  2.778 euro per MHz en per maand voor de frequentieband 2500-2690 MHz. 
 
 Bij de toekenning door middel van een veiling van de frequenties geldt het in 
onderhavige paragraaf 1/1 beoogde minimumbedrag van de enige heffing als beginbod voor 
de kandidaten. 
 
 § 1/2.  Voor elke periode van verlenging van de vergunning zijn de operatoren een enige 
heffing verschuldigd. 
 
 Het bedrag van de enige heffing stemt overeen met de enige heffing bedoeld in § 1/1, 
eerste lid. 
 
 Bij de berekening van het bedrag wordt rekening gehouden met het deel van de 
gebruiksrechten dat de operator wil behouden bij de verlenging. 
 
 Indien een operator van spectrum wil afstand doen, dan moet dit een aaneensluitend blok 
vormen. 
 
 § 1/3.  De betaling van de enige heffing gebeurt, al naargelang binnen vijftien dagen na 
de aanvang van de geldigheidsduur vermeld in § 1/1, eerste lid, en binnen vijftien dagen na de 
aanvang van de verlengingsperiode vermeld in § 1/2, eerste lid. 
 
 In afwijking van vorig lid heeft de operator de mogelijkheid om de betaling als volgt uit 
te voeren : 
 
 a)  binnen 15 dagen na de aanvang van de geldigheidsduur vermeld in § 1/1, eerste lid, en 
binnen 15 dagen na de aanvang van de verlengingsperiode vermeld in § 1/2, eerste lid, betaalt 
de operator pro rata het aantal resterende maanden van het kalenderjaar; 
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 b)  bovendien betaalt de operator ten laatste op 15 december het volledige gedeelte van 
enige heffing voor het komende jaar. Indien in het komende jaar de vergunning afloopt, 
betaalt de operator pro rata het aantal maanden tot het aflopen van de gebruiksrechten; 
 
 c)  de wettelijke rentevoet, berekend overeenkomstig artikel 2, § 1, van de wet van 5 mei 
1865 betreffende de lening tegen interest, is, afhankelijk van het geval, van toepassing vanaf 
de zestiende dag die volgt op het begin van de geldigheidsperiode bedoeld in § 1/1, eerste lid, 
of vanaf de zestiende dag die volgt op het begin van de periode van verlenging bedoeld in 
§ 1/2, eerste lid; 
 
 d)  gelijktijdig met de betaling van de enige heffing, betaalt de operator de interest op het 
nog verschuldigde bedrag. 
 
 De operator brengt het Instituut binnen twee werkdagen, al naargelang na de aanvang van 
de geldigheidsduur vermeld in § 1/1, eerste lid, en de aanvang van de verlengingsperiode 
vermeld in § 1/2, eerste lid, op de hoogte van zijn keuze. 
 
 De enige heffing wordt in geen geval terugbetaald, noch geheel, noch gedeeltelijk. 
 
 § 1/4.  Indien een operator de enige heffing voor de respectievelijke frequentiebanden 
zoals bepaald onder § 1/1 1°, 2° of 3°, geheel of gedeeltelijk niet voldoet, worden alle 
gebruiksrechten voor de respectievelijke frequentiebanden ingetrokken. 
 
 § 2.  De Koning, na advies van het Instituut, bepaalt het bedrag en de nadere regels 
inzake de in § 1 bedoelde heffingen behoudens voor wat bepaald wordt in §§ 1/1, 1/2 en 
1/3 ». 
 

 B.5.  Zoals uit de parlementaire voorbereiding blijkt, heeft de wet van 15 maart 2010, 

waarvan de artikelen 2 en 3 worden bestreden, ten doel de wettelijke basis te herstellen van 

het unieke concessierecht dat tot kort daarvoor door de mobiele operatoren werd betaald met 

toepassing van artikel 89, § 2bis, van de voormelde wet van 21 maart 1991. Zij voorziet in de 

betaling van een dergelijk recht - voortaan « enige heffing » genoemd - op het ogenblik van 

de verwerving van gebruiksrechten in de frequentiebanden 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz en 

2,5 GHz, maar ook bij elke verlenging van de verworven vergunningen (Parl. St., Kamer, 

2009-2010, DOC 52-2401/001, p. 4). De term « enige » heffing duidt erop dat deze 

vergoeding voor frequentiegebruik onderscheiden moet worden van de jaarlijkse rechten die 

verschuldigd zijn voor het gebruiksrecht voor de frequenties, in die zin dat de enige heffing 

integraal verschuldigd is bij de aanvang van het frequentiegebruik, ongeacht of dit 

frequentiegebruik een nieuwe operator betreft of een verlenging van de bestaande 

gebruiksrechten (ibid.). De enige heffing voor verlenging wordt berekend op basis van het 

unieke concessierecht dat de operatoren betaalden bij het verkrijgen van hun vergunning 

(ibid., p. 6) en stemt, voor een verlenging met een periode van vijf jaar, overeen met een 
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derde van het oorspronkelijke unieke concessierecht, berekend rekening houdend met de 

marktwaarde voor de operatoren (ibid.). De enige heffing vormt, zoals uit de parlementaire 

voorbereiding blijkt, een « vergoeding voor frequentiegebruik » en streeft hetzelfde doel na 

als de jaarlijkse rechten voor de terbeschikkingstelling van de frequenties, maar komt niet in 

de plaats van de betaling van die rechten (ibid., pp. 4-5). 

 

 In die parlementaire voorbereiding wordt immers gepreciseerd : 

 

 « Dienaangaande kan trouwens gesteld worden dat in die zin de enige heffing en de 
jaarlijkse rechten hetzelfde doel nastreven, namelijk het bewerkstelligen van een efficiënt 
spectrumgebruik, al nemen ze elk een andere vorm aan. 
 
 De jaarlijkse rechten doen dat door de jaarlijkse kosten die samenhangen met het 
frequentiegebruik mee in rekening te brengen, in concreto de controle, de coördinatie, het 
onderzoek en andere activiteiten van het Instituut dienaangaande. De enige heffing is 
daarentegen een vergoeding die de operator betaalt voor het recht op frequentiegebruik : door 
de betaling van dit recht verwerft hij toegang tot de schaarse hulpbron en kan hij, door die 
betaling, geacht worden een efficiënt gebruik van het spectrum op het oog te hebben » (ibid., 
p. 6). 
 

 Volgens dezelfde parlementaire voorbereiding is die bepaling in overeenstemming met 

artikel 13 van de Machtigingsrichtlijn en met considerans 32 ervan; zij leidt tot een splitsing 

van de voor de gebruiksrechten verschuldigde vergoedingen tussen een eenmalig gedeelte en 

een jaarlijks gedeelte : het eenmalige gedeelte zou het recht om frequenties te gebruiken 

dekken en zou overeenstemmen met de waarde van de schaarse hulpbron die het spectrum is, 

terwijl het jaarlijkse gedeelte de kosten van het frequentiegebruik zou dekken, dat wil zeggen 

« de controle, de coördinatie, het onderzoek en andere activiteiten van het Instituut 

dienaangaande » (ibid.). 

 

 B.6.1.  Bij zijn arrest nr. 110/2011 van 16 juni 2011 heeft het Hof aan het Hof van Justitie 

van de Europese Unie twee prejudiciële vragen gesteld in verband met de uitlegging van de 

artikelen 3, 12 en 13 van de Machtigingsrichtlijn. Bij hetzelfde arrest heeft het Hof bovendien 

twee prejudiciële vragen gesteld in verband met de uitlegging van artikel 14, leden 1 en 2, van 

dezelfde richtlijn. 

 

 B.6.2.  Bij zijn arrest van 21 maart 2013 (C-375/11, Belgacom e.a.) heeft het Hof van 

Justitie geantwoord : 
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 « 1)  De artikelen 12 en 13 van richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 7 maart 2002 betreffende de machtiging voor elektronischecommunicatienetwerken 
en -diensten (machtigingsrichtlijn) moeten aldus worden uitgelegd dat zij zich er niet tegen 
verzetten dat een lidstaat de mobieletelefonieoperatoren die over gebruiksrechten voor 
radiofrequenties beschikken een enige heffing oplegt die zowel verschuldigd is wanneer 
nieuwe gebruiksrechten voor radiofrequenties worden verkregen als wanneer die rechten 
worden verlengd, en die deze operatoren moeten betalen bovenop een jaarlijkse heffing voor 
de terbeschikkingstelling van de frequenties, die ertoe strekt het optimale gebruik van de 
hulpbronnen te bevorderen, en bovenop een heffing die de beheerskosten van de vergunning 
dekt, op voorwaarde dat die heffingen daadwerkelijk een optimaal gebruik van die 
radiofrequenties als hulpbron beogen te verzekeren, objectief gerechtvaardigd, transparant en 
niet-discriminerend zijn, in verhouding staan tot het beoogde doel, en beantwoorden aan de 
doelstellingen die zijn neergelegd in artikel 8 van richtlijn 2002/21/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader 
voor elektronischecommunicatienetwerken en -diensten (kaderrichtlijn), waarbij het aan de 
verwijzende rechter staat om na te gaan of dat het geval is. 
 
 Indien aan die voorwaarden is voldaan, kan de methode die inhoudt dat het bedrag van 
een enige heffing voor de gebruiksrechten voor radiofrequenties wordt bepaald op basis van 
hetzij het bedrag van het vroegere unieke concessierecht, dat werd berekend op basis van het 
aantal frequenties en het aantal maanden waarop de gebruiksrechten voor de frequenties 
betrekking hadden, hetzij de uit veilingen voortvloeiende bedragen, een geschikte methode 
zijn om de waarde van de radiofrequenties te bepalen. 
 
 2)  Artikel 14, lid 1, van richtlijn 2002/20 moet aldus worden uitgelegd dat het zich er 
niet tegen verzet dat een lidstaat aan een mobieletelefonieoperator een heffing oplegt als die 
welke in het hoofdgeding aan de orde is, op voorwaarde dat die wijziging objectief 
gerechtvaardigd en evenredig is en vooraf aan alle belanghebbenden wordt bekendgemaakt, 
teneinde hen in staat te stellen hun standpunt kenbaar te maken, waarbij het aan de 
verwijzende rechter staat om in het licht van de omstandigheden van het hoofdgeding na te 
gaan of dit het geval is. 
 
 3)  Artikel 14, lid 2, van richtlijn 2002/20 moet aldus worden uitgelegd dat het zich er 
niet tegen verzet dat een lidstaat aan een mobieletelefonieoperator een heffing oplegt als die 
welke in het hoofdgeding aan de orde is ». 
 

 B.6.3.  In de motivering van zijn arrest heeft het Hof van Justitie erop gewezen : 

 

 « 35.  Om te beginnen moet worden vastgesteld dat de artikelen 3 en 12 van die richtlijn, 
die respectievelijk betrekking hebben op de verplichting voor de lidstaten om de vrijheid te 
waarborgen om elektronischecommunicatienetwerken en -diensten aan te bieden en op de 
wijzen waarop administratieve bijdragen kunnen worden opgelegd, niet van toepassing zijn 
op een heffing als in het hoofdgeding aan de orde, die immers onder geen van deze beide 
gevallen valt. 
 
 36.  Zoals uit de eerste twee vragen volgt, verzoekt de verwijzende rechter het Hof om de 
machtigingsrichtlijn uit te leggen wat enerzijds de mogelijkheid voor een lidstaat betreft om 
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een enige heffing op te leggen aan mobieletelefonieoperatoren en anderzijds de methode 
volgens welke het bedrag van de enige heffing kan worden vastgesteld, zowel bij de 
toewijzing als bij de verlenging van de gebruiksrechten voor radiofrequenties. 
 
 37.  Wat het opleggen van een enige heffing betreft, moet allereerst worden vastgesteld 
dat de machtigingsrichtlijn slechts betrekking heeft op de procedure voor de toewijzing van 
gebruiksrechten voor radiofrequenties en geen bijzondere bepaling bevat met voorwaarden 
waaraan de procedure voor de verlenging van reeds verleende gebruiksrechten voor 
radiofrequenties moet voldoen. 
 
 38.  Zoals de advocaat-generaal in punt 40 van zijn conclusie heeft opgemerkt, moet de 
verlenging van een vergunning evenwel als de toekenning van nieuwe rechten voor een 
nieuwe periode worden beschouwd, aangezien een lidstaat de individuele gebruiksrechten 
voor een beperkte periode verleent. 
 
 39.  Derhalve moet worden vastgesteld dat de procedure voor de toewijzing van de 
gebruiksrechten voor radiofrequenties en de procedure voor de verlenging van die rechten 
overeenkomstig de machtigingsrichtlijn aan dezelfde regeling moeten worden onderworpen. 
Bijgevolg moet artikel 13 van de machtigingsrichtlijn op dezelfde manier worden toegepast 
op die twee procedures. 
 
 40.  In dit verband moet worden benadrukt dat uit vaste rechtspraak volgt dat de lidstaten 
in het kader van de machtigingsrichtlijn geen andere heffingen of bijdragen voor het 
aanbieden van elektronischecommunicatienetwerken en -diensten mogen opleggen dan die 
waarin deze richtlijn voorziet (zie naar analogie arresten van 18 juli 2006, Nuova società di 
telecomunicazioni, C-339/04, Jurispr. blz. I-6917, punt 35; 10 maart 2011, Telefónica 
Móviles España, C-85/10, Jurispr. blz. I-1575, punt 21, en 12 juli 2012, Vodafone España en 
France Telecom España, C-55/11, C-57/11 en C-58/11, nog niet gepubliceerd in de 
Jurisprudentie, punt 28). 
 
 41.  Zoals uit de verwijzingsbeslissing volgt, wenst de nationale rechter in het 
hoofdgeding in wezen te vernemen of artikel 13 van de machtigingsrichtlijn aldus moet 
worden uitgelegd dat het zich ertegen verzet dat een lidstaat aan operatoren een enige heffing 
voor de ‘ gebruiksrechten voor radiofrequenties ’ oplegt, zoals die welke in het hoofdgeding 
aan de orde is, terwijl die operatoren reeds een jaarlijks recht voor de terbeschikkingstelling 
van de frequenties én een heffing ter dekking van de kosten voor het beheer van de 
vergunning dienen te betalen. 
 
 42.  In dit verband zij eraan herinnerd dat de lidstaten op grond van artikel 13 van de 
machtigingsrichtlijn niet enkel vergoedingen mogen opleggen die strekken tot dekking van de 
administratiekosten, maar dat zij de gebruiksrechten voor radiofrequenties daarnaast mogen 
onderwerpen aan een heffing die tot doel heeft een optimaal gebruik van deze hulpbron te 
waarborgen (zie in die zin arrest van 20 oktober 2005, ISIS Multimedia Net en Firma O2, 
C-327/03 en C-328/03, Jurispr. blz. I-8877, punt 23, en reeds aangehaald arrest Telefónica 
Móviles España, punt 24). 
 
 43.  Welke vorm een dergelijke vergoeding voor het gebruik van de radiofrequenties 
moet aannemen of hoe vaak die vergoeding kan of moet worden opgelegd, wordt in artikel 13 
van de machtigingsrichtlijn echter niet uitdrukkelijk bepaald. 
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 44.  Uit punt 32 van de considerans van de machtigingsrichtlijn vloeit daarentegen wel 
voort dat de vergoedingen voor het gebruik van de radiofrequenties kunnen bestaan uit een 
eenmalig bedrag of uit een periodiek bedrag. 
 
 45.  Voorts volgt uit de rechtspraak van het Hof dat de machtigingsrichtlijn niets zegt 
over het doel waarvoor dergelijke vergoedingen worden aangewend (zie in die zin reeds 
aangehaald arrest Telefónica Móviles España, punt 33). 
 
 46.  Niettemin legt artikel 13 van deze richtlijn de lidstaten de verplichting op ervoor te 
zorgen dat de vergoedingen voor het gebruik van de radiofrequenties objectief 
gerechtvaardigd, transparant en niet-discriminerend zijn, in verhouding staan tot het beoogde 
doel, en beantwoorden aan de in artikel 8 van de kaderrichtlijn neergelegde doelstellingen, 
zoals de bevordering van de mededinging en het efficiënte gebruik van de radiofrequenties. 
 
 47.  Uit voormeld artikel 13 en uit punt 32 van de considerans van de machtigingsrichtlijn 
volgt eveneens dat een aan de aanbieders van telecommunicatiediensten opgelegde 
vergoeding voor het gebruik van middelen er steeds toe moet strekken een optimaal gebruik 
van die middelen te waarborgen, en de ontwikkeling van innovatieve diensten of de 
concurrentie in de markt niet mag belemmeren. 
 
 48.  De artikelen 12 en 13 van de machtigingsrichtlijn verzetten zich dus niet tegen een 
nationale wettelijke regeling als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, waarbij een 
vergoeding wordt opgelegd die ertoe strekt het optimale gebruik van de frequenties te 
waarborgen, ook al is die vergoeding verschuldigd boven op een andere, jaarlijkse vergoeding 
die ten dele hetzelfde doel dient, mits al die vergoedingen voldoen aan de voorwaarden die in 
de punten 46 en 47 van dit arrest zijn vermeld. Het staat aan de verwijzende rechter om na te 
gaan of dat het geval is. 
 
 49.  Betreffende de wijze om het bedrag vast te stellen van een enige heffing voor de 
gebruiksrechten voor radiofrequenties als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, moet 
worden opgemerkt dat in de machtigingsrichtlijn wel wordt vastgesteld aan welke vereisten 
de lidstaten moeten voldoen wanneer zij het bedrag van een heffing voor het gebruik van de 
radiofrequenties bepalen, maar niet uitdrukkelijk wordt voorzien in een concrete methode om 
het bedrag van een dergelijke heffing vast te stellen (zie reeds aangehaald arrest Telefónica 
Móviles España, punt 25). 
 
 50.  In dit verband moet in herinnering worden gebracht dat de toestemming om gebruik 
te maken van een openbaar goed dat een schaarse hulpbron is, de houder hiervan de 
mogelijkheid biedt om grote economische voordelen te behalen en hem bevoordeelt ten 
opzichte van andere marktdeelnemers die deze hulpbron eveneens willen gebruiken en 
exploiteren, wat een rechtvaardiging biedt voor het opleggen van een heffing die met name 
overeenstemt met de waarde van het gebruik van de betrokken schaarse hulpbron (zie reeds 
aangehaald arrest Telefónica Móviles España, punt 27). 
 
 51.  Het doel ervoor te zorgen dat de exploitanten de schaarse hulpbronnen waar zij 
toegang toe hebben optimaal gebruiken, impliceert derhalve dat het bedrag van deze heffing 
wordt vastgesteld op een passend niveau dat met name overeenstemt met de waarde van het 
gebruik van deze hulpbronnen, hetgeen vereist dat rekening wordt gehouden met de 
economische en technologische situatie op de betrokken markt (reeds aangehaald arrest 
Telefónica Móviles España, punt 28). 
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 52.  De methode die inhoudt dat een vergoeding voor de gebruiksrechten voor 
radiofrequenties wordt bepaald op basis van hetzij het bedrag van het vroegere unieke 
concessierecht, dat werd berekend op basis van het aantal frequenties en het aantal maanden 
waarop de gebruiksrechten voor de frequenties betrekking hadden, hetzij de uit veilingen 
voortvloeiende bedragen, is derhalve, zoals de advocaat-generaal in de punten 54 en 55 van 
zijn conclusie heeft opgemerkt, geschikt om de waarde van de radiofrequenties te bepalen. 
 
 53.  Rekening houdend met de beginselen die het Koninkrijk België heeft gehanteerd om 
het bedrag van het vroegere unieke concessierecht vast te stellen, blijkt immers dat elk van 
deze twee methoden bedragen oplevert die verband houden met de te verwachten rendabiliteit 
van de betrokken radiofrequenties. De machtigingsrichtlijn verzet er zich niet tegen dat een 
dergelijk criterium wordt gebruikt om het bedrag van de bovengenoemde vergoedingen vast 
te stellen. 
 
 54.  Gelet op een en ander moet op de eerste twee vragen worden geantwoord dat de 
artikelen 12 en 13 van de machtigingsrichtlijn aldus moeten worden uitgelegd dat zij zich er 
niet tegen verzetten dat een lidstaat de mobieletelefonieoperatoren die over gebruiksrechten 
voor radiofrequenties beschikken een enige heffing oplegt die zowel verschuldigd is wanneer 
nieuwe gebruiksrechten voor radiofrequenties worden verkregen als wanneer die rechten 
worden verlengd, en die deze operatoren moeten betalen boven op een jaarlijkse heffing voor 
de terbeschikkingstelling van de frequenties, die ertoe strekt het optimale gebruik van de 
hulpbronnen te bevorderen, en boven op een heffing die de beheerskosten van de vergunning 
dekt, op voorwaarde dat die heffingen daadwerkelijk een optimaal gebruik van die 
radiofrequenties als hulpbron beogen te verzekeren, objectief gerechtvaardigd, transparant en 
niet-discriminerend zijn, in verhouding staan tot het beoogde doel, en beantwoorden aan de 
doelstellingen die zijn neergelegd in artikel 8 van de kaderrichtlijn, waarbij het aan de 
verwijzende rechter staat om na te gaan of dat het geval is. 
 
 55.  Indien aan die voorwaarden is voldaan, kan de methode die inhoudt dat het bedrag 
van een enige heffing voor de gebruiksrechten voor radiofrequenties wordt bepaald op basis 
van hetzij het bedrag van het vroegere unieke concessierecht, dat werd berekend op basis van 
het aantal frequenties en het aantal maanden waarop de gebruiksrechten voor de frequenties 
betrekking hadden, hetzij de uit veilingen voortvloeiende bedragen, een geschikte methode 
zijn om de waarde van de radiofrequenties te bepalen. 
 
 Vierde vraag 
 
 56.  Met zijn vierde vraag, die moet worden beantwoord vóór de derde vraag, wenst de 
verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 14, lid 1, van de machtigingsrichtlijn 
aldus moet worden uitgelegd dat het zich ertegen verzet dat een lidstaat aan een 
mobieletelefonieoperator een heffing oplegt als die welke in het hoofdgeding aan de orde is. 
 
 57.  In dit verband moet worden opgemerkt dat artikel 14, lid 1, van de 
machtigingsrichtlijn bepaalt dat een lidstaat de rechten, voorwaarden en procedures die van 
toepassing zijn in verband met gebruiksrechten voor radiofrequenties mag wijzigen in 
objectief gerechtvaardigde gevallen en op proportionele wijze. Daarenboven is in dat artikel 
bepaald dat het voornemen om dergelijke wijzigingen aan te brengen op passende wijze wordt 
bekendgemaakt en dat de belanghebbende partijen over een adequate termijn, van minstens 
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vier weken, moeten kunnen beschikken om hun standpunt met betrekking tot de voorgestelde 
wijzigingen kenbaar te maken. 
 
 58.  Voorts blijkt uit deel B, punt 6, van de bijlage bij de machtigingsrichtlijn dat 
gebruiksvergoedingen voor radiofrequenties overeenkomstig artikel 13 van die richtlijn 
vermeld staan in de lijst van voorwaarden die aan gebruiksrechten voor radiofrequenties 
kunnen worden verbonden. 
 
 59.  Door de oplegging van een enige heffing als die welke in het hoofdgeding aan de 
orde is, worden de voorwaarden die van toepassing zijn op operatoren die over 
gebruiksrechten voor radiofrequenties beschikken dus gewijzigd. Bijgevolg dient een lidstaat 
ervoor te zorgen dat is voldaan aan de voorwaarden voor wijziging van het stelsel van aan de 
mobieletelefonieoperatoren opgelegde vergoedingen voor de gebruiksrechten voor 
radiofrequenties. 
 
 60.  Derhalve moet worden opgemerkt dat een lidstaat die de vergoedingen voor reeds 
toegekende gebruiksrechten voor radiofrequenties wenst te wijzigen, ervoor moet waken dat 
die wijziging niet ingaat tegen de voorwaarden van artikel 14, lid 1, van de 
machtigingsrichtlijn, te weten dat zij objectief gerechtvaardigd en evenredig is en dat zij 
vooraf aan alle belanghebbenden wordt bekendgemaakt, teneinde hen in staat te stellen hun 
standpunt kenbaar te maken. Het staat aan de verwijzende rechter om na te gaan of de 
voorwaarden van artikel 14, lid 1, van de machtigingsrichtlijn, gelet op de omstandigheden 
van het hoofdgeding, zijn nageleefd. 
 
 61.  In die context is het van belang te benadrukken dat de invoering van een vergoeding 
moet worden geacht objectief gerechtvaardigd en evenredig te zijn wanneer zij voldoet aan de 
voorwaarden van artikel 13 van de machtigingsrichtlijn, die in de punten 46 en 47 van het 
onderhavige arrest zijn vermeld. 
 
 62.  Gelet op een en ander moet op de vierde vraag worden geantwoord dat artikel 14, 
lid 1, van de machtigingsrichtlijn aldus moet worden uitgelegd dat het zich er niet tegen 
verzet dat een lidstaat aan een mobieletelefonieoperator een heffing oplegt als die welke in het 
hoofdgeding aan de orde is, op voorwaarde dat die wijziging objectief gerechtvaardigd en 
evenredig is en vooraf aan alle belanghebbenden wordt bekendgemaakt, teneinde hen in staat 
te stellen hun standpunt kenbaar te maken, waarbij het aan de verwijzende rechter staat om in 
het licht van de omstandigheden van het hoofdgeding na te gaan of dit het geval is. 
 
 Derde vraag 
 
 63.  Met zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of 
artikel 14, lid 2, van de machtigingsrichtlijn aldus moet worden uitgelegd dat het zich ertegen 
verzet dat een lidstaat aan een mobieletelefonieoperator een heffing oplegt als die welke in het 
hoofdgeding aan de orde is. 
 
 64.  Volgens artikel 14, lid 2, van de machtigingsrichtlijn mag een lidstaat de 
gebruiksrechten voor radiofrequenties niet beperken of intrekken, behalve in met redenen 



 38 

omklede gevallen en, waar nodig, in overeenstemming met de bijlage bij die richtlijn en met 
de relevante nationale bepalingen inzake compensatie voor de intrekking van rechten. 
 
 65.  In dit verband moet erop worden gewezen dat de begrippen ‘ beperken ’ en 
‘ intrekken ’ van de gebruiksrechten voor radiofrequenties in lid 2 van artikel 14 van de 
machtigingsrichtlijn, anders dan in lid 1 ervan, enkel betrekking hebben op de gevallen waarin 
de inhoud en de omvang van die rechten kunnen worden gewijzigd. 
 
 66.  Gesteld al dat de machtigingsrichtlijn, gelet op de omzettingstermijn ervan, van 
toepassing was op de feiten van het hoofdgeding, kan de oplegging aan 
mobieletelefonieoperatoren van heffingen als die welke in het hoofdgeding aan de orde zijn 
hoe dan ook geen invloed hebben op de inhoud en de omvang van de aan de betrokken 
operatoren verleende gebruiksrechten voor radiofrequenties. Derhalve moet worden 
vastgesteld dat de wijziging van het stelsel van heffingen er niet toe leidt dat de 
gebruiksrechten voor radiofrequenties worden beperkt of ingetrokken in de zin van artikel 14, 
lid 2, van de machtigingsrichtlijn. 
 
 67.  Gelet op een en ander moet op de derde vraag worden geantwoord dat artikel 14, 
lid 2, van de machtigingsrichtlijn aldus moet worden uitgelegd dat het zich er niet tegen 
verzet dat een lidstaat aan een mobieletelefonieoperator een heffing oplegt als die welke in het 
hoofdgeding aan de orde is ». 
 

 B.7.  Uit het hiervoor aangehaalde arrest blijkt dat een enige heffing die zowel 

verschuldigd is wanneer nieuwe gebruiksrechten voor radiofrequenties worden verkregen als 

wanneer die rechten worden verlengd, en die moet worden betaald bovenop een jaarlijkse 

heffing voor de terbeschikkingstelling van de frequenties, teneinde het optimale gebruik van 

de hulpbronnen te bevorderen, maar ook bovenop een heffing die de beheerskosten van de 

vergunning dekt, zoals die welke in de onderhavige zaken worden bestreden, in 

overeenstemming is met de artikelen 12 en 13 van de voormelde Machtigingsrichtlijn, op 

voorwaarde dat die heffingen daadwerkelijk een optimaal gebruik van die radiofrequenties als 

hulpbron beogen te verzekeren, objectief gerechtvaardigd, transparant en niet-discriminerend 

zijn, in verhouding staan tot het beoogde doel en beantwoorden aan de doelstellingen bepaald 

in artikel 8 van de Kaderrichtlijn. 

 

 Onder datzelfde voorbehoud verzetten de artikelen 12 en 13 van de Machtigingsrichtlijn 

zich niet tegen de vaststelling van het bedrag van een enige heffing voor de gebruiksrechten 

voor radiofrequenties op basis van hetzij het bedrag van het vroegere unieke concessierecht 

dat werd berekend op basis van het aantal frequenties en het aantal maanden waarop de 

gebruiksrechten voor de frequenties betrekking hebben, hetzij de uit veilingen voortvloeiende 

bedragen, hetgeen een geschikte methode kan zijn om de waarde van de radiofrequenties te 

bepalen. 
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 B.8.1.  De enige heffing wordt, luidens de artikelen 2 en 3 van de wet van 15 maart 2010, 

berekend op basis van het bedrag van het unieke concessierecht dat de operatoren hebben 

betaald wanneer zij hun vergunning hebben gekregen (Parl. St., Kamer, 2009-2010, 

DOC 52-2401/001, p. 6). Dat recht stemt, voor een verlenging van een periode van vijf jaar, 

overeen met een derde van het oorspronkelijke unieke concessierecht, berekend op basis van 

de marktwaarde voor de operatoren, zodat het een « vergoeding voor frequentiegebruik » 

vormt (ibid., p. 4). 

 

 Die berekeningswijze is in overeenstemming met de voormelde richtlijn. Immers, nadat 

het eraan heeft herinnerd dat de Machtigingsrichtlijn niet voorziet in een concrete methode 

om het bedrag van een dergelijke heffing vast te stellen, is het Hof van Justitie in het 

voormelde arrest van oordeel dat de heffing met name, zoals te dezen, kan overeenstemmen 

met de waarde van het gebruik van de schaarse hulpbron die het gebruik van radiofrequenties 

vormt, die het de houder van dat recht mogelijk maakt grote economische voordelen te 

behalen en hem bevoordeelt ten opzichte van andere marktdeelnemers die niet over dat recht 

beschikken (punten 49 en 50). In verband met de vaststelling van de bestreden heffing op 

basis van hetzij het bedrag van het vroegere unieke concessierecht, hetzij de uit veilingen 

voortvloeiende bedragen, twee berekeningswijzen waarin de bestreden wetgeving voorziet, 

heeft het Hof van Justitie erkend dat die geschikt zijn (punten 52 en 53), overeenkomstig 

hetgeen de advocaat-generaal in zijn conclusies van 25 oktober 2012 heeft opgemerkt, zonder 

afbreuk te doen aan het feit dat het vroegere unieke concessierecht aanvankelijk als een 

toegangsrecht is beschouwd (punten 54 en 55 van die conclusies). 

 

 B.8.2.  Uit het voormelde arrest van het Hof van Justitie vloeit voort dat de toepassing 

van de enige heffing op de verlenging van de gebruiksrechten in overeenstemming is met de 

voormelde richtlijn, aangezien de verlenging van een dergelijke vergunning moet worden 

beschouwd als de toekenning van nieuwe rechten voor een nieuwe periode (punten 37 en 38). 

Er zij in dat verband opgemerkt dat de operatoren van mobiele telefonie het vroegere unieke 

concessierecht hebben aanvaard te betalen, terwijl de gebruiksrechten voor frequenties 

aanvankelijk waren toegewezen voor een beperkte periode zonder garantie op verlenging. 

 

 B.8.3.  Ten aanzien van het nagestreefde doel strekken de bestreden enige heffing en de 

jaarlijkse heffing voor de terbeschikkingstelling van de frequenties ertoe het optimale gebruik 
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van de frequenties op complementaire wijze te valoriseren. De memorie van toelichting bij 

het wetsontwerp vermeldt dat « wat betreft het jaarlijks recht […] wederom benadrukt [moet] 

worden dat dit enerzijds de vergoeding inhoudt voor het spectrumgebruik maar anderzijds ook 

de kosten van het Instituut dekt inzake controle, coördinatie, onderzoek, etc. » (Parl. St., 

Kamer, 2009-2010, DOC 52-2401/001, p. 7). 

 

 De operator neemt aldus ten laste, enerzijds, een deelname in de kosten die de 

terbeschikkingstelling van de frequenties, de coördinatie ervan en de desbetreffende controle 

voor het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) vertegenwoordigen 

en, anderzijds, een vergoeding voor het daadwerkelijke gebruik van de frequenties, teneinde 

ertoe te worden aangemoedigd de frequenties op optimale wijze te gebruiken. 

 

 De enige heffing vult de jaarlijkse heffing aan door de waarde te dekken die de 

exclusieve toegang tot de zeldzame frequenties voor mobiele telefonie vertegenwoordigt, 

zoals in de parlementaire voorbereiding wordt uitgelegd : 

 

 « De enige heffing is daarentegen een vergoeding die de operator betaalt voor het recht 
op frequentiegebruik : door de betaling van dit recht verwerft hij toegang tot de schaarse 
hulpbron en kan hij, door die betaling, geacht worden een efficiënt gebruik van het spectrum 
op het oog te hebben » (ibid., p. 6). 
 

 De enige heffing beoogt aldus de volledige dekking van de waarde van de frequenties en 

wil tegelijk elk « dodehandgedrag » in verband met die frequenties vermijden, doel dat de 

jaarlijkse heffing niet zou kunnen beogen, vermits die de operator alleen treft volgens de 

daadwerkelijk gebruikte frequenties. 

 

 Het feit dat de enige heffing niet kan worden terugbetaald, is eveneens noodzakelijk om 

de operatoren ertoe aan te moedigen optimaal gebruik te maken van de frequenties en een 

« dodehandgedrag » te voorkomen, noodzaak die de advocaat-generaal in zijn conclusies 

heeft vastgesteld (punt 57). 

 

 Ten aanzien van het door de verzoekende partij in de zaak nr. 5030 aangevoerde verschil 

in behandeling ten opzichte van de andere twee operatoren of de mogelijke operatoren, 

bevinden de operatoren zich in een situatie die vergelijkbaar is in het licht van het met de 

bestreden wet nagestreefde doel, waarbij geen enkele omstandigheid een gedifferentieerde 
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behandeling van de ene of de andere operator in het licht van het nagestreefde doel 

verantwoordt. Bovendien, in zoverre de enige heffing overeenstemt met de waarde van de 

frequenties en in zoverre zij evenredig is met de gebruikte frequentieband, met het aantal 

frequenties en met de duur in maanden van het voorziene gebruik, vermijdt de heffing zoals 

die bij de bestreden wet is bepaald een discriminatie onder mobieletelefonieoperatoren. 

 

 Voor het overige staat het niet aan de wetgever, maar aan het BIPT om, op grond van 

artikel 3, § 2, van het koninklijk besluit van 24 oktober 1997 betreffende het opzetten en de 

exploitatie van DCS-1800-mobilofonienetten, te beslissen over het al dan niet hernieuwen van 

de vergunning van de nv « KPN Group Belgium ». Het voorwerp noch het doel van de 

bestreden wet bestaat erin de data voor het hernieuwen van de vergunningen vast te stellen. 

 

 Hieruit vloeit voort dat de bestreden enige heffing, gecombineerd met de jaarlijkse 

heffing voor de terbeschikkingstelling van de frequenties, objectief gerechtvaardigd is, niet-

discriminerend en in verhouding met het nagestreefde doel. 

 

 B.8.4.  Het Hof moet voorts nagaan of de bestreden heffingen tegemoetkomen aan de 

regel van de transparantie. 

 

 De bestreden wet is aangenomen nadat de sector in 2009 drie keer is geraadpleegd : de 

eerste raadpleging had betrekking op een ontwerp van koninklijk besluit dat reeds de inhoud 

van de bestreden wet bevatte, en de twee volgende op de voorontwerpen van wet die 

aanleiding hebben gegeven tot de aanneming van de bestreden wet. 

 

 De in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakte normen voorzien overigens zowel in de 

enige heffing (verschuldigd per MHz en per maand) als in de jaarlijkse heffing voor de 

terbeschikkingstelling van de frequenties (verschuldigd per MHz en per jaar), zodat zij zowel 

door de operatoren als door derden kunnen worden berekend. 

 

 B.8.5.  Ten aanzien van de naleving van de in artikel 8 van de Kaderrichtlijn bepaalde 

doelstellingen, waaraan in B.3.7 wordt herinnerd, beoogt de enige heffing, gecombineerd met 

de jaarlijkse heffing voor de terbeschikkingstelling van de frequenties, zoals hiervoor is 

vermeld, het optimale gebruik van de frequenties te bevorderen en in het bijzonder elk 

« dodehandgedrag » van de operatoren in verband met de schaarse frequenties die de 
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frequenties van de mobiele telefonie vormen, te voorkomen. Hierdoor bevorderen de 

heffingen de mededinging onder de operatoren, waarbij een operator die frequenties zou 

behouden zonder gebruik ervan te maken, een andere operator zou beletten die te gebruiken. 

Evenzo bevorderen de heffingen de ontwikkeling van de interne markt door de hindernissen 

voor de dienstverlening op te heffen. Zij zetten de operatoren immers ertoe aan de niet-

gebruikte frequenties te gelegener tijd vrij te maken, zodat de andere operatoren kunnen 

beschikken over de frequenties die noodzakelijk zijn om hun diensten te leveren. 

 

 Ten slotte houdt de enige heffing rekening met het belang van de gebruikers van de 

mobiele telefonie. Door het optimale gebruik van de frequenties te bevorderen, alsook 

bijgevolg de mededinging onder de operatoren, maakt zij het de gebruikers mogelijk die 

dienst te genieten onder voorwaarden die zo redelijk mogelijke prijzen bevorderen. 

 

 B.9.1.  In het tweede onderdeel van het eerste middel in de zaak nr. 5018 wordt een 

schending aangevoerd van artikel 14, lid 1, van de Machtigingsrichtlijn. 

 

 B.9.2.  Uit het voormelde arrest van het Hof van Justitie blijkt dat « een vergoeding moet 

worden geacht objectief gerechtvaardigd en evenredig te zijn wanneer zij voldoet aan de 

voorwaarden van artikel 13 van de machtigingsrichtlijn » (punt 61). 

 

 B.10.1.  In het derde onderdeel van het eerste middel in de zaak nr. 5018 wordt de 

schending aangevoerd van de artikelen 10, 11 en 16 van de Grondwet, met name in 

samenhang gelezen met artikel 14, lid 2, van de Machtigingsrichtlijn en met artikel 1 van het 

Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 B.10.2.  Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat artikel 14, lid 2, van de 

Machtigingsrichtlijn niet kan worden toegepast op de enige heffing omdat, in dat lid 2, « de 

begrippen ‘ beperken ’ en ‘ intrekken ’ van de gebruiksrechten voor radiofrequenties […], 

anders dan in lid 1 [van dat artikel], enkel betrekking hebben op de gevallen waarin de inhoud 

en de omvang van die rechten kunnen worden gewijzigd » (punt 65) en omdat « de oplegging 

aan mobieletelefonieoperatoren van heffingen als die welke in het hoofdgeding aan de orde 

zijn hoe dan ook geen invloed [kan] hebben op de inhoud en de omvang van de aan de 

betrokken operatoren verleende gebruiksrechten voor radiofrequenties », zodat « de wijziging 

van het stelsel van heffingen er niet toe leidt dat de gebruiksrechten voor radiofrequenties 
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worden beperkt of ingetrokken in de zin van artikel 14, lid 2, van de machtigingsrichtlijn » 

(punt 66). 

 

 De toetsing aan de andere bepalingen van het recht van de Europese Unie waarvan de 

schending in het middel wordt aangevoerd, leidt niet tot een andere conclusie. 

 

 B.11.1.  In het eerste middel, vierde en vijfde onderdeel, in de zaak nr. 5018, in het eerste 

en het vierde middel, eerste onderdeel, in de zaak nr. 5028 en in het derde en het vierde 

middel in de zaak nr. 5030 wordt in hoofdzaak aangevoerd dat de enige heffing een 

retroactieve maatregel zou zijn die afbreuk doet aan het beginsel van het gewettigd 

vertrouwen en aan het recht op het ongestoord genot van eigendom, en die de in de middelen 

aangevoerde bepalingen zou schenden. 

 

 In het vijfde onderdeel van het eerste middel in de zaak nr. 5018 en in het eerste middel 

in de zaak nr. 5028 wordt in het bijzonder en in hoofdzaak aangevoerd dat artikel 2 van de 

bestreden wet, wegens het retroactieve karakter ervan, afbreuk zou doen aan het recht van de 

verzoekende partijen dat is verworven op basis van de arresten van het Hof van Beroep te 

Brussel van 20 juli en 22 september 2009, die in kracht van gewijsde zijn gegaan. 

 

 B.11.2.  De enige heffing is, zoals de advocaat-generaal van het Hof van Justitie van de 

Europese Unie heeft aangegeven, van toepassing « op rechten op telecommunicatiefrequenties 

die nog niet van kracht zijn geworden » (punt 69). De geldigheidsperiode van de 

gebruiksrechten in de frequentieband van 900 MHz was immers voor geen enkele gebruiker 

begonnen op het ogenblik dat de bestreden wet in werking is getreden. Bovendien voorziet die 

wet in een periode van afstand voor de operatoren wier rechten stilzwijgend zouden zijn 

verlengd, maar die de heffing niet zouden willen betalen. De bestreden wet heeft dus geen 

retroactieve werking. 

 

 B.11.3.  In verband met de aangevoerde schending van het eigendomsrecht dient te 

worden aangenomen, zoals de advocaat-generaal in zijn voormelde conclusies heeft 

onderstreept, dat « de oplegging van nieuwe lasten in het kader van de verlenging van in de 

tijd beperkte gebruiksrechten voor radiofrequenties geen aantasting van het ongestoorde genot 

van ‘ eigendom ’ in de zin van artikel 1 van Protocol nr. 1 bij het EVRM of van artikel 17 van 

het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie kan opleveren, temeer daar de 
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contractuele regeling betreffende deze gebruiksrechten uitdrukkelijk lijkt te voorzien in de 

mogelijkheid om deze rechten in te trekken » en dat « dit argument […] dus meteen 

ongegrond [blijkt] » (punt 70). 

 

 B.11.4.  De voormelde arresten van het Hof van Beroep te Brussel hebben de beslissing 

van het BIPT om af te zien van de hernieuwing van de vergunning, respectievelijk voor de 

twee verzoekende partijen voor hun gsm-net, vernietigd. Bijgevolg werden die vergunningen 

automatisch hernieuwd voor een termijn van vijf jaar vanaf 8 april 2010. In geen van beide 

arresten heeft het Hof van Beroep zich evenwel uitgesproken over de voorwaarden en 

modaliteiten van die verlenging, noch over de vraag of een enige heffing zou kunnen worden 

geïnd naar het voorbeeld van het unieke concessierecht dat verschuldigd is bij de aanvang van 

de oorspronkelijke periode van de aan de operatoren verleende vergunningen. 

 

 Het enige voor de twee verzoekende partijen verworven recht dat bij de voormelde 

arresten van het Hof van Beroep te Brussel is bevestigd, is hun recht op verlenging. 

 

 Dat is overigens wat de parlementaire voorbereiding aangeeft : 

 

 « De hoogdringendheid van onderhavig artikel wordt gemotiveerd door het feit dat 
krachtens de arresten van het hof van beroep van Brussel de stilzwijgende verlenging van de 
eerste gsm-vergunning op 8 april 2010 zal gebeuren en dat de in onderhavig artikel bepaalde 
regels van toepassing op de verlenging in werking moeten treden vóór de verlenging. De 
vergunninghouders moeten immers kunnen afzien van de verlenging van hun vergunning 
indien ze de enige heffing voor de exploitatie van het spectrum, zoals bepaald in dit 
voorontwerp van wet, niet wensen te betalen » (Parl. St., Kamer, 2009-2010, 
DOC 52-2401/001, p. 13). 
 

 B.11.5.  De middelen zijn niet gegrond. 

 

 B.12.1.  Het derde middel in de zaak nr. 5028 is afgeleid uit de schending van de 

artikelen 10, 11, 170 en 172 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 12 en 

13 van de Machtigingsrichtlijn. De verzoekende partij voert aan dat de bestreden heffing zou 

moeten worden beschouwd als een belasting en dat zij derhalve niet zou voldoen aan de 

grondwetsbepalingen die in fiscale zaken van toepassing zijn. 
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 B.12.2.  Uit B.7 tot B.9 vloeit voort dat de bestreden heffing een last is die de Staat oplegt 

in ruil voor het rechtstreekse en bijzondere voordeel bestaande in de gebruiksrechten voor 

frequenties die de overheid toekent aan de mobieletelefonieoperatoren opdat zij hun net 

kunnen exploiteren. Evenzo kan daaruit worden afgeleid dat de berekening van de bestreden 

heffing de waarde van de radiofrequenties en het gebruik ervan door de operatoren in 

aanmerking neemt. De bestreden heffing kan dus niet worden gekwalificeerd als een 

belasting. 

 

 Het middel is niet gegrond. 

 

 B.13.1.  Het vierde middel in de zaak nr. 5030 is afgeleid uit de schending van de 

artikelen 10, 11, 13, 144 tot 146 en 159 van de Grondwet, van artikel 6 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens en van artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de 

Raad van State, alsook van de beginselen van rechtszekerheid en van behoorlijk bestuur. 

 

 Volgens de verzoekende partij kon de bestreden wet, na de voormelde arresten van het 

Hof van Beroep te Brussel, niet langer een enige heffing opleggen zonder het beginsel van de 

niet-retroactiviteit van de wetten te schenden. De bestreden wet zou tot doel hebben een 

« mislukt » ontwerp van koninklijk besluit geldig te verklaren. 

 

 B.13.2.  Nog afgezien van de onbevoegdheid van het Hof om rechtstreeks te toetsen aan 

sommige in dat middel aangevoerde referentienormen, is de bestreden wet, in tegenstelling tot 

wat de verzoekende partij betoogt, geen validatiewet, daar geen enkel koninklijk besluit dat 

van kracht is of van kracht is geweest, het voorwerp uitmaakt van een beroep voor de Raad 

van State of door die laatste nietig is verklaard. 

 

 Het middel is niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt de beroepen. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 17 oktober 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 5491 en 5492 

 
 

Arrest nr. 138/2013 
van 17 oktober 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de beroepen tot gehele en gedeeltelijke vernietiging van de artikelen 146, 1°, en 

147, 1°, van de programmawet (I) van 29 maart 2012 (met betrekking tot de artikelen 192, 

§ 1, en 198, § 1, 7°, van het WIB 1992), ingesteld door de nv « Option Trading Company » en 

door de nv « B&Bt ». 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, 

P. Nihoul, F. Daoût en T. Giet, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder 

voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de beroepen en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 4 oktober 2012 ter post 
aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 5 oktober 2012, is beroep tot gehele en 
gedeeltelijke vernietiging ingesteld van de artikelen 146, 1°, en 147, 1°, van de 
programmawet (I) van 29 maart 2012 (met betrekking tot de artikelen 192, § 1, en 198, § 1, 
7°, van het WIB 1992), bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 6 april 2012, derde 
editie, respectievelijk door de nv « Option Trading Company », met maatschappelijke zetel te 
1000 Brussel, Regentschapsstraat 43, en door de nv « B&Bt », met maatschappelijke zetel te 
2160 Wommelgem, Ternesselei 326. 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5491 en 5492 van de rol van het Hof, werden 
samengevoegd. 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend, de verzoekende partijen hebben een 
memorie van antwoord ingediend en de Ministerraad heeft ook een memorie van 
wederantwoord ingediend. 
 
 Bij beschikking van 2 juli 2013 heeft het Hof de zaken in gereedheid verklaard en de dag 
van de terechtzitting bepaald op 18 september 2013, na de partijen te hebben uitgenodigd, in 
een uiterlijk op 9 september 2013 in te dienen aanvullende memorie, waarvan ze een kopie 
laten toekomen aan de andere partijen binnen dezelfde termijn, te antwoorden op de volgende 
vraag : 
 
 « Kan uit het zinsdeel na de komma in artikel 45, 5°, van de wet van 6 april 1995 inzake 
het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen (‘ personen die geen 
beleggingsdiensten of beleggingsactiviteiten verrichten, anders dan handel voor eigen 
rekening, tenzij, zij market makers of systematische internaliseerder zijn; ’), dat is 
geïnspireerd op artikel 2, littera d), van de richtlijn nr. 2004/39/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 21 april 2004 ‘ betreffende markten voor financiële instrumenten, 
tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 
2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 
93/22/EEG van de Raad ’, worden afgeleid dat market makers, zoals de verzoekende partijen, 
al dan niet onderworpen zijn aan de voormelde wet van 6 april 1995 ? 
 
 Zo ja, hoe komt het dan dat vennootschappen zoals die van de verzoekende partijen niet 
onderworpen zouden zijn aan het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de 
jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de 
beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging ? 
 
 Zo nee, welke regels zijn dan van toepassing op activiteiten zoals die van de verzoekende 
partijen in hun hoedanigheid van market makers, inzonderheid op het stuk van de 
boekhouding en het toezicht daarop ? ». 
 
 De verzoekende partijen en de Ministerraad hebben aanvullende memories ingediend. 
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 Op de openbare terechtzitting van 18 september 2013 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. P. Smet, advocaat bij de balie te Brussel, voor de verzoekende partijen; 
 
 .  J. De Vleeschouwer, adviseur bij de FOD Financiën, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en J.-P. Moerman verslag 
uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde partijen gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte  

 
- A - 

 
 Ten aanzien van het belang van de verzoekende partijen 
 
 A.1.1.  De nv « Option Trading Company » en de nv « B&Bt » verklaren dat zij als Belgische 
vennootschappen die handelen in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen (market makers) ongunstig 
worden geraakt door de bestreden bepalingen, doordat die de fiscale vrijstelling van meerwaarden op aandelen 
en de aftrekbaarheid van waardeverminderingen op aandelen onderwerpen aan bijkomende voorwaarden. 
 
 A.1.2.  De Ministerraad betwist het belang van de verzoekende partijen bij hun beroep niet. 
 
 
 Ten gronde 
 
 Wat het eerste middel betreft 
 
 A.2.1.  In een eerste middel wordt de schending aangevoerd van de artikelen 10, 11 en 172 van de 
Grondwet, doordat artikel 198, § 1, 7°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (hierna : WIB 1992), 
zoals gewijzigd bij artikel 147, 1°, van de programmawet (I) van 29 maart 2012, in samenhang gelezen met 
artikel 146, 1°, van die wet, een onderscheid invoert, wat de fiscale aftrekbaarheid van waardeverminderingen en 
minderwaarden op aandelen betreft, tussen professionele handelaars in aandelen, al naargelang zij al dan niet zijn 
onderworpen aan het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen, 
de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging 
(hierna : koninklijk besluit van 23 september 1992), terwijl dat criterium niet redelijk is verantwoord, rekening 
houdend met het doel en de gevolgen van de maatregel (eerste onderdeel) en terwijl er geen redelijk verband van 
evenredigheid is tussen de aangewende middelen en het nagestreefde doel (tweede onderdeel). 
 
 De verzoekende partijen zijn van mening dat er geen reden is om de fiscale aftrekbaarheid van 
waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen te beperken tot aandelen die behoren tot een 
handelsportefeuille zoals bedoeld in artikel 35ter, § 1, tweede lid, a), van het koninklijk besluit van 
23 september 1992, terwijl de fiscale vrijstelling van meerwaarden op aandelen wordt beperkt tot aandelen 
waarvan men één jaar eigenaar moet zijn. 
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 De wetgever, die heeft ingezien dat de belastbaarheid van de meerwaarden, gecombineerd met de 
niet-aftrekbaarheid van de waardeverminderingen niet houdbaar is voor professionele handelaars in aandelen 
(« tradingvennootschappen »), heeft de aftrek van waardeverminderingen op bepaalde aandelen mogelijk 
gemaakt, maar heeft dat zonder verantwoording beperkt tot aandelen die behoren tot een handelsportefeuille 
zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 23 september 1992. Volgens de verzoekende partijen is dat 
criterium van onderscheid niet pertinent. 
 
 In een tweede onderdeel van hetzelfde middel voegen de verzoekende partijen eraan toe dat de maatregel 
onevenredige gevolgen heeft voor de professionele handelaars in aandelen die, zoals zij, niet vallen onder het 
toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 23 september 1992. De bestreden bepaling leidt niet alleen tot 
oneerlijke concurrentie, maar ook tot een lagere liquiditeit op de markt en, in het algemeen, tot een lagere 
marktkwaliteit. 
 
 A.2.2.  De Ministerraad antwoordt dat de loutere vaststelling dat niet alle professionele handelaars in 
aandelen automatisch zijn onderworpen aan de boekhoudregels vervat in het koninklijk besluit van 
23 september 1992, op zich nog geen schending inhoudt van het gelijkheidsbeginsel. Dat zou maar het 
geval zijn wanneer de handelaars op wie de boekhoudregeling vervat in het voormelde koninklijk besluit 
van 23 september 1992 niet automatisch van toepassing is, zijn uitgesloten uit het toepassingsgebied daarvan 
en zij dus niet ervoor kunnen opteren hun boekhouding te voeren conform dat besluit. 
 
 De Ministerraad wijst erop dat het koninklijk besluit van 23 september 1992, krachtens artikel 1 ervan, 
van toepassing is op kredietinstellingen, beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging en 
beleggingsondernemingen bedoeld in artikel 44 van de wet van 6 april 1995 « inzake het statuut van en het 
toezicht op de beleggingsondernemingen », met uitsluiting van de instellingen bedoeld in artikel 45 van die wet. 
 
 Artikel 44 van de voormelde wet van 6 april 1995 bepaalt dat « onverminderd de uitzonderingen waarvan 
sprake in artikel 45, […] de bepalingen van dit boek [gelden] voor de ondernemingen naar Belgisch recht 
waarvan het gewone bedrijf bestaat in het beroepsmatig verrichten of aanbieden van een of meer 
beleggingsdiensten voor derden en/of het uitoefenen van een of meer beleggingsactiviteiten, alsook voor de 
ondernemingen naar buitenlands recht die dit bedrijf in België uitoefenen ». In artikel 45 van diezelfde wet 
wordt in een aantal uitzonderingen voorzien voor bepaalde ondernemingen die wel beantwoorden aan de 
definitie van artikel 44. 
 
 Rekening houdend met artikel 45, § 1 ,  13°, van de voormelde wet van 6 april 1995 kan volgens de 
Ministerraad worden afgeleid dat de beleggingsactiviteiten die bestaan in « het voor eigen rekening handelen op 
markten voor financiële futures of opties […] » op zich niet worden uitgesloten uit het toepassingsgebied van die 
wet. Dat is enkel zo wanneer de beleggingsactiviteiten uitsluitend bestaan in de activiteiten gedefinieerd in 
die wetsbepaling en men zich op de vrijstelling beroept. Ondernemingen die «  voor eigen rekening 
handelen op markten voor financiële futures of opties » hebben dus de vrije keuze of ze onder het 
toepassingsgebied van de voormelde wet van 6 april 1995 wensen te vallen. Sinds de programmawet (I) van 
29 maart 2012 heeft die keuze ook een impact op de wijze waarop meer- en minderwaarden en 
waardeverminderingen op aandelen worden behandeld in de vennootschapsbelasting. 
 
 De aandelenhandelaren kunnen, voor zover zij niet verplicht zijn die boekhoudregeling toe te passen, 
zich daaraan vrijwillig onderwerpen. De ongelijke behandeling volgt naar de mening van de Ministerraad 
derhalve niet uit de bestreden bepalingen, maa r  uit de keuze van de verzoekende partijen om hun 
boekhouding niet te voeren overeenkomstig het koninklijk besluit van 23 september 1992. Minstens brengen 
zij geen argumenten aan die erop zouden wijzen dat zij hun boekhouding niet zouden kunnen voeren conform 
die regeling. 
 
 A.2.3.  De verzoekende partijen repliceren dat de professionele handelaars in aandelen, in tegenstelling tot 
wat de Ministerraad betoogt, niet de keuze hebben om hun boekhouding te voeren overeenkomstig het 
koninklijk besluit van 23 september 1992. 
 
 Volgens hen vallen de professionele handelaars in aandelen in beginsel onder artikel 44 van de voormelde 
wet van 6 april 1995 en gelden voor die handelaars, met uitzondering van de ondernemingen bedoeld in 
artikel 45 van de wet, de bepalingen van boek II met betrekking tot het statuut van en het toezicht op de 
beleggingsondernemingen. Zo vermeldt artikel 45, § 1, 5°, van die wet de « personen die geen 
beleggingsdiensten of beleggingsactiviteiten verrichten, anders dan handel voor eigen rekening, tenzij zij 
market makers of systematische internaliseerder zijn » en vermeldt artikel 45, § 1, 13°, van die wet de 
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« ondernemingen waarvan de beleggingsdiensten en/of beleggingsactiviteiten uitsluitend bestaan in het voor 
eigen rekening handelen op markten voor financiële futures of opties […] ». Uit die bepalingen volgt dat 
boek II van de voormelde wet van 6 april 1995 niet geldt voor professionele handelaars in aandelen, zoals de 
verzoekende partijen. 
 
 Volgens hen betekent dat concreet dat zij geen vergunning als beursvennootschap moeten verkrijgen en 
dat zij niet vallen onder het prudentieel toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (hierna : 
FSMA), maar ook dat zij niet in aanmerking komen voor het vrij verrichten van beleggingsdiensten. Aangezien 
de bepalingen van het koninklijk besluit van 23 september 1992, krachtens artikel 1 ervan, gelden voor 
kredietinstellingen en ondernemingen bedoeld in artikel 44 van de voormelde wet van 6 april 1995, met 
uitsluiting van de ondernemingen bedoeld in artikel 45 van die wet, zijn de professionele handelaars in 
aandelen, zoals de verzoekende partijen, derhalve uitgesloten van het toepassingsgebied van het koninklijk 
besluit van 23 september 1992, in tegenstelling tot wat de Ministerraad stelt. 
 
 De verzoekende partijen betwisten de stelling van de Ministerraad dat professionele handelaars in 
aandelen bedoeld in artikel 45, § 1, 13°, van de voormelde wet van 6 april 1995 toch onder de toepassingssfeer 
van boek II van die wet zouden kunnen vallen. Artikel 45 is een onderdeel van de uitvoering van een Europese 
richtlijn die niet voorziet in een keuzemogelijkheid om al dan niet onder de toepassingssfeer van die richtlijn te 
vallen (richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 « betreffende markten 
voor financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van 
Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG 
van de Raad »). 
 
 Zelfs indien het Hof van oordeel zou zijn dat er een keuzemogelijkheid is, dan nog zou moeten worden 
opgemerkt dat de Ministerraad enkel verwijst naar de beleggingsactiviteiten van « derivatenspecialisten » 
bedoeld in artikel 45, § 1, 13°, van de voormelde wet van 6 april 1995, terwijl de professionele handelaars in 
aandelen onder artikel 45, § 1, 5°, van die wet vallen.  
 
 Daarenboven zou een vrije keuze geen afbreuk doen aan het feit dat een professionele handelaar in 
aandelen die uitsluitend voor eigen rekening handelt, een onderneming in de zin van artikel 45 van de 
voormelde wet van 6 april 1995 zou blijven, ook al zou die ervoor opteren een vergunning als 
beursvennootschap aan te vragen. Een professionele handelaar in aandelen voor wie boek II van de voormelde 
wet van 6 april 1995 wel zou gelden, dient overigens eerst een vergunning als beursvennootschap te verkrijgen. 
Hij dient dan te worden onderworpen aan het prudentieel toezicht van de FSMA en te voldoen aan een reeks 
voorwaarden, zoals het volstorten van een kapitaal van ten minste 730 000 euro. 
 
 Een vergunning als beursvennootschap opleggen voor professionele handelaars in aandelen op wie de 
Europese richtlijn niet van toepassing is, zou bovendien impliceren dat de doelstelling van die richtlijn 
(namelijk een gemeenschappelijke regelgeving die geldt voor alle beleggingsondernemingen) wordt 
ondermijnd. Dat zou een discriminatie creëren tussen Belgische en niet-Belgische professionele handelaars in 
aandelen. 
 
 De verzoekende partijen blijven erbij dat met de bestreden bepalingen een onderscheid wordt gemaakt 
tussen de professionele handelaars in aandelen al naargelang zij al dan niet zijn onderworpen aan het koninklijk 
besluit van 23 september 1992, terwijl dat criterium niet verantwoord is. Zij merken op dat de Ministerraad 
zelfs niet poogt aan te tonen dat dit criterium verantwoord is, en daarentegen zelfs erkent dat er een schending 
van het gelijkheidsbeginsel is indien de professionele handelaars in aandelen automatisch zijn uitgesloten van 
het koninklijk besluit van 23 september 1992. 
 
 A.2.4.  De Ministerraad antwoordt dat de verzoekende partijen eraan voorbij lijken te gaan dat in 
artikel 198, § 1, 7°, van het WIB 1992 enkel de minderwaarden en waardeverminderingen op aandelen die 
behoren tot de « handelsportefeuille » bedoeld in artikel 35ter, § 1, tweede lid, a), van het koninklijk besluit van 
23 september 1992 als beroepskosten in aanmerking kunnen worden genomen. Bedoeld zijn de effecten die in 
het kader van een uitgifte zijn verworven met de bedoeling ze bij derden te plaatsen. Nu de verzoekende partijen 
ervoor kiezen geen beleggingsdiensten te verrichten en dus geen aandelen plaatsen bij derden, zouden zij, zelfs 
zo zij hun boekhouding overeenkomstig het koninklijk besluit van 23 september 1992 zouden voeren, de 
minderwaarden en waardeverminderingen op aandelen niet als beroepskosten kunnen aftrekken omdat ze er zelf 
voor kiezen geen « effecten die behoren tot de handelsportefeuille » aan te houden. 
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 Volgens de Ministerraad worden de financiële vaste activa en de effecten die behoren tot de 
« handelsportefeuille » in de zin van artikel 35ter, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 23 september 
1992 fiscaal op dezelfde manier behandeld, ongeacht of de vennootschap haar boekhouding overeenkomstig dat 
koninklijk besluit voert. 
 
 Als zou worden aangenomen dat professionele handelaars in aandelen die ervoor kiezen hun boekhouding 
niet overeenkomstig het koninklijk besluit van 23 september 1992 te voeren, ook de minderwaarden op 
aandelen als beroepskosten kunnen aftrekken voor aandelen die geen effecten zijn zoals bedoeld in 
artikel 35ter, § 1, tweede lid, a), van het koninklijk besluit van 23 september 1992, zou er volgens de 
Ministerraad juist een ongelijke behandeling ontstaan ten aanzien van de vennootschappen die wel zijn 
onderworpen aan de boekhoudkundige regels van dat besluit, omdat die laatsten de minderwaarden op die 
aandelen niet als beroepskosten kunnen aftrekken. 
 
 De afwijkende regeling van artikel 198, § 1, 7°, van het WIB 1992 is enkel van toepassing op bepaalde 
transacties. Als de verzoekende partijen geen dergelijke handelingen stellen, kunnen zij volgens de Ministerraad 
ook geen aanspraak maken op de toepassing ervan. 
 
 
 Wat het tweede middel betreft 
 
 A.3.1.  In het tweede middel, gericht tegen artikel 146, 1°, van de programmawet (I) van 29 maart 2012, 
voeren de verzoekende partijen de schending aan van de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, doordat een 
onderscheid wordt gemaakt tussen « tradingvennootschappen inzake aandelen » en « tradingvennootschappen 
inzake andere activa ». 
 
 De verzoekende partijen zetten uiteen dat artikel 146, 1°, van de programmawet (I) van 29 maart 2012, in 
samenhang gelezen met artikel 198, § 1, 7° van het WIB 1992, een « fiscale asymmetrie » invoert voor 
professionele handelaars in aandelen naargelang van het voorwerp van hun activiteiten. Professionele 
handelaars in aandelen worden voor 25,75 pct. belast op de meerwaarden op hun aandelen, zonder de 
minderwaarden te kunnen aftrekken (tenzij zij zijn onderworpen aan het koninklijk besluit van 23 september 
1992), terwijl alle professionele handelaars worden belast op het verschil tussen hun meerwaarden en hun 
minderwaarden. In de parlementaire voorbereiding wordt uiteengezet dat de wetgever de fiscale symmetrie tot 
stand heeft willen brengen, maar er is geen verantwoording waarom de professionele handelaars in aandelen 
daarvan worden uitgesloten. 
 
 Volgens de verzoekende partijen kan de fiscale symmetrie worden hersteld door de verwijzing naar het 
koninklijk besluit van 23 september 1992 te vernietigen wat de aftrek van minderwaarden betreft (artikel 147, 
1°, van de programmawet (I) van 29 maart 2012), of, in ondergeschikte orde, door de verplichting de aandelen 
één jaar lang in eigendom te houden te vernietigen wat de vrijstelling van de belasting op meerwaarden betreft 
(artikel 146, 1°, van de programmawet (I) van 29 maart 2012). 
 
 A.3.2.  De Ministerraad antwoordt dat uit de bestreden bepalingen niet volgt dat de professionele 
handelaars in aandelen ongelijk worden behandeld al naargelang zij al dan niet zijn onderworpen aan het 
koninklijk besluit van 23 september 1992. De handelaars die niet zijn onderworpen aan de regeling inzake de 
boekhouding waarin dat besluit voorziet, kunnen zich immers daaraan onderwerpen. De professionele 
handelaars in aandelen worden in dat opzicht niet anders behandeld dan de ondernemingen die andere activa 
verhandelen. 
 
 Voor het overige verwijst de Ministerraad naar de parlementaire voorbereiding waarin naar zijn mening 
duidelijk is uiteengezet waarom de verplichting om de aandelen één jaar lang in eigendom te houden 
(artikel 146, 1°, van de programmawet (I) van 29 maart 2012), is ingevoerd. 
 
 A.3.3.  De verzoekende partijen repliceren dat reeds naar aanleiding van het eerste middel is aangetoond 
dat de stelling van de Ministerraad dat de professionele handelaars in aandelen de keuze zouden hebben om hun 
boekhouding te voeren overeenkomstig het koninklijk besluit van 23 september 1992, berust op een onjuiste 
lezing van artikel 1 van dat besluit. 
 
 Zij zijn het niet eens met de stelling van de Ministerraad volgens welke professionele handelaars in 
aandelen niet anders worden behandeld dan de ondernemingen die andere activa verhandelen. Zij merken op 
dat de fiscale asymmetrie die door de bestreden bepalingen is ingevoerd, alle professionele handelaars in 
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aandelen treft die geen boekhouding voeren overeenkomstig het koninklijk besluit van 23 september 1992, 
terwijl er voor professionele handelaars in andere activa geen fiscale asymmetrie bestaat. 
 
 De verzoekende partijen stellen voorts dat de parlementaire voorbereiding waaraan de Ministerraad 
refereert, geen verantwoording biedt voor het bekritiseerde verschil in behandeling. Zij besluiten dat er 
aanleiding is tot vernietiging van de verwijzing, in artikel 147, 1°, van de programmawet (I) van 29 maart 2012, 
naar het koninklijk besluit van 23 september 1992 of, in ondergeschikte orde, van de bij artikel 146, 1°, van de 
programmawet (I) van 29 maart 2012 ingevoerde verplichting om de aandelen één jaar lang in eigendom te 
houden. 
 
 A.3.4.  In zijn memorie van wederantwoord heeft de Ministerraad zijn laatste bedenkingen bij het tweede 
middel samen met die bij het eerste geformuleerd (zie A.2.4). 
 
 
 Wat het derde middel betreft 
 
 A.4.1.  In een derde middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van de artikelen 10, 11 en 16 
van de Grondwet en van artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten 
van de mens. Zij zijn van mening dat de bestreden bepalingen een fiscale incoherentie invoeren die onredelijk is 
en die op onevenredige wijze afbreuk doet aan het ongestoord genot van hun eigendom. 
 
 De verzoekende partijen zetten uiteen dat de fiscale asymmetrie die wordt ingevoerd door de bestreden 
bepalingen hun bedrijfsmodel en de duurzaamheid van hun economische activiteit tenietdoet.  
 
 Naar de mening van de verzoekende partijen verbreken de bestreden bepalingen het evenwicht tussen de 
vereisten van het algemeen belang en de bescherming van het recht op ongestoord genot van hun eigendom, 
zodat zij worden gediscrimineerd. 
 
 Zij besluiten dat het evenwicht kan worden hersteld door een vernietiging van de verwijzing, in 
artikel 147, 1°, van de programmawet (I) van 29 maart 2012, naar het koninklijk besluit van 23 september 
1992, of, in ondergeschikte orde, van de bij artikel 146, 1°, van die wet ingevoerde verplichting om de aandelen 
één jaar lang in eigendom te houden. 
 
 A.4.2.  De Ministerraad antwoordt dat de bestreden bepalingen het eigendomsrecht van de professionele 
handelaars op de aandelen die zij verhandelen niet aantast en dat zij zowel min- als meerwaarden in rekening 
kunnen brengen indien zij voldoen aan de boekhoudkundige regels. 
 
 De Ministerraad betoogt voorts dat de verzoekende partijen niet worden gehinderd in de uitoefening van 
hun normale handelsactiviteit voor zover zij hun boekhouding voeren overeenkomstig het koninklijk besluit 
van 23 september 1992. Bovendien waarborgt artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens het recht op vrije handel niet. 
 
 A.4.3.  De verzoekende partijen repliceren dat te dezen niet het recht op vrije handel maar het recht op 
eigendom ter discussie staat. 
 
 Dat zij een vrije keuze zouden hebben om hun boekhouding te voeren overeenkomstig het koninklijk 
besluit van 23 september 1992 is volgens de verzoekende partijen al naar aanleiding van het eerste middel 
weerlegd. 
 
 De verzoekende partijen wijzen erop dat er een redelijke verhouding van evenredigheid moet bestaan 
tussen de aangewende middelen en het beoogde doel. Het feit dat de economische activiteit van de verzoekende 
partijen onhoudbaar wordt, bewijst volgens hen dat het ongestoord genot van hun eigendom onevenredig wordt 
verstoord. Artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 
laat de overheden weliswaar toe belastingen te heffen, maar er kan volgens de verzoekende partijen bezwaarlijk 
worden gesteld dat de belasting evenredig is wanneer die het hun onmogelijk maakt hun normale economische 
activiteit voort te zetten. 
 
 A.4.4.  In zijn memorie van wederantwoord verwijst de Ministerraad, wat het derde middel betreft, naar 
zijn memorie van antwoord. 
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 A.5.1.  Ondervraagd door het Hof bij beschikking van 2 juli 2013, zet de Ministerraad in zijn aanvullende 
memorie uiteen dat personen die enkel beleggingsactiviteiten voor eigen rekening uitoefenen, zijn uitgesloten 
van het toepassingsgebied van de voormelde richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
21 april 2004 (artikel 2, lid 1, onder d), van de richtlijn en de daaraan voorgaande overwegingen nrs. 7 en 8) en 
van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen (artikel 45, 
§ 1, 5° en 13°). 
 
 Uit de definities van « market maker » in artikel 4, lid 1, punt 8), van de voormelde richtlijn en in 
artikel 46, 16°, van de voormelde wet van 6 april 1995 volgt dat daarmee zijn bedoeld de ondernemingen 
waarvan het gewone beroep of bedrijf uitsluitend bestaat in het beroepsmatig verrichten van 
beleggingsactiviteiten. Een onderneming met een andere activiteit kan niet worden beschouwd als een « market 
maker » en is volgens de Ministerraad uitgesloten uit het toepassingsgebied van de voormelde richtlijn. 
 
 Indien de activiteit van de verzoekende partijen in hun verzoekschrift juist is omschreven als die van 
« market makers », zijn zij volgens de Ministerraad onderworpen aan de voormelde wet van 6 april 1995 en dus 
ook aan het koninklijk besluit van 23 september 1992. 
 
 Indien uit de werkelijke activiteit van de verzoekende partijen zou blijken dat zij niet te beschouwen zijn 
als « market makers », blijven zij volgens de Ministerraad voor het voeren van hun boekhouding onderworpen 
aan het Wetboek van vennootschappen en de uitvoeringsbesluiten daarvan, zoals het koninklijk besluit van 
30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen. 
 
 De Ministerraad herhaalt dat de verzoekende partijen de keuze hebben om al dan niet een activiteit te 
ontwikkelen die meebrengt dat zij zijn onderworpen aan de voormelde wet van 6 april 1995 en aan het 
koninklijk besluit van 23 september 1992. 
 
 A.5.2.1.  In hun aanvullende memorie stellen de verzoekende partijen dat zij niet zijn onderworpen aan de 
voormelde wet van 6 april 1995. 
 
 A.5.2.2.  De eerste verzoekende partij stelt dat zij in haar verzoekschrift al heeft meegedeeld dat zij 
uitsluitend handelt in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen. Daarnaast treedt zij op als feitelijke market 
maker op de Nyse Euronext markt. 
 
 Zij verklaart dat zij niet is onderworpen aan de voormelde wet van 6 april 1995 omdat zij geen market 
maker is in de zin van « artikel 46, 15° [lees : 16°], » van die wet, nu zij niet « doorlopend » blijk geeft van de 
bereidheid om voor eigen rekening en met eigen kapitaal te handelen. Dit vergt een grotere financiële 
draagkracht dan die waarover de eerste verzoekende partij beschikt, en de enige werknemer die zij tewerkstelt, 
kan niet continu en zonder onderbreking laat- en biedprijzen geven. 
 
 Volgens de eerste verzoekende partij kan uit het zinsdeel na de komma in artikel 45, § 1, 5°, van de 
voormelde wet van 6 april 1995 (« tenzij zij market makers […] zijn ») niet worden afgeleid dat alle market 
makers onder die wet vallen, rekening houdend met de definitie van market maker in « artikel 46, 15° [lees : 
16°], » van die wet. Het toepassingsgebied van die wet is beperkt tot market makers die doorlopend blijk geven 
van de bereidheid om voor eigen rekening en met eigen kapitaal te handelen, wat bij haar niet het geval is. 
 
 De eerste verzoekende partij voegt daaraan nog toe dat er geen specifieke regels zijn voor het toezicht op 
haar boekhouding. 
 
 A.5.2.3.  De tweede verzoekende partij zet uiteen dat zij een market maker inzake derivaten is op de beurs 
van Nyse Liffe. Zij geeft continu bied- en laatprijzen aan in het raam van een « Euronext liquidity provider 
scheme »-contract dat is afgesloten met de nv « Euronext Brussels ». Zij verklaart dat zij een onderneming is als 
bedoeld in artikel 45, § 1, 13°, van de voormelde wet van 6 april 1995, dat betrekking heeft op de 
derivatenspecialisten, en dat zij op die basis is uitgesloten van het toepassingsgebied van die wet. 
 
 De tweede verzoekende partij merkt op dat de toenmalige Commissie voor het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen (CBFA) naar aanleiding van de inwerkingtreding van de voormelde richtlijn 2004/39/EG 
twijfels had bij de regeling voor de derivatenspecialisten van het koninklijk besluit van 28 januari 2004 
houdende het statuut van de derivatenspecialisten, dat overigens bij koninklijk besluit van 18 mei 2009 is  
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opgeheven. Bovendien zijn derivatenspecialisten uitgesloten van de voormelde richtlijn 2004/39/EG, krachtens 
artikel 2, lid 1, onder l), ervan. 
 
 De CBFA heeft na de opheffing van de regeling voor derivatenspecialisten laten weten dat de activiteiten 
van de tweede verzoekende partij niet langer het voorwerp zouden zijn van haar prudentieel toezicht. 
 
 Volgens de tweede verzoekende partij kan uit het zinsdeel na de komma in artikel 45, § 1, 5°, van de 
voormelde wet van 6 april 1995 (« tenzij zij market makers […] zijn ») niet worden afgeleid dat alle market 
makers onder die wet vallen, rekening houdend met de uitsluiting van de specifieke categorie van de market 
makers in derivaten in de zin van artikel 45, § 1, 13°, van die wet. 
 
 De tweede verzoekende partij verklaart in haar hoedanigheid van onderneming in de zin van artikel 45, § 1, 
13°, van de voormelde wet van 6 april 1995 onderworpen te zijn aan een aantal andere toezichtsmaatregelen. In 
het bijzonder dient zij al haar transacties te melden, krachtens het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling 
van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten. 
 
 Daarnaast zijn haar activiteiten onderworpen aan het toezicht van Nyse Liffe. Anderzijds zijn er volgens 
haar geen specifieke regels voor het toezicht op haar boekhouding. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepalingen 

 

 B.1.1.  Zoals het is aangevuld bij het bestreden artikel 146, 1°, van de programmawet (I) 

van 29 maart 2012 (cursief gedeelte) bepaalt artikel 192, § 1, eerste lid, van het Wetboek van 

de inkomstenbelastingen 1992 (hierna : WIB 1992) : 

 

 « Volledig vrijgesteld zijn eveneens de niet in artikel 45, § 1, eerste lid, 1°, bedoelde 
meerwaarden verwezenlijkt, of vastgesteld bij de verdeling van het vermogen van een 
ontbonden vennootschap, op aandelen waarvan de eventuele inkomsten in aanmerking komen 
om krachtens de artikelen 202, § 1, en 203 van de winst te worden afgetrokken en gedurende 
een ononderbroken periode van ten minste één jaar in volle eigendom werden behouden ». 
 

 B.1.2.  Zoals het is aangevuld bij het eveneens bestreden artikel 147, 1°, van de 

programmawet (I) van 29 maart 2012 (cursief gedeelte) bepaalt artikel 198, § 1, 7°, van het 

WIB 1992: 

 

 « Als beroepskosten worden niet aangemerkt : 
 
 […] 
 
 7°  waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen, behoudens minderwaarden op 
aandelen geleden naar aanleiding van de gehele verdeling van het maatschappelijk vermogen 
van een vennootschap tot ten hoogste het verlies aan gestorte kapitaal dat door die aandelen 
wordt vertegenwoordigd en de waardeverminderingen en de minderwaarden op de aandelen 
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die behoren tot de handelsportefeuille, zoals bedoeld in artikel 35ter, § 1, tweede lid, a, van 
het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen, de 
beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve 
belegging ». 
 

 Artikel 35ter, § 1, van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening 

van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van 

instellingen voor collectieve belegging (hierna : koninklijk besluit van 23 september 1992), 

waaraan in de bestreden bepaling wordt gerefereerd, bepaalt : 

 

 « Effecten die geen financiële vaste activa zijn worden gewaardeerd op basis van het 
onderscheid of zij behoren tot de handelsportefeuille dan wel tot de beleggingsportefeuille en 
overeenkomstig de voorschriften van de volgende paragrafen. Zij worden in de balans 
opgenomen tegen de aldus verkregen waarde, onverminderd de toerekening van 
waardeverminderingen met toepassing van andere bepalingen van dit besluit. 
 
 Voor de toepassing van dit artikel moet worden verstaan : 
 
 a)  onder effecten die behoren tot de handelsportefeuille, de vastrentende en 
niet-vastrentende effecten die in het kader van een uitgifte zijn verworven met de bedoeling 
ze bij derden te plaatsen, alsook de effecten die anderszins zijn verworven met de bedoeling 
ze door te verkopen, om redenen van hun rendement op korte termijn, normaal gezien niet 
langer dan zes maanden en voor effecten op vaste termijn, korter dan de resterende looptijd 
van de betrokken effecten; 
 
 b)  onder effecten die tot de beleggingsportefeuille behoren, de effecten die niet behoren 
tot de handelsportefeuille en geen financiële vaste activa zijn. 
 
 Voor de effecten bedoeld in dit artikel mogen de instellingen een boekingsmethode 
gebruiken waarbij de bijkomende kosten voor hun verwerving worden toegerekend aan de 
resultatenrekening van het boekjaar waarin zij werden gemaakt. Wanneer dergelijke methode 
wordt gebruikt, wordt dit vermeld bij de gegevens die in de toelichting moeten worden 
verstrekt overeenkomstig artikel 15, tweede lid, van dit besluit ». 
 

 B.1.3.  Artikel 192, § 1, vierde, vijfde en zesde lid, van het WIB 1992, zoals ingevoegd 

bij het niet bestreden artikel 146, 2°, van de programmawet (I) van 29 maart 2012, bepaalt : 

 
 « De vrijstelling bepaald in het eerste lid is niet van toepassing op de ondernemingen 
waarvoor het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de 
kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van 
instellingen voor collectieve belegging, geldt, voor de gerealiseerde verrichtingen op de 
effecten die behoren tot de handelsportefeuille, zoals bedoeld in artikel 35ter, § 1, tweede lid, 
a, van hetzelfde besluit. 
 
 Voor de ondernemingen bedoeld in het vorige lid wordt de interne overdracht van 
aandelen van of naar de handelsportefeuille beschouwd als een vervreemding. De uitgedrukte 
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doch niet verwezenlijkte meerwaarden en de latente meerwaarden op deze aandelen worden 
beschouwd als winst van het belastbaar tijdperk tijdens hetwelk deze aandelen de 
handelsportefeuille verlaten. Daarentegen worden de uitgedrukte doch niet verwezenlijkte 
meerwaarden en de latente meerwaarden op aandelen beschouwd als vrijgestelde winst van 
het belastbaar tijdperk tijdens hetwelk deze aandelen deel beginnen uitmaken van de 
handelsportefeuille als de onderneming ze gedurende tenminste één jaar behouden heeft, of 
als belastbare winst als de onderneming ze gedurende minder dan een jaar behouden heeft. 
 
 Voor de berekening van de meerwaarde die krachtens het vierde en het vijfde lid 
belastbaar is, zal de waarde van de aandelen bepaald op 31 december 2011 beschouwd 
worden als de aanschaffings- of beleggingswaarde verminderd met de voorheen aangenomen 
waardeverminderingen als de betreffende aandelen reeds in de boekhouding van de 
vennootschap zijn opgenomen op 31 december 2011 ». 
 

 Artikel 198 van het WIB 1992, zoals aangevuld bij het niet bestreden artikel 147, 3°, van 

de programmawet (I) van 29 maart 2012, bepaalt voorts : 

 
 « Voor de toepassing van het eerste lid, 7°, wat de ondernemingen bedoeld in artikel 192, 
§ 1, vierde lid, betreft, wordt de interne transfer van aandelen van of naar de 
handelsportefeuille beschouwd als een vervreemding. De waardeverminderingen op deze 
aandelen worden beschouwd als aftrekbare uitgaven van het belastbaar tijdperk tijdens 
hetwelk de aandelen de handelsportefeuille verlaten. Daarentegen worden de 
waardeverminderingen op deze aandelen beschouwd als niet-aftrekbare uitgaven van het 
belastbaar tijdperk tijdens hetwelk de aandelen deel beginnen uitmaken van de 
handelsportefeuille overeenkomstig artikel 198, eerste lid, 7°. 
 
 Voor de berekening van de waardevermindering in toepassing van het derde lid, zal de 
waarde van de aandelen bepaald op 31 december 2011 beschouwd worden als de 
aanschaffings- of beleggingswaarde ervan verminderd met de voorheen aangenomen 
waardeverminderingen als de betreffende aandelen reeds in de boekhouding van de 
vennootschap staan op datum van 31 december 2011. 
 
 […] ». 

 

 

 Ten gronde 

 

 Wat het eerste middel betreft 

 

 B.2.  In een eerste middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van de 

artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet door artikel 147, 1°, van de programmawet (I) van 

29 maart 2012, in samenhang gelezen met artikel 146, 1°, ervan. 
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 B.3.  De artikelen 10 en 11 van de Grondwet waarborgen het beginsel van gelijkheid en 

niet-discriminatie. Artikel 172 van de Grondwet is een bijzondere toepassing van dat beginsel 

in fiscale aangelegenheden. 

 

 B.4.  Het komt de wetgever toe de grondslag van de belasting vast te stellen. Hij beschikt 

ter zake over een ruime beoordelingsmarge. 

 

 Fiscale maatregelen maken immers een wezenlijk onderdeel uit van het 

sociaaleconomische beleid. Zij zorgen niet alleen voor een substantieel deel van de inkomsten 

die de verwezenlijking van dat beleid mogelijk moeten maken; zij laten de wetgever ook toe 

om sturend en corrigerend op te treden en op die manier het sociale en economische beleid 

vorm te geven. 

 

 De maatschappelijke keuzen die bij het inzamelen en het inzetten van middelen moeten 

worden gemaakt, behoren derhalve tot de beoordelingsvrijheid van de wetgever.  

 

 Wanneer bij die keuze een verschil in behandeling blijkt, en te dezen meer bepaald wat 

de modaliteiten voor een vrijstelling van de meerwaarden verwezenlijkt op aandelen en voor 

de aftrek van waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen als beroepskosten in de 

vennootschapsbelasting betreft, dient het Hof evenwel na te gaan of dat verschil berust op een 

redelijke verantwoording. 

 

 B.5.  Artikel 192, § 1, eerste lid, van het WIB 1992, zoals aangevuld bij het bestreden 

artikel 146, 1°, van de programmawet (I) van 29 maart 2012, onderwerpt de mogelijkheid 

voor de vrijstelling, in de vennootschapsbelasting, van de meerwaarden verwezenlijkt op 

aandelen aan de bijkomende vereiste dat het moet gaan om aandelen die de belastingplichtige 

vennootschap ten minste één jaar ononderbroken in volle eigendom heeft behouden. 

 

 Artikel 198, § 1, 7°, van het WIB 1992 sluit in beginsel de waardeverminderingen en 

minderwaarden op aandelen uit van de mogelijkheid tot aftrek als beroepskosten in de 

vennootschapsbelasting. Krachtens het eveneens bestreden artikel 147, 1°, van de 

programmawet (I) van 29 maart 2012 zijn evenwel aftrekbaar, de waardeverminderingen en 

de minderwaarden op de aandelen die behoren tot de handelsportefeuille, zoals bedoeld in 

artikel 35ter, § 1, tweede lid, a), van het koninklijk besluit van 23 september 1992.  
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 B.6.  De verzoekende partijen voeren aan dat de fiscale aftrekbaarheid van 

waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen zonder redelijke verantwoording 

wordt beperkt tot aandelen die behoren tot een handelsportefeuille zoals bedoeld in 

artikel 35ter, § 1, tweede lid, a), van het koninklijk besluit van 23 september 1992, terwijl, 

anderzijds, de fiscale vrijstelling van meerwaarden op aandelen wordt beperkt tot aandelen die 

minstens één jaar in volle eigendom werden behouden. 

 

 In een tweede onderdeel van het middel voegen zij daaraan toe dat de maatregel 

onevenredige gevolgen heeft voor professionele handelaars in aandelen zoals zij, die niet 

vallen onder het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 23 september 1992. 

 

 B.7.1.  Enerzijds, heeft de wetgever beleggingen in aandelen met een hoger risico dan 

beleggingen in vastrentende waarden willen blijven ondersteunen door de fiscale vrijstelling, 

in de vennootschapsbelasting, van meerwaarden gerealiseerd op aandelen in stand te houden, 

maar hij heeft ervoor geopteerd geen vrijstelling meer te verlenen voor meerwaarden op 

aandelen die zijn verworven met het oogmerk om op korte termijn winst te maken, vanwege 

het speculatieve karakter van zulke verrichtingen (Parl. St., Kamer, 2011-2012, 

DOC 53-2081/001, pp. 85-86). 

 

 Door het onderscheid te maken op basis van het al dan niet behouden, in volle eigendom, 

van de aandelen voor een periode van één jaar, heeft de wetgever een objectief criterium 

gehanteerd dat pertinent is voor die doelstelling. 

 

 Meerwaarden verwezenlijkt op aandelen die minder dan één jaar eigendom zijn geweest 

van een vennootschap, worden voortaan belast tegen een bijzonder tarief van 25 procent 

(artikel 217, 2°, van het WIB 1992, hersteld bij artikel 149 van de programmawet (I) van 

29 maart 2012). Er blijkt niet dat de wetgever zodoende een onevenredige maatregel heeft 

genomen. Overigens worden meerwaarden verwezenlijkt op aandelen die niet zijn vrijgesteld 

omdat de inkomsten van die aandelen niet voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te 

komen voor de aftrek als definitief belaste inkomsten, belast tegen het gewone tarief van de 

vennootschapsbelasting (artikel 215 van het WIB 1992). 
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 B.7.2.  Anderzijds, heeft de wetgever met het eveneens bestreden artikel 147, 1°, van de 

programmawet (I) van 29 maart 2012 een nieuwe uitzondering gemaakt op de principiële 

uitsluiting van de mogelijkheid tot aftrek, als beroepskosten, van waardeverminderingen en 

minderwaarden op aandelen (artikel 198, § 1, 7°, van het WIB 1992). 

 

 Krachtens de bestreden bepaling kunnen waardeverminderingen en minderwaarden op 

aandelen toch worden afgetrokken wanneer het gaat om de aandelen die « behoren tot de 

handelsportefeuille, zoals bedoeld in artikel 35ter, § 1, tweede lid, a, van het koninklijk 

besluit van 23 september 1992 », waarnaar het gewijzigde artikel 198, § 1, 7°, van het 

WIB 1992 verwijst. 

 

 B.8.1.  Die regeling is ingegeven door de wil van de wetgever om rekening te houden met 

de situatie van de « tradingvennootschappen ». Voor die vennootschappen vormen de 

aandelen in hun handelsportefeuille de stock waarmee zij hun activiteiten hoofdzakelijk 

uitoefenen. De duurzaamheid van hun activiteiten zou in het gedrang kunnen worden gebracht 

door de combinatie van, enerzijds, de principiële niet-aftrekbaarheid van 

waardeverminderingen en minderwaarden (oud artikel 198, § 1, 7°, van het WIB 1992) en, 

anderzijds, de belasting op de meerwaarden verwezenlijkt op aandelen die niet voor één jaar 

eigendom zijn van de vennootschap (artikel 192, § 1, van het WIB 1992, zoals aangevuld bij 

artikel 146, 1°, van de programmawet (I) van 29 maart 2012) (Parl. St., Kamer, 2011-2012, 

DOC 53-2081/001, pp. 88-90). 

 

 In de parlementaire voorbereiding is inzonderheid gesteld : 

 

 « Gezien hun specifieke functie en hun sociaal doel, zijn de kredietinstellingen, 
beleggingsondernemingen en beheersvennootschappen van instellingen voor collectieve 
belegging onderworpen aan speciale regels voor de controle en tegoedrekeningen. 
 
 Deze eigen kenmerken hebben, in hoofde van deze soorten ondernemingen, 
gerechtvaardigd dat aandelen die behoren tot de handelsportefeuille, en enkel zulke aandelen, 
zullen onderworpen zijn aan een afwijking van het gemene fiscale recht, zowel wat betreft het 
regime van meerwaarden als in termen van minderwaarden en waardeverminderingen. 
 
 Anders zou de invoer van de nieuwe voorwaarde van behoud voor een ononderbroken 
periode van ten minste één jaar resulteren in volledige eigendom in hoofde van deze 
financiële handelaren in gevolgen die onverenigbaar zijn met een deel van hun core business 
die bestaat uit het bemiddelen van financiële activa als onderdeel van hun commerciële 
activiteit. 
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 Inderdaad, het houden van aandelen gedurende een periode van ten minste één jaar is 
ongebruikelijk in het kader van het beheer van een handelsportefeuille als bedoeld in 
artikel 35ter, § 1, tweede lid, a, van het Koninklijk besluit van 23 september 1992 betreffende 
de jaarrekening van deze instellingen, de toepassing van de voorwaarde van behoud, zelfs 
indien slechts voor een jaar, zou hebben geleid tot een permanente quasi-automatische 
belasting van de meerwaarden gerealiseerd op die aandelen of rechten van deelneming, terwijl 
de aftrek van waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen die tot dezelfde 
portefeuille behoren, op hetzelfde moment, systematisch verworpen worden als een 
verworpen uitgave in toepassing van artikel 198, eerste lid, 7°, WIB 92. 
 
 De specificiteit van de sector en de specifieke voorschriften die gelden voor deze 
vennootschappen rechtvaardigen dus een uitzonderlijke fiscale behandeling. Anders is de 
toepassing van gemeenschappelijke regels op meerwaarden, zoals gewijzigd door dit project 
en in termen van correlatieve waardeverminderingen en minderwaarden, met gevolgen voor 
deze sector economisch niet duurzaam » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-2081/001, 
p. 90). 
 

 De specifieke regeling voor de « tradingvennootschappen » bestaat erin dat zij, enerzijds, 

tegen het gewone tarief van de vennootschapsbelasting worden belast op de meerwaarden 

verwezenlijkt op aandelen maar, anderzijds, de waardeverminderingen en minderwaarden als 

beroepskosten kunnen aftrekken. 

 

 B.8.2.  Om op fiscaal vlak rekening te houden met de specifieke situatie van de 

« tradingvennootschappen » heeft de wetgever een onderscheid gemaakt tussen de aandelen 

« die behoren tot de handelsportefeuille » en andere effecten. 

 

 Voor de eerste categorie aandelen heeft hij verwezen naar artikel 35ter, § 1, tweede lid, 

a), van het koninklijk besluit van 23 september 1992, waarin die aandelen zijn omschreven 

als de « vastrentende en niet-vastrentende effecten die in het kader van een uitgifte zijn 

verworven met de bedoeling ze bij derden te plaatsen, alsook de effecten die anderszins zijn 

verworven met de bedoeling ze door te verkopen, om redenen van hun rendement op korte 

termijn, normaal gezien niet langer dan zes maanden en voor effecten op vaste termijn, korter 

dan de resterende looptijd van de betrokken effecten ». 

 

 Met die verwijzing heeft de wetgever op objectieve wijze de « aandelen in stock » van 

professionele handelaars in aandelen omschreven en onderscheiden van de eigen financiële 

vaste activa en de effecten die tot de beleggingsportefeuille behoren. Teneinde misbruiken te 

voorkomen, heeft hij ook voorgeschreven dat « de interne overdracht van aandelen vanuit of 
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naar de handelsportefeuille [wordt] beschouwd als een vervreemding » (artikel 192, § 1, 

vierde en vijfde lid, van het WIB 1992, zoals aangevuld bij artikel 146, 2°, van de 

programmawet (I) van 29 maart 2012, alsook artikel 198, derde lid, van het WIB 1992, zoals 

aangevuld bij artikel 147, 3°, van de programmawet (I) van 29 maart 2012). 

 

 Met de verwijzing naar artikel 35ter, § 1, tweede lid, a), van het koninklijk besluit van 

23 september 1992 heeft de wetgever een criterium gehanteerd dat ook pertinent is in het 

licht van de nagestreefde doelstelling en dat rekening houdt met de specifieke situatie van de 

vennootschappen waarvan de kernactiviteit erin bestaat dergelijke aandelen « in stock » te 

verhandelen. 

 

 Overigens heeft dat criterium enkel betrekking op de mogelijkheid om de 

waardeverminderingen en minderwaarden af te trekken als beroepskosten en vormt het de 

tegenhanger van de belastbaarheid van de meerwaarden. 

 

 B.9.  De verzoekende partijen, die zich inzonderheid beroepen op hun hoedanigheid van 

« market maker », voeren aan dat zij niet in aanmerking komen voor de specifieke regeling 

voor de « tradingvennootschappen » omdat zij niet zijn onderworpen aan het koninklijk 

besluit van 23 september 1992. 

 

 B.10.1.  Bij de specifieke regeling voor de « tradingvennootschappen » moet rekening 

worden gehouden met het verband dat de wetgever heeft willen leggen tussen, enerzijds, de 

mogelijkheid tot het aftrekken van de waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen 

in de handelsportefeuille als beroepskosten en, anderzijds, de belasting, tegen het gewone 

tarief van de vennootschapsbelasting, van de meerwaarden verwezenlijkt op dergelijke 

aandelen. Bovendien heeft de wetgever de regeling willen beperken tot die ondernemingen 

die « gezien hun specifieke functie en sociaal doel, zijn […] onderworpen aan speciale regels 

voor de controle en tegoedrekeningen » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-2081/001, 

p. 90). 

 

 Uit de lezing in samenhang van de artikelen 192 en 198 van het WIB 1992, zoals 

gewijzigd bij de programmawet (I) van 29 maart 2012, moet – zoals bevestigd wordt in de 

parlementaire voorbereiding ervan - worden opgemaakt dat de « tradingvennootschappen »  
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enkel diegene zijn waarop het koninklijk besluit van 23 september 1992 van toepassing is. 

Artikel 35ter, § 1, tweede lid, a), van dat koninklijk besluit kan niet worden geïsoleerd van 

zijn context, des te minder daar dat koninklijk besluit ook specifiek voorschrijft hoe de 

betrokken instellingen hun boekhouding moeten voeren en hun aandelen dienen te waarderen. 

 

 Hoewel de verzoekende partijen niet uitdrukkelijk de vernietiging vorderen van de 

artikelen 146, 2°, en 147, 3°, van de programmawet (I) van 29 maart 2012, kunnen de 

bepalingen daarvan niet los worden gezien van de wel bestreden bepalingen die daarmee een 

onlosmakelijk geheel vormen. De verzoekende partijen voeren trouwens precies aan dat zij 

worden gediscrimineerd doordat zij niet aan dat koninklijk besluit van 23 september 1992 

zouden zijn onderworpen. 

 

 B.10.2.  Krachtens artikel 1 ervan is dat koninklijk besluit van toepassing op : 

 
 « 1°  de kredietinstellingen bedoeld bij artikel 1 van de wet van 22 maart 1993 op het 
statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, met uitsluiting van de instellingen 
bedoeld bij artikel 2, § 1, van de wet; 
 
 2°  de beleggingsondernemingen bedoeld bij artikel 44 van de wet van 6 april 1995 
inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, met uitsluiting van de 
instellingen bedoeld bij artikel 45 van de wet; 
 
 3°  de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging bedoeld bij 
artikel 138 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer 
van beleggingsportefeuilles ». 
 
 Krachtens artikel 44 van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op 

de beleggingsondernemingen (hierna : wet van 6 april 1995) gelden de bepalingen van boek II 

ervan (« Statuut van en toezicht op de beleggingsondernemingen ») voor de 

beleggingsondernemingen « naar Belgisch recht waarvan het gewone bedrijf bestaat in het 

beroepsmatig verrichten of aanbieden van een of meer beleggingsdiensten voor derden en/of 

het uitoefenen van een of meer beleggingsactiviteiten, alsook voor de ondernemingen naar 

buitenlands recht die dit bedrijf in België uitoefenen », evenwel « onverminderd de 

uitzonderingen waarvan sprake in artikel 45 ». 

 

 Artikel 45, § 1, 5°, van de wet van 6 april 1995 sluit van het toepassingsgebied van 

boek II ervan uit : « personen die geen beleggingsdiensten of beleggingsactiviteiten 

verrichten, anders dan handel voor eigen rekening, tenzij zij market makers of systematische 
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internaliseerder zijn ». Die bepaling, zoals ingevoegd bij artikel 35 van het koninklijk besluit 

van 27 april 2007 tot omzetting van de Europese richtlijn betreffende de markten voor 

financiële instrumenten, bekrachtigd bij wet van 8 juni 2008, neemt de omschrijving over van 

het toepassingsgebied van de richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad 

van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten, waarbij verscheidene 

eerdere richtlijnen zijn gewijzigd en ingetrokken » (hierna : richtlijn 2004/39/EG) :  

 

 « Artikel 2.  Vrijstellingen 

 
 1.  Deze richtlijn is niet van toepassing op : 
 
 […] 
 
 d)  personen die geen beleggingsdiensten of beleggingsactiviteiten verrichten, anders dan 
handel voor eigen rekening, tenzij zij market makers zijn […] ». 
 

 Hieruit volgt dat market makers ressorteren onder het toepassingsgebied van de wet van 

6 april 1995 en van het koninklijk besluit van 23 september 1992. 

 

 In artikel 46, 16°, van de wet van 6 april 1995, zoals vervangen bij artikel 37 van het 

koninklijk besluit van 27 april 2007, wordt de « market maker » gedefinieerd als « een 

persoon die op de financiële markten doorlopend blijk geeft van de bereidheid voor eigen 

rekening en met eigen kapitaal te handelen door financiële instrumenten tegen door hem 

vastgestelde prijzen te kopen en te verkopen ». Die definitie gaat terug op dezelfde 

omschrijving in artikel 4, lid 1, punt 8), van de richtlijn 2004/39/EG. 

 

 In zoverre de verzoekende partijen zich beroepen op de hoedanigheid van market maker 

in de betekenis die daaraan krachtens de Europeesrechtelijke en nationaalrechtelijke definitie 

is gegeven, zouden zij aanspraak kunnen maken op de aftrekbaarheid als beroepskosten in de 

vennootschapsbelasting, van de waardeverminderingen en de minderwaarden op de aandelen 

die behoren tot de handelsportefeuille zoals bedoeld in artikel 35ter, § 1, tweede lid, a), van 

het koninklijk besluit van 23 september 1992 indien zij zich ook voor het overige 

conformeren aan de bepalingen van die wet en dat koninklijk besluit. 

 

 Aldus beschouwd, berust hun grief op een onjuist uitgangspunt en is het middel om die 

reden niet gegrond. 
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 B.10.3.  In hun aanvullende memories voeren de verzoekende partijen aan dat zij uit het 

toepassingsgebied van de wet van 6 april 1995 zijn uitgesloten op grond van artikel 46, 16°, 

respectievelijk 45, § 1, 13°, van die wet. Zij zouden dus om die reden evenmin zijn 

onderworpen aan het koninklijk besluit van 23 september 1992. 

 

 De eerste verzoekende partij voert meer bepaald aan dat zij geen market maker in de zin 

van artikel 46, 16°, van de wet van 6 april 1995 is omdat zij niet « doorlopend » blijk geeft 

van de bereidheid voor eigen rekening en met eigen kapitaal te handelen. 

 

 De tweede verzoekende partij voert aan dat zij een « market maker in derivaten » is en 

verwijst naar artikel 45, § 1, 13°, van de wet van 6 april 1995, dat van het toepassingsgebied 

van boek II van de wet van 6 april 1995 uitsluit, de « ondernemingen waarvan de 

beleggingsdiensten en/of beleggingsactiviteiten uitsluitend bestaan in het voor eigen rekening 

handelen op markten voor financiële futures of opties of op andere derivatenmarkten en op 

markten in onderliggende financiële instrumenten […] ». 

 

 De wetgever heeft de specifieke regeling voor de « tradingvennootschappen » willen 

voorbehouden aan een objectief omschreven categorie van professionele handelaars in 

aandelen die hun activiteit ontplooien binnen een welbepaald regelgevend kader, inzonderheid 

wat hun boekhouding en het toezicht daarop betreft. 

 

 Er kan de wetgever in redelijkheid niet worden verweten dat hij ondernemingen zoals die 

van de verzoekende partijen, die verklaren vanwege hun specifieke situatie niet aan de wet 

van 6 april 1995, noch aan het koninklijk besluit van 23 september 1992 te zijn 

onderworpen, niet heeft opgenomen in de door hem beoogde regeling op het stuk van de 

aftrekbaarheid in de vennootschapsbelasting van de waardeverminderingen en minderwaarden 

op aandelen. 

 

 De wetgever vermocht immers de specifieke regeling voor « tradingvennootschappen » 

voor te behouden aan ondernemingen die, onder toezicht van de bevoegde Belgische 

overheid, de boekhoudkundige voorschriften van het koninklijk besluit van 23 september 

1992 in acht nemen, zodat ook de regels voor het boeken en de waardebepaling van de 
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meerwaarden en waardeverminderingen en minderwaarden objectief en voor alle betrokken 

ondernemingen dezelfde zijn. 

 

 B.10.4.  Overigens mogen de aldus omschreven « tradingvennootschappen » wel de 

waardeverminderingen en minderwaarden als beroepskosten aftrekken, maar op de 

meerwaarden verwezenlijkt op de aandelen waarvan zij minder dan één jaar eigenaar zijn, 

worden zij niet belast tegen het bijzondere tarief (artikel 217, 2°, van het WIB 1992, zoals 

hersteld bij artikel 149 van de programmawet (I) van 29 maart 2012), maar tegen het gewone 

tarief van de vennootschapsbelasting (artikel 215 van het WIB 1992). 

 

 De bestreden bepalingen zijn niet zonder redelijke verantwoording. 

 

 B.11.  Het eerste middel is niet gegrond. 

 

 

 Wat het tweede middel betreft 

 

 B.12.  De verzoekende partijen voeren eveneens de schending aan van de artikelen 10, 11 

en 172 van de Grondwet door artikel 146, 1°, van de programmawet (I) van 29 maart 2012, in 

samenhang gelezen met artikel 147, 1°, ervan, doordat een onderscheid wordt gemaakt tussen 

« tradingvennootschappen inzake aandelen » en « tradingvennootschappen inzake andere 

activa ». 

 

 B.13.  Het komt de wetgever toe te bepalen welke doelstellingen hij op fiscaal vlak wil 

nastreven. Hij beschikt ter zake over een ruime beoordelingsbevoegdheid. 

 

 Hij kon in het raam van die beoordelingsbevoegdheid beslissen om aandelen fiscaal 

anders te behandelen dan andere activa, te dezen met name wat de meerwaarden en 

waardeverminderingen en minderwaarden betreft. 

 

 De parlementaire voorbereiding geeft trouwens aan dat het de bedoeling van de wetgever 

was de principiële vrijstelling van de meerwaarden verwezenlijkt op aandelen te handhaven 

om beleggingen in aandelen met een hoger risico dan beleggingen in vastrentende waarden te 

blijven ondersteunen (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-2081/001, p. 85). 
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 Bovendien heeft de wetgever een bijzondere regeling getroffen voor de 

« tradingvennootschappen », waarvan de aandelen in hun handelsportefeuille de stock vormen 

waarmee zij hun activiteiten hoofdzakelijk uitoefenen en voor wie een combinatie van de 

principiële niet-aftrekbaarheid van waardeverminderingen en minderwaarden (oud 

artikel 198, § 1, 7°, van het WIB 1992) en de belastbaarheid van de meerwaarden 

verwezenlijkt op aandelen die niet voor één jaar eigendom zijn van de vennootschap 

(artikel 192 van het WIB 1992, zoals aangevuld bij artikel 146, 1°, van de programmawet (I) 

van 29 maart 2012), de duurzaamheid van hun activiteiten in het gedrang zou kunnen brengen 

(Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-2081/001, pp. 88-90). Reeds naar aanleiding van het 

eerste middel heeft het Hof geoordeeld dat de wetgever daarmee geen discriminerende 

maatregel heeft genomen. 

 

 B.14.  Het tweede middel is niet gegrond. 

 

 

 Wat het derde middel betreft 

 

 B.15.  De verzoekende partijen voeren ook de schending aan van de artikelen 10, 11 en 

16 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol 

bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Zij zijn van mening dat de bestreden 

bepalingen, in hun geheel, een fiscale incoherentie invoeren die onredelijk is en op 

onevenredige wijze afbreuk doet aan het ongestoord genot van hun eigendom. 

 

 B.16.1.  Artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol biedt niet alleen bescherming tegen 

een onteigening of een eigendomsberoving (eerste alinea, tweede zin), maar tegen elke 

verstoring van het genot van de eigendom (eerste alinea, eerste zin) en elke regeling van het 

gebruik van de eigendom (tweede alinea). Doordat beide aangevoerde bepalingen het 

eigendomsrecht beschermen, vormen de erin vervatte waarborgen een onlosmakelijk geheel, 

zodat het Hof bij zijn toetsing aan artikel 16 van de Grondwet rekening dient te houden met 

de ruimere bescherming die artikel 1 van dat Protocol biedt. 
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 B.16.2.  Elke inmenging in het recht op eigendom dient een billijk evenwicht tot stand te 

brengen tussen de vereisten van het algemeen belang en van de bescherming van het recht van 

eenieder op het ongestoorde genot van de eigendom. Er moet een redelijk verband van 

evenredigheid bestaan tussen de aangewende middelen en het nagestreefde doel (arresten 

nr. 33/2007, B.5.3, nr. 62/2007, B.5.3, nr. 29/2008, B.12, nr. 50/2011, B.38, en nr. 71/2012, 

B.9.2). 

 

 Het begrip « algemeen belang » is een ruim begrip, dat, wanneer het door de overheid 

wordt aangevoerd om een inmenging in het eigendomsrecht te verantwoorden, een grondig 

onderzoek vereist van politieke, economische en sociale factoren. Vermits de wetgever 

beschikt over een ruime beoordelingsvrijheid om een economisch en sociaal beleid te voeren, 

dient het Hof de wijze te eerbiedigen waarop hij vorm geeft aan de vereisten van het openbaar 

nut of het algemeen belang, tenzij zijn beoordeling manifest zonder redelijke grondslag is (zie 

o.m. EHRM, 21 februari 1986, James e.a. t. Verenigd Koninkrijk, §§ 45-46; 19 december 

1989, Mellacher e.a. t. Oostenrijk, § 48; 23 november 2000, Ex–Koning van Griekenland e.a. 

t. Griekenland, § 87; 20 juli 2004, Bäck t. Finland, § 53; 22 februari 2005, Hutten–Czapska 

t. Polen, § 166; 30 augustus 2007, J.A. Pye (Oxford) Ltd en J.A. Pye (Oxford) Land Ltd 

t. Verenigd Koninkrijk, § 71; 19 juni 2008, Gauchin t. Frankrijk, § 60, en 29 januari 2013, 

Zolotas t. Griekenland, § 44). 

 

 B.17.  Uit het onderzoek van het eerste middel blijkt dat de bestreden bepaling een 

doelstelling van algemeen belang nastreeft en dat de specifieke regeling voor de 

« tradingvennootschappen » door de wetgever mocht worden voorbehouden aan de 

vennootschappen die hun boekhouding voeren in overeenstemming met het koninklijk besluit 

van 23 september 1992, opdat ook de regels voor het boeken en de waardebepaling van de 

meerwaarden en waardeverminderingen en minderwaarden objectief en voor alle betrokken 

ondernemingen dezelfde zouden zijn. 

 

 B.18.  Het derde middel is niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt de beroepen. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 17 oktober 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5517 

 
 

Arrest nr. 139/2013 
van 17 oktober 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 330, § 1, vierde lid, van het Burgerlijk 

Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, 

P. Nihoul, F. Daoût en T. Giet, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder 

voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 5 november 2012 in zake V.L. tegen M. B.H. en C.R., waarvan de 
expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 15 november 2012, heeft het Hof van 
Beroep te Brussel de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 330, § 1, vierde lid, [van het Burgerlijk Wetboek], in zoverre het een 
absolute grond van niet-ontvankelijkheid instelt voor de vordering tot betwisting van een 
erkenning van vaderschap die meer dan een jaar na de ontdekking van zijn vaderschap door 
de biologische vader is ingesteld, de artikelen 22 en 22bis van de Grondwet, in samenhang 
gelezen met artikel 8 van het EVRM ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  V.L. en C.R.; 
 
 -  M. B.H.; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 18 september 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. N. Gallus en Mr. A.-C. Mahaux, advocaten bij de balie te Brussel, voor V.L.; 
 
 .  Mr. N. Massager en Mr. G. Goetghebuer loco Mr. F. Christiaens, advocaten bij de balie 
te Brussel, voor C.R.; 
 
 .  Mr. D. Sterckx en Mr. L. Sterckx, advocaten bij de balie te Brussel, voor M. B.H.; 
 
 .  Mr. E. de Lophem, tevens loco Mr. S. Depré, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en E. Derycke verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 V.L. heeft bij de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel een vordering ingesteld tot betwisting van de 
erkenning, door M. B.H., van het vaderschap van een in 2005 geboren kind. Hij vorderde eveneens een genetisch 
deskundigenonderzoek te gelasten alvorens recht te doen. 
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 Voor de Rechtbank heeft M. B.H. de ontvankelijkheid van de vordering betwist wegens zijn bezit van staat 
van vader en wegens de verjaring afgeleid uit artikel 330, § 1, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek. 
 
 Bij tussenvonnis van 15 juli 2009 heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel geoordeeld dat het door 
M. B.H. aangevoerde bezit van staat onzeker is en dat de vordering niet te laat werd ingesteld. Zij verklaart de 
vordering derhalve ontvankelijk en beveelt een genetisch deskundigenonderzoek. 
 
 In het verslag van het genetisch deskundigenonderzoek komt men tot de conclusie dat de waarschijnlijkheid 
van het vaderschap van V.L. 99,999 pct. bedraagt. 
 
 M. B.H. heeft vervolgens tegen het vonnis van 15 juli 2009 een beroep ingesteld via een verzoek tot 
herroeping van het gewijsde, gegrond op artikel 1133, 1° en 2°, van het Gerechtelijk Wetboek. 
 
 Ter staving van dat beroep doet hij gelden dat, hoewel de moeder van het kind, C.R., en V.L. hebben 
betwist een DNA-test te hebben laten uitvoeren vóór het instellen van de procedure, uit verklaringen die C.R. op 
11 juli 2008 aan de politie heeft afgelegd, waarvan hij zelf pas op 23 september 2009 kennis heeft gehad, is 
gebleken dat zij heeft beweerd ten minste één jaar eerder een vaderschapstest te hebben laten uitvoeren. M. B.H. 
verzoekt de Rechtbank dus het vonnis van 15 juli 2009 te herroepen en de vordering tot betwisting van 
erkenning van vaderschap onontvankelijk te verklaren wegens het niet tijdige karakter ervan. 
 
 Bij vonnis van 1 maart 2011 verklaart de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel het verzoek tot herroeping 
van het gewijsde ontvankelijk, herroept het op 15 juli 2009 gewezen vonnis, verwijst de zaak naar de rol en 
verzoekt de partijen de zaak in gereedheid te brengen op de oorspronkelijke vordering. 
 
 V.L. en C.R. hebben tegen die beslissing hoger beroep ingesteld. 
 
 In zijn arrest waarin de prejudiciële vraag wordt gesteld, is het Hof van Beroep te Brussel allereerst van 
oordeel dat het terecht is dat de eerste rechter het verzoek tot herroeping van het gewijsde ontvankelijk en 
gegrond heeft verklaard. Daaruit volgt dat het hoofdberoep van V.L. en het incidenteel beroep van C.R. 
niet-gegrond zijn. 
 
 Het Hof van Beroep preciseert vervolgens dat het verzoek tot herroeping van het gewijsde een devolutieve 
kracht heeft, waardoor de grond van de zaak aanhangig wordt gemaakt bij de rechter die het toewijst. 
 
 M. B.H. verzoekt het Hof van Beroep in dat verband de exceptie van verjaring die is afgeleid uit 
artikel 330, § 1, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek aan te nemen en de oorspronkelijke vordering 
onontvankelijk te verklaren, terwijl V.L. en C.R. het Hof verzoeken de oorspronkelijke vordering niet alleen 
ontvankelijk maar eveneens gegrond te verklaren.  
 
 Het Hof van Beroep te Brussel doet opmerken dat krachtens artikel 330, § 1, vierde lid, van het Burgerlijk 
Wetboek, V.L. zijn vordering tot betwisting van de erkenning van vaderschap diende in te stellen binnen een jaar 
na de ontdekking van het feit dat hij de vader van het kind is. Het Hof wijst erop dat de ontdekking van het 
biologische vaderschap in de regel samenvalt met de kennisneming van het resultaat van een 
DNA-vaderschapstest waardoor dat vaderschap wordt bevestigd.  
 
 Zich baserend op de feiten, is het Hof van Beroep van oordeel dat een vaderschapstest wel degelijk is 
uitgevoerd en het mogelijk heeft gemaakt het biologische vaderschap van V.L. te bevestigen. Het Hof geeft ook 
te kennen dat men als voldoende aangetoond kan beschouwen dat V.L. meer dan één jaar vóór het instellen van 
zijn vordering kennis heeft genomen van de resultaten van die test. Het Hof zou dus de verjaring van de 
vordering tot betwisting van erkenning van vaderschap moeten vaststellen. 
 
 Het Hof is echter van oordeel dat in aansluiting op de door het Grondwettelijk Hof gewezen arresten 
nrs. 20/2011 van 3 februari 2011 en 122/2011 van 7 juli 2011 men zich vragen dient te stellen over de 
overeenstemming van de absolute grond van niet-ontvankelijkheid die is afgeleid uit de verjaring ingesteld bij 
artikel 330, § 1, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek met de artikelen 22 en 22bis van de Grondwet, in 
samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Te dezen zou het feit 
de exceptie van verjaring als absolute grond van niet-ontvankelijkheid aan te nemen het Hof zowel beletten de 
aanwezige belangen tegen elkaar af te wegen als te dezen het hoger belang van het kind te beoordelen. Hoewel 
het vaststellen van een verjaringstermijn in het algemeen kan worden verantwoord door de zorg om de 
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rechtszekerheid en een definitief karakter van de familiale relaties te waarborgen, kan men zich afvragen of te 
dezen de korte verjaringstermijn die aan de biologische vader is opgelegd om de erkenning van vaderschap te 
betwisten na de ontdekking van zijn eigen biologische vaderschap, in overeenstemming is met inzonderheid de 
artikelen 22 en 22bis van de Grondwet, in zoverre die termijn aan de rechter geen enkele 
beoordelingsbevoegdheid meer laat ten aanzien van de omstandigheden van het voorliggende geval.  
 
 Het Hof van Beroep beslist derhalve de hierboven weergegeven prejudiciële vraag te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  V.L. en C.R. preciseren allereerst dat zij thans een gezin vormen dat verenigd is rond hun twee 
kinderen, het kind waarvan V.L. het vaderschap opeist en een ander kind dat in 2009 is geboren. Zij doen 
bovendien gelden dat nooit enig bewijs van de realiteit van de officieuze vaderschapstest is overgelegd en dat, in 
tegenstelling met hetgeen het Hof van Beroep te Brussel heeft gesteld, die officieuze test niet het aanvangspunt 
kan vormen van een verjaringstermijn voor een vordering die te maken heeft met de afstamming, dat wil zeggen 
een fundamenteel element van de identiteit van het kind.  
 
 Met betrekking tot de prejudiciële vraag zijn de partijen van mening dat, hoewel de zorg van de wetgever 
om de rechtszekerheid te verzekeren door het vermijden dat de afstammingen te laat in het geding worden 
gebracht, kan passen in het kader van de bescherming van het kind op het vlak van de stabiliteit van zijn staat, 
het absolute en abstracte karakter van de grond van niet-ontvankelijkheid de bepaling strijdig maakt met de 
artikelen 22 en 22bis van de Grondwet, afzonderlijk gelezen of in samenhang met artikel 8 van het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens. Dat karakter verbiedt immers elke analyse van de bijzonderheden van elk 
voorliggend geval en dus elke afweging van de aanwezige tegengestelde belangen, afweging die onontbeerlijk is 
aangezien, tegenover de tegenstelling van de belangen, de voorkeur dient te worden gegeven aan het hoger 
belang van het kind. 
 
 Zich baserend op de arresten nrs. 20/2011, 96/2011 en 122/2011 van het Hof, besluiten de partijen dat elke 
abstracte, absolute, definitieve hinderpaal die belet zich tot een rechter te wenden opdat hij in concreto uitspraak 
doet over de aanwezige belangen, strijdig is met de Grondwet en het Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens. 
 
 De partijen doen voorts gelden dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens eveneens verscheidene 
arresten heeft uitgesproken waarin in herinnering wordt gebracht dat de ontstentenis van een procedure of het 
bestaan van onbuigzame proceduretermijnen hinderpalen vormen die strijdig zijn met de eerbiediging van het 
privé-, familie- en gezinsleven in de zin van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
Het Hof heeft aandacht voor de verwezenlijking van een passend evenwicht tussen de verschillende aanwezige 
rechten en belangen, de belangen van de individuen en die van de samenleving alsook de uiteenlopende belangen 
van de individuen. Uit die rechtspraak blijkt dat het Hof de abstractie van de absolute onmogelijkheden weigert 
en van de Staten eist dat een concrete evaluatie van het relatieve gewicht van de aanwezige belangen kan 
plaatshebben; bij die evaluatie is het belang van het kind bijzonder belangrijk. 
 
 De partijen zijn derhalve van mening dat de vraag bevestigend dient te worden beantwoord. 
 
 A.2.  M. B.H. gaat ervan uit dat het geval dat het dichtst aansluit bij het aan het Hof voorgelegde 
voorbeeldgeval dat is dat heeft geleid tot het arrest nr. 54/2011 van 6 april 2011. 
 
 Het thans voorliggende geval onderscheidt zich van het in dat arrest aan het Hof voorgelegde geval, 
aangezien te dezen wordt verzocht de grondwettigheid van de termijn na te gaan wanneer diegene die het 
biologische vaderschap opeist, over de volledige duur ervan heeft beschikt om de procedure in te stellen. 
 
 Meer in het algemeen dient de vervaltermijn van één jaar niet te worden afgewezen in het geval waarin een 
vordering tot betwisting wordt ingesteld door een persoon die bewust met kennis van zaken van mening is 
geweest de vordering niet binnen de wettelijke termijn te moeten instellen, waarbij hij aldus, door zijn 
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onthouding, zijn eigen voorstelling van het belang van het kind tot uitdrukking brengt. De beoordeling van het 
belang van het kind moet in werkelijkheid niet gebeuren op basis van de procedurele situatie van een enkele 
partij, wanneer die werkelijk de mogelijkheid om binnen de wettelijke termijn in rechte op te treden heeft 
genoten, maar op basis van de omstandigheid dat dat belang opnieuw kan worden onderzocht wanneer het kind 
zelf de jaren van onderscheid heeft bereikt, en dat een vordering zal kunnen worden ingesteld om de belangen 
tegen elkaar af te wegen wanneer dat kind de leeftijd van twaalf jaar zal hebben bereikt. 
 
 In zijn arrest nr. 20/2011 is het Hof van oordeel geweest dat de door de wetgever nagestreefde 
doelstellingen, namelijk de rust der families en de rechtszekerheid van de familiale banden, enerzijds, en het 
belang van het kind, anderzijds, beschermen, legitieme doelstellingen zijn waarmee de wetgever rekening kan 
houden om te verhinderen dat de betwisting van vaderschap onbeperkt wordt uitgeoefend. De partij concludeert 
dat, aangezien de in het geding zijnde bepaling in een andere tijdspanne voorziet waarin het kind zelf, vanaf de 
leeftijd van twaalf jaar, indien het dat opportuun en in overeenstemming met zijn belang acht, de uit een 
erkenning ontstane vaderschapsband in het geding kan brengen, de wetgever, zonder dat die maatregel als 
onredelijk of onevenredig kan worden beschouwd, vermocht te bepalen dat de biologische vader in rechte dient 
op te treden binnen een jaar vanaf de dag waarop hij de zekerheid omtrent zijn vaderschap heeft verkregen. 
 
 A.3.  Zich baserend op de arresten nrs. 20/2011, 96/2011 en 122/2011, is de Ministerraad van mening dat 
de in het geding zijnde bepaling objectief en redelijk kan worden verantwoord. Zij doet geen absolute grond van 
niet-ontvankelijkheid ontstaan aangezien zij voor de persoon die de afstamming opeist, een verjaringstermijn van 
één jaar vastlegt vanaf de ontdekking dat die persoon de vader of de moeder van het kind is. Zij belet de rechter 
dus niet op absolute wijze de aanwezige belangen tegen elkaar af te wegen. Zij belet hem pas na afloop van een 
termijn van één jaar tot dat onderzoek over te gaan. Het is derhalve de nalatigheid van de vader of de moeder die 
zijn of haar biologische ouderschap heeft ontdekt, die dat gevolg heeft : omdat hij of zij heeft beslist om niet 
binnen de termijn een vordering tot betwisting in te stellen, zal het onderzoek van de aanwezige belangen niet 
volledig kunnen plaatsvinden. Om nog preciezer te zijn, de vader of de moeder die zijn of haar biologische 
ouderschap ontdekt en nalaat om binnen het jaar na die ontdekking in rechte op te treden, ontzegt de rechter 
slechts rekening te houden met zijn of haar belangen, op grond van een vordering die hij of zij  instelt. 
 
 De Ministerraad onderstreept bovendien dat de inkrimping van de verjaringstermijn die bij de hervorming 
van 2006 door de wetgever is gewild, in werkelijkheid slechts schijnbaar is, aangezien het criterium van de 
ontdekking van het biologische vaderschap dat van de « gerechtvaardigde twijfel » als aanvangspunt van de 
verjaringstermijn vervangt. Het vaderschap dient dus te zijn vastgesteld vóór de verjaringstermijn begint te 
lopen. In de praktijk zal die bewijsvoering pas plaatsvinden ter gelegenheid van een gerechtelijk 
deskundigenonderzoek, zodra de zaak bij de rechter aanhangig is gemaakt. De Ministerraad doet opmerken dat te 
dezen de ontdekking van het vaderschap vroeger heeft plaatsgehad. Die situatie lijkt uitzonderlijk. Het is echter 
paradoxaal een DNA-test uit te voeren en de termijn om de vordering tot betwisting van vaderschap in te stellen, 
te laten verstrijken. 
 
 De Ministerraad onderstreept ten slotte dat de verjaringstermijn het kind niet belet zijn rechten te doen 
gelden. Het kind beschikt immers over een termijn van tien jaar om die vordering in te stellen, dat wil zeggen 
tussen de leeftijd van twaalf en tweeëntwintig jaar. Daaruit volgt dat de rechten van het kind door de in het 
geding zijnde bepaling niet in gevaar worden gebracht.  
 
 De Ministerraad oordeelt ten slotte dat de verjaringstermijn het niet onmogelijk maakt rekening te houden 
met het belang van de vader. Met dat belang zou rekening kunnen worden gehouden, in het bijzonder ter 
gelegenheid van de door het kind ingestelde vordering. Aldus is het recht op privé- en gezinsleven van de vader 
die zijn ouderschap heeft ontdekt niet definitief in gevaar gebracht, zelfs na het verstrijken van de 
verjaringstermijn. Met dat belang kan eveneens rekening worden gehouden om de bijzondere band van affectie 
met het kind in te stellen, die het mogelijk maakt aan een persoon een recht op persoonlijke relaties met het kind 
toe te kennen.  
 
 De Ministerraad besluit dat de situatie die in deze zaak in het geding is, zeer verschillend is van die welke 
in het geding is in het arrest nr. 20/2011, waar er voor de rechter geen enkele mogelijkheid bestond om rekening 
te houden met de vaststaande feiten en de belangen van alle betrokken personen. De wetgever vermocht op 
rechtmatige wijze ervan uit te gaan dat het in naam van inzonderheid de stabiliteit van de families, en zonder de 
belangen van de vader noch van het kind « absoluut » in gevaar te brengen, noodzakelijk was aan de persoon die 
zijn ouderschap ontdekt één jaar te geven om in rechte op te treden ter betwisting van vaderschap. 
 
 De Ministerraad besluit dat de vraag ontkennend dient te worden beantwoord. 



6 

 
 A.4.  V.L. en C.R. antwoorden dat het niet de verjaringstermijn als dusdanig is die met de prejudiciële 
vraag ter discussie wordt gesteld, maar het onaantastbare karakter ervan dat een beoordeling in concreto van de 
situatie van het kind belet, heel in het bijzonder in de gevallen waarin, zoals te dezen, het affectieve, 
daadwerkelijke en biologische vaderschap dat van de eiser in betwisting en niet dat van de erkenner is. 
 
 Het argument dat is afgeleid uit de mogelijkheid voor het kind, wanneer het de leeftijd van twaalf jaar zal 
hebben bereikt, om persoonlijk in rechte op te treden ter betwisting van vaderschap, schendt het belang van dat 
kind in zoverre het ertoe leidt dat het ogenblik waarop zijn afstamming van vaderszijde opnieuw zal kunnen 
worden onderzocht en eventueel zal kunnen worden vernietigd, met verscheidene jaren wordt uitgesteld, met als 
gevolg een toegenomen risico op verlengde rechtsonzekerheid.  
 
 De partijen herinneren voorts aan de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens met 
betrekking tot de afweging van de aanwezige belangen waarbij rekening dient te worden gehouden met de 
noodzaak een wettelijke regel niet te laten prevaleren op een biologische en sociale werkelijkheid wanneer die 
wettelijk regel botst met de vaststaande feiten en de wensen van de in eerste instantie betrokken personen. De 
handhaving van een erkenning  van vaderschap die strijdig is met de biologische waarheid maar ook met de 
socio-affectieve waarheid, is in strijd met het belang van het kind in zoverre zij het kind de toegang tot zijn recht 
om zijn oorsprong te kennen en zijn recht op een identiteit die niet alleen met de biologische realiteit maar ook 
met de socio-affectieve werkelijkheid overeenstemt, ontzegt. 
 
 A.5.  M. B.H. antwoordt dat het niet erom gaat voor het Grondwettelijk Hof terug te komen op de feiten 
van de zaak, maar ze te onderzoeken vanuit het perspectief dat is geschetst door het verwijzende rechtscollege, 
dat van oordeel is geweest dat het aanvangspunt van de verjaringstermijn de uitvoering van een vaderschapstest 
is.  
 
 Bovendien stemt de relatie van een kind met zijn gescheiden ouder, die bevestigd is door een secundair 
recht van huisvesting, overeen met een socio-affectieve werkelijkheid, die niet kan worden genegeerd. Men kan 
derhalve niet ervan uitgaan dat de erkenning van het kind frontaal botst met de vaststaande feiten en de wensen 
van de betrokken personen, zonder iemand werkelijk ten goede te komen. 
 
 M. B.H. is ten slotte van mening dat de wetgever, bij de afweging van de belangen van de gemeenschap en 
van de individuen, enerzijds, en van de concurrerende belangen van de partijen, anderzijds, na het verstrijken 
van een bedenktermijn van één jaar die openstaat voor de biologische vader, de relatie die tussen het kind en zijn 
wettelijke vader bestaat, vermocht te laten prevaleren. 
 
 A.6.  De Ministerraad antwoordt dat door lange uitzettingen te wijden aan de feiten van de zaak, de partijen 
niet de wet bekritiseren maar de toepassing ervan in casu door de verwijzende rechter. Het Grondwettelijk Hof is 
echter niet bevoegd om de motivering van de verwijzingsbeslissing ter discussie te stellen. Het komt het Hof niet 
toe het geschil te beslechten in de plaats van de verwijzende rechter. 
 
 De Ministerraad onderstreept bovendien de verschillende aard van de rechtsmacht van het Hof te 
Straatsburg, dat zich in concreto uitspreekt, en de rechtsmacht van het Grondwettelijk Hof, dat zich uitspreekt 
over een wetsbepaling en niet over de toepassing ervan door de rechtscolleges van de rechterlijke orde. Een 
vaststelling, door het Hof te Straatsburg, van een schending van het Europees Verdrag dient dus niet 
noodzakelijk te leiden tot een vaststelling, door het Grondwettelijk Hof, van een schending van de Grondwet. 
 
 Uit een analyse van de door V.L. en C.R. aangehaalde rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens besluit de Ministerraad ten slotte dat de onderzochte gevallen zeer verschillend zijn van het thans 
voorliggende geval. V.L. heeft, gedurende een termijn van één jaar, de gelegenheid gehad het vaderschap dat hij 
opeiste te laten onderzoeken in het licht van de biologische bewijzen. De beperking die bij de in het geding 
zijnde bepaling is gesteld, is dus niet absoluut zoals zij dat was in de verschillende arresten van het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens. 
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- B - 

 

 B.1.  Artikel 330 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt : 

 

 « § 1.  Tenzij het kind bezit van staat heeft ten aanzien van degene die het heeft erkend, 
kan de erkenning van het moederschap worden betwist door de vader, het kind, de vrouw die 
het kind heeft erkend en de vrouw die het moederschap van het kind opeist. Tenzij het kind 
bezit van staat heeft ten aanzien van degene die het heeft erkend, kan de erkenning van het 
vaderschap worden betwist door de moeder, het kind, de man die het kind heeft erkend en de 
man die het vaderschap van het kind opeist. 
 
 De erkenner en zij die de voorafgaande, in artikel 329bis vereiste of bedoelde 
toestemmingen hebben gegeven, zijn echter alleen gerechtigd de erkenning te betwisten, 
indien zij bewijzen dat aan hun toestemming een gebrek kleefde. 
 
 De erkenning kan niet worden betwist door hen die partij zijn geweest bij de beslissing 
waarbij de erkenning is toegestaan overeenkomstig artikel 329bis, of bij de beslissing waarbij 
de krachtens dat artikel gevorderde vernietiging is afgewezen. 
 
 De vordering van de vader, de moeder of de persoon die het kind erkend heeft, moet 
worden ingesteld binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat de persoon die het kind 
erkend heeft, niet de vader of de moeder is; die van de persoon die de afstamming opeist moet 
worden ingesteld binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat hij of zij de vader of de 
moeder van het kind is; die van het kind moet op zijn vroegst worden ingesteld op de dag 
waarop het de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt en moet uiterlijk worden ingesteld op de 
dag waarop het de leeftijd van tweeëntwintig jaar heeft bereikt of binnen een jaar na het 
ontdekken van het feit dat de persoon die het erkend heeft noch zijn vader, noch zijn moeder 
is.  
 
 § 2.  Onverminderd het bepaalde in § 1, wordt de erkenning tenietgedaan, indien door alle 
wettelijke middelen is bewezen dat de betrokkene niet de vader of de moeder is. 
 
 § 3.  De vordering tot betwisting die wordt ingesteld door de persoon die beweert de 
biologische vader of moeder van het kind te zijn, is maar gegrond als diens vaderschap of 
moederschap is komen vast te staan. De beslissing welke die vordering tot betwisting 
inwilligt, brengt van rechtswege de vaststelling van de afstammingsband van de verzoeker 
met zich. De rechtbank gaat na of aan de voorwaarden van artikel 332quinquies is voldaan. In 
ontkennend geval wordt de vordering afgewezen ». 
 

 B.2.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op paragraaf 1, vierde lid, van artikel 330 

van het Burgerlijk Wetboek. De verwijzende rechter stelt aan het Hof een vraag over de 

bestaanbaarheid van die bepaling met de artikelen 22 en 22bis van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in 

zoverre zij een absolute grond van niet-ontvankelijkheid zou instellen voor de vordering tot 



8 

betwisting van een erkenning van vaderschap die meer dan één jaar na de ontdekking van zijn 

vaderschap is ingesteld door de biologische vader van het kind. 

 

 B.2.2.  Uit de gegevens van de zaak en de motivering van de verwijzingsbeslissing blijkt 

dat het geschil dat aan de verwijzende rechter is voorgelegd, betrekking heeft op een 

vordering tot betwisting van vaderlijke erkenning die is ingesteld door een man die de 

afstamming opeist, dat het biologische vaderschap van die man is vastgesteld, maar dat de 

verwijzende rechter van oordeel is dat de termijn van één jaar waarbinnen die man in 

betwisting diende op te treden, is verstreken aangezien voldoende is aangetoond dat die man 

meer dan één jaar vóór het instellen van zijn vordering kennis heeft genomen van de 

resultaten van een vaderschapstest. De bepaling van het ogenblik waarop een persoon ontdekt 

dat hij de vader van het kind is, behoort tot de bevoegdheid van de feitenrechter, die in dat 

opzicht een uitgebreide beoordelingsbevoegdheid heeft. 

 

 B.3.1.  Artikel 22 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven en zijn gezinsleven, behoudens in 
de gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald. 
 
 De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen de bescherming van 
dat recht ». 
 

 Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « 1.  Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis 
en zijn briefwisseling. 
 
 2.  Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de 
uitoefening van dit recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische 
samenleving nodig is in het belang van ’s lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het 
economisch welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen 
van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of voor de 
bescherming van de rechten en vrijheden van anderen ». 
 

 Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 22 van de Grondwet blijkt dat de 

Grondwetgever « een zo groot mogelijke concordantie [heeft willen nastreven] met artikel 8 

van het Europees Verdrag tot Bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden (EVRM), teneinde betwistingen over de inhoud van dit Grondwetsartikel 
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respectievelijk art. 8 van het EVRM te vermijden » (Parl. St., Kamer, 1992-1993, nr. 997/5, 

p. 2). 

 

 B.3.2.  Artikel 22bis van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Elk kind heeft recht op eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, geestelijke en 
seksuele integriteit. 
 
 Elk kind heeft het recht zijn mening te uiten in alle aangelegenheden die het aangaan; met 
die mening wordt rekening gehouden in overeenstemming met zijn leeftijd en zijn 
onderscheidingsvermogen. 
 
 Elk kind heeft recht op maatregelen en diensten die zijn ontwikkeling bevorderen. 
 
 Het belang van het kind is de eerste overweging bij elke beslissing die het kind aangaat. 
 
 De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen deze rechten van het 
kind ». 
 

 Het vierde lid van die bepaling, dat verwijst naar het belang van het kind, is, zoals het 

tweede, derde en vijfde lid, het resultaat van de grondwetsherziening van 22 december 2008, 

die ertoe strekte de grondwettelijke erkenning van de kinderrechten te verruimen tot wat de 

essentie uitmaakt van het Verdrag inzake de rechten van het kind (Parl. St., Senaat, 

2004-2005, nr. 3-265/3, p. 41). 

 

 Artikel 3, lid 1, van dat Verdrag bepaalt : 

 

 « Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door 
openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke 
instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind 
de eerste overweging ». 
 

 Zowel artikel 22bis, vierde lid, van de Grondwet als artikel 3, lid 1, van het Verdrag 

inzake de rechten van het kind verplichten de rechtscolleges om in de eerste plaats het belang 

van het kind in aanmerking te nemen in de procedures die op het kind betrekking hebben. 

Artikel 22bis, vijfde lid, van de Grondwet geeft de bevoegde wetgever overigens de opdracht 

te waarborgen dat het belang van het kind de eerste overweging is. 
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 B.4.  Het recht op de eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven, zoals het door 

de voormelde bepalingen wordt gewaarborgd, beoogt in wezen de personen te beschermen 

tegen inmengingen in hun privéleven en hun gezinsleven.  

 

 Artikel 22, eerste lid, van de Grondwet sluit, evenmin als artikel 8 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens, een overheidsinmenging in de uitoefening van dat recht 

niet uit, maar beide artikelen vereisen dat in die inmenging wordt voorzien door een 

voldoende precieze wettelijke bepaling, dat zij beantwoordt aan een dwingende 

maatschappelijke behoefte en dat zij evenredig is met de daarmee nagestreefde wettige 

doelstelling. Die bepalingen houden voor de overheid bovendien de positieve verplichting in 

om maatregelen te nemen die een daadwerkelijke eerbiediging van het privéleven en het 

gezinsleven verzekeren, zelfs in de sfeer van de onderlinge verhoudingen tussen individuen 

(EHRM, 27 oktober 1994, Kroon e.a. t. Nederland, § 31). 

 

 B.5.  De procedures met betrekking tot het vaststellen of betwisten van de vaderlijke 

afstamming, raken het privéleven van de verzoeker, omdat de materie van de afstamming 

belangrijke aspecten van iemands persoonlijke identiteit omvat (EHRM, 28 november 1984, 

Rasmussen t. Denemarken, § 33; 24 november 2005, Shofman t. Rusland, § 30; 12 januari 

2006, Mizzi t. Malta, § 102; 16 juni 2011, Pascaud t. Frankrijk, §§ 48-49; 21 juni 2011, 

Krušković t. Kroatië, § 20; 22 maart 2012, Ahrens t. Duitsland, § 60;  12 februari 2013, 

Krisztián Barnabás Tóth t. Hongarije, § 28). 

 

 De in het geding zijnde regeling voor de betwisting van een vaderlijke erkenning valt 

derhalve onder de toepassing van artikel 22 van de Grondwet en van artikel 8 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 B.6.1.  De wetgever beschikt bij de uitwerking van een regeling die een 

overheidsinmenging in het privéleven inhoudt, over een appreciatiemarge om rekening te 

houden met een billijk evenwicht tussen de tegenstrijdige belangen van het individu en de 

samenleving in haar geheel (EHRM, 26 mei 1994, Keegan t. Ierland, § 49; 27 oktober 1994, 

Kroon e.a. t. Nederland, § 31; 2 juni 2005, Znamenskaya t. Rusland, § 28; 24 november 2005, 

Shofman t. Rusland, § 34; 20 december 2007, Phinikaridou t. Cyprus, §§ 51 tot 53).  
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 Die appreciatiemarge van de wetgever is evenwel niet onbegrensd : om te oordelen of een 

wettelijke regeling verenigbaar is met het recht op de eerbiediging van het privéleven, moet 

worden nagegaan of de wetgever een billijk evenwicht heeft gevonden tussen alle rechten en 

belangen die in het geding zijn. Zulks vereist dat de wetgever niet alleen een afweging maakt 

tussen de belangen van het individu tegenover die van de samenleving in haar geheel, maar 

tevens tussen de tegenstrijdige belangen van de betrokken personen (EHRM, 6 juli 2010, 

Backlund t. Finland, § 46; 15 januari 2013, Laakso t. Finland, § 46; 29 januari 2013, Röman 

t. Finland, § 51), op gevaar af anders een maatregel te nemen die niet evenredig is met de 

nagestreefde wettige doelstellingen. Die belangenafweging zou in principe ertoe moeten 

leiden dat de biologische en sociale werkelijkheid primeert op een wettelijk vermoeden indien 

dat laatste frontaal zou ingaan tegen de vastgestelde feiten en de wensen van de betrokkenen 

(EHRM, 27 oktober 1994, Kroon e.a. t. Nederland, § 40; 24 november 2005, Shofman 

t. Rusland, § 44; 10 oktober 2006, Paulik t. Slowakije, § 46).  

 

 B.6.2.  Bij het uitwerken van een wettelijke regeling inzake afstamming dient de 

wetgever de bevoegde overheden de mogelijkheid te bieden om in concreto een afweging te 

maken tussen de belangen van de verschillende betrokken personen, op gevaar af anders een 

maatregel te nemen die niet evenredig zou zijn met de nagestreefde wettige doelstellingen. 

 

 Zowel artikel 22bis, vierde lid, van de Grondwet als artikel 3, lid 1, van het Verdrag 

inzake de rechten van het kind verplichten de rechtscolleges om het belang van het kind als 

eerste overweging in aanmerking te nemen in de procedures die op het kind betrekking 

hebben, hetgeen de procedures in verband met het vaststellen van de afstamming omvat. 

 

 Hoewel het belang van het kind een primordiaal karakter heeft, heeft het daarom nog 

geen absoluut karakter. Bij de afweging van de verschillende op het spel staande belangen, 

neemt het belang van het kind een bijzondere plaats in door het feit dat het de zwakke partij is 

in de familiale relatie. Die bijzondere plaats maakt het evenwel niet mogelijk om niet 

eveneens rekening te houden met de belangen van de andere in het geding zijnde partijen. 

 

 B.6.3.  Voor wat de termijnen in het afstammingsrecht betreft, wordt door het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens het invoeren van termijnen op zich niet strijdig geacht met 

artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens; enkel de aard van een 
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dergelijke termijn kan als strijdig worden beschouwd (EHRM, 6 juli 2010, Backlund  

t. Finland, § 45; 15 januari 2013, Laakso t. Finland, § 45; 29 januari 2013, Röman t. Finland, 

§ 50). 

 

 B.7.  De rust der families en de rechtszekerheid van de familiale banden, enerzijds, en het 

belang van het kind, anderzijds, zijn legitieme doelstellingen waarvan de wetgever kan 

uitgaan om een onbeperkte mogelijkheid tot betwisting van het vaderschap te verhinderen, 

zodat de wetgever ontvankelijkheidsvoorwaarden zoals « bezit van staat » en vervaltermijnen 

kon invoeren. In dat opzicht is het pertinent om de biologische werkelijkheid niet a priori te 

laten prevaleren op de socio-affectieve werkelijkheid van het vaderschap.  

 

 B.8.1.  De in het geding zijnde bepaling heeft haar huidige formulering gekregen door 

artikel 16 van de wet van 1 juli 2006 tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk 

Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan. Onder 

de vroegere regeling beschikten alle belanghebbenden over een termijn van dertig jaar die liep 

vanaf het opmaken van de erkenningsakte. 

 

 B.8.2.  Met de wijziging van die regeling streefde de wetgever twee doelstellingen na : 

enerzijds, was het de bedoeling om « de gezinscel van het kind zoveel mogelijk te 

beschermen […] door termijnen te bepalen voor het instellen van de vordering » (Parl. St., 

Kamer, 2004-2005, DOC 51-0597/026, p. 6) en anderzijds, om een zo groot mogelijk 

parallellisme te verwezenlijken tussen de procedure van betwisting van het 

vaderschapsvermoeden en de procedure van betwisting van de vaderlijke erkenning (Parl. St., 

Senaat, 2004-2005, nr. 3-1402/7, pp. 51-52). 

 

 De procedure van betwisting van het vaderschapsvermoeden wordt immers geregeld door 

artikel 318 van het Burgerlijk Wetboek. Betreffende de vervaltermijn voor het instellen van 

die vordering bepaalt artikel 318, § 2, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek : 

 

 « De vordering van de moeder moet worden ingesteld binnen een jaar na de geboorte. De 
vordering van de echtgenoot moet worden ingesteld binnen een jaar na de ontdekking van het 
feit dat hij niet de vader van het kind is, die van de man die het vaderschap van het kind opeist 
moet worden ingesteld binnen het jaar na de ontdekking van het feit dat hij de vader van het 
kind is en die van het kind moet worden ingesteld op zijn vroegst op de dag waarop het de 
leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt en uiterlijk op de dag waarop het de leeftijd van 
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tweeëntwintig jaar heeft bereikt of binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat de 
echtgenoot zijn vader niet is ». 
 

 De vordering tot betwisting van het vaderschapsvermoeden moet dus worden ingesteld 

door de man die het vaderschap van het kind opeist, binnen het jaar na de ontdekking van het 

feit dat hij de vader is. 

 

 B.9.   De in het geding zijnde bepaling stelt niet een absolute grond van 

niet-ontvankelijkheid in voor de vordering tot betwisting van een erkenning van vaderschap, 

maar stelt een termijn vast voor het instellen van een vordering tot betwisting van het 

vaderschap, wat wordt verantwoord door de zorg om de rechtszekerheid en een definitief 

karakter van de familiale relaties te waarborgen. 

 

 Artikel 330, § 1, van het Burgerlijk Wetboek voorziet ook in de mogelijkheid voor het 

kind om tussen de leeftijd van twaalf jaar en tweeëntwintig jaar of binnen een jaar na het 

ontdekken van het feit dat de persoon die het erkend heeft noch zijn vader, noch zijn moeder 

is, een dergelijke vordering in te stellen.  

 

 B.10.  Door te bepalen dat de vordering tot betwisting van een vaderlijke erkenning die is 

ingesteld door de persoon die de afstamming opeist, moet worden ingesteld binnen één jaar na 

de ontdekking van het feit dat hij de vader van het kind is, is artikel 330, § 1, vierde lid, van 

het Burgerlijk Wetboek niet onbestaanbaar met de artikelen 22 en 22bis van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 B.11.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 330, § 1, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek schendt niet de artikelen 22 en 

22bis van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor 

de rechten van de mens, in zoverre het bepaalt dat de vordering tot betwisting van een 

vaderlijke erkenning ingesteld door de persoon die de afstamming opeist, moet worden 

ingesteld binnen één jaar na de ontdekking van het feit dat hij de vader van het kind is.  

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 17 oktober 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5525 

 
 

Arrest nr. 140/2013 
van 17 oktober 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 100, eerste lid, 1°, van de wetten op de 

Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 17 juli 1991, en artikel 131, 

tweede lid, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de 

comptabiliteit van de federale Staat, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, 

P. Nihoul, F. Daoût en T. Giet, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder 

voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 22 november 2012 in zake de vennootschap naar Nederlands recht 
« Eurometaal N.V. » tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is 
ingekomen op 4 december 2012, heeft het Hof van Beroep te Gent de volgende prejudiciële 
vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 1, eerste lid, van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring 
van de schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de Provinciën, dat 
artikel 100, eerste lid 1° van de Wet op de Rijkscomptabiliteit gecoördineerd bij Koninklijk 
Besluit van 17 juli 1991 is geworden, en de overgangsregeling van de wet van 22 mei 2003, 
de artikelen 10, 11 en 16 van de Grondwet mede in het licht van artikel 6 EVRM en artikel 1, 
eerste Protocol bij het EVRM doordat het voor vorderingen tot schadevergoeding op grond 
van de buitencontractuele aansprakelijkheid van de overheid wegens de onrechtmatige daad 
van een orgaan of aangestelde van de overheid slechts voorziet in een verjaringstermijn van 
vijf jaar die een aanvang neemt op 1 januari van het begrotingsjaar waarin de schuldvordering 
is ontstaan, terwijl de verjaringstermijn voor buitencontractuele vorderingen van de Staat, ten 
tijde van de onrechtmatige daad, dertig jaar bedroeg (met dien verstande dat, na de 
inwerkingtreding van de verjaringswet van 10 juni 1998, in gevallen waar de Staat kennis had 
van de schade en de identiteit van de aansprakelijke, de Staat nog over een termijn van vijf 
jaar beschikte vanaf de inwerkingtreding van deze wet om haar vordering in te stellen) ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  de vennootschap naar Nederlands recht « Eurometaal N.V. », woonplaats kiezend te 
1930 Zaventem, Excelsiorlaan 13; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 18 september 2013 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. H. Vandenberghe, Mr. C. De Scheemaecker en Mr. P. De Scheemaecker, 
advocaten bij de balie te Brussel, voor « Eurometaal N.V. »; 
 
 .  Mr. L. Schellekens, tevens loco Mr. B. Kohl en Mr. D. D’Hooghe, advocaten bij de 
balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en T. Giet verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Het bodemgeschil betreft een vordering tot schadeloosstelling, ingesteld door « Eurometaal N.V. » op 
2 april 1999, tegen de Belgische Staat, wegens het onterecht sluiten van een onderhandse overeenkomst in 1985 
met de Amerikaanse firma « General Defense Corporation » voor het leveren van 114 400 obussen en 
113 500 ontstekers aan het Ministerie van Landsverdediging. 
 
 Bij tussenvonnis van 30 april 2001 werd de vordering van « Eurometaal N.V. » ontvankelijk verklaard, 
maar werd de verdere behandeling geschorst in afwachting van een definitieve uitspraak over de strafvordering. 
Bij eindvonnis van 18 maart 2005 oordeelde de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel dat de vordering van 
« Eurometaal N.V. » verjaard was. Tegen dat vonnis werd door « Eurometaal N.V. » en door de Belgische Staat, 
in zoverre de vordering van « Eurometaal N.V. » ontvankelijk was verklaard, hoger beroep aangetekend. 
 
 Bij een eerste arrest van 10 september 2008 heeft het Hof van Beroep te Brussel de hogere beroepen 
ontvankelijk verklaard. Bij een tweede arrest van 18 februari 2009 heeft het geoordeeld dat de vordering niet 
verjaard was en dat de foutieve handelingen van de ambtenaren van de Belgische Staat dienden te worden 
toegerekend aan de Belgische Staat, zodat die rechtstreeks aansprakelijk was op grond van artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek. Bij zijn eindarrest van 30 juni 2009 heeft het Hof van Beroep te Brussel beslist dat 
afdoende is aangetoond dat zonder de omkoping het contract aan « Eurometaal N.V. » zou zijn toegewezen en 
werd een schadevergoeding van 12 609 224 euro, met interest, aan « Eurometaal N.V. » toegekend. 
 
 Tegen de arresten van 18 februari 2009 en 30 juni 2009 werd door de Belgische Staat voorziening in 
cassatie ingediend. Het Hof van Cassatie heeft op 24 januari 2011 de arresten van 18 februari 2009 en 30 juni 
2009 vernietigd wegens de schending van het principe van de continuïteit van de zetel (artikel 779, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek), en heeft vervolgens de zaak doorverwezen naar het Hof van Beroep te Gent. 
 
 Het Hof van Beroep te Gent stelt de bovenvermelde prejudiciële vraag. De verwijzende rechter merkt 
aangaande de verjaring op dat op het ogenblik dat de schuldvordering van « Eurometaal N.V. », met toepassing 
van het huidige artikel 100, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit verjaard zou 
geweest zijn (periode 1 januari 1985 tot en met 31 december 1989), de gemeenrechtelijke termijn voor 
vorderingen tot schadevergoeding nog dertig jaar bedroeg. 
 
 De verwijzende rechter is van oordeel dat in voorliggend geval alle elementen die nodig waren om een 
aansprakelijkheidsvordering tegen de Belgische Staat te kunnen instellen, door « Eurometaal N.V. » gekend 
waren en dus « konden worden vastgesteld » binnen de verjaringstermijn van artikel 100, eerste lid, 1°, van de 
gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit. Derhalve is de verwijzende rechter van oordeel dat de 
vordering van « Eurometaal N.V. » verjaard is. « Eurometaal N.V. » verwijst echter naar het arrest van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 25 juni 2009, Zouboulidis t. Griekenland, waar het Hof heeft 
besloten dat de toepassing, door de Griekse rechtbanken, van een verjaringstermijn van twee jaar vanaf het 
ontstaan van het recht van schuldvordering van ambtenaren tegen de Griekse Staat, strijdig is met het door 
artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens gewaarborgd 
eigendomsrecht. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kwam tot die conclusie omdat de Griekse 
wetgeving voor de schuldvorderingen van de Griekse Staat voorziet in verjaringstermijnen die schommelen 
tussen vijf en twintig jaar, dus tweemaal tot tienmaal langer dan de termijn van twee jaar waarover de klager 
beschikte, en omdat de argumenten die door de Griekse Staat werden aangehaald niet in hun algemeenheid en op 
abstracte wijze konden volstaan om een verjaringstermijn van slechts twee jaar te verantwoorden. 
 
 Dienvolgens stelt de verwijzende rechter bovenvermelde prejudiciële vraag. 
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  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  De Ministerraad voert aan dat de prejudiciële vraag zo dient te worden begrepen dat het Hof dient te 
onderzoeken of artikel 100, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit en de 
overgangsregeling van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit 
van de federale Staat (te weten artikel 131), de artikelen 10, 11 en 16 van de Grondwet schenden, al dan niet in 
samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en artikel 1 van het 
Eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag, in zoverre zij van toepassing zijn op vorderingen tot 
schadevergoeding op grond van de buitencontractuele aansprakelijkheid en in zoverre, op het ogenblik van de 
vermeende onrechtmatige daad, de verjaringstermijn vijf jaar, dan wel dertig jaar bedroeg. De te vergelijken 
categorieën zijn, enerzijds, de buitencontractuele aansprakelijkheidsvorderingen vanwege particulieren (of een 
andere overheid) voor schade veroorzaakt door de Belgische Staat waarvoor een verjaringstermijn van vijf jaar 
geldt en, anderzijds, de buitencontractuele aansprakelijkheidsvorderingen vanwege de Belgische Staat voor 
schade veroorzaakt door particulieren (of een andere overheid) waarvoor een verjaringstermijn van dertig jaar 
gold (gewijzigd bij de wet van 10 juni 1998 - thans ook vijf jaar). De wet van 22 mei 2003 houdende organisatie 
van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat hervormt de verjaringsregeling voor vorderingen 
tegen de federale Staat grondig; evenwel bepaalt artikel 131, tweede lid, van de voormelde wet dat artikel 100, 
eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit van toepassing blijft op de schuldvorderingen 
op de federale Staat die ontstaan zijn vóór de inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003. 
 
 Vervolgens merkt de Ministerraad op dat, overeenkomstig artikel 100, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde 
wetten op de Rijkscomptabiliteit, schuldvorderingen, daarin begrepen de vorderingen tot schadevergoeding op 
grond van de buitencontractuele aansprakelijkheid lastens de Belgische Staat, die moeten worden overgelegd, 
onderworpen zijn aan een dubbele verjaringstermijn van vijf jaar, voor zover de overlegging effectief heeft 
plaatsgehad. Indien de schuldvordering niet wordt overgelegd, verjaart zij na verloop van vijf jaar, te rekenen 
vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar waarin de schuldvordering is ontstaan. Indien de schuldvordering 
wel wordt overgelegd, verjaart de schuldvordering na verloop van vijf jaar vanaf de eerste januari van het jaar 
waarin de schuldvordering tegen de Staat wordt overgelegd, voor zover zij niet binnen die termijn wordt 
geordonnanceerd. Die dubbele verjaringstermijn brengt met zich mee dat de schuldvordering uiterlijk verjaart na 
negen jaar vanaf de eerste januari van het kalenderjaar waarin zij opeisbaar is geworden. 
 
 A.1.2.  De Ministerraad is van oordeel dat het onderscheid tussen de te vergelijken categorieën van 
schuldvorderingen op een objectief criterium berust : de Staat dient het algemeen belang en de particulieren 
handelen rekening houdend met hun persoonlijk belang. 
 
 Vervolgens betoogt de Ministerraad dat het verschil redelijk verantwoord is en niet onevenredig met het 
beoogde doel. De door de Ministerraad geciteerde vaste rechtspraak van het Hof bevestigt dat standpunt (zie de 
arresten nrs. 32/96, 75/97, 5/99, 85/2001, 42/2002, 64/2002, 37/2003, 1/2004, 86/2004, 127/2004, 165/2004, 
170/2004, 153/2006, 90/2007, 17/2008 en 147/2012). Derhalve dient te worden besloten dat de bijzondere 
verjaringstermijn van vijf jaar voor buitencontractuele aansprakelijkheidsvorderingen lastens de Staat een 
maatregel inhoudt die niet onevenredig is met het door de wetgever nagestreefde doel, waardoor er geen sprake 
kan zijn van een schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
 
 A.1.3.  Wat betreft de mogelijke schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang 
gelezen met het recht op toegang tot de rechter en met het eigendomsrecht, merkt de Ministerraad op dat er geen 
schending is van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, omdat, gelet op het feit dat de 
verjaring van de buitencontractuele aansprakelijkheidsvordering lastens de Staat niet eerder begint te lopen dan 
wanneer de schuldvordering ontstaat, de in het geding zijnde normen de schadelijder niet in de onmogelijkheid 
stellen om binnen de vijfjarige termijn in rechte te ageren. 
 
 Wat de mogelijke schending van het eigendomsrecht betreft, voert de Ministerraad aan dat in de vijfjarige 
verjaringstermijn is voorzien bij artikel 100 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit, dat hij een 
doelstelling van algemeen nut nastreeft en dat hij niet disproportioneel is met de fundamentele rechten van de 
schadelijder, waardoor voldaan is aan de voorwaarden van artikel 1, tweede alinea, van het Eerste Aanvullend 
Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Bovendien heeft het Hof, in zijn arrest 
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nr. 1/2004, geoordeeld dat een van het gemeen recht afwijkende verjaringstermijn niet strijdig is met artikel 1 
van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, zodra is vastgesteld 
dat die verjaringstermijn niet strijdig is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
 
 Ook de verwijzing naar het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 25 juni 2009, 
Zouboulidis t. Griekenland, is, volgens de Ministerraad, niet relevant voor de te beantwoorden prejudiciële 
vraag. Allereerst besloot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens tot een schending van artikel 1 van het 
Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, op grond van de concrete 
gegevens eigen aan de zaak. Het Grondwettelijk Hof daarentegen dient zich te beperken tot het beantwoorden 
van de voorgelegde grondwettelijkheidsvraag op een algemene en abstracte wijze, los van de beslechting van het 
geschil voor de verwijzende rechter. Vervolgens laat het rechtszekerheidsbeginsel toe dat voor 
schuldvorderingen lastens de Staat een verjaringstermijn wordt toegepast die afwijkt van de gemeenrechtelijke 
verjaringstermijnen. In het arrest van 8 september 2011 (HvJ, C-89/10 en 96/10) heeft het Hof van Justitie van 
de Europese Unie geoordeeld dat artikel 100, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de 
Rijkscomptabiliteit met het Unierecht verenigbaar is. Volgens het Hof van Justitie wordt het 
effectiviteitsbeginsel niet geschonden wanneer een nationale verjaringstermijn voor de belastingadministratie 
voordeliger zou zijn dan de verjaringstermijn die voor particulieren geldt. Ten slotte meent de Ministerraad dat 
de zaak voor de verwijzende rechter en de zaak Zouboulidis niet vergelijkbaar zijn, omdat de zaak Zouboulidis 
zich afspeelt in de contractuele sfeer, terwijl de zaak voor de verwijzende rechter is gesitueerd in de 
buitencontractuele sfeer en omdat in de zaak Zouboulidis de ambtenaar slechts over een termijn van twee jaar 
beschikte, terwijl in de voorliggende zaak de particulier minstens over een termijn van vijf jaar beschikt. 
 
 A.2.1.  De eisende partij voor de verwijzende rechter, « Eurometaal N.V. », wijst erop dat de door het Hof 
uitgesproken arresten aangaande de grondwettigheid van artikel 100, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten 
op de Rijkscomptabiliteit dateren van vóór het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 
25 juni 2009, Zouboulidis t. Griekenland. Het arrest van 25 juni 2009 zet, volgens de eisende partij voor de 
verwijzende rechter, die rechtspraak op losse schroeven. De instelling, door artikel 100, van een betrekkelijk 
korte en van het gemeen recht afwijkende verjaringstermijn maakt een inmenging uit in het door artikel 1 van het 
Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens gewaarborgde 
eigendomsrecht. Uit het voormelde arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kan worden 
afgeleid dat het louter toebehoren aan de staatsstructuur niet volstaat om in alle omstandigheden de toepassing 
van de statelijke voorrechten te legitimeren; het voorrecht moet noodzakelijk zijn voor de goede werking van het 
openbaar ambt. Het loutere belang van de Schatkist kan niet worden gelijkgesteld met het openbaar of algemeen 
belang dat dan de aantasting van de rechten van het individu zou verantwoorden. De zorg om de schulden van de 
Staat onmiddellijk aan te zuiveren en te vermijden dat het budget van de overheid zou worden overbelast met 
onvoorziene uitgaven kan, volgens de eisende partij voor de verwijzende rechter, op zich geen rechtvaardiging 
uitmaken voor de belangrijke aantasting van haar eigendomsrecht. 
 
 A.2.2.  De eisende partij voor de verwijzende rechter betoogt dat de overheid, naar materieel recht, aan 
dezelfde regels is onderworpen als de privépersonen. Er zijn geen redenen voorhanden die zouden kunnen 
verantwoorden dat de specifieke hoedanigheid van een partij tot een specifieke verjaringstermijn aanleiding geeft 
wanneer de grondslag van de vordering dezelfde is en derhalve de voorwaarden waaronder de vordering wordt 
gesteld, aan gelijke eisen zijn onderworpen. 
 
 Daarenboven zijn de voorwaarden waaronder de specifieke vijfjarige verjaringstermijn ten voordele van de 
Belgische Staat wordt ingevuld, niet pertinent en niet evenredig in het licht van de specifieke aard van de 
buitencontractuele vordering. Dit wordt, volgens de eisende partij voor de verwijzende rechter, bewezen door het 
feit dat een aantal buitencontractuele vorderingen tegen andere overheden dan de Belgische Staat, de 
gemeenschappen en de gewesten, wel onder de gemeenrechtelijke regeling en niet onder artikel 100 vallen. 
Nochtans zouden ook die overheden de schatkistredenen kunnen aanvoeren. Daarenboven is het aangevoerde 
procedurele schema van overlegging en ordonnancering in wezen niet aangepast aan een 
aansprakelijkheidsvordering. De overlegging van een aansprakelijkheidsaanspraak dient gegevens te bevatten die 
een volledige kennis van het dossier impliceren. Het getuigt van een elementaire zorgvuldigheid en respect voor 
de rechten van de benadeelde dat bij het bestaan van een strafonderzoek over corruptie de eventuele benadeelde 
de uitslag van dat strafonderzoek afwacht, zeker wanneer de overheid zelf de fraude uitdrukkelijk in een 
rechtsgeding ontkent. Daarenboven moet de benadeelde ook het vermoeden van onschuld in acht nemen. 
 
 A.2.3.  Volgens de eisende partij voor de verwijzende rechter maakt artikel 100 van de gecoördineerde 
wetten op de Rijkscomptabiliteit rechtstreeks inbreuk op artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van 
de mens. Het recht op toegang tot de rechter omvat onder meer het recht om effectief schadevergoeding te eisen 
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voor misdrijven begaan door personeelsleden van de overheid. De toepassing van een uiterst korte en van het 
gemeen recht afwijkende verjaringstermijn maakt een procedurebeletsel uit dat een burger kan verhinderen 
toegang te hebben tot een rechtbank teneinde een schuldvordering waarvan hij houder is ten opzichte van een 
overheid te laten gelden; dat procedurebeletsel bestond, op het ogenblik van de feiten, niet voor een 
buitencontractuele aansprakelijkheidsvordering van de Staat. 
 
 De eisende partij voor de verwijzende rechter merkt tevens op dat artikel 113 van de wet van 22 mei 2003 
de verjaringsregels van het gemeen recht van toepassing verklaart op de diensten van de federale overheid. Maar 
artikel 131 bepaalt echter dat artikel 100 van toepassing dient te blijven op de feiten die dateren van vóór de 
nieuwe wet. Derhalve dient de algemene regeling, zoals uitgewerkt door de wet van 10 juni 1998, te worden 
toegepast, aangezien er in deze zaak geen definitieve gerechtelijke beslissing voorligt waarin uitspraak wordt 
gedaan over de verjaring, waardoor de nieuwe verjaringsregels van 1998 moeten worden toegepast, en dus het 
gemeen recht. 
 
 A.2.4.  Aangaande het algemeen rechtsbeginsel « fraus omnia corrumpit », voert de eisende partij voor de 
verwijzende rechter aan dat het strijdig is met dat rechtsbeginsel om frauduleuze besluitvorming rechtsgevolgen 
te laten hebben door zich op de verjaring te beroepen, vooraleer de pertinente en omstandige kennisname van de 
corruptie of het schadebedrag door de benadeelde mogelijk was in een strafprocedure. Het is duidelijk de 
bedoeling geweest van de wetgever bij het invoeren van de wet van 10 juni 1998 om de gemeenrechtelijke 
verkorte verjaringstermijn pas te laten ingaan op het ogenblik dat de houder van het vorderingsrecht effectief en 
concreet over alle elementen beschikt voor het instellen van zijn vordering. 
 
 De eisende partij voor de verwijzende rechter meent nog dat, door aan de benadeelde het recht te weigeren 
nieuwe pertinente feiten aan te voeren om de daarop steunende aansprakelijkheidsvordering te staven die uit het 
betrokken strafdossier voortvloeit, door enerzijds de strafzaak te laten verjaren en anderzijds de exceptie van 
verjaring aan te voeren tegen de aansprakelijkheidsvordering, de Belgische Staat artikel 6 van het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens en artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens schendt. Aan de benadeelde wordt een onredelijke, exorbitante en discriminerende 
last opgelegd die het in het Europees Verdrag voor de rechten van de mens beoogde evenwicht tussen private en 
publieke belangen en rechten schendt en waarbij een procespartij een onredelijke drempel wordt opgelegd om 
zijn burgerlijke betwisting omtrent zijn eigendomsrecht aan het oordeel van een onafhankelijke en onpartijdige 
rechter te onderwerpen. 
 
 A.3.1.  Aangaande de opmerkingen van de eisende partij voor de verwijzende rechter betreffende het 
startpunt van de gemeenrechtelijke verjaringstermijn, merkt de Ministerraad op dat die overwegingen niet 
relevant zijn voor de beoordeling van de prejudiciële vraag. Bovendien houdt de Ministerraad staande dat de 
uiteenzetting van « Eurometaal N.V. » enigszins dubbelzinnig is, onder andere wat betreft de kennisvereiste van 
de schade en de identiteit van de aansprakelijke persoon. De objectieve of normatieve beoordeling leidt naar een 
referentietype van de normaal zorgvuldige persoon; wanneer een normaal zorgvuldige benadeelde, geplaatst in 
dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze op de hoogte was geweest van de basiselementen van de 
aansprakelijkheid, kan een optreden van de benadeelde worden verwacht. Dit wordt eveneens bevestigd in het 
tussenarrest van 22 november 2012 van het Hof van Beroep te Gent. 
 
 Uit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof vloeit voort dat, mits de schade en de identiteit van de 
aansprakelijke kunnen worden vastgesteld binnen de verjaringstermijn zoals daarin is voorzien in artikel 100, 
eerste lid, 1°, die verjaringstermijn, die een aanvang neemt op 1 januari van het begrotingsjaar waarin de 
schuldvordering is ontstaan, moet worden toegepast. Uit die rechtspraak kan in geen geval worden afgeleid dat 
de aanvangsdatum van de verjaringstermijn van artikel 100, eerste lid, 1°, op dezelfde manier moet worden 
beoordeeld als in artikel 2262bis, § 1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek en dat de verjaring van de 
vordering tegen de overheid dus pas een aanvang zou nemen op het ogenblik dat de benadeelde kennis heeft van 
de schade en van de identiteit van de aansprakelijke. 
 
 A.3.2.  De Ministerraad meent dat « Eurometaal N.V. » ten onrechte bepleit dat zou moeten worden 
afgestapt van de vaste rechtspraak van het Grondwettelijk Hof door een verwijzing naar de wet van 10 februari 
2003 en naar het arrest nr. 25/95. Daardoor miskent « Eurometaal N.V. » de draagwijdte van de prejudiciële 
vraag; er wordt het Hof immers niet gevraagd om de beoordeling te maken in het licht van de wet van 
10 februari 2003 en evenmin in het licht van het arrest nr. 25/95. Maar dan nog hebben die twee verwijzingen 
niet tot gevolg dat de vaste rechtspraak van het Hof zou moeten worden aangepast; de overheid en de 
privépersonen moeten, op het vlak van het toepasselijke verjaringsstelsel, niet aan dezelfde regels worden 
onderworpen. 
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 Ook de vaststelling dat een aantal buitencontractuele vorderingen tegen andere overheden dan de Belgische 
Staat, de gemeenschappen en de gewesten, wel vallen onder de gemeenrechtelijke regeling en niet onder 
artikel 100, heeft niet tot gevolg dat artikel 100 ongrondwettig zou zijn. De arresten nrs. 1/2004 en 147/2012 
bevestigen dat standpunt. 
 
 A.3.3.  Aangaande de toetsing aan artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en 
artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, voert de 
Ministerraad aan dat, niettegenstaande het Grondwettelijk Hof artikel 100 nog niet heeft getoetst aan die 
artikelen, het artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek wel aan die artikelen heeft getoetst, waarbij het Hof heeft 
geoordeeld dat een van het gemeen recht afwijkende verjaringstermijn niet strijdig is met de bovenvermelde 
artikelen van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. De benadering van het Hof kan, volgens de 
Ministerraad, mutatis mutandis worden toegepast op voorliggende zaak. 
 
 Ook de verwijzing naar het arrest Zouboulidis van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kan niet 
tot een ander besluit leiden. Volgens de Ministerraad kan uit het arrest Zouboulidis niet worden afgeleid dat de 
doelstellingen van de wetgever bij het invoeren van artikel 100 van de gecoördineerde wetten op de 
Rijkscomptabiliteit zonder meer achterhaald zouden zijn en het verjaringsstelsel van artikel 100 niet meer 
zouden kunnen verantwoorden. Integendeel, de Ministerraad is van oordeel dat de doelstellingen van de 
wetgever nog steeds pertinent zijn. Het toepassen van het gemeenrechtelijke verjaringsstelsel, zoals het door 
« Eurometaal N.V. » wordt gevraagd, zou tot gevolg hebben dat door de rechter ten gronde zou worden 
geoordeeld dat de vordering tot schadevergoeding tijdig zou zijn ingesteld, terwijl « Eurometaal N.V. » veertien 
jaar heeft gewacht om de vordering in te stellen. Het aanvaarden van een dergelijke termijn van veertien jaar zou 
niet alleen in strijd zijn met de doelstellingen van artikel 100, maar ook met de doelstellingen van het « nieuwe » 
artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek; de wetgever achtte een verjaringstermijn van dertig jaar immers 
archaïsch en achterhaald. De wetgever heeft geoordeeld dat een verjaringstermijn van vijf jaar als de meest 
redelijke moet worden aangezien en dit niet alleen voor vorderingen inzake buitencontractuele aansprakelijkheid 
lastens de Belgische Staat, maar ook voor vorderingen inzake buitencontractuele aansprakelijkheid vanwege de 
Belgische Staat. 
 
 De beoordeling van de prejudiciële vraag dient, volgens de Ministerraad, te gebeuren met inachtneming van 
het doel van de wetgever bij de verjaringswet van 10 juni 1998; dit volgt uit de bewoordingen van de 
prejudiciële vraag zelf. 
 
 A.3.4.  De opmerking van « Eurometaal N.V. » aangaande het procedurele schema van overlegging en 
ordonnancering dat niet zou zijn aangepast aan een aansprakelijkheidsvordering, is, volgens de Ministerraad, 
strijdig met het gezag van gewijsde van het tussenarrest van het Hof van Beroep te Gent van 22 november 2012. 
In het tussenarrest wordt door het Hof van Beroep uitdrukkelijk gesteld dat de « uitvoerige overwegingen van 
Eurometaal in verband met de onaangepastheid van de verjaringsregeling neergelegd in artikel 100 […] niet 
[kunnen] worden bijgetreden ». Alle elementen die nodig waren om een aansprakelijkheidsvordering tegen de 
Belgische Staat te kunnen instellen waren door « Eurometaal N.V. » gekend en « konden [dus] worden 
vastgesteld » binnen de verjaringstermijn van artikel 100, eerste lid. 
 
 A.3.5.  Uit de verwijzing van de eisende partij voor de verwijzende rechter naar de overgangsbepaling van 
de wet van 22 mei 2003, zoals vastgelegd in artikel 131 ervan, en de geleidelijke opheffing van het 
verjaringsstelsel van artikel 100 door de wet van 22 mei 2003, kan, volgens de Ministerraad, niet worden 
afgeleid dat een dertigjarige verjaringstermijn redelijk verantwoord zou zijn. In het geval van opheffing van het 
verjaringsstelsel van artikel 100, zou de gemeenrechtelijke verjaring toepassing vinden en die is, sinds de 
inwerkingtreding van de verjaringswet van 10 juni 1998, ook vijf jaar. 
 
 A.3.6.  De Ministerraad stelt vast dat de beoordeling van het beginsel « fraus omnia corrumpit » niet het 
voorwerp uitmaakt van de prejudiciële vraag. Bovendien kan dat beginsel niet worden aangevoerd om aan de 
verjaringstermijnen te ontsnappen. Allereerst is het beginsel in de context van de vijfjarige verjaringstermijn 
overbodig; zolang er geen kennis is van de schade en/of identiteit van de dader begint de vijfjarige 
verjaringstermijn niet te lopen. Vervolgens merkt de Ministerraad op dat ook in het kader van de twintigjarige 
verjaringstermijn in geen uitzondering werd voorzien voor bedrog. 
 
 A.3.7.  Aangaande de vermeende schending van de redelijke termijn, merkt de Ministerraad op dat dat 
beginsel niet het voorwerp uitmaakt van de prejudiciële vraag. Bovendien gaat de eisende partij voor de 
verwijzende rechter uit van de verkeerde veronderstelling dat zij pas in het kader van strafprocedure kennis zou 
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hebben gekregen van de elementen die haar zouden hebben toegelaten een aansprakelijkheidsvordering in te 
stellen. Die stelling wordt evenwel uitdrukkelijk verworpen in het tussenarrest van het Hof van Beroep van 
22 november 2012. 
 
 A.4.1.  De eisende partij voor de verwijzende rechter merkt nogmaals op dat wanneer de Staat een fout 
begaat die van dien aard is dat hij buitencontractueel aansprakelijk is, hij als iedere andere persoon handelt 
zonder dat zijn prerogatieven van openbare macht meespelen. Het privé- of openbaar karakter van de persoon die 
een buitencontractuele fout begaat, heeft geen invloed op het toepasselijke aansprakelijkheidsstelsel en kan dus 
ook geen verschil in behandeling verantwoorden. 
 
 Het criterium van onderscheid, zoals opgeworpen door de Ministerraad, is, volgens de eisende partij voor 
de verwijzende rechter, niet objectief. Immers, het is vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie dat er geen 
fundamentele verschillen bestaan tussen de voorwaarden waaronder privépersonen en die waaronder overheden 
buitencontractueel aansprakelijk zijn. De Staat is, net zoals zijn burgers, onderworpen aan de rechtsregels, 
inzonderheid die welke betrekking hebben op de vergoeding van de schade ten gevolge van fouten waardoor de 
subjectieve rechten of de gewettigde belangen van personen worden aangetast. Het Hof van Cassatie sluit 
derhalve, bij toepassing van de buitencontractuele aansprakelijkheid, uitdrukkelijk het criterium uit van de 
hoedanigheid van de gedingvoerende partij of de aard van de handeling waardoor een recht wordt miskend. 
 
 A.4.2.  Aangaande de mogelijke schending van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens, merkt de eisende partij voor de verwijzende rechter op dat die grief niet moet worden geïnterpreteerd als 
zou artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens zich verzetten tegen de instelling van ieder 
verjaringsstelsel; de grief heeft betrekking op het feit dat het verjaringsstelsel zeer ruim afwijkt van het gemeen 
recht wanneer het betrekking heeft op de tegen de Staat te laten gelden schuldvorderingen. 
 
 De uiteenzetting van de Ministerraad over de keuzes van de wetgever in de wet van 10 juni 1998 omtrent 
de gemeenrechtelijke termijn van vijf jaar bij buitencontractuele aansprakelijkheid is niet relevant omdat, 
enerzijds, de wet van 10 juni 1998 een dubbele verjaringstermijn invoert van vijf jaar en twintig jaar en, 
anderzijds, omdat de keuze voor een termijn van vijf jaar in 1998 samenvalt met een veel genuanceerdere 
beoordeling van de vertrekdatum van de verjaringstermijn. 
 
 A.4.3.  De eisende partij voor de verwijzende rechter meent dat om te antwoorden op de prejudiciële vraag, 
het Hof een tegen een particulier ingestelde burgerlijke rechtsvordering die haar grondslag vindt in een 
strafmisdrijf, dient te vergelijken met een tegen de Staat ingestelde burgerlijke rechtsvordering die haar 
grondslag vindt in een strafmisdrijf. De eerste vordering is niet verjaard omdat de gemeenrechtelijke 
verjaringstermijn van dertig jaar geldt, maar de tweede vordering, met toepassing van artikel 100 van de 
gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit, is wel verjaard. Dat verschil in behandeling schendt de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, gelezen in samenhang met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens en met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag. Dit is des te meer het 
geval wanneer het strafrechtelijke onderzoek, dat valt onder de verantwoordelijkheid van de Staat, meer dan 
dertien jaar duurde, met dien verstande dat de benadeelde tijdens het strafonderzoek niet beschikte over een 
toegang tot het administratief dossier dat hem zou hebben toegelaten het instellen van een rechtsvordering tot 
burgerlijke aansprakelijkheid te overwegen. Door een zodanig lang strafonderzoek te voeren, dat de 
verjaringstermijn ruimschoots overschreed, zonder de slachtoffers van het misdrijf toegang te geven tot het 
dossier dat hun toeliet de verdediging van hun belangen te overwegen, belette de Belgische Staat hun toegang te 
hebben tot een rechter, waardoor de Staat zich schuldig maakte aan een rechtsweigering. 
 
 A.4.4.  De verwijzing van de Ministerraad naar de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie is, volgens de eisende partij voor de verwijzende rechter, niet relevant, omdat het arrest verjaringstermijnen 
betreft in het kader van belastingheffingen en sociale rechten. 
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- B - 

 

 B.1.1.  Artikel 100, eerste lid, 1°, van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd 

bij koninklijk besluit van 17 juli 1991, bepaalt : 

 

 « Verjaard en voorgoed ten voordele van de Staat vervallen zijn, onverminderd de 
vervallenverklaringen ten gevolge van andere wettelijke, reglementaire of ter zake 
overeengekomen bepalingen : 
 
 1°  de schuldvorderingen, waarvan de op wettelijke of reglementaire wijze bepaalde 
overlegging niet geschied is binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de eerste januari 
van het begrotingsjaar in de loop waarvan zij zijn ontstaan; ». 
 

 B.1.2.  Krachtens artikel 127 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de 

begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, worden « de bij koninklijk besluit 

van 17 juli 1991 samengeordende wetten op de rijkscomptabiliteit […] opgeheven voor de in 

artikel 2 bedoelde diensten ». De wet van 22 mei 2003 is in werking getreden op 1 januari 

2012, behalve voor de in artikel 2, 2° tot 4°, bedoelde diensten, waarvoor zij in werking treedt 

op 1 januari 2014 (artikel 133, eerste lid). In afwijking van het eerste lid van artikel 133 is 

titel V, waarvan hoofdstuk I (« De verjaring van schuldvorderingen ») deel uitmaakt, ook in 

werking getreden op 1 januari 2012 voor de diensten bedoeld in dat lid (artikel 133, derde 

lid). 

 

 Ingevolge artikel 131, tweede lid, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van 

de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, blijft artikel 100, eerste lid, van de 

gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit van toepassing op « de schuldvorderingen op 

de federale Staat die ontstaan zijn vóór de inwerkingtreding van deze wet ». 

 

 B.2.  Vóór de inwerkingtreding van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige 

bepalingen betreffende de verjaring bedroeg de gemeenrechtelijke verjaringstermijn dertig 

jaar. Het nieuwe artikel 2262bis, § 1, van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd door de 

voormelde wet, bepaalt dat de persoonlijke rechtsvorderingen verjaren door verloop van tien 

jaar, met uitzondering van de rechtsvorderingen tot vergoeding van schade op grond van 

buitencontractuele aansprakelijkheid, die verjaren door verloop van vijf jaar vanaf de dag 

volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade of van de 

verzwaring ervan en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon, waarbij die 
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vorderingen in ieder geval verjaren door verloop van twintig jaar vanaf de dag volgend op die 

waarop het feit waardoor de schade is veroorzaakt, zich heeft voorgedaan. Wanneer de 

rechtsvordering vóór de inwerkingtreding van de wet van 10 juni 1998 is ontstaan, bepaalt 

artikel 10 van die wet bij wijze van overgangsmaatregel dat de nieuwe verjaringstermijnen 

waarin zij voorziet, pas lopen vanaf haar inwerkingtreding. 

 

 B.3.  Het Hof wordt ondervraagd over de bestaanbaarheid van artikel 100, eerste lid, 1°, 

van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit, dat krachtens artikel 131, tweede lid, 

van de voormelde wet van 22 mei 2003 van toepassing blijft op het voor de verwijzende 

rechter gebrachte geschil, met de artikelen 10, 11 en 16 van de Grondwet, in samenhang 

gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 1 

van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag, doordat die bepaling voorziet in een 

vijfjarige verjaringstermijn voor schuldvorderingen ten laste van de Staat, op grond van de 

buitencontractuele aansprakelijkheid van de overheid wegens een onrechtmatige daad van een 

orgaan of aangestelde van de overheid, te rekenen vanaf de eerste januari van het 

begrotingsjaar in de loop waarvan zij zijn ontstaan, terwijl de schuldvorderingen van de Staat 

tot vergoeding van schade op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid, ten tijde van de 

onrechtmatige daad, verjaarden door verloop van dertig jaar, net als de gemeenrechtelijke 

schuldvorderingen tot schadeloosstelling, « (met dien verstande dat, na de inwerkingtreding 

van de verjaringswet van 10 juni 1998, in gevallen waar de Staat kennis had van de schade en 

de identiteit van de aansprakelijke, de Staat nog over een termijn van vijf jaar beschikte vanaf 

de inwerkingtreding van deze wet om haar vordering in te stellen) ». 

 

 B.4.  Hoewel, krachtens de overgangsbepaling vervat in artikel 10 van de wet van 10 juni 

1998, de nieuwe verjaringstermijnen beginnen te lopen vanaf de inwerkingtreding van de 

voormelde wet van 10 juni 1998, voorziet diezelfde bepaling evenwel erin dat « de totale duur 

van de verjaringstermijn […] niet meer dan dertig jaar [mag] bedragen ». 

 

 B.5.1.  De feiten die aan de oorsprong liggen van het geschil dat voor de verwijzende 

rechter hangende is, betreffen het onterecht sluiten van een overeenkomst door de Belgische 

Staat in de loop van het jaar 1985. De oorspronkelijke eiseres heeft, nadat de actieve 

omkoping van een ambtenaar in 1998 bij vonnis is vastgesteld, in 1999 een vordering tot 

schadeloosstelling ten laste van de Belgische Staat ingesteld voor de vergoeding van een 

wegens het sluiten van die overeenkomst met een concurrent geleden nadeel. 
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 De verwijzende rechter heeft beslist dat « alle elementen die nodig waren om een 

aansprakelijkheidsvordering tegen de Belgische Staat te kunnen instellen, door [de 

oorspronkelijke eiseres] gekend waren en dus ‘ konden worden vastgesteld ’ binnen de 

verjaringstermijn van artikel 100, eerste lid 1° van de Gecoördineerde Wetten op de 

Rijkscomptabiliteit, termijn die een aanvang nam op 01.01.1985 (één januari van het 

begrotingsjaar waarin de vordering ontstond) en eindigde op 31.12.1989 ». 

 

 B.5.2.  Het Hof beperkt zijn onderzoek tot het geval waarin de onrechtmatige daad van 

het orgaan of de aangestelde meer dan vijf jaar na de eerste januari van het begrotingsjaar in 

de loop waarvan de schuldvordering is ontstaan, bij een definitieve rechterlijke uitspraak is 

vastgesteld. 

 

 B.6.1.  De in het geding zijnde bepaling regelt de verjaring van de schuldvorderingen ten 

laste van de Staat door, enerzijds, te voorzien in een vijfjarige verjaringstermijn en, 

anderzijds, door die termijn te doen lopen vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar 

waarin de schuldvordering is ontstaan. 

 

 B.6.2.  Een verjaringsregel vormt geen onteigening in de zin van artikel 16 van de 

Grondwet, zodat die bepaling te dezen niet van toepassing is. 

 

 B.7.1.  Door de schuldvorderingen tot vergoeding van schade op grond van 

buitencontractuele aansprakelijkheid aan een verschillende verjaring te onderwerpen 

naargelang zij tegen de Staat dan wel tegen particulieren zijn gericht, heeft de wetgever zich 

op een objectief criterium gebaseerd : de Staat dient het algemeen belang; de particulieren 

handelen rekening houdend met hun persoonlijk belang. 

 

 B.7.2.  Het verschil in behandeling, naargelang de houder van die schuldvorderingen een 

particulier of de Staat is, is in dat opzicht slechts het gevolg van de keuze van de wetgever om 

niet af te wijken van de gemeenrechtelijke regels wat de verjaring betreft van de 

schuldvorderingen waarvan de Staat houder zou zijn ten laste van particulieren; de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet impliceren immers niet dat de wetgever ten aanzien van 

de schuldvorderingen van de overheid moet afwijken van de gemeenrechtelijke 

verjaringsregels. 
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 Er dient dus te worden onderzocht of, door slechts ten aanzien van de schulden van de 

Staat af te wijken van de gemeenrechtelijke verjaringsregels, de wetgever geen 

onverantwoord verschil in behandeling heeft ingesteld ten opzichte van de gemeenrechtelijke 

schuldvorderingen tot vergoeding van schade op grond van buitencontractuele 

aansprakelijkheid, waaronder de schuldvorderingen van de Staat. 

 

 B.8.1.  Zoals het Hof bij zijn arresten nrs. 32/96, 75/97, 5/99, 85/2001, 42/2002, 64/2002, 

37/2003, 1/2004, 86/2004, 127/2004, 165/2004, 170/2004, 153/2006, 90/2007, 122/2007, 

124/2007, 17/2008, 97/2008, 97/2009 en 147/2012 heeft geoordeeld, heeft de wetgever, door 

de vorderingen gericht tegen de Staat aan de vijfjarige verjaring te onderwerpen, een 

maatregel genomen die in verband staat met het nagestreefde doel dat erin bestaat de 

rekeningen van de Staat binnen een redelijke termijn af te sluiten. Er werd immers geoordeeld 

dat een dergelijke maatregel noodzakelijk was omdat de Staat op een bepaald ogenblik zijn 

rekeningen moet kunnen afsluiten : het is een verjaring van openbare orde, die noodzakelijk is 

in het licht van een goede comptabiliteit (Pasin., 1846, p. 287). 

 

 Tijdens de parlementaire voorbereiding van de wet van 6 februari 1970 werd 

herbevestigd dat « de Staat, die jaarlijks meer dan 150 miljard uitgeeft en met het 

bestuursapparaat werkt dat log, ingewikkeld, en dan nog overstelpt is met documenten en 

archiefstukken, […] wel een debiteur van gans bijzondere aard » is en dat « het wegens 

orderedenen geboden [is] zo spoedig mogelijk een einde te maken aan eisen die hun 

oorsprong vinden in achterstallige zaken » (Parl. St., Kamer, 1964-1965, nr. 971/1, p. 2; Parl. 

St., Senaat, 1966-1967, nr. 126, p. 4). 

 

 B.8.2.  Het verschil in behandeling, wat de duur van de verjaring betreft, tussen de 

schuldvorderingen tot vergoeding van schade op grond van buitencontractuele 

aansprakelijkheid die tegen de Staat zijn gericht, en de gemeenrechtelijke schuldvorderingen 

tot vergoeding op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid, waaronder die waarvan de 

Staat houder zou zijn ten opzichte van particulieren, is dus bestaanbaar met de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet. 
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 B.9.1.  De omstandigheid dat de verjaringstermijn van de schuldvorderingen tegen de 

Staat reeds een aanvang neemt op de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop waarvan 

zij zijn ontstaan - en bijgevolg daadwerkelijk bijna steeds voordat de vordering is 

ontstaan - vloeit voort uit het specifieke criterium dat wordt gehanteerd om de 

verjaringstermijn te berekenen. De keuze van dat criterium wordt verantwoord door de 

eigenheid van de Staat als schuldenaar van die vorderingen. Doordat die berekeningswijze een 

concrete verjaringstermijn oplevert van ten minste vier jaar na het ontstaan van de 

schuldvordering, dat wil zeggen vanaf het ogenblik dat alle constitutieve elementen aanwezig 

zijn, namelijk een fout, een schade en het oorzakelijke verband tussen beide, heeft de 

maatregel, rekening houdend met de doelstelling ervan, in beginsel geen onevenredige 

gevolgen. 

 

 B.9.2.  Bij zijn arrest nr. 32/96 van 15 mei 1996 heeft het Hof echter geoordeeld dat de in 

artikel 100, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit bepaalde 

verjaringstermijn onevenredige gevolgen heeft voor personen die in de onmogelijkheid 

verkeren om binnen de wettelijke termijn in rechte te treden omdat de schade die zij hebben 

geleden pas na het verstrijken van die termijn tot uiting is gekomen. 

 

 Om dezelfde redenen heeft het Hof bij zijn arresten nrs. 153/2006 en 90/2007 vastgesteld 

dat de in het geding zijnde bepaling eveneens discriminerend is in zoverre zij voorziet in een 

vijfjarige verjaringstermijn voor vorderingen tot schadevergoeding op grond van de 

buitencontractuele aansprakelijkheid van de overheid, wanneer de schade of de identiteit van 

de aansprakelijke pas na die termijn kunnen worden vastgesteld. 

 

 B.10.1.  De thans voorliggende prejudiciële vraag doet ervan blijken dat de verwijzende 

rechter de in het geding zijnde bepaling interpreteert in die zin dat de erin geregelde 

verjaringstermijn begint te lopen op de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop 

waarvan de schuldvordering tot schadevergoeding wegens de omkoping van een ambtenaar, 

bij vonnis vastgesteld na het verstrijken van die termijn, is ontstaan. 

 

 B.10.2.  Het komt de verwijzende rechter toe te bepalen of de schade is ontstaan al dan 

niet vóór het verstrijken van de in de in het geding zijnde bepaling bedoelde verjaringstermijn 

en of de schade en de identiteit van de aansprakelijke al dan niet onmiddellijk konden worden 

vastgesteld door de persoon die de aansprakelijkheidsvordering heeft ingesteld. 
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 Het komt hem eveneens toe te bepalen of, rekening houdend met de gegevens van het 

dossier, de schade en de identiteit van de aansprakelijke redelijkerwijs door de persoon die de 

aansprakelijkheidsvordering heeft ingesteld konden worden vastgesteld vooraleer het misdrijf 

bij een definitieve rechterlijke beslissing kon worden vastgesteld. 

 

 B.10.3.  Het is immers pas vanaf het ogenblik dat de schade en de identiteit van de 

aansprakelijke konden worden vastgesteld door de persoon die de 

aansprakelijkheidsvordering heeft ingesteld, dat de vijfjarige verjaringstermijn zoals hij is 

vastgelegd in de in het geding zijnde bepaling, kan beginnen te lopen. Elke andere 

interpretatie zou onevenredige gevolgen voor de houder van schuldvorderingen ten laste van 

de Staat met zich meebrengen. 

 

 B.10.4.  De verplichting die de persoon die de aansprakelijkheidsvordering heeft 

ingesteld in dat geval zou hebben om de verjaring te stuiten door middel van, met name, een 

burgerlijke rechtsvordering tot bewaring, kan, rekening houdend met de in B.8.1 in 

herinnering gebrachte doelstelling, niet als onevenredig worden beschouwd. 

 

 B.11.  Rekening houdend met wat is vermeld in B.10.3, dient de prejudiciële vraag 

ontkennend te worden beantwoord. 

 

 B.12.1.  Het in aanmerking nemen van artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, alsook van de verwijzing naar het arrest 

Zouboulidis t. Griekenland van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 25 juni 

2009 leidt niet tot een ander besluit. 

 

 B.12.2.  In de veronderstelling dat de houders van schuldvorderingen ten laste van de 

Staat kunnen worden geraakt in hun recht op het ongestoord genot van hun eigendom, in de 

zin van artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens, zou dat in overeenstemming zijn met de tweede alinea van dat artikel. Doordat 

de wetgever zich, om de hiervoor uiteengezette redenen, op die bepaling baseert, vermocht hij 

te oordelen dat een verkorte verjaringstermijn in overeenstemming was met het algemeen 

belang en noodzakelijk was om het afsluiten van de rekeningen van de Staat te verzekeren. 
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 Ten aanzien van het aanvangspunt van die termijn volgt uit het voorgaande dat hij pas 

een aanvang kan nemen vanaf de eerste januari van het jaar in de loop waarvan de schade en 

de identiteit van de aansprakelijke konden worden vastgesteld. De in het geding zijnde 

maatregel kan dus geen onevenredige gevolgen met zich meebrengen ten aanzien van het 

recht op het ongestoord genot van de eigendom van de houders van schuldvorderingen ten 

laste van de Staat. 

 

 B.12.3.  In het voormelde arrest Zouboulidis heeft het Europees Hof voor de Rechten van 

de Mens, teneinde te besluiten tot de schending van artikel 1 van het voormelde Protocol, met 

name opgemerkt dat de termijnen waarin de in het geding zijnde Staat zijn schuldvorderingen 

kon doen gelden respectievelijk meer dan tweemaal en tienmaal langer waren dan die waarin 

is voorzien om een schuldvordering tegen die Staat te doen gelden, dat de in het geding zijnde 

Staat te dezen had gehandeld zoals elke andere private werkgever en dat hij geen concrete en 

bijkomende elementen had bezorgd in verband met de weerslag die een beslissing die gunstig 

is voor de aanspraken van personen die zich in dezelfde situatie bevinden als de verzoeker, 

zou hebben op het financiële evenwicht van de Staat, terwijl nochtans het verschil tussen de 

verjaringstermijnen betreffende de Staat en de verzoeker te dezen aanzienlijk was. 

 

 De lering van dat arrest kan dus niet worden toegepast op de feiten die aan de thans 

voorliggende zaak ten oorsprong liggen. In een later arrest komt het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens overigens, met betrekking tot een andere feitelijke maar dezelfde 

wettelijke context, tot de slotsom dat artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens niet is geschonden, in samenhang gelezen met 

artikel 14 van het voormelde Verdrag (EHRM, 3 oktober 2013, Giavi t. Griekenland). 

 

 B.13.  De inaanmerkingneming van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens leidt evenmin tot een andere conclusie. De verjaringsregel vervat in de in het 

geding zijnde bepaling kan immers niet worden geacht afbreuk te doen aan het recht op een 

eerlijk proces of het recht van toegang tot de rechter te beperken; een dergelijke regel 

belemmert geenszins de mogelijkheid voor de houders van schuldvorderingen ten laste van de 

Staat om een vordering tot schadevergoeding in te stellen. Het feit dat het recht dat zij in hun 

vordering opeisen, kan zijn verjaard door het verstrijken van een bepaalde termijn, wordt 

verantwoord door de zorg om rechtszekerheid die met elke verjaringsregel wordt nagestreefd; 
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het komt trouwens aan het rechtscollege waartoe men zich wendt toe zich uit te spreken over 

de eventuele verjaring van het opgeëiste recht. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Rekening houdend met hetgeen is vermeld in B.10.3, schendt artikel 100, eerste lid, 1°, 

van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 17 juli 1991, 

niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 6 

van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 1 van het Eerste 

Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van mens, in zoverre het 

voorziet in een vijfjarige verjaringstermijn voor schuldvorderingen tot schadevergoeding op 

grond van de buitencontractuele aansprakelijkheid van de federale Staat wegens een misdrijf 

veroorzaakt door een van zijn organen of aangestelden, te rekenen vanaf de eerste januari van 

het begrotingsjaar in de loop waarvan de vordering is ontstaan. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 17 oktober 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 5487 en 5497 

 
 

Arrest nr. 141/2013 
van 30 oktober 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 167, 168 en 169 van de 

programmawet (I) van 29 maart 2012 (strijd tegen de fiscale fraude), ingesteld door Bart 

Van Nieuwenhuyse en anderen en door de vzw « Liga van belastingplichtigen ». 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, 

P. Nihoul, F. Daoût en T. Giet, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder 

voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de beroepen en rechtspleging 
 
 a.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 september 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 1 oktober 2012, is beroep tot vernietiging 
ingesteld van de artikelen 167, 168 en 169 van de programmawet (I) van 29 maart 2012 (strijd 
tegen de fiscale fraude), bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 6 april 2012, derde 
editie, door Bart Van Nieuwenhuyse, wonende te 9230 Wetteren, Meersstraat 22, Jozef 
Haustraete, wonende te 9230 Wetteren, Korte Massemsesteenweg 58/33, Abdon Vande Maele, 
wonende te 8780 Oostrozebeke, Meulebeeksesteenweg 39, Frank Van den Broecke, wonende te 
9260 Wichelen, Wetterensteenweg 15, Pascal Vande Velde, wonende te 8570 Anzegem, 
Statiestraat 2, Filip Verbraeken, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Kronenhoekstraat 25, Geert 
Cackebeke, wonende te 9520 Bavegem, Kerkkouterstraat 16, Jan Adriaans, wonende te 
2440 Geel, Vogelzang 1a, Peter Defreyne, wonende te 8870 Izegem, Gentsestraat 25, Griet 
Van den Bosch, wonende te 9660 Brakel, Brusselsestraat 85, Ludo Van den Bossche, wonende 
te 9041 Oostakker, Groenstraat 109, William Breen, wonende te 9000 Gent, Gerststraat 15, de 
cv « Fiscaliteit, Boekhouding en Adviesverlening », met zetel te 9230 Wetteren, Meersstraat 22, 
en de vof « Audit Decrad », met zetel te 9230 Wetteren, Korte Massemsesteenweg 58/31. 
 
 b.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 5 oktober 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 8 oktober 2012, is beroep tot vernietiging 
ingesteld van de artikelen 167 en 168 van de programmawet (I) van 29 maart 2012 (strijd 
tegen de fiscale fraude), bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 6 april 2012, derde 
editie, door de vzw « Liga van belastingplichtigen », met zetel te 1000 Brussel, Lensstraat 13. 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5487 en 5497 van de rol van het Hof, werden 
samengevoegd. 
 
 
 De Ministerraad en de Waalse Regering hebben memories ingediend, de verzoekende 
partijen hebben memories van antwoord ingediend en de Ministerraad en de Waalse Regering 
hebben ook memories van wederantwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 27 juni 2013 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. T. Lauwers, advocaat bij de balie te Gent, en Mr. M. Meul, advocaat bij de balie te 
Brussel, voor de verzoekende partijen in de zaak nr. 5487; 
 
 .  Mr. S. Chatzigiannis loco Mr. T. Afschrift, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
verzoekende partij in de zaak nr. 5497; 
 
 .  Mr. B. De Beys loco Mr. E. Gillet, en Mr. C. Amico loco Mr. D. Grégoire, advocaten 
bij de balie te Brussel, voor de Waalse Regering; 
 
 .  J. De Vleeschouwer, adviseur bij de FOD Financiën, voor de Ministerraad in de zaak 
nr. 5487; 
 
 .  B. Druart, auditeur-generaal van Financiën, voor de Ministerraad in de zaak nr. 5497; 
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 -  hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en J.-P. Snappe verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde partijen gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 
 
 A.1.1.  De Waalse Regering betwist de ontvankelijkheid van het beroep in de zaak nr. 5487. De 
verzoekende partijen die in hun hoedanigheid van belastingplichtigen optreden, zouden uitsluitend belang 
hebben bij de vernietiging van bepalingen die ertoe strekken de grondslag en de berekeningswijze van de 
belasting te bepalen. De bestreden bepalingen hebben evenwel niet een dergelijke doelstelling. De loutere 
hoedanigheid van belastingplichtige volstaat niet om hun belang bij het beroep aan te tonen. 
 
 A.1.2.  Volgens de verzoekende partijen in de zaak nr. 5487 hebben de bestreden bepalingen wel degelijk 
tot doel de belastbare grondslag te beïnvloeden. Alle verzoekende partijen zijn belastingplichtigen die aan de 
personenbelasting of de vennootschapsbelasting zijn onderworpen. Bijgevolg doen zij van het vereiste belang bij 
de vernietiging blijken, vermits hun situatie door de bestreden bepalingen nadelig zou kunnen worden geraakt. 
 
 A.2.1.  De Waalse Regering betwist tevens de ontvankelijkheid van het beroep in de zaak nr. 5497. De 
vzw « Liga van belastingplichtigen » zou niet van het vereiste belang doen blijken. Het maatschappelijk doel dat 
de verzoekende partij blijkens haar statuten nastreeft, is niet van de verdediging van het algemeen belang te 
onderscheiden. Vervolgens toont de verzoekende partij niet aan dat haar maatschappelijk doel rechtstreeks en 
ongunstig door de bestreden bepalingen wordt geraakt. Ten slotte toont zij evenmin aan dat haar activiteiten 
concreet en duurzaam zijn en dat haar maatschappelijk doel bijgevolg daadwerkelijk wordt nagestreefd. 
 
 A.2.2.  De vzw « Liga van belastingplichtigen » verwijst naar haar statuten, waaruit blijkt dat haar 
maatschappelijk doel erin bestaat de belangen van de belastingplichtigen te verdedigen. De bestreden 
bepalingen, die ertoe strekken aan de administratie een ruimere belastingbevoegdheid toe te kennen of de 
belastbare grondslag uit te breiden, raken de belangen van de belastingplichtigen en doen bijgevolg afbreuk aan 
het maatschappelijk doel van de verzoekende partij. Het invoeren van een nieuwe antimisbruikbepaling in het 
fiscaal recht beperkt een van de belangrijkste rechten die aan de belastingplichtigen zijn toegekend, namelijk de 
vrije keuze van de minst belaste weg en vormt een risico voor de rechtszekerheid, vermits die maatregel de 
fiscale gevolgen van de door de belastingplichtige verrichte handelingen onzekerder maakt. Bovendien blijkt uit 
de stukken die zij heeft overgelegd dat de verzoekende partij sinds haar oprichting in 2010 concrete en duurzame 
activiteiten heeft ontwikkeld met het oog op de verdediging van en de informatie aan de belastingplichtigen. 
 
 
 Ten aanzien van de middelen in de zaak nr. 5487 
 
 A.3.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5487 vorderen de vernietiging van de artikelen 167, 168 en 
169 van de programmawet (I) van 29 maart 2012. Zij voeren drie middelen aan. 
 
 A.3.2.  Het eerste middel is afgeleid uit de schending, door het voormelde artikel 167, van de artikelen 10, 
11, 170 en 172 van de Grondwet. De bestreden bepaling vervangt artikel 344, § 1, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 (hierna : WIB 1992).  
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 Het fiscale wettigheidsbeginsel, neergelegd in artikel 170, § 1, van de Grondwet, wordt geschonden doordat 
artikel 167 een omkering van de bewijslast in het nadeel van de belastingplichtige inhoudt. Uit het arrest 
nr. 188/2004 van 24 november 2004 volgt nochtans dat de bewijslast van het motief om belastingen te ontwijken 
bij de fiscale administratie ligt. De bestreden bepaling doet afbreuk aan het beginsel van de vrije keuze van de 
minst belaste weg, vermits het enkele feit dat een belastingplichtige die zich met een bepaalde constructie aan 
het toepassingsgebied van een fiscale bepaling onttrekt, niet noodzakelijk op een (ongeoorloofde) 
belastingontwijking wijst. Met de nieuwe antimisbruikbepaling ligt de bewijslast van het ontwijkingsmotief, in 
strijd met het wettigheidsbeginsel, niet meer bij de fiscale administratie. Het lijkt te volstaan dat de administratie 
vaststelt dat de gekozen rechtshandeling tot een fiscaal voordeliger resultaat leidt dan een andere rechtshandeling 
die een economisch vergelijkbaar resultaat oplevert. Dan ontstaat een wettelijk vermoeden dat die eerste 
rechtshandeling uitsluitend werd gesteld om belastingen te ontwijken. Een echt bewijs van een intentioneel 
element, steunend op de objectieve gegevens van de zaak, is niet meer vereist. Bovendien is het herkwalificeren 
van rechtshandelingen door de fiscale administratie niet te verantwoorden in het licht van het 
wettigheidsbeginsel : het bepalen van de belastbare handelingen en van de belastbare grondslag is op grond van 
artikel 170 van de Grondwet uitsluitend aan de wetgever voorbehouden. Het komt dus geenszins aan de fiscale 
administratie toe om zelf de belastbare materie en de voorwaarden voor de belastbaarheid ervan te bepalen. Ten 
slotte zijn de verzoekende partijen van oordeel dat het bestreden artikel 167 onduidelijk is geformuleerd, zodat 
het niet voldoet aan het vereiste van helderheid en voorspelbaarheid van de fiscale norm dat voortvloeit uit 
artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
 
 Het nieuwe artikel 344, § 1, van het WIB 1992 schendt volgens de verzoekende partijen tevens het beginsel 
van gelijkheid en niet-discriminatie, vermits de nieuwe antimisbruikbepaling niet op dezelfde manier zal worden 
toegepast. Er bestaat geen enkele waarborg dat een bepaald motief voor een rechtshandeling al dan niet door de 
fiscale administratie zal worden aanvaard. Een dergelijk, niet op objectieve factoren steunend verschil in 
behandeling van belastingplichtigen die zich in eenzelfde situatie bevinden, kan niet worden verantwoord. 
Bovendien impliceert de niet-inachtneming van het fiscale wettigheidsbeginsel meteen een schending van het 
beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. 
 
 Het door artikel 167 in het leven geroepen vermoeden dat de keuze voor de fiscaal meest voordelige 
rechtshandeling getuigt van een misbruik van de fiscale wet, is eveneens strijdig met de rechtspraak van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie. Volgens vaste rechtspraak van dat Hof houdt de keuze voor de minst belaste 
weg op zichzelf geen belastingontwijking in. Daarvoor is vereist dat het om een « volstrekt kunstmatige 
constructie » gaat.  
 
 A.3.3.  In hun memorie van antwoord betogen de verzoekende partijen dat bezwaarlijk kan worden 
beweerd dat, gelet op de feitelijke omkering van de bewijslast, nog langer zou zijn voldaan aan de voorwaarde 
die het Grondwettelijk Hof in zijn rechtspraak betreffende de vroegere antimisbruikbepaling heeft gesteld, 
namelijk dat de fiscus het motief van de belastingontwijking door de belastingplichtige moet aantonen. 
Bovendien machtigt de nieuwe antimisbruikbepaling de fiscale administratie om zelf de belastbare materie vast 
te stellen.  
 
 Volgens de verzoekende partijen vormt de omkering van de bewijslast een inbreuk op artikel 6 van het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens, meer bepaald op het vermoeden van onschuld. De 
belastingplichtige wordt immers - weerlegbaar - schuldig bevonden aan het onrechtmatig kiezen van de minst 
belaste weg. 
 
 Vermits de grenzen van de herkwalificatie niet duidelijk in de nieuwe antimisbruikbepaling worden 
afgebakend, dient voorrang te worden gegeven aan de zienswijze van het Hof van Cassatie volgens welke de 
door de fiscale administratie in de plaats gestelde kwalificatie soortgelijke niet-fiscale rechtsgevolgen moet 
hebben als de oorspronkelijke rechtshandeling.  
 
 De toepassing van de nieuwe antimisbruikbepaling voldoet volgens de verzoekende partijen geenszins aan 
de vereisten van voorspelbaarheid en rechtszekerheid. De toepassing ervan leidt bijgevolg tot willekeur.  
 
 A.4.1.  De Ministerraad betoogt dat de verzoekende partijen ten onrechte ervan uitgaan dat het bestreden 
artikel 167 de bewijslast verlegt van de fiscale administratie naar de belastingplichtige : de initiële bewijslast 
berust nog steeds bij de fiscus. Overeenkomstig het eerste lid van het nieuwe artikel 344, § 1, van het WIB 1992, 
moet de administratie het objectieve element van het fiscale misbruik bewijzen. De administratie moet niet 
aantonen dat de vormkeuze uitsluitend door fiscale motieven is ingegeven. Dat was ook het geval onder de 
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gelding van het vroegere artikel 344, § 1. Als de administratie in die bewijsvoering slaagt, staat het aan de 
belastingplichtige om elementen aan te brengen die aantonen dat de rechtshandeling door andere motieven dan 
het ontwijken van inkomstenbelastingen is verantwoord. Ook onder de gelding van de vroegere regeling diende 
de belastingplichtige het tegenbewijs te leveren dat rechtmatige financiële en economische redenen voorhanden 
zijn die de keuze voor een bepaalde rechtshandeling verantwoorden. Wanneer de belastingplichtige er niet in 
slaagt dat bewijs te leveren, dan wordt de rechtshandeling geacht uitsluitend door fiscale beweegredenen te zijn 
ingegeven. Wanneer een misbruik is vastgesteld, moet de rechtshandeling overeenkomstig het laatste lid van het 
nieuwe artikel 344, § 1, worden geherdefinieerd, zodat de toestand wordt hersteld alsof het misbruik niet heeft 
plaatsgevonden. Het bestreden artikel 167 voert bijgevolg geen nieuwe belasting in, maar regelt de 
bewijsproblematiek in de gevallen waarin fiscaal misbruik wordt bewezen door de administratie. Aan de 
bestaande bepalingen die de fiscale grondslag en het tarief van de belasting regelen wordt volgens de 
Ministerraad niet geraakt. 
 
 In zoverre de verzoekende partijen beweren dat het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie wordt 
geschonden doordat artikel 167 een discretionaire beoordelingsbevoegdheid aan de administratie verleent, merkt 
de Ministerraad op dat de bewoordingen van die bepaling er geen twijfel over laten bestaan dat de erin vervatte 
regeling imperatief is. Een eventuele ongelijke behandeling van belastingplichtigen kan bijgevolg niet aan de 
bestreden bepaling worden toegeschreven, maar enkel aan de concrete toepassing ervan. Geval per geval dient de 
administratie na te gaan of aan de belastingplichtige geen belastingvoordeel wordt toegekend waarin de wetgever 
niet heeft of niet heeft willen voorzien. Die concrete beoordeling staat onder toezicht van de fiscale rechter. 
 
 Vermits de bestreden bepaling geen nieuwe belasting invoert, dient de belastbare handeling of de belastbare 
grondslag niet nader te worden bepaald. Het nieuwe artikel 344, § 1, van het WIB 1992 past enkel de 
bewijsregeling aan. Bij een eventuele herkwalificatie van de rechtshandeling zullen de fiscale regels worden 
toegepast die betrekking hebben op de rechtshandeling onder de nieuwe kwalificatie ervan. 
 
 A.4.2.  In zijn memorie van wederantwoord benadrukt de Ministerraad dat van een omkering van de 
bewijslast geen sprake is. Zowel onder de gelding van de oude als van de nieuwe antimisbruikbepaling moet de 
administratie eerst aantonen dat een fiscale bepaling in het gedrang is gebracht, waarna de belastingplichtige het 
bewijs kan leveren dat - onder het oude stelsel - de gekozen kwalificatie beantwoordt aan rechtmatige financiële 
of economische behoeften of dat - onder het nieuwe stelsel - zijn rechtshandelingen door andere motieven dan 
het ontwijken van inkomstenbelastingen zijn ingegeven. Zowel in het oude als in het nieuwe stelsel wordt van de 
administratie niet verwacht dat zij aantoont dat de vormkeuze uitsluitend door fiscale motieven is ingegeven 
(zijnde het subjectieve element van het fiscale misbruik). Zoals in de parlementaire voorbereiding wordt 
bevestigd, zou zulks voor de administratie op een onmogelijke bewijslast neerkomen. 
 
 In tegenstelling tot wat de verzoekende partijen beweren, heeft de bestreden bepaling de fiscale 
administratie geenszins gemachtigd om de belastbare materie vast te stellen. De formulering van het nieuwe 
artikel 344, § 1, vierde lid, van het WIB 1992 is gebaseerd op het arrest van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie van 21 februari 2006 inzake Halifax en zulks overeenkomstig het advies van de Raad van State. Het nieuwe 
artikel 344, § 1, kan niet als een algemene machtigingsbepaling worden beschouwd die de administratie zou 
toelaten bij algemene regel zelf de belastbare materie vast te stellen, doch leidt enkel tot een herstel van de 
belastbare grondslag en de belastingberekening, zodat de verrichting aan een belastingheffing overeenkomstig 
het doel van de wet wordt onderworpen alsof het misbruik niet heeft plaatsgevonden.  
 
 A.5.  De Waalse Regering is van oordeel dat de verzoekende partijen ten onrechte menen dat de nieuwe 
antimisbruikbepaling de bewijslast van de administratie naar de belastingplichtige verplaatst. Wanneer de 
administratie erin slaagt te bewijzen dat het om een fiscaal misbruik gaat, beschikt de belastingplichtige over de 
mogelijkheid aan te tonen dat de door hem gestelde rechtshandelingen zijn verantwoord door andere motieven 
dan het ontwijken van belasting. Ook onder de gelding van het vroegere systeem vermocht de belastingplichtige 
zijn keuze voor een bepaalde rechtshandeling te verantwoorden, met name door het aanvoeren van financiële of 
economische behoeften. Overigens is het voor de administratie onmogelijk om een subjectief element bij de 
belastingplichtige te bewijzen. De Waalse Regering ziet dan ook niet in hoe het mechanisme van bewijs en 
tegenbewijs artikel 170, § 1, van de Grondwet zou schenden. 
 
 A.6.  Het tweede middel is afgeleid uit de schending, door het voormelde artikel 168, van artikel 170 van 
de Grondwet en van artikel 4, § 1, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de 
gemeenschappen en de gewesten. 
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 Bij het bestreden artikel 168 wordt artikel 18, § 2, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en 
griffierechten omgevormd tot een antimisbruikbepaling, waarvan de vorm en de inhoud grotendeels 
vergelijkbaar zijn met die van artikel 344, § 1, van het WIB 1992. Die wijziging werkt tevens door in het 
Wetboek der successierechten, vermits krachtens artikel 106, tweede lid, van dat Wetboek, artikel 18, § 2, van 
het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten mutatis mutandis van toepassing is. 
 
 Volgens de verzoekende partijen heeft de federale wetgever door het bestreden artikel 168 aan te nemen de 
bevoegdheidverdelende regels geschonden. Krachtens artikel 4, § 1, van de voormelde bijzondere wet van 
16 januari 1989 zijn de gewesten exclusief bevoegd om de aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen 
van de in dat artikel bedoelde belastingen te wijzigen. De nieuwe antimisbruikbepaling zal tot gevolg hebben dat 
rechtshandelingen die vroeger onbelast waren, thans wel worden belast. Het argument dat de 
antimisbruikbepalingen slechts bewijsmiddelen zijn en dus procedureregels waarvoor de federale wetgever 
bevoegd blijft, zolang hij kosteloos voor de dienst van de betrokken belastingen zorgt (artikel 5, §§ 3 en 4, van 
de voormelde bijzondere wet van 16 januari 1989) overtuigt geenszins. De verzoekende partijen wijzen in dat 
verband erop dat artikel 18, § 2, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten is opgenomen in 
het hoofdstuk over de indeling van de rechten en de algemene heffingsregels en niet in het hoofdstuk over de 
bewijsmiddelen. 
 
 Ten aanzien van artikel 168 gelden volgens de verzoekende partijen dezelfde grondwettigheidsbezwaren als 
die welke zij in hun eerste middel ten aanzien van artikel 167 hebben uiteengezet. 
 
 A.7.  De Ministerraad is van oordeel dat het bestreden artikel 168 noch de aanslagvoet, noch de 
heffingsgrondslag, noch de vrijstellingen van de successierechten wijzigt. Die bepaling voert evenmin een 
nieuwe belasting in, maar past alleen de bewijsregeling aan. Ook het oude artikel 344, § 1, van het WIB 1992 
werd als een bewijsregel aangezien en niet als een maatregel die als een algemene machtiging kan worden 
beschouwd die de administratie zou toelaten zelf de belastbare materie vast te stellen. Bijgevolg heeft de federale 
wetgever door het bestreden artikel 168 aan te nemen de bevoegdheidverdelende regels in acht genomen. Voor 
het overige verwijst de Ministerraad naar wat hij bij de weerlegging van het eerste middel omtrent de juiste 
draagwijdte van de bestreden bepalingen heeft uiteengezet. 
 
 A.8.  De Waalse Regering ziet niet in hoe het bestreden artikel 168 de aanslagvoet, de heffingsgrondslag en 
de vrijstellingen van bepaalde gewestbelastingen zou wijzigen. De nieuwe antimisbruikbepaling voert geen 
enkele nieuwe belasting in; zij wijzigt geen enkele heffingsgrondslag, tarief of vrijstelling. Het betreft een 
loutere procedureregel die met de bewijsregeling verband houdt. 
  
 A.9.  Het derde middel is afgeleid uit de schending, door het voormelde artikel 169, van artikel 2 van het 
Burgerlijk Wetboek, waarin het niet-retroactiviteitsbeginsel is vervat. 
 
 Uit het bestreden artikel 169 volgt volgens de verzoekende partijen dat ten aanzien van vennootschappen 
die een boekjaar hanteren dat niet met een kalenderjaar samenvalt, die bepaling retroactief van toepassing kan 
zijn op handelingen die werden gesteld vooraleer de wet werd bekendgemaakt. 
 
 A.10.  De Ministerraad wijst erop dat uit artikel 360 van het WIB 1992 volgt dat er voor de belastingwet 
geen onherroepelijk vastgestelde toestanden bestaan voordat het aanslagjaar is afgesloten. Die regel wordt door 
het bestreden artikel 169 in acht genomen. Bovendien strekt de keuze van de wetgever om de inwerkingtreding 
te laten samenvallen met de aanvang van een belastbaar tijdperk ertoe de goede werking van de openbare dienst 
en de gelijkheid van de belastingplichtigen te waarborgen. 
 
 A.11.  De Waalse Regering betoogt in hoofdorde dat het derde middel niet ontvankelijk is, vermits het Hof 
niet bevoegd is om een wetskrachtige norm aan artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek te toetsen. 
 
 In ondergeschikte orde is de Waalse Regering van oordeel dat de retroactieve werking van het bestreden 
artikel 169 wordt verantwoord door de zorg om het ondoeltreffende karakter van de vroegere 
antimisbruikbepaling te verhelpen en bijgevolg om fiscale fraude efficiënter te bestrijden. 
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 Ten aanzien van de middelen in de zaak nr. 5497 
 
 A.12.1.  De vzw « Liga van belastingplichtigen », verzoekende partij in de zaak nr. 5497, vordert de 
vernietiging van de artikelen 167 en 168 van de programmawet (I) van 29 maart 2012. Zij voert twee middelen 
aan. 
 
 A.12.2.  Het eerste middel is afgeleid uit de schending, door de bestreden bepalingen, van de 
bevoegdheidverdelende regels, neergelegd in artikel 170, in het bijzonder artikel 170, § 2, van de Grondwet, en 
in artikel 3, eerste lid, 4°, 5°, 6°, 7°, en 8°, en artikel 4, §§ 1 en 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 
betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten. 
 
 Met het bestreden artikel 167 regelt de federale wetgever de onroerende voorheffing, die een gewestelijke 
belasting is. Met het bestreden artikel 168 regelt de federale wetgever de registratierechten met een gewestelijk 
karakter en de successierechten. Artikel 168 is immers van toepassing op de successierechten ingevolge 
artikel 106, tweede lid, van het Wetboek der successierechten. Krachtens artikel 170, § 2, van de Grondwet 
kunnen zulke maatregelen evenwel enkel door de decreetgever worden genomen, elk voor het gewest waarvoor 
hij bevoegd is en krachtens artikel 4, §§ 1 en 2, van de voormelde bijzondere wet van 16 januari 1989 zijn de 
gewesten bevoegd om de aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen van de in artikel 3, eerste lid, 1° 
tot 9°, vermelde gewestelijke belastingen te wijzigen. Bijgevolg vermocht de federale wetgever noch de 
onroerende voorheffing, noch de registratierechten met een gewestelijk karakter, noch de successierechten te 
regelen. De antimisbruikbepaling strekt ertoe de aanslagvoet, de heffingsgrondslag of de vrijstellingen van die 
gewestelijke belastingen te wijzigen. Dat de bestreden regeling gevolgen heeft voor de vaststelling van de 
heffingsgrondslag, blijkt duidelijk uit het feit dat inkomsten die zonder de antimisbruikbepaling niet hadden 
kunnen worden belast, toch aan belasting kunnen worden onderworpen. 
 
 De bestreden bepalingen kunnen niet worden beschouwd als een regeling inzake het bewijs. Het gaat 
integendeel om bepalingen die aan de grond van het recht raken en die tot doel en tot gevolg hebben de 
heffingsgrondslag, de aanslagvoet en de vrijstellingen te wijzigen. Enkel aanvullend bevatten zij een bewijsregel 
die uitsluitend is bedoeld om de toepassing ervan in een concreet geval te waarborgen. 
 
 De vzw « Liga van belastingplichtigen » verwijst naar de arresten nrs. 188/2004, 26/2005 en 60/2005 van 
respectievelijk 24 november 2004, 2 februari 2005 en 16 maart 2005, waarin het Hof over de vroegere versie van 
artikel 344, § 1, van het WIB 1992 uitspraak heeft gedaan. Die rechtspraak kan te dezen niet dienstig worden 
aangevoerd : die arresten hebben geen betrekking op beroepen tot vernietiging, maar op prejudiciële vragen die 
geen verband hielden met een mogelijke schending van de bevoegdheidsverdeling tussen de federale Staat en de 
gewesten. Bovendien ging de prejudiciële vraag die het Hof bij zijn voormeld arrest nr. 60/2005 heeft 
beantwoord, uit van een onjuiste beoordeling van de draagwijdte van het vroegere artikel 344, § 1, van het 
WIB 1992. De motieven van dat arrest dienen te dezen dus niet naar analogie te worden toegepast. 
 
 Volgens de verzoekende vzw houdt de nieuwe antimisbruikbepaling geen wijziging in van de belastbare 
materie, waarvoor de federale wetgever bevoegd is. Die bepaling creëert immers geen enkel nieuw belastbaar 
feit.  
 
 A.12.3.  In ondergeschikte orde betoogt de vzw « Liga van belastingplichtigen » dat, in de hypothese dat de 
bestreden antimisbruikbepaling enkel in een bewijsregeling zou voorzien, quod non, daarin een wettelijke fictie 
zou moeten worden gezien. Het invoeren van een dergelijke fictie inzake gewestelijke belastingen behoort tot de 
bevoegdheid van de gewesten. Zelfs de onjuiste kwalificatie van de bestreden regeling als een maatregel inzake 
bewijs zou bijgevolg de bevoegdheid van de federale wetgever niet kunnen verantwoorden. 
 
 A.13.  De Ministerraad is van oordeel dat het nieuwe artikel 344, § 1, van het WIB 1992 een loutere 
procedureregel inzake vestiging van de belasting is die tot de bevoegdheid van de federale wetgever behoort. Hij 
verwijst in dat verband naar artikel 5, § 3, eerste zin, van de voormelde bijzondere wet van 16 januari 1989, naar 
de plaats van artikel 344, § 1, in het hoofdstuk over de bewijsmiddelen van de administratie en naar de 
voormelde arresten nrs. 188/2004, 26/2005 en 60/2005. Het gaat louter om een bewijsmiddel dat de administratie 
geval per geval kan toepassen en waarvan de toepassing leidt tot de niet-tegenwerpelijkheid aan de administratie 
van de rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen die eenzelfde door de belastingplichtige gestelde 
verrichting tot stand brengt. Het doel ervan is fiscaal misbruik te bestrijden : wanneer het bestaan van een 
misbruik wordt aangetoond, wordt de verrichting geherdefinieerd, zodat de situatie wordt hersteld alsof er geen 
misbruik is geweest. Het is niet omdat een belastingplichtige door middel van een fiscale constructie aan 
belasting wenst te ontsnappen en dat de administratie zulk een misbruik kan aantonen, met een herdefiniëring tot 
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gevolg, dat de belastbare grondslag, vastgesteld door de door de belastingplichtige geschonden bepalingen, zou 
zijn gewijzigd. De nieuwe redactie van artikel 344, § 1, is nog steeds op een systeem van bewijs en van 
tegenbewijs gebaseerd. Met toepassing van het eerste lid van dat artikel moet de administratie eerst het bewijs 
leveren dat de keuze voor de rechtsvorm beantwoordt aan het begrip fiscaal misbruik dat in het tweede lid is 
gedefinieerd. De administratie moet uitsluitend het objectieve element van het misbruik aantonen. De 
administratie dient niet aan te tonen dat de keuze voor een bepaalde rechtsvorm door fiscale motieven is 
ingegeven, wat op een onmogelijke bewijslast zou neerkomen. In dat opzicht volgt de nieuwe redactie dezelfde 
logica als die van het vroegere artikel 344, § 1. Wanneer de administratie het aan haar opgelegde bewijs heeft 
geleverd, staat het aan de belastingplichtige aan te tonen dat zijn rechtshandelingen door andere motieven dan 
het ontwijken van inkomstenbelastingen zijn verantwoord. 
 
 Volgens de Ministerraad is artikel 344, § 1, geen maatregel die de aanslagvoet, de heffingsgrondslag of de 
vrijstellingen vaststelt. Overeenkomstig het vierde lid van dat artikel worden, indien de belastingplichtige het 
tegenbewijs niet levert, de belastbare grondslag en de belastingberekening zodanig « hersteld » dat de verrichting 
aan een belastingheffing overeenkomstig het doel van de wet wordt onderworpen alsof het misbruik niet heeft 
plaatsgevonden. De formulering van dat vierde lid is overigens geïnspireerd op het advies van de Raad van State, 
gegeven over het voorontwerp van programmawet waarin de algemene antimisbruikbepaling inzake btw is 
herschreven naar aanleiding van het voormelde arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 
21 februari 2006 inzake Halifax.  
 
 A.14.  De Waalse Regering ziet niet in hoe de bestreden federale bepalingen het aanslagtarief, de 
heffingsgrondslag en de vrijstellingen van de registratierechten met een gewestelijk karakter, van de 
successierechten en van de onroerende voorheffing zouden wijzigen. De nieuwe antimisbruikbepalingen 
bevatten immers geen enkele regel ten gronde, maar zijn loutere procedureregels die ertoe strekken op concrete 
gevallen reeds bestaande fiscale regelgeving toe te passen. Die bepalingen voorzien in een mechanisme van 
bewijs en tegenbewijs. Wanneer het bewijs van het bestaan van fiscaal misbruik door de administratie wordt 
geleverd en wanneer de belastingplichtige niet erin slaagt aan te tonen dat de keuze van zijn rechtshandeling of 
rechtshandelingen door andere motieven dan de wil om belastingen te ontwijken is verantwoord, wordt de 
belastbare grondslag op zodanige wijze hersteld dat de verrichting aan een belastingheffing overeenkomstig het 
doel van de wet wordt onderworpen alsof het misbruik niet heeft plaatsgevonden. 
 
 De rechtspraak van het Hof over de vroegere antimisbruikbepaling blijft te dezen relevant. Zowel de 
vroegere als de huidige antimisbruikbepaling strekt ertoe aan de administratie bewijsmiddelen in fiscale 
aangelegenheden toe te kennen.  
 
 A.15.  Het tweede middel is afgeleid uit de schending, door de artikelen 167 en 168, van artikel 170, § 1, 
van de Grondwet, waarin het fiscale wettigheidsbeginsel is neergelegd. 
 
 Volgens de vzw « Liga van belastingplichtigen » kunnen de bestreden artikelen 167 en 168 op tweeërlei 
wijze worden geïnterpreteerd. In een eerste interpretatie die bestaanbaar is met artikel 170, § 1, van de 
Grondwet, bestaat het nieuwe begrip « fiscaal misbruik » erin dat een belastingplichtige een handeling of een 
geheel van handelingen verricht die eenzelfde verrichting vormen met het oogmerk aan belasting te ontsnappen 
of de omvang ervan te beperken, zonder over een ander werkelijk motief te beschikken, door zich te plaatsen 
ofwel buiten het toepassingsgebied van de wet, ofwel binnen het toepassingsgebied van een uitzondering erop en 
zulks met schending van de doelstellingen die de wetgever duidelijk en bewust heeft nagestreefd. Wanneer zulk 
een fiscaal misbruik wordt vastgesteld, kan de administratie de precieze bepaling die op onrechtmatige wijze is 
vermeden of gebruikt, toepassen door daaraan een betekenis te geven die overeenstemt met de bij die bepaling 
nagestreefde doelstellingen. De draagwijdte van het begrip « fiscaal misbruik » hangt dan niet af van de  
invulling ervan door de uitvoerende of door de rechterlijke macht. In die interpretatie is het fiscale 
wettigheidsbeginsel niet geschonden.  
 
 In een tweede, « extensieve », interpretatie, die niet bestaanbaar is met het fiscale wettigheidsbeginsel, zou 
de administratie de belastbare grondslag, de belasting of de draagwijdte van een uitzondering op de wet kunnen 
vaststellen door de feiten te wijzigen op basis waarvan de belasting wordt vastgesteld. In dat geval zou er 
volgens de vzw « Liga van belastingplichtigen » sprake zijn van willekeur. Het enige criterium om de belasting 
te heffen, namelijk « alsof het misbruik niet heeft plaatsgevonden », maakt het immers niet mogelijk om op 
zekere wijze voor een andere handeling te kiezen. In die interpretatie zouden de bestreden bepalingen in strijd 
zijn met het fiscale wettigheidsbeginsel, vermits zij aan de uitvoerende of aan de rechterlijke macht de 
discretionaire beoordelingsbevoegdheid zouden toekennen om op autonome wijze te beslissen of er al dan niet 
moet worden belast.  
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 A.16.  De Ministerraad en de Waalse Regering verwijzen naar hetgeen zij bij de weerlegging van het eerste 
middel hebben uiteengezet. De bestreden bepalingen vestigen geenszins een belasting. De belasting bestaat, 
maar is op onrechtmatige wijze ontweken, zonder bewijs dat de handelingen die verrichtingen tot stand brengen 
die tot situaties leiden die vergelijkbaar zijn met die welke aan een belasting zijn onderworpen, door andere 
motieven zijn verantwoord dan de wil om belasting te ontwijken. Overigens houden de bestreden bepalingen 
geen maatregelen in waarbij de aanslagvoet, de heffingsgrondslag of de vrijstellingen worden vastgesteld.  
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepalingen en de situering ervan 

 

 B.1.1.  De beroepen tot vernietiging hebben betrekking op de artikelen 167, 168 en 169 

van de programmawet (I) van 29 maart 2012, opgenomen in hoofdstuk 3 (« Strijd tegen de 

fiscale fraude ») van titel 9 (« Financiën »), die bepalen : 

 

 « Art. 167.  Artikel 344, § 1, van [het] Wetboek [van de inkomstenbelastingen 1992], 
vervangen bij de wet van 28 juli 1992 en gewijzigd bij de wet van 22 juli 1993, wordt 
vervangen als volgt : 
 
 ‘ § 1.  Aan de administratie kan niet worden tegengeworpen, de rechtshandeling noch het 
geheel van rechtshandelingen dat een zelfde verrichting tot stand brengt, wanneer de 
administratie door vermoedens of andere in artikel 340 bedoelde bewijsmiddelen en aan de 
hand van objectieve omstandigheden aantoont dat er sprake is van fiscaal misbruik. 
 
 Er is sprake van fiscaal misbruik wanneer de belastingplichtige middels de door hem 
gestelde rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen één van de volgende 
verrichtingen tot stand brengt :  
 
 1°  een verrichting waarbij hij zichzelf in strijd met de doelstellingen van een bepaling 
van dit Wetboek of de ter uitvoering daarvan genomen besluiten buiten het toepassingsgebied 
van die bepaling plaatst; of 
 
 2°  een verrichting waarbij aanspraak wordt gemaakt op een belastingvoordeel voorzien 
door een bepaling van dit Wetboek of de ter uitvoering daarvan genomen besluiten en de 
toekenning van dit voordeel in strijd zou zijn met de doelstellingen van die bepaling en die in 
wezen het verkrijgen van dit voordeel tot doel heeft. 
 
 Het komt aan de belastingplichtige toe te bewijzen dat de keuze voor zijn rechtshandeling 
of het geheel van rechtshandelingen door andere motieven verantwoord is dan het ontwijken 
van inkomstenbelastingen. 
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 Indien de belastingplichtige het tegenbewijs niet levert, dan wordt de belastbare 
grondslag en de belastingberekening zodanig hersteld dat de verrichting aan een 
belastingheffing overeenkomstig het doel van de wet wordt onderworpen alsof het misbruik 
niet heeft plaatsgevonden. ’. 
 
 Art. 168.  In artikel 18 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, 
gewijzigd bij de wetten van 30 maart 1994 en 24 december 2002, wordt § 2 vervangen als 
volgt : 
 
 ‘ § 2.  Aan de administratie kan niet worden tegengeworpen, de rechtshandeling noch het 
geheel van rechtshandelingen dat een zelfde verrichting tot stand brengt, wanneer de 
administratie door vermoedens of door andere in artikel 185 bedoelde bewijsmiddelen en aan 
de hand van objectieve omstandigheden aantoont dat er sprake is van fiscaal misbruik. 
 
 Er is sprake van fiscaal misbruik wanneer de belastingschuldige door middel van de door 
hem gestelde rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen één van de volgende 
verrichtingen tot stand brengt :  
 
 1.  een verrichting waarbij hij zichzelf in strijd met de doelstellingen van een bepaling 
van dit Wetboek of de ter uitvoering daarvan genomen besluiten buiten het toepassingsgebied 
van die bepaling plaatst; of 
 
 2.  een verrichting waarbij aanspraak wordt gemaakt op een belastingvoordeel voorzien 
door een bepaling van dit Wetboek of de ter uitvoering daarvan genomen besluiten en de 
toekenning van dit voordeel in strijd zou zijn met de doelstellingen van die bepaling en die in 
wezen het verkrijgen van dit voordeel tot doel heeft. 
 
 Het komt aan de belastingschuldige toe te bewijzen dat de keuze voor zijn 
rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen door andere motieven verantwoord is 
dan het ontwijken van registratierechten. 
 
 Indien de belastingschuldige het tegenbewijs niet levert, dan wordt de verrichting aan een 
belastingheffing overeenkomstig het doel van de wet onderworpen alsof het misbruik niet 
heeft plaatsgevonden. ’. 
 
 Art. 169.  Artikel 167 is van toepassing vanaf aanslagjaar 2013, alsmede op 
rechtshandelingen of het geheel van rechtshandelingen die zijn gesteld tijdens een belastbaar 
tijdperk dat afsluit ten vroegste op de datum van bekendmaking van deze wet in het Belgisch 
Staatsblad en is verbonden aan het aanslagjaar 2012. Elke wijziging die vanaf 28 november 
2011 aan de datum van afsluiting van de jaarrekening wordt aangebracht, is zonder 
uitwerking voor de toepassing van de bepaling in artikel 167. 
 
 Artikel 168 is van toepassing op de rechtshandelingen of het geheel van 
rechtshandelingen die éénzelfde verrichting tot stand brengt, die zijn gesteld vanaf de eerste 
dag van de tweede maand na die waarin deze wet is bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad ». 
 

 B.1.2.  De bestreden artikelen 167 en 168 voeren een nieuwe « antimisbruikbepaling » in, 

zowel op het vlak van de inkomstenbelastingen (artikel 344, § 1, van het Wetboek van de 
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inkomstenbelastingen 1992 (hierna : WIB 1992)) als op dat van de registratierechten 

(artikel 18, § 2, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten). De 

antimisbruikbepaling is tevens van toepassing inzake successierechten, aangezien op grond 

van artikel 106, tweede lid, van het Wetboek der successierechten paragraaf 2 van artikel 18 

van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten mutatis mutandis van 

toepassing is. 

 

 B.2.1.  De nieuwe antimisbruikbepaling waarin artikel 344, § 1, van het WIB 1992 

voorziet, wordt in de parlementaire voorbereiding verantwoord door de vaststelling dat de 

vroegere bepaling niet op een doeltreffende wijze door de administratie kon worden 

toegepast, inzonderheid gelet op de rechtspraak van het Hof van Cassatie. 

 

 Om het vroegere artikel 344, § 1, te kunnen toepassen, moest de administratie bewijzen 

dat de belastingplichtige met de door hem gehanteerde juridische kwalificatie de bedoeling 

had om belastingen te ontwijken. Uit het tegenbewijs dat de belastingplichtige moest leveren, 

dat bestond in het aantonen van rechtmatige financiële of economische behoeften, volgde dat 

er ook andere niet-fiscale motieven moesten bestaan voor de juridische kwalificatie. Indien de 

belastingplichtige niet in staat was dat tegenbewijs te leveren, kon de administratie tot 

herkwalificatie overgaan, maar volgens het Hof van Cassatie moest die nieuwe kwalificatie 

gelijksoortige rechtsgevolgen hebben als de oorspronkelijke rechtshandeling of 

rechtshandelingen. Het was bovendien slechts de kwalificatie van de rechtshandeling die de 

administratie niet kon worden tegengeworpen en dus niet de rechtshandeling zelf.  Daarom 

werd algemeen aangenomen dat het praktisch onmogelijk was om bij een herkwalificatie tot 

gelijksoortige rechtsgevolgen te komen, indien de verrichting tot stand was gekomen middels 

één akte. Aan één akte kan immers zelden meer dan één kwalificatie worden gegeven. Het 

vroegere artikel 344, § 1, kon dus niet worden toegepast, indien de rechtsgevolgen van de 

door de administratie in de plaats gestelde rechtshandeling verschillend waren van die van de 

rechtshandeling die de belastingplichtige had gesteld. Dat artikel kon echter van toepassing 

zijn om een geheel van afzonderlijke of opeenvolgende akten die kunstmatig waren 

opgesplitst te herdefiniëren in één verrichting die de partijen in werkelijkheid tot stand hadden 

gebracht (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-2081/001, pp. 109-110). 

 

 B.2.2.  Bij de invoering van de nieuwe antimisbruikbepaling werd tevens rekening 

gehouden met de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. 
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 De parlementaire voorbereiding vermeldt : 

 

 « Het is een algemeen Europeesrechtelijk beginsel dat rechtsmisbruik verboden is. De 
toepassing van de regels van het Unierecht kan niet zo ver gaan dat misbruiken worden 
gedekt, met andere woorden transacties die niet zijn verricht in het kader van normale 
handelsverrichtingen, maar met het doel om de door het Unierecht toegekende voordelen op 
onrechtmatige wijze te verkrijgen (zie in die zin : HvJ, C-212/97, 9 maart 1999, Centros; HvJ, 
C-255/02, 21 februari 2006, Halifax e.a. en HvJ, C-126/10, 10 november 2011, Foggia).  
 
 In het licht van deze Europese rechtspraak en verwijzend naar de incorporatie van [de] 
Europeesrechtelijke misbruikdoctrine in artikel 1, § 10 van het Wetboek van de belasting over 
de toegevoegde waarde wordt in de rechtsleer een lans gebroken voor het herschrijven van de 
Belgische anti-misbruikregel […] » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-2081/001, 
pp. 110-111). 
 

 B.2.3.  In dezelfde parlementaire voorbereiding wordt nog vermeld dat « het gebruik van 

artikel 344, § 1, WIB 92 door de administratie een ultiem wapen betreft en enkel toegepast 

moet worden als de gewone interpretatiemethode, de technische bepalingen van het Wetboek, 

de speciale anti-ontwijkingsbepalingen en de simulatieleer geen hulp bieden » (ibid., 

pp. 112-113).  

 

 B.2.4.  Wat de mogelijke aanwending door de belastingplichtige van het beginsel « in 

dubio contra fiscum » betreft, verklaarde de minister van Financiën dat de nieuwe 

antimisbruikbepaling is bedoeld « als mogelijke maatregel nadat alle andere specifieke 

antimisbruikbepalingen zijn toegepast. Bij de toepassing ervan zal de administratie haar 

bewijsmiddelen moeten gebruiken om aan te tonen dat er sprake is van een fiscaal misbruik 

zoals het gedefinieerd is in dit nieuw ontwerp. Daartegen kan de belastingplichtige zijn 

tegenbewijs leveren. Deze procedure lijkt een voldoende garantie dat de administratie hiermee 

niet lichtzinnig zal omgaan en dat zij daarbij automatisch [met het voormelde beginsel] zal 

geconfronteerd worden » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-2081/016, p. 70). 

 

 B.3.  Bij zijn arresten nrs. 188/2004, 26/2005 en 60/2005 heeft het Hof vastgesteld dat 

artikel 344, § 1, van het WIB 1992, in zijn toenmalige redactie, ertoe strekt « een algemene 

anti-rechtsmisbruikmaatregel in te voeren wanneer de administratie vaststelt dat de 

verrichting duidelijk tot stand is gebracht via juridische akten die tot doel hebben de 

belastingplichtige in staat te stellen de belasting te omzeilen » (Parl. St., Senaat, 1992-1993, 

nr. 762-1, p. 2). Op die wijze wenste de wetgever de toepassing te beperken van de 
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rechtspraak van het Hof van Cassatie, gevestigd in het Brepols-arrest (Cass., 6 juni 1961, 

Pas., 1961, I, 1082), waaruit voortvloeit « dat de limiet op een fiscale constructie bestaat in de 

loutere voorwaarde zich te beroepen op werkelijke toestanden » (Parl. St., Senaat, 1992-1993, 

nr. 762-1, p. 2). 

 

 Bij zijn arrest nr. 77/2006 van 17 mei 2006 heeft het Hof geoordeeld dat de mogelijkheid 

om een juridische verrichting te herkwalificeren waarin het toenmalige artikel 344, § 1, 

voorzag, de belastingadministratie in staat moet stellen ervoor te zorgen dat de 

belastingheffing wordt gegrond op de « normale » juridische kwalificatie van de verrichtingen 

tussen partijen (Parl. St., Senaat, 1992-1993, nr. 762-2, p. 37). 

 

 B.4.1.  Het nieuwe artikel 344, § 1, van het WIB 1992, zoals het door het bestreden 

artikel 167 is ingevoerd, strekt ertoe de in B.2.1 vermelde toepassingsproblemen op te lossen. 

Het moet de administratie in staat stellen misbruik op een efficiënte manier aan te pakken 

zonder de rechtszekerheid en het principe van de vrije keuze van de minst belaste weg 

fundamenteel aan te tasten (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-2081/001, p. 111). 

 

 De vroegere regeling wordt daartoe op verschillende punten aangepast, met betrekking 

tot het voorwerp van de niet-tegenwerpelijkheid, de invoering van een definitie van « fiscaal 

misbruik », een wijziging van de verdeling van de bewijslast tussen de administratie en de 

belastingplichtige en, ten slotte, de mogelijkheid tot herziening van de fiscale toestand van de 

belastingplichtige. 

 

 Het eerste lid van het nieuwe artikel 344, § 1, van het WIB 1992 bepaalt voortaan dat de 

niet-tegenwerpelijkheid betrekking heeft op een rechtshandeling of een geheel van 

rechtshandelingen die eenzelfde verrichting tot stand brengt. De niet-tegenwerpelijkheid 

betreft dus niet meer, zoals voorheen, de juridische kwalificatie van de akte. Het begrip 

« geheel van rechtshandelingen dat een zelfde verrichting tot stand brengt » beoogt eveneens 

de kunstmatige opsplitsing van een verrichting in opeenvolgende akten die op een langere 

periode dan een aanslagjaar betrekking heeft en dus niet alleen indien zij binnen hetzelfde 

aanslagjaar vallen (ibid., p. 113). 

 

 Het tweede lid geeft een definitie van « fiscaal misbruik » dat een objectief en een 

subjectief element omvat. Het objectieve element houdt in dat de belastingplichtige een 
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rechtshandeling of een geheel van rechtshandelingen kiest die hem toestaan zich in een 

toestand te plaatsen die strijdig is met de doelstellingen van een bepaling van het WIB 1992 

of de ter uitvoering daarvan genomen besluiten. Het subjectieve element houdt in dat de 

belastingplichtige die rechtshandeling of dat geheel van rechtshandelingen kiest met als enig 

doel het verkrijgen van een belastingvoordeel. De strijdigheid met de doelstellingen van die 

fiscale bepaling moet worden begrepen in het licht van het begrip « volstrekt kunstmatige 

constructie ». Daarvan is sprake wanneer de verrichting niet de economische doelstellingen 

onderliggend aan de betrokken fiscale bepaling nastreeft, geen verband houdt met de 

economische werkelijkheid of niet tegen commerciële of financiële marktvoorwaarden 

plaatsvindt. Het gaat met andere woorden om rechtshandelingen die alleen worden uitgevoerd 

om belastingen te ontwijken. Dat subjectieve element dient niet door de fiscale administratie 

te worden vastgesteld om het bestaan van een fiscaal misbruik te bewijzen. Van de 

administratie wordt dus niet gevraagd aan te tonen dat de keuze voor de handeling uitsluitend 

door fiscale motieven is bepaald. Dat zou voor de administratie op een onmogelijke bewijslast 

neerkomen (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-2081/001, pp. 113-114).  

 

 Het derde lid regelt het stelsel van het tegenbewijs voor de belastingplichtige. Naar luid 

van het eerste lid moet de administratie eerst het bewijs leveren dat de keuze van de 

rechtshandelingen aan de definitie van fiscaal misbruik beantwoordt (objectief element). De 

belastingplichtige kan dan het bewijs aanbrengen dat zijn rechtshandelingen door andere 

motieven dan het ontwijken van het betalen van inkomstenbelastingen zijn verantwoord 

(subjectief element). Het toepassingsgebied van artikel 344, § 1, van het WIB 1992 strekt zich 

echter uit tot toestanden waar de « niet-fiscale » motieven zodanig verwaarloosbaar zijn dat 

de verrichting onmogelijk lijkt als er geen rekening met de fiscale motieven wordt gehouden 

(ibid., pp. 114-115). 

 

 Het vierde lid bepaalt dat, wanneer de belastingplichtige het tegenbewijs niet levert, de 

administratie de fiscale toestand van de belastingplichtige in overeenstemming kan brengen 

met het doel van de betrokken wetsbepaling. De belastbare grondslag en de 

belastingberekening worden dan zodanig hersteld dat de verrichting aan een belastingheffing 

overeenkomstig het doel van de wet wordt onderworpen alsof het misbruik niet heeft 

plaatsgevonden (ibid., pp. 115-116). 
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 B.4.2.  Het nieuwe artikel 18, § 2, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en 

griffierechten, zoals het door het bestreden artikel 168 is ingevoerd, is, wat de eerste drie 

leden ervan betreft, een overname mutatis mutandis van de eerste drie leden van het nieuwe 

artikel 344, § 1, van het WIB 1992. 

 

 In het vierde lid van dat nieuwe artikel 18, § 2, zijn, ten opzichte van het vierde lid van 

artikel 344, § 1, van het WIB 1992, de woorden « de belastbare grondslag en de 

belastingberekening zodanig hersteld dat » weggelaten. 

 

 B.4.3.  Het nieuwe artikel 18, § 2, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en 

griffierechten is krachtens artikel 106, tweede lid, van het Wetboek der successierechten, 

mutatis mutandis van toepassing inzake successierechten. 

 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 

 

 B.5.1.  De Waalse Regering betwist de ontvankelijkheid van het beroep in de zaak 

nr. 5487, vermits de verzoekende partijen niet van het vereiste belang zouden doen blijken. 

 

 B.5.2.  De Grondwet en de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 

vereisen dat elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een beroep tot vernietiging instelt, 

doet blijken van een belang. Van het vereiste belang doen slechts blijken de personen wier 

situatie door de bestreden norm rechtstreeks en ongunstig zou kunnen worden geraakt. 

 

 B.5.3.  In hun hoedanigheid van belastingplichtigen kunnen de verzoekende partijen in de 

zaak nr. 5487 door de bestreden bepalingen rechtstreeks en ongunstig in hun situatie worden 

geraakt, zodat zij van het vereiste belang doen blijken. 

 

 De exceptie wordt verworpen. 

 

 B.6.1.  De Waalse Regering betwist de ontvankelijkheid van het beroep in de zaak 

nr. 5497, vermits de vzw « Liga van belastingplichtigen » niet van het vereiste belang zou 

doen blijken.  
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 B.6.2.  Wanneer een vereniging zonder winstoogmerk die niet haar persoonlijk belang 

aanvoert, voor het Hof optreedt, is vereist dat haar maatschappelijk doel van bijzondere aard 

is en, derhalve, onderscheiden van het algemeen belang; dat zij een collectief belang 

verdedigt; dat haar maatschappelijk doel door de bestreden norm kan worden geraakt; dat ten 

slotte niet blijkt dat dit maatschappelijk doel niet of niet meer werkelijk wordt nagestreefd.  

 

 B.6.3.  Uit de statuten van de vzw « Liga van belastingplichtigen » blijkt dat haar 

maatschappelijk doel erin bestaat de belangen van de belastingplichtigen te verdedigen. Het 

collectief belang dat zij verdedigt kan door de bestreden bepalingen worden geraakt. 

Bovendien blijkt uit de stukken die zij heeft overgelegd dat haar maatschappelijk doel 

werkelijk wordt nagestreefd. 

 

 De exceptie wordt verworpen. 

 

 

 Ten aanzien van de middelen 

 

 B.7.  In de zaak nr. 5487 voeren de verzoekende partijen drie middelen aan. Het eerste 

middel is afgeleid uit de schending, door de bestreden artikelen 167 en 168, van de 

artikelen 10, 11, 170 en 172 van de Grondwet. Het tweede middel is afgeleid uit de 

schending, door het bestreden artikel 168, van de bevoegdheidverdelende regels, neergelegd 

in artikel 170 van de Grondwet en in artikel 4, § 1, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 

betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten (hierna : de Bijzondere 

Financieringswet). Het derde middel is afgeleid uit de schending, door het bestreden 

artikel 169, van artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

 B.8.1.  De Waalse Regering betwist de ontvankelijkheid van het derde middel, vermits 

het Hof niet bevoegd is om een wetskrachtige norm aan artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek 

te toetsen. 

 

 B.8.2.  Krachtens artikel 142 van de Grondwet en artikel 1 van de bijzondere wet van 

6 januari 1989 is het Hof bevoegd om de overeenstemming te toetsen van wetskrachtige 

normen met de regels die de bevoegdheden verdelen tussen de federale Staat, de 

gemeenschappen en de gewesten, alsmede de bestaanbaarheid ervan met de artikelen van 
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titel II (« De Belgen en hun rechten ») en de artikelen 170, 172 en 191 van de Grondwet. 

Artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek behoort niet tot de bepalingen of de regels waaraan het 

Hof vermag te toetsen. 

 

 Het derde middel in de zaak nr. 5487 is niet ontvankelijk. 

 

 B.9.  In de zaak nr. 5497 voert de verzoekende partij twee middelen aan. Het eerste 

middel is afgeleid uit de schending, door de bestreden artikelen 167 en 168, van de 

bevoegdheidverdelende regels, neergelegd in artikel 170, in het bijzonder artikel 170, § 2, van 

de Grondwet, en in artikel 3, eerste lid, 4°, 5°, 6°, 7° en 8°, en artikel 4, §§ 1 en 2, van de 

Bijzondere Financieringswet. Het tweede middel is afgeleid uit de schending, door de 

bestreden artikelen 167 en 168, van artikel 170, § 1, van de Grondwet. 

 

 B.10.  Het onderzoek van de overeenstemming van de bestreden bepalingen met de 

bevoegdheidverdelende regels moet in beginsel het onderzoek van de bestaanbaarheid ervan 

met het beginsel van gelijkheid en niet–discriminatie voorafgaan. 

 

 B.11.  Het Hof onderzoekt de middelen in onderstaande volgorde : 

 

 -  de middelen afgeleid uit de schending van de regels inzake de verdeling van de 

bevoegdheden tussen de federale Staat en de gewesten (tweede middel in de zaak nr. 5487 en 

eerste middel in de zaak nr. 5497);  

 

 -  de middelen afgeleid uit de schending van artikel 170, § 1, van de Grondwet (eerste 

middel in de zaak nr. 5487 en tweede middel in de zaak nr. 5497); 

 

 -  het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet 

(eerste middel in de zaak nr. 5487). 

 

 

 Wat de bevoegdheidverdelende regels betreft 

 

 B.12.1.  Het tweede middel in de zaak nr. 5487 is afgeleid uit de schending, door het 

bestreden artikel 168, van artikel 170 van de Grondwet en van artikel 4, § 1, van de 
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Bijzondere Financieringswet.  Bij het bestreden artikel 168 is artikel 18, § 2, van het Wetboek 

der registratie-, hypotheek- en griffierechten omgevormd tot een antimisbruikbepaling, 

waarvan de vorm en de inhoud grotendeels vergelijkbaar zijn met die van artikel 344, § 1, van 

het WIB 1992. Die wijziging werkt tevens door in het Wetboek der successierechten, vermits 

krachtens artikel 106, tweede lid, van dat Wetboek artikel 18, § 2, van het Wetboek der 

registratie-, hypotheek- en griffierechten mutatis mutandis van toepassing is. Door artikel 168 

aan te nemen, zou de federale wetgever de bevoegdheidverdelende regels hebben geschonden, 

vermits krachtens artikel 4, § 1, van de Bijzondere Financieringswet de gewesten exclusief 

bevoegd zijn om de aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen van de in dat 

laatstgenoemde artikel bedoelde belastingen te wijzigen.  

 

 B.12.2.  Het eerste middel in de zaak nr. 5497 is afgeleid uit de schending, door de 

bestreden artikelen 167 en 168, van artikel 170, in het bijzonder paragraaf 2 ervan, van de 

Grondwet, van artikel 3, eerste lid, 4°, 5°, 6°, 7° en 8°, en artikel 4, §§ 1 en 2, van de 

Bijzondere Financieringswet. Artikel 167 zou betrekking hebben op de onroerende 

voorheffing, die een gewestelijke belasting is. Met artikel 168 zou de federale wetgever de 

registratierechten met een gewestelijk karakter en de successierechten hebben geregeld. 

Krachtens artikel 170, § 2, van de Grondwet zouden zulke maatregelen evenwel enkel door de 

decreetgever kunnen worden genomen, voor het gewest waarvoor hij bevoegd is, en krachtens 

artikel 4, §§ 1 en 2, van de Bijzondere Financieringswet zijn de gewesten bevoegd om de 

aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen van de in artikel 3, eerste lid, 1° tot 9°, 

vermelde gewestelijke belastingen te wijzigen. Bijgevolg zou de federale wetgever noch de 

onroerende voorheffing, noch de registratierechten met een gewestelijk karakter, noch de 

successierechten vermogen te regelen. De antimisbruikbepaling zou evenwel ertoe strekken 

de aanslagvoet, de heffingsgrondslag of de vrijstellingen van die gewestelijke belastingen te 

wijzigen.  

 

 B.12.3.  De verzoekende partijen zijn in essentie van oordeel dat de federale wetgever, 

door de bestreden artikelen 167 en 168 aan te nemen, de voormelde bevoegdheidverdelende 

regels zou hebben geschonden, vermits hij aldus de aanslagvoet, de heffingsgrondslag of de 

vrijstellingen waarin met betrekking tot een aantal gewestelijke belastingen is voorzien, zou 

hebben geregeld. 
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 B.13.1.  Artikel 170, § 2, van de Grondwet bepaalt : 

 
 « Geen belasting ten behoeve van de gemeenschap of het gewest kan worden ingevoerd 
dan door een decreet of een in artikel 134 bedoelde regel. 
 
 De wet bepaalt ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde belastingen, de 
uitzonderingen waarvan de noodzakelijkheid blijkt ». 
 

 Krachtens die bepaling beschikken de gemeenschappen en de gewesten over een eigen 

fiscale bevoegdheid, behoudens wanneer de wet uitzonderingen heeft bepaald of nadien 

bepaalt waarvan de noodzakelijkheid wordt aangetoond. 

 

 B.13.2.  Artikel 3, eerste lid, van de Bijzondere Financieringswet bepaalt : 

 

 « Volgende belastingen zijn gewestelijke belastingen : 
 
 […] 
 
 4°  het successierecht van rijksinwoners en het recht van overgang bij overlijden van 
niet-rijksinwoners; 
 
 5°  de onroerende voorheffing; 
 
 6°  het registratierecht op de overdrachten ten bezwarende titel van in België gelegen 
onroerende goederen met uitsluiting van de overdrachten die het gevolg zijn van een inbreng 
in een vennootschap behalve voor zover het een inbreng betreft door een natuurlijk persoon 
van een woning in een Belgische vennootschap; 
 
 7°  het registratierecht op : 
 
 a)  de vestiging van een hypotheek op een in België gelegen onroerend goed; 
 
 b)  de gedeeltelijke of gehele verdelingen van in België gelegen onroerende goederen, de 
afstanden onder bezwarende titel, onder medeëigenaars, van onverdeelde delen in soortgelijke 
goederen, en de omzettingen bedoeld in de artikelen 745quater en 745quinquies van het 
Burgerlijk Wetboek, zelfs indien er geen onverdeeldheid is; 
 
 8°  het registratierecht op de schenkingen onder de levenden van roerende of onroerende 
goederen; 
 
 […] ». 
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 B.13.3.  Artikel 4, §§ 1 en 2, van dezelfde bijzondere wet bepaalt : 

 

 « § 1.  De gewesten zijn bevoegd om de aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de 
vrijstellingen van de in artikel 3, eerste lid, 1° tot 4° en 6° tot 9° bedoelde belastingen te 
wijzigen. 
 
 § 2.  De gewesten zijn bevoegd om de aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de 
vrijstellingen van de in artikel 3, eerste lid, 5°, bedoelde belasting te wijzigen. Het federaal 
kadastraal inkomen kunnen ze echter niet wijzigen. Het gezamenlijk beheer van de gegevens 
van de patrimoniale documentatie gebeurt bij wege van een samenwerkingsakkoord zoals 
bedoeld in artikel 92bis, § 3 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen ». 
 

 B.13.4.  Artikel 5, § 3, eerste lid, eerste zin, van dezelfde bijzondere wet bepaalt : 

 

 « Tenzij het gewest er anders over beslist, zorgt de Staat met inachtneming van de door 
hem vastgestelde procedureregels kosteloos voor de dienst van de in artikel 3, eerste lid, 1° tot 
8° en 10° tot 12° bedoelde belastingen voor rekening van en in overleg met het betrokken 
gewest ». 
 

 Artikel 5, § 4, van dezelfde bijzondere wet bepaalt : 

 
 « De gewesten zijn bevoegd voor de vaststelling van de administratieve procedureregels 
met betrekking tot de in artikel 3 bedoelde belastingen met ingang van het begrotingsjaar 
vanaf hetwelk zij de dienst van de belastingen verzekeren ». 
 

 B.14.1.  De artikelen 3, 4 en 5 van de Bijzondere Financieringswet kennen aan de 

gewesten een algemene bevoegdheid toe inzake de in die artikelen bedoelde belastingen. Voor 

zover zij niet anders erover hebben beschikt, moeten de Grondwetgever en de bijzondere 

wetgever worden geacht aan de gewesten de volledige bevoegdheid toe te kennen tot het 

uitvaardigen van de regels met betrekking tot de aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de 

vrijstellingen van de in artikel 3, eerste lid, 1° tot 4° en 6° tot 9°, bedoelde belastingen, 

waaronder het successierecht en de opgesomde registratierechten. De gewesten zijn tevens 

bevoegd om de aanslagvoet, de vrijstellingen en sedert 1 januari 2002 ook de 

heffingsgrondslag van de onroerende voorheffing te wijzigen. Het federaal kadastraal 

inkomen kunnen ze echter niet wijzigen. 

 

 B.14.2.  Uit de parlementaire voorbereiding van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot 

herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de 

gewesten, die de Bijzondere Financieringswet heeft gewijzigd, blijkt dat de « dienst van de 
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belasting » betrekking heeft op de feitelijke vaststelling van de belastinggrondslag, de 

berekening van de belasting, de controle van de belastinggrondslag en van de belasting, de 

daarop betrekking hebbende betwistingen (zowel administratief als gerechtelijk), en de inning 

en de invordering van de belastingen (met inbegrip van de kosten en de intresten) (Parl. St., 

Kamer, 2000-2001, DOC 50-1183/007, p. 160). 

 

 B.14.3.  De belastbare materie is het element dat aanleiding geeft tot de belasting, de 

situatie die of het feit dat leidt tot het verschuldigd zijn van de belasting. De belastbare 

materie onderscheidt zich van de belastbare grondslag (« de heffingsgrondslag »), die het 

bedrag is waarop de belasting wordt berekend. 

 

 B.15.1.  Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de nieuwe antimisbruikbepaling, 

zoals de vroegere, een bewijsmiddel van de administratie is en dat het om een « systeem van 

bewijs en tegenbewijs » gaat (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-2081/001, pp. 111-112). 

In een eerste fase moet de administratie aantonen dat er een fiscaal misbruik is (objectief 

element). Dat bewijs moet worden geleverd aan de hand van vermoedens of de andere in 

artikel 340 van het WIB 1992 bedoelde bewijsmiddelen. Het gaat om bewijsmiddelen van 

gemeen recht, met uitzondering van de eed (ibid., pp. 113-114). Vervolgens kan de 

belastingplichtige bewijzen dat andere motieven dan het ontwijken van belastingen zijn 

rechtshandelingen verantwoordden (subjectief element). Indien hij daarin niet slaagt, kan de 

fiscus de belasting heffen alsof het misbruik niet heeft plaatsgevonden (Parl. St., Kamer, 

2011-2012, DOC 53-2081/016, p. 10). 

 

 B.15.2.  Ook al heeft de voormelde parlementaire voorbereiding inzonderheid betrekking 

op het bestreden artikel 167 (inkomstenbelastingen), toch maakt de grotendeels identieke 

formulering van het bestreden artikel 168 (registratie- en successierechten) het mogelijk 

daarop dezelfde overwegingen toe te passen. 

 

 B.15.3.  De omstandigheid dat ingevolge de toepassing van de antimisbruikbepaling een 

bepaalde verrichting aan een belastingheffing kan worden onderworpen, leidt niet tot de 

conclusie dat de bestreden maatregel de aanslagvoet, de belastbare grondslag 

(« heffingsgrondslag ») en de vrijstellingen van bepaalde gewestelijke belastingen zou hebben 

geregeld. De antimisbruikbepaling is immers een procedureregel met betrekking tot de 

bewijsvoering, zoals in de in B.15.1 vermelde parlementaire voorbereiding herhaaldelijk is 
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benadrukt, die het mogelijk maakt de belastbare grondslag feitelijk vast te stellen. Tenzij het 

gewest er anders over beslist, is de federale wetgever bevoegd om de dienst van de belasting 

te verzekeren en de procedureregels daartoe vast te stellen (voormeld artikel 5, § 3, eerste lid, 

van de Bijzondere Financieringswet). 

 

 B.15.4.  Het voorgaande wordt niet ontkracht door het feit dat het nieuwe artikel 18, § 2, 

zoals het door het bestreden artikel 168 is vervangen, in het Wetboek der registratie-, 

hypotheek- en griffierechten is opgenomen in het hoofdstuk met als opschrift « Indeling van 

rechten en algemene heffingsregels » en niet in het hoofdstuk met als opschrift 

« Bewijsmiddelen ». De loutere indeling van een bepaling in een bepaald hoofdstuk met een 

bepaald opschrift is op zich niet doorslaggevend om de exacte draagwijdte van die bepaling te 

duiden.  

 

 Te dezen geldt zulks des te meer, nu artikel 344, § 1, van het WIB 1992 wel is 

opgenomen in hoofdstuk IV (« Bewijsmiddelen van de administratie »), dat deel uitmaakt van 

titel VII (« Vestiging en invordering van de belastingen ») van dat Wetboek. Ook artikel 106, 

tweede lid, van het Wetboek der successierechten, waarbij artikel 18, § 2, van het Wetboek 

der registratie-, hypotheek- en griffierechten mutatis mutandis van toepassing wordt 

verklaard, is in het Wetboek der successierechten in de afdeling « Bewijsmiddelen van 

gemeen recht » van het hoofdstuk « Bewijsmiddelen » opgenomen. 

 

 B.15.5.  Uit wat voorafgaat volgt dat de federale wetgever, door de bestreden 

artikelen 167 en 168 aan te nemen, de in de middelen vermelde bevoegdheidverdelende regels 

niet heeft geschonden. 

 

 B.16.  Rekening houdend met hetgeen is vermeld in B.15.3 zijn het tweede middel in de 

zaak nr. 5487 en het eerste middel in de zaak nr. 5497 niet gegrond. 

 

 

 Wat het fiscale wettigheidsbeginsel betreft 

 

 B.17.1.  Het eerste middel in de zaak nr. 5487 is afgeleid uit de schending, door het 

bestreden artikel 167, van onder meer artikel 170, § 1, van de Grondwet, waarin het fiscale 

wettigheidsbeginsel is neergelegd. Dat beginsel zou zijn geschonden doordat artikel 167 een 
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omkering van de bewijslast in het nadeel van de belastingplichtige met zich zou meebrengen 

en doordat artikel 167 het de administratie mogelijk zou maken rechtshandelingen te 

herdefiniëren, terwijl het uitsluitend aan de wetgever zou toekomen om de belastbare 

handelingen en de belastbare grondslag te bepalen.  

 

 B.17.2.  Het tweede middel in de zaak nr. 5497 is afgeleid uit de schending, door de 

bestreden artikelen 167 en 168, van het fiscale wettigheidsbeginsel waarin artikel 170, § 1, 

van de Grondwet voorziet, wanneer de bestreden bepalingen aldus zouden worden 

geïnterpreteerd dat de administratie de belastbare grondslag, de belasting of de uitzonderingen 

zou kunnen vaststellen door de feiten te wijzigen op basis waarvan de belasting wordt 

vastgesteld. Volgens die interpretatie zouden de bestreden bepalingen strijdig zijn met het 

fiscale wettigheidsbeginsel, vermits zij aan de uitvoerende of aan de rechterlijke macht de 

discretionaire beoordelingsbevoegdheid zouden toekennen om autonoom te beslissen of er al 

dan niet dient te worden belast. 

 

 B.18.  Artikel 170, § 1, van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Geen belasting ten behoeve van de Staat kan worden ingevoerd dan door een wet ». 
 

 Die bepaling drukt het wettigheidsbeginsel in fiscale zaken uit, dat vereist dat de 

wezenlijke bestanddelen van de belasting in beginsel bij de wet worden bepaald, opdat geen 

enkele belasting kan worden geheven zonder de instemming van de belastingplichtigen, 

uitgedrukt door hun vertegenwoordigers. Tot de wezenlijke bestanddelen van de belasting 

behoren de aanwijzing van de belastingplichtigen, de belastbare materie, de belastbare 

grondslag, de aanslagvoet en de eventuele belastingvrijstellingen en -verminderingen. 

 

 B.19.  De bestreden bepalingen doen niet alleen geen afbreuk aan het beginsel dat de 

belastingplichtige de minst belaste weg mag kiezen, en zulks ondanks de grenzen die daaraan 

worden gesteld (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-2081/016, p. 69) zonder dat beginsel 

fundamenteel aan te tasten (ibid., DOC 53-2081/001, p. 111), maar de toepassing van die 

bepalingen is ook aan verschillende strikte voorwaarden onderworpen. 

 

 B.20.1.  Allereerst is vereist dat de rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen 

dat eenzelfde verrichting tot stand brengt, is bedoeld om aan de belasting te ontsnappen. 
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 B.20.2.  Bovendien wordt in de nieuwe antimisbruikbepaling, in tegenstelling tot de 

vroegere, een definitie van « fiscaal misbruik » gegeven, waarvan de draagwijdte in B.4 is 

aangegeven. 

 

 Hoewel de bestreden bepalingen verschillend zijn geformuleerd wat betreft de objectieve 

en de subjectieve voorwaarde van het fiscale misbruik, blijkt in dat opzicht uit de 

parlementaire voorbereiding van de bestreden wet voldoende dat de wetgever eenzelfde 

betekenis heeft willen geven aan die voorwaarden, ongeacht het feit dat de verrichting tot 

gevolg heeft dat men aan de toepassing van de betrokken fiscale bepaling ontsnapt of 

aanspraak maakt op een belastingvoordeel dat bij die laatste wordt toegekend. 

 

 B.20.3.  Wat het subjectieve element van het fiscale misbruik betreft, blijkt bovendien 

zowel uit de bewoordingen als uit de parlementaire voorbereiding van de bestreden 

bepalingen dat, om als fiscaal misbruik te worden aangemerkt, de verrichting uitsluitend moet 

zijn gemotiveerd door de zorg de belasting te ontwijken of dat op een dermate essentiële wijze 

moet zijn dat de eventuele andere doelstellingen van de verrichting als verwaarloosbaar of 

zuiver kunstmatig moeten worden beschouwd, niet alleen op economisch vlak, maar ook gelet 

op andere, met name persoonlijke of familiale, relevante overwegingen (Parl. St., Kamer, 

2011-2012, DOC 53-2081/001, pp. 114-115). 

 

 Daartoe wordt in een stelsel van bewijs en tegenbewijs voorzien (B.4. en B.15). 

 

 Het komt allereerst de administratie toe aan te tonen dat de belastingplichtige een 

rechtshandeling, of een geheel van rechtshandelingen dat eenzelfde verrichting tot stand 

brengt, heeft gekozen die in tegenspraak is met de doelstellingen van een duidelijk 

geïdentificeerde fiscale bepaling en waarvan het doorslaggevende, zo niet exclusieve, motief 

erin bestaat de belasting te ontwijken, zonder dat zij, in dat stadium noodzakelijkerwijs, 

rekening hoeft te houden met de eventuele andere redenen waarom de belastingplichtige heeft 

kunnen beslissen een dergelijke verrichting tot stand te brengen, en die de fiscus kan negeren. 

De bewijslast ligt derhalve in de eerste plaats bij de administratie.  
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 Het is pas daarna dat de belastingplichtige ten genoege van recht dient aan te tonen dat 

zijn keuze voor de betwiste verrichting door eventuele andere motieven dan het ontwijken van 

belastingen is verantwoord.  

 

 Het gaat derhalve niet om een omkering van de bewijslast, maar om een aanpassing 

ervan. 

 

 B.20.4.  Wat de mogelijkheid voor de administratie betreft om, wanneer de 

belastingplichtige niet in het tegenbewijs slaagt, diens fiscale toestand te herzien (B.4), 

vermeldt de memorie van toelichting, wat het bestreden artikel 167 betreft : 

 
 « In zijn advies nr. 50 883/1, verwijst de Raad van State naar de rechtspraak van het 
Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie waaruit valt af te leiden dat het legaliteitsbeginsel 
van artikel 170 van de Grondwet vereist dat de wet duidelijk aangeeft aan welke objectieve 
criteria de herkwalificatie dient te beantwoorden of op welke wijze de belastbare handeling in 
geval van vastgestelde belastingontwijking door de administratie moet worden gedefinieerd 
en dat de wetgever met andere woorden de grenzen van de herkwalificatie voldoende 
afbakent. Hieruit volgt dat de in het voorgelegde ontwerp gegeven verduidelijking aangaande 
de mogelijkheid tot herkwalificatie door de administratie een niet voldoende aan de vereisten 
van artikel 170 van de Grondwet beantwoordende begrenzing van de mogelijkheid tot 
herkwalificatie uitmaakt. Om hieraan tegemoet te komen verwijst de Raad naar zijn advies 
van 4 mei 2006, nr. 40 372/1/2/3/4 dat werd uitgebracht over de bepalingen betreffende de 
anti-misbruikmaatregel inzake belasting over de toegevoegde waarde » (ibid., pp. 115-116). 
 

 In B.15 is vastgesteld dat de nieuwe antimisbruikbepaling een procedureregel met 

betrekking tot de bewijsvoering in het kader van de feitelijke vaststelling van de belastbare 

grondslag is, zodat de bestreden maatregel noch de belastbare grondslag, noch de aanslagvoet 

raakt.  

 
 B.21.1.  Wat het objectieve element van het fiscale misbruik betreft, vereist de wetgever 

dat de in het geding zijnde verrichting tot gevolg heeft aan de belasting te ontsnappen, hetzij 

door een belastingvoordeel te genieten, hetzij door zich buiten het toepassingsgebied van een 

belastingbepaling te plaatsen. 

 

 Bovendien dient het aldus beschreven gevolg van de verrichting in strijd te zijn met de 

doelstellingen die met de betrokken fiscale bepaling worden nagestreefd, en niet alleen maar 

vreemd te zijn aan dergelijke doelstellingen. 
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 Zodoende vormt de bestreden maatregel geen algemene machtigingsbepaling die de 

administratie toestaat bij algemene maatregel zelf de belastbare materie vast te stellen, maar is 

hij een bewijsmiddel om in concrete gevallen, onder controle van de rechter, bijzondere 

situaties individueel te beoordelen. 

 

 Het grondwettelijke wettigheidsbeginsel in fiscale zaken vereist niet dat de wetgever op 

nog meer gedetailleerde wijze de inhoudelijke voorwaarden voor de toepassing van de 

maatregel zou bepalen, vermits zulks vanwege de aard zelf van het verschijnsel dat ermee 

wordt bestreden, onmogelijk is. 

 

 B.21.2.  Wanneer de belastingadministratie het bestaan aantoont van het objectieve 

element van fiscaal misbruik, in de zin van de artikelen 344, § 1, en 18, § 2, kan zij de 

strijdigheid van de verrichting met de doelstellingen van de betrokken fiscale bepaling echter 

enkel vaststellen wanneer die doelstellingen op voldoende duidelijke wijze blijken uit de tekst 

en, in voorkomend geval, uit de parlementaire voorbereiding van de van toepassing zijnde 

wetsbepaling. In dat opzicht zal de administratie rekening moeten houden met, onder meer, de 

algemene context van de relevante fiscale wetgeving, de praktijken die gewoonlijk gangbaar 

zijn op het ogenblik van de inwerkingtreding van de fiscale bepaling waarvan zij het misbruik 

aanvoert alsook met het eventuele bestaan van specifieke bepalingen die reeds ertoe strekken 

bepaalde misbruiken van de betrokken fiscale bepaling tegen te gaan. 

 

 B.21.3.  Uit wat voorafgaat volgt dat de bestreden artikelen 167 en 168 het fiscale 

wettigheidsbeginsel niet schenden. 

 

 B.22.  Het eerste middel in de zaak nr. 5487, in zoverre het uit de schending van 

artikel 170, § 1, van de Grondwet is afgeleid, en het tweede middel in de zaak nr. 5497 zijn 

niet gegrond. 

 

 

 Wat het gelijkheidsbeginsel in fiscale zaken betreft 

 

 B.23.  Het eerste middel in de zaak nr. 5487 is tevens afgeleid uit de schending, door het 

bestreden artikel 167, van de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet.  
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 B.24.  De artikelen 10 en 11 van de Grondwet waarborgen het beginsel van gelijkheid en 

niet–discriminatie. Artikel 172 van de Grondwet is een bijzondere toepassing van dat beginsel 

in fiscale aangelegenheden.  

 

 B.25.  Het komt de wetgever toe maatregelen te nemen die ertoe strekken 

belastingontwijking tegen te gaan en ze te remediëren. Hij beschikt ter zake over een ruime 

beoordelingsbevoegdheid. Fiscale maatregelen maken immers een wezenlijk onderdeel uit 

van het sociaaleconomische beleid. Zij zorgen niet alleen voor een substantieel deel van de 

inkomsten die de verwezenlijking van dat beleid mogelijk moeten maken; zij laten de 

wetgever ook toe om sturend en corrigerend op te treden en op die manier het sociale en 

economische beleid vorm te geven. 

 

 B.26.1.  Volgens de verzoekende partijen zou het nieuwe artikel 344, § 1, van het 

WIB 1992 het gelijkheidsbeginsel in fiscale aangelegenheden schenden, vermits dat artikel 

niet op dezelfde manier ten aanzien van alle belastingplichtigen zou worden toegepast : de 

toepassing in concreto zou afhankelijk zijn van de beoordeling, door de administratie, van een 

bepaalde rechtshandeling of een geheel van rechtshandelingen dat eenzelfde verrichting tot 

stand brengt. Bovendien zou de niet-inachtneming van het fiscale wettigheidsbeginsel meteen 

een schending van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie impliceren. 

 

 B.26.2.  Nu de bestreden maatregel het fiscale wettigheidsbeginsel niet schendt, is de 

grief, in zoverre hij is afgeleid uit de schending van het gelijkheidsbeginsel doordat het fiscale 

wettigheidsbeginsel niet in acht zou zijn genomen, niet gegrond. 

 

 B.26.3.  In zoverre de grief van de verzoekende partijen betrekking heeft op een 

eventueel verschil in behandeling dat uit de toepassing, in een concreet geval, van de 

bestreden maatregel zou volgen, dient te worden vastgesteld dat een dergelijk verschil in 

behandeling van belastingplichtigen niet aan de bestreden wetskrachtige norm toe te schrijven 

zou zijn, vermits die norm op dezelfde wijze van toepassing is op alle belastingplichtigen die 

onder het toepassingsgebied ervan vallen. 

 

 Het middel dat tegen de toepassing in concreto, door de administratie, van de bestreden 

norm is gericht, is bijgevolg niet ontvankelijk, vermits het Hof niet bevoegd is om zich uit te 



28 

spreken over een mogelijk verschil in behandeling dat niet uit de bestreden norm, maar uit de 

toepassing ervan voortvloeit. 

 

 B.26.4.  Overigens staat het aan de bevoegde rechter om, in een concreet geval, te 

beoordelen of de antimisbruikbepaling met naleving van, onder meer, het gelijkheidsbeginsel 

is toegepast.  

 

 B.26.5.  Voor het overige is de bestreden maatregel, in het licht van de door de wetgever 

nagestreefde doelstelling om fiscaal misbruik tegen te gaan, niet zonder redelijke 

verantwoording. 

 

 B.26.6.  Uit wat voorafgaat volgt dat het bestreden artikel 167 de artikelen 10, 11 en 172 

van de Grondwet niet schendt. 

 

 B.27.  In zoverre het uit de schending van de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet is 

afgeleid, is het eerste middel in de zaak nr. 5487 niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt de beroepen, rekening houdend met wat in B.15.3 is vermeld. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 30 oktober 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut M. Bossuyt 

 



 
Grondwettelijk Hof 

 
 

INFORMATIEVE NOTA 
BETREFFENDE HET ARREST NR. 141/2013 

 
De  nieuwe fiscale antimisbruikbepalingen schenden de bevoegdheidsverdeling, het 

fiscaal wettigheidsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel in fiscale zaken niet.  
 
 

 Bij zijn arrest nr. 141/2013 van 30 oktober 2013 verwerpt het Grondwettelijk Hof  het 
beroep tot vernietiging van de artikelen 167, 168 en 169 van de programmawet (I) van 
29 maart 2012, dat was ingesteld door enkele burgers en door de vzw « Liga van 
belastingplichtigen ». 
 
 De bestreden maatregelen kaderen in de strijd tegen de fiscale fraude. Zij voeren een 
nieuwe « antimisbruikbepaling » in, zowel in de inkomstenbelastingen (artikel 344, § 1, van 
het WIB 1992) als in de registratierechten (artikel 18, § 2, van het Wetboek der registratie-, 
hypotheek- en griffierechten), die door verwijzing naar die laatste bepaling, tevens 
toepasselijk is inzake successierechten. De regeling vervangt een vorige die in de praktijk 
moeilijk toepasbaar bleek te zijn geworden (over de historiek ervan, zie hierover B.2.1 van 
het arrest). Zij moet de administratie in staat stellen misbruik op een efficiënte manier aan te 
pakken zonder de rechtszekerheid en het principe van de vrije keuze van de minst belaste 
weg fundamenteel aan te tasten. De vroegere regeling wordt daartoe op verschillende 
punten aangepast, met betrekking tot het voorwerp van de niet-tegenwerpelijkheid, de 
invoering van een definitie van « fiscaal misbruik », een wijziging van de verdeling van de 
bewijslast tussen de administratie en de belastingplichtige en, ten slotte, de mogelijkheid tot 
herziening van de fiscale toestand van de belastingplichtige (voor meer uitleg over die 
aanpassingen, zie B.4.1 van het arrest). 
 
 Het Hof onderzocht eerst de middelen die in beide zaken waren afgeleid uit de 
schending van de regels inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de federale Staat en de 
gewesten (art. 170 van de Grondwet en de artikelen 3 en 4 van de Bijzondere 
Financieringswet) en waarin wordt aangevoerd dat de federale wetgever de aanslagvoet, de 
heffingsgrondslag of de vrijstellingen waarin met betrekking tot een aantal gewestelijke 
belastingen is voorzien, zou hebben geregeld, in het bijzonder het successierecht, bepaalde 
registratierechten en de onroerende voorheffing.  
 
 Het Hof stelt vast dat de nieuwe antimisbruikbepalingen, zoals de vroegere, een 
bewijsmiddel van de administratie zijn en dat het om een « systeem van bewijs en 
tegenbewijs » gaat, waarbij de administratie, aan de hand van vermoedens of de andere in 
artikel 340 van het WIB 1992 bedoelde bewijsmiddelen (van gemeen recht), moet aantonen 
dat er een fiscaal misbruik is en de belastingplichtige kan bewijzen dat andere motieven dan 
het ontwijken van belastingen zijn rechtshandelingen verantwoordden. Indien hij daarin niet 
slaagt, kan de fiscus de belasting heffen alsof het misbruik niet heeft plaatsgevonden. De 
omstandigheid dat ingevolge de toepassing van de antimisbruikbepalingen een bepaalde 
verrichting aan een belastingheffing kan worden onderworpen, leidt niet tot de conclusie dat 
de bestreden maatregel de aanslagvoet, de belastbare grondslag en de vrijstellingen van 



 

bepaalde gewestelijke belastingen zou hebben geregeld. De antimisbruikbepalingen zijn 
immers een procedureregel met betrekking tot de bewijsvoering, die het mogelijk maakt de 
belastbare grondslag feitelijk vast te stellen. Tenzij het gewest er anders over beslist, is de 
federale wetgever bevoegd om de dienst van de belasting te verzekeren en de 
procedureregels daartoe vast te stellen (artikel 5, § 3, eerste lid, van de Bijzondere 
Financieringswet). 
 
 De verzoekende partijen waren verder van oordeel dat de bestreden wetsbepalingen het 
fiscaal wettigheidsbeginsel schonden, omdat de administratie rechtshandelingen zou kunnen 
herdefiniëren en omdat zij aan de uitvoerende en rechterlijke macht de discretionaire 
beoordelingsbevoegdheid zouden verlenen om autonoom te beslissen of er al dan niet dient 
te worden belast, terwijl alleen de wetgever de belastbare handelingen en de belastbare 
grondslag mag bepalen. 
 
 Het Hof wijst erop dat de bestreden bepalingen niet alleen geen afbreuk doen aan het 
beginsel dat de belastingplichtige de minst belaste weg mag kiezen, en zulks ondanks de 
grenzen die daaraan worden gesteld, zonder dat beginsel fundamenteel aan te tasten, maar 
dat de toepassing van die bepalingen ook aan verschillende strikte voorwaarden is 
onderworpen.  
 
 Die zijn in de wet voldoende nauwkeurig omschreven, zelfs met betrekking tot het 
subjectieve element van het fiscaal misbruik : de verrichting moet uitsluitend zijn gemotiveerd 
door de zorg de belasting te ontwijken of moet dat op een dermate essentiële wijze zijn dat 
de eventuele andere doelstellingen van de verrichting als verwaarloosbaar of zuiver 
kunstmatig moeten worden beschouwd, niet alleen op economisch vlak, maar ook gelet op 
andere, met name persoonlijke of familiale, relevante overwegingen. Daartoe voorziet de wet 
ook in een stelsel van bewijs en tegenbewijs. Het komt allereerst de administratie toe aan te 
tonen dat de belastingplichtige een rechtshandeling, of een geheel van rechtshandelingen 
dat eenzelfde verrichting tot stand brengt, heeft gekozen die in tegenspraak is met de 
doelstellingen van een duidelijk geïdentificeerde fiscale bepaling en waarvan het 
doorslaggevende, zo niet exclusieve, motief erin bestaat de belasting te ontwijken, zonder 
dat zij, in dat stadium noodzakelijkerwijs, rekening hoeft te houden met de eventuele andere 
redenen waarom de belastingplichtige heeft kunnen beslissen een dergelijke verrichting tot 
stand te brengen, en die de fiscus kan negeren. De bewijslast ligt derhalve in de eerste 
plaats bij de administratie. Het is pas daarna dat de belastingplichtige dient aan te tonen dat 
zijn keuze voor de betwiste verrichting door eventuele andere motieven dan het ontwijken 
van belastingen is verantwoord. Het gaat derhalve volgens het Hof niet om een omkering 
van de bewijslast, maar om een aanpassing ervan. Het Hof herhaalt daarom dat de nieuwe 
antimisbruikbepaling een procedureregel met betrekking tot de bewijsvoering in het kader 
van de feitelijke vaststelling van de belastbare grondslag is, zodat de bestreden maatregel 
noch de belastbare grondslag, noch de aanslagvoet raakt. 
 

 Wat het objectieve element van het fiscaal misbruik betreft, vereist de wetgever dat de in 
het geding zijnde verrichting tot gevolg heeft aan de belasting te ontsnappen, hetzij door een 
belastingvoordeel te genieten, hetzij door zich buiten het toepassingsgebied van een 
belastingbepaling te plaatsen. Het aldus beschreven gevolg van de verrichting moet ook in 
strijd zijn met de doelstellingen die met de betrokken fiscale bepaling worden nagestreefd, en 
dient niet alleen maar vreemd te zijn aan dergelijke doelstellingen. Aldus vormen de 
bestreden maatregelen geen algemene machtigingsbepaling die de administratie toestaat bij 
algemene maatregel zelf de belastbare materie vast te stellen, maar zijn zij een bewijsmiddel 
om in concrete gevallen, onder controle van de rechter, bijzondere situaties individueel te 
beoordelen. Het grondwettelijke wettigheidsbeginsel in fiscale zaken vereist volgens het Hof 
niet dat de wetgever op nog meer gedetailleerde wijze de inhoudelijke voorwaarden voor de 
toepassing van de maatregelen zou bepalen, vermits zulks vanwege de aard zelf van het 
verschijnsel dat ermee wordt bestreden, onmogelijk is.  Het Hof voegt er verder aan toe dat 



 

wanneer de belastingadministratie het bestaan aantoont van het objectieve element van 
fiscaal misbruik, zij de strijdigheid van de verrichting met de doelstellingen van de betrokken 
fiscale bepaling enkel kan vaststellen wanneer die doelstellingen op voldoende duidelijke 
wijze blijken uit de tekst en, in voorkomend geval, uit de parlementaire voorbereiding van de 
van toepassing zijnde wetsbepaling. In dat opzicht zal de administratie rekening moeten 
houden met, onder meer, de algemene context van de relevante fiscale wetgeving, de 
praktijken die gewoonlijk gangbaar zijn op het ogenblik van de inwerkingtreding van de 
fiscale bepaling waarvan zij het misbruik aanvoert alsook met het eventuele bestaan van 
specifieke bepalingen die reeds ertoe strekken bepaalde misbruiken van de betrokken fiscale 
bepaling tegen te gaan. 
 
 Omtrent de aangevoerde schending van het gelijkheidsbeginsel in fiscale zaken, 
herinnert het Hof er eerst aan dat het de wetgever toekomt maatregelen te nemen die ertoe 
strekken belastingontwijking tegen te gaan en daaraan te remediëren. Hij beschikt ter zake 
over een ruime beoordelingsbevoegdheid. Fiscale maatregelen maken immers een wezenlijk 
onderdeel uit van het sociaaleconomische beleid. Zij zorgen niet alleen voor een substantieel 
deel van de inkomsten die de verwezenlijking van dat beleid mogelijk moeten maken; zij 
laten de wetgever ook toe om sturend en corrigerend op te treden en op die manier het 
sociale en economische beleid vorm te geven. In dat licht zijn de maatregelen trouwens niet 
zonder redelijke verantwoording. 
 
  De verzoekende partijen zagen nog een schending van het gelijkheidsbeginsel in 
fiscale aangelegenheden omdat de regeling niet op dezelfde manier ten aanzien van alle 
belastingplichtigen zou worden toegepast : de toepassing in concreto zou afhankelijk zijn van 
de beoordeling, door de administratie, van een bepaalde rechtshandeling of een geheel van 
rechtshandelingen dat eenzelfde verrichting tot stand brengt. Dat argument verwerpt het Hof 
door te stellen dat een dergelijk verschil in behandeling van belastingplichtigen niet aan de 
bestreden wetgevende normen is toe te schrijven, vermits die normen op dezelfde wijze van 
toepassing zijn op alle belastingplichtigen die onder het toepassingsgebied ervan vallen, 
maar voortvloeit uit de toepassing van de wet, waarover niet het Hof kan oordelen, maar de 
bevoegde rechter die, in een concreet geval, dient te beoordelen of de antimisbruikbepaling 
met naleving van, onder meer, het gelijkheidsbeginsel is toegepast.  
 

 
Deze informatieve nota, opgesteld door de griffie, bindt het Grondwettelijk Hof niet. Uit de 
aard zelf van de samenvatting, bevat zij niet de in het arrest noodzakelijk opgebouwde 
redeneringen noch de specifieke nuanceringen van het arrest.  
Het arrest nr. 141/2013 is te vinden op de webstek van het Grondwettelijk Hof, 
www.grondwettelijk-hof.be (http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-141n.pdf). 
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Rolnummers 5542 en 5543 

 
 

Arrest nr. 142/2013 
van 30 oktober 2013 

 
 
 
 

A R R E S T 
___________ 

 

 

 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 49 tot 59 van de programmawet 

van 22 juni 2012, ingesteld door de vennootschap naar Duits recht « Deutsche Bank AG » en 

de vennootschap naar Frans recht « Fortuneo SA ». 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en J. Spreutels, en de rechters A. Alen, 

J.-P. Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey en T. Giet, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de beroepen en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 27 december 2012 ter post 
aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 28 december 2012, zijn beroepen tot 
vernietiging ingesteld van de artikelen 49 tot 59 van de programmawet van 22 juni 2012 
(bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2012), door de vennootschap naar 
Duits recht « Deutsche Bank AG » en door de vennootschap naar Frans recht 
« Fortuneo SA », die allebei keuze van woonplaats doen te 1000 Brussel, Brederodestraat 13. 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5542 en 5543 van de rol van het Hof, werden 
samengevoegd. 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  het Beschermingsfonds voor Deposito’s en Financiële Instrumenten, met zetel te 
1000 Brussel, Berlaimontlaan 14; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De verzoekende partijen hebben memories van antwoord ingediend. 
 
 Het Beschermingsfonds voor Deposito’s en Financiële Instrumenten heeft ook een 
memorie van wederantwoord ingediend. 
 
 Bij op 2 juli 2013 ter post aangetekende brieven hebben de verzoekende partijen het Hof 
laten weten dat ze afstand doen van hun beroepen. 
 
 Bij beschikking van 19 september 2013 heeft het Hof de zaken in gereedheid verklaard 
en de dag van de terechtzitting bepaald op 9 oktober 2013, enkel om uitspraak te doen over de 
afstanden van geding. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 9 oktober 2013 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. C. Borgers loco Mr. H. Vanhulle, Mr. L. Swartenbroux en Mr. S. Loosveld, 
advocaten bij de balie te Brussel, voor de vennootschap « Deutsche Bank AG »; 
 
 .  Mr. H. Vanhulle, Mr. L. Swartenbroux en Mr. C. Borgers, advocaten bij de balie te 
Brussel, voor de vennootschap « Fortuneo SA »; 
 
 .  Mr. A. Carton loco Mr. F. Vandendriessche en Mr. I. Arnouts, advocaten bij de balie te 
Brussel, voor het Beschermingsfonds voor Deposito’s en Financiële Instrumenten; 
 
 .  Mr. E. De Rudder loco Mr. P. Declercq, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en J.-P. Snappe verslag uitgebracht; 
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 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 

 1.  Bij op 2 juli 2013 ter post aangetekende brieven hebben de verzoekende partijen het 

Hof laten weten dat zij afstand doen van hun beroepen. 

 

 2.  Niets belet te dezen dat het Hof de afstand toewijst. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 wijst de afstand toe. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 30 oktober 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut M. Bossuyt 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5713 

 
 

Arrest nr. 143/2013 
van 30 oktober 2013 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de vordering tot schorsing van artikel 108, § 2, eerste lid, van de basiswet van 

12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, 

zoals vervangen bij artikel 5 van de wet van 1 juli 2013, ingesteld door L.L. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke, P. Nihoul, F. Daoût en T. Giet, bijgestaan 

door de griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de vordering en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 12 september 2013 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 13 september 2013, heeft L.L. een vordering 
tot schorsing ingesteld van artikel 108, § 2, eerste lid, van de basiswet van 12 januari 2005 
betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, zoals vervangen 
bij artikel 5 van de wet van 1 juli 2013 tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 
betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden (bekendgemaakt in 
het Belgisch Staatsblad van 6 september 2013, tweede editie). 
 
 Bij hetzelfde verzoekschrift vordert de verzoekende partij eveneens de vernietiging van 
de artikelen 104/1 en 108, § 2, eerste lid, van voormelde basiswet van 12 januari 2005, zoals 
ingevoegd respectievelijk vervangen bij de artikelen 4 en 5 van de voormelde wet van 1 juli 
2013. 
 
 
 Bij beschikking van 19 september 2013 heeft het Hof de terechtzitting voor het debat 
over de vordering tot schorsing bepaald op 9 oktober 2013, na de in artikel 76, § 4, van de 
bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof bedoelde overheden te hebben 
uitgenodigd hun eventuele schriftelijke opmerkingen, in de vorm van een memorie, uiterlijk 
op 4 oktober 2013 in te dienen en een afschrift ervan binnen dezelfde termijn aan de 
verzoekende partij over te zenden. 
 
 De Ministerraad heeft schriftelijke opmerkingen ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 9 oktober 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  L.L., persoonlijk; 
 
 .  Mr. E. Jacubowitz, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en J.-P. Snappe verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde partijen gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk 
Hof met betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  De verzoeker voert aan dat hij, als voormalig en toekomstig gedetineerde, een belang heeft bij het 
bestrijden van de bepaling die gedetineerden onderwerpt aan een fouillering op het lichaam. Hij preciseert dat hij 
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op 14 augustus 2008, na drie maanden en tien dagen in voorarrest te hebben doorgebracht, door de Correctionele 
Rechtbank te Leuven werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden, met probatie-uitstel voor 
het gedeelte van die straf dat de duur van de voorlopige hechtenis overschreed, maar dat dezelfde Rechtbank op 
27 april 2010 het probatie-uitstel heeft herroepen wegens niet-naleving van de probatievoorwaarden. Hij merkt 
op dat hij, rekening houdend met artikel 25, § 1, van de wet van 17 mei 2006 « betreffende de externe 
rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam 
van de strafuitvoeringsmodaliteiten », minstens vier van de twaalf maanden dient uit te zitten en dat hij dus op 
ieder ogenblik kan worden uitgenodigd om de resterende twintig dagen uit te zitten in de gevangenis. 
 
 A.2.  Het middel dat tegen de bestreden bepaling is gericht, is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 
11 en 22 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 190 van de Grondwet, met de artikelen 3 en 8 van 
het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met « het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk 
detentieomstandigheden die de mensenrechten van de gevangenen schenden niet gerechtvaardigd kunnen 
worden door gebrek aan (financiële) middelen » (Rule 4 van de European Prison Rules, vervat in 
aanbeveling Rec(2006)2 van het Comité van Ministers van de Raad van Europa) en gelezen in het licht van 
artikel 90bis van het Wetboek van strafvordering. 
 
 Volgens de verzoeker schendt de bestreden bepaling de voormelde artikelen doordat zij bepaalt dat er, in de 
beoogde gevallen, altijd een fouillering op het lichaam moet plaatsvinden, ook wanneer dat niet noodzakelijk is 
in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het 
voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of 
voor de bescherming van de rechten en de vrijheden van anderen, en doordat de fouillering op het lichaam na 
bezoek gebeurt « overeenkomstig de in de gevangenis geldende richtlijnen », die niet op de bij de wet bepaalde 
wijze moeten worden bekendgemaakt en dus niet bindend kunnen zijn. Hij meent dat de gedetineerden aldus aan 
onmenselijke of vernederende behandelingen kunnen worden onderworpen en een onverantwoorde inmenging in 
hun privéleven kunnen ondergaan. De noodzaak van de fouillering zou altijd in concreto moeten worden 
beoordeeld. Door het opleggen van een vernederende maatregel in bepaalde gevallen, zonder dat er afwijkingen 
mogelijk zijn als gevolg van een beoordeling in concreto, zou het evenredigheidsbeginsel zijn geschonden. De 
verzoeker verwijst naar het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State, naar de rechtspraak van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens en naar de Franse wetgeving die na een veroordeling door het 
laatstgenoemde Hof tot stand kwam. 
 
 Het gelijkheidsbeginsel zou zijn geschonden doordat een gedetineerde, in de beoogde gevallen, altijd wordt 
onderworpen aan een fouillering op het lichaam, terwijl een soortgelijke maatregel bij personen die van een 
misdrijf worden verdacht slechts op grond van een individuele beslissing kan worden toegepast. Het 
aangevoerde algemeen rechtsbeginsel zou zijn geschonden doordat er voor de systematische naaktfouilleringen 
een efficiënt alternatief bestaat, namelijk de inzet van drugshonden. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt 
immers dat de bestreden bepaling vooral het binnensmokkelen van drugs beoogt tegen te gaan. Het tekort aan 
drugshonden is het gevolg van een gebrek aan middelen, hetgeen de mensonterende systematische 
naaktfouilleringen evenwel niet kan verantwoorden. De verzoeker gaat voor het overige uitgebreid in op de 
drugsproblematiek in de Belgische gevangenissen. 
 
 A.3.  De verzoeker voert ten slotte aan dat de onmiddellijke uitvoering van de bestreden maatregel hem een 
moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. Hij kan immers iedere dag door het openbaar ministerie 
worden opgeroepen om zich naar de gevangenis te begeven (zie A.1). De ministeriële omzendbrief nr. 1771, die 
zijn voorwaardelijke invrijheidstelling na drie maanden mogelijk maakt, is enkel gericht aan de 
gevangenisdirecteurs en niet aan het openbaar ministerie. Na een oproep van het openbaar ministerie, die als 
doel heeft de verjaring van zijn straf te stuiten, zal hij wellicht onmiddellijk weer in vrijheid worden gesteld, 
maar hij zal wel eerst de gevangenis moeten betreden en, krachtens de bestreden bepaling, naakt gefouilleerd 
worden. Die maatregel kan niet met terugwerkende kracht ongedaan worden gemaakt. 
 
 A.4.  De Ministerraad merkt allereerst op dat artikel 90bis van het Wetboek van strafvordering betrekking 
heeft op het onderzoek aan het lichaam, terwijl de bestreden bepaling de fouillering op het lichaam betreft, 
hetgeen minder ingrijpend zou zijn doordat het niet toestaat het lichaam aan te raken. 
 
 Een fouillering op het lichaam is volgens de Ministerraad noodzakelijk om de veiligheid in de gevangenis, 
zowel van de gedetineerden als van de personeelsleden, te waarborgen. Hij wijst erop dat de fouillering niet 
enkel dient om drugs op te sporen, maar ook andere verboden voorwerpen, zoals SIM-kaarten, USB-sticks en 
onderdelen van wapens. Die verboden voorwerpen worden veelal na contacten met de buitenwereld de 
gevangenis binnengesmokkeld. De traditionele metaalportiek of het onderzoek aan de kledij zouden niet steeds 
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toelaten om ze te detecteren. Ook het voorstel van de verzoeker om een beroep te doen op drugshonden zou geen 
bevredigende oplossing bieden. De maatregel zou bovendien niet verder gaan dan strikt noodzakelijk is voor de 
handhaving van de veiligheid. Zo zal er geen automatische fouillering plaatsvinden wanneer er geen contact is 
geweest met personen die extern zijn aan de penitentiaire inrichtingen. 
 
 Voorts benadrukt de Ministerraad dat de fouillering volgens een strikt voorgeschreven procedure verloopt. 
Hij verwijst naar de wettelijke voorschriften in dat verband en naar de collectieve brief nr. 125 van 6 september 
2013 van het Directoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen. Daaruit zou kunnen worden afgeleid dat de 
fouillering op een behoorlijke wijze verloopt waardoor een onmenselijke of vernederende behandeling van de 
gedetineerde in de zin van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens wordt vermeden. 
Door de fouillering, in de door de bestreden bepaling vermelde situaties, op te leggen aan alle gedetineerden 
zonder onderscheid, zou de wetgever een willekeurige behandeling van de gedetineerden hebben vermeden. 
Aangezien de procedure uniform is vastgesteld in de voormelde brief nr. 125, gebeurt de fouillering in alle 
gevangenissen bovendien op dezelfde wijze. 
 
 De door de verzoeker aangehaalde rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kan 
volgens de Ministerraad niet zonder meer op het voorliggende geval worden toegepast omdat de omstandigheden 
telkens verschillend zijn. Hetzelfde geldt voor de verwijzing naar de vroegere Franse wetgeving, die ruimte liet 
voor willekeur en ook in frequenter fouilleringen voorzag. 
 
 De « in de gevangenis geldende richtlijnen », bedoeld in het derde streepje van de bestreden bepaling, 
verwijzen volgens de Ministerraad niet naar de wijze waarop de fouillering op het lichaam moet worden 
uitgevoerd - die procedure werd immers door de voormelde brief nr. 125 bepaald - maar naar het 
« fouilleringsplan » dat elke gevangenis dient op te stellen. Het zou immers de gevangenisdirectie zijn die beslist 
wanneer de fouillering op het lichaam moet plaatsvinden na het bezoek. Om willekeur uit te sluiten, dient het 
fouilleringsplan te bepalen met welke regelmaat (bijvoorbeeld na elk bezoek, enkel na bepaalde bezoeken, elke 
dag, enkel na het bezoek in de namiddag, enz.) de gedetineerden die bezoek hebben gehad, moeten worden 
gefouilleerd. Volgens de parlementaire voorbereiding is het evenwel niet mogelijk om na een bezoek bepaalde 
gedetineerden wel en andere niet te fouilleren. 
 
 A.5.  Wat het moeilijk te herstellen ernstig nadeel betreft, voert de Ministerraad aan dat de verzoeker, 
overeenkomstig de ministeriële omzendbrief nr. 1771, na drie maanden in voorlopige invrijheidstelling wordt 
geplaatst en dat hij overeenkomstig een andere omzendbrief voldoet aan de voorwaarden om onder elektronisch 
toezicht te worden geplaatst. Enkel indien de verzoeker daar niet mee instemt, zal hij zijn straf in de gevangenis 
dienen te ondergaan, maar in dat geval is naar het oordeel van de Ministerraad het causaal verband tussen de 
bestreden wetsbepaling en het nadeel verbroken. Het nadeel dat de verzoekende partij bij het betreden van de 
gevangenis ondervindt, zou dan enkel te wijten zijn aan zijn persoonlijke keuze en niet aan de bestreden 
bepaling. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De verzoeker vordert de schorsing van artikel 108, § 2, eerste lid, van de basiswet 

van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de 

gedetineerden, dat bepaalt : 

 

 « Alle gedetineerden worden gefouilleerd op het lichaam : 
 
 -  bij het betreden van de gevangenis; 
 
 -  voorafgaand aan de plaatsing in een beveiligde cel of de opsluiting in een strafcel; 
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 -  overeenkomstig de in de gevangenis geldende richtlijnen, na het bezoek van de in 
artikel 59 vermelde personen, dat niet heeft plaatsgevonden in een lokaal voorzien van een 
transparante wand die de bezoekers van de gedetineerde scheidt ». 
 

 Die bepaling werd ingevoegd bij artikel 5 van de wet van 1 juli 2013 « tot wijziging van 

de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de 

gedetineerden ». De fouillering op het lichaam laat toe de gedetineerde te verplichten om zich 

uit te kleden tot op het lichaam en de openingen en de holten van het lichaam uitwendig te 

schouwen (artikel 108, § 2, derde lid, van de basiswet zoals ingevoegd bij artikel 5 van de wet 

van 1 juli 2013). 

 

 Krachtens het ongewijzigde artikel 108, § 1, van de basiswet mag de gedetineerde, 

wanneer dit in het belang van de handhaving van de orde of de veiligheid noodzakelijk is, aan 

zijn kledij worden onderzocht door daartoe door de directeur gemandateerde leden van het 

bewakingspersoneel, overeenkomstig de door hem gegeven richtlijnen. Dat onderzoek heeft 

tot doel na te gaan of de gedetineerde in het bezit is van voorwerpen of substanties die 

verboden of gevaarlijk kunnen zijn. 

 

 Vóór de wijziging van artikel 108, § 2, eerste lid, van de basiswet was een fouillering op 

het lichaam enkel toegestaan indien er individuele aanwijzingen waren dat het onderzoek aan 

de kledij niet volstond om het voormelde doel te bereiken en na een afzonderlijke beslissing 

van de directeur. Een soortgelijke bepaling is nu opgenomen in het tweede lid van artikel 108, 

§ 2, meer bepaald voor de situaties die niet in het nieuwe eerste lid zijn vervat : 

 

 « De gedetineerde wordt gefouilleerd op het lichaam wanneer de directeur van oordeel is 
dat er individuele aanwijzingen zijn dat het onderzoek aan de kledij niet volstaat om het in 
§ 1, tweede lid, omschreven doel te bereiken. De directeur bezorgt zijn beslissing schriftelijk 
aan de gedetineerde uiterlijk vierentwintig uur nadat de fouillering heeft plaatsgevonden ». 
 

 Het tweede en het derde lid van artikel 108, § 2, worden niet bestreden. De kritiek van de 

verzoeker is enkel gericht tegen de invoering van het stelselmatig fouilleren, in situaties 

vermeld in het eerste lid, zonder dat die fouillering op individuele aanwijzingen moet zijn 

gebaseerd en zonder dat daartoe een afzonderlijke beslissing dient te worden genomen. 

 

 De overige voorwaarden waaraan de fouillering moet voldoen, blijven bestaan. De 

fouillering op het lichaam mag enkel plaatsvinden in een gesloten ruimte bij afwezigheid van 
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andere gedetineerden en moet uitgevoerd worden door minimum twee daartoe door de 

directeur gemandateerde personeelsleden van hetzelfde geslacht als de gedetineerde 

(artikel 108, § 2, vierde lid, van de basiswet). Het onderzoek aan de kledij en de fouillering op 

het lichaam mogen geen tergend karakter hebben en dienen met eerbiediging van de 

waardigheid van de gedetineerde te geschieden (artikel 108, § 3, van de basiswet). 

 

 B.2.  De verzoeker werd op 14 augustus 2008, na drie maanden en tien dagen in 

voorarrest te hebben doorgebracht, door de Correctionele Rechtbank te Leuven veroordeeld 

tot een gevangenisstraf van twaalf maanden, met probatie-uitstel voor het gedeelte van die 

straf dat de duur van de voorlopige hechtenis overschreed. Op 27 april 2010 heeft dezelfde 

Rechtbank het probatie-uitstel herroepen wegens niet-naleving van de probatievoorwaarden. 

 

 Aangezien de verzoeker minstens een derde van zijn straf dient te ondergaan (artikel 25, 

§ 1, van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot 

een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de 

strafuitvoeringsmodaliteiten), kan hij op ieder ogenblik worden opgeroepen om de nog 

resterende tijd uit te zitten. Hij kan derhalve door de bestreden bepaling rechtstreeks en 

ongunstig worden geraakt, zodat hij in het huidige stadium van de rechtspleging doet blijken 

van het vereiste belang om de bestreden bepaling aan te vechten. 

 

 B.3.  Naar luid van artikel 20, 1°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof dient aan twee grondvoorwaarden te zijn voldaan opdat tot schorsing kan 

worden besloten : 

 

 -  de middelen die worden aangevoerd moeten ernstig zijn; 

 

 -  de onmiddellijke uitvoering van de bestreden maatregel moet een moeilijk te herstellen 

ernstig nadeel kunnen berokkenen. 

 

 

 Ten aanzien van het middel 

 

 B.4.  Het middel dat tegen de bestreden bepaling is gericht, is afgeleid uit, onder meer, de 

schending van de artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de 
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artikelen 3 en 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Volgens de verzoeker 

schendt de bestreden bepaling de voormelde artikelen doordat zij bepaalt dat er, in de beoogde 

gevallen, altijd een fouillering op het lichaam moet plaatsvinden, ook wanneer de noodzaak 

daarvan niet is aangetoond. 

 

 B.5.  De bestreden bepaling wordt in de memorie van toelichting als volgt verantwoord : 

 

 « De fouillering is een belangrijke veiligheidsfactor in de gevangenis. Ook in dit domein 
toont de praktijk aan dat een wijziging van de in werking zijnde wettelijke bepalingen 
noodzakelijk is. Op de dag van vandaag kan de directeur enkel tot een fouillering op het 
lichaam overgaan wanneer hij over individuele aanwijzingen beschikt dat het onderzoek aan 
de kledij niet volstaat om de orde en de veiligheid te handhaven. De Raad van State heeft 
tuchtsancties vernietigd omdat de fouilleringen op het lichaam werden uitgevoerd zonder dat 
de beslissing tot de uitvoering ervan voorafgegaan werd door een schriftelijke informatie aan 
de gedetineerde. Een dergelijke vereiste leidt tot inefficiëntie van de fouilleringen op het 
lichaam en brengt dus de veiligheid in gevaar. 
 
 Daarnaast is het met het oog op de handhaving van de veiligheid noodzakelijk dat aan de 
directeur de mogelijkheid gegeven wordt om de fouillering op het lichaam te bevelen wanneer 
de gedetineerde met personen die niet met personeelsleden gelijkgesteld kunnen worden in 
contact is geweest, zonder een specifiek en individueel risico voor de orde en veiligheid te 
moeten aantonen » (Parl. St., Kamer, 2012-2013, DOC 53-2744/001, pp. 4-5). 
 

 B.6.  De afdeling wetgeving van de Raad van State heeft over het ontwerp van bepaling 

als volgt geadviseerd : 

 

 « Het verschil met de bestaande regeling is bijgevolg dat de fouillering in de drie 
eerstgenoemde gevallen een automatisme is, en derhalve niet meer is gebaseerd op een 
individuele beslissing van de gevangenisdirecteur, genomen op grond van concrete en 
geïndividualiseerde indicaties, maar plaatsvindt op grond van een algemeen geldende regel. 
 
 Aldus wordt afgeweken van de fundamentele optie die de wetgever bij het aannemen van 
de Basiswet heeft genomen om de fouillering omwille van haar ingrijpende karakter enkel in 
individuele gevallen toe te laten. Zoals de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, heeft 
geoordeeld, heeft de wetgever de ontkleding tot op het naakte lichaam als een ernstige 
aantasting van de persoonlijke waardigheid beschouwd en werd ze daarom onderworpen aan 
de voorafgaande toelating van de gevangenisdirecteur. 
 
 De memorie van toelichting bij het ontwerp bevat nauwelijks een indicatie omtrent de 
verantwoording om van deze optie af te wijken; er wordt enkel op vage wijze verwezen naar 
de praktijk en de inefficiëntie van het bestaande regime, waarbij gewag wordt gemaakt van 
het bestaan van ‘ meerdere problemen ’. 
 
 Vraag is of het ontworpen artikel 108, § 2, eerste tot derde lid, de toets aan de 
grondrechten kan doorstaan » (ibid., pp. 18-19). 
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 Na een onderzoek van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens, inzonderheid inzake artikel 3 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, 

besloot de Raad van State : 

 

 « Al kan worden aanvaard dat de wetgever op algemene wijze een aantal gevallen bepaalt 
waarin een verhoogd risico voor de veiligheid of de orde in de gevangenis geacht kan worden 
te bestaan en waarin in beginsel een fouillering op het lichaam kan plaatsvinden, moet 
derhalve daarbij wel, zeker wanneer het gaat om vrij ruime categorieën, ruimte zijn voor een 
beoordeling in concreto die ertoe leidt dat wordt afgezien van de fouillering op het lichaam 
wanneer er manifest geen gevaar voor de handhaving van de orde of de veiligheid bestaat. 
Aldus kunnen toepassingen worden vermeden die een onmenselijke of vernederende 
behandeling in de zin van artikel 3 van het EVRM inhouden. Het ontworpen artikel 108, § 2, 
eerste lid, dient daartoe te worden aangevuld » (ibid., pp. 20-21). 
 

 B.7.  De wetgever heeft het advies van de Raad van State niet gevolgd : 

 

 « In een aantal situaties is een systematische fouillering op het lichaam noodzakelijk 
gebleken om de veiligheid van het personeel én van de gedetineerden te kunnen waarborgen. 
Zo dient elke gedetineerde komende vanuit de buitenwereld onderworpen te worden aan een 
fouillering op het lichaam bij het betreden van de gevangenis. Verboden voorwerpen, zoals 
bijvoorbeeld drugs, worden immers steeds na contacten met de buitenwereld de gevangenis 
binnengesmokkeld. Deze voorwerpen worden verborgen op het lichaam en kunnen niet 
gedetecteerd worden via het metaalportiek of bij het onderzoek aan de kledij. De fouillering 
op het lichaam is dan de enige controlemaatregel die op dit ogenblik dergelijke 
veiligheidsproblemen kan oplossen. 
 
 Ook gedetineerden die de gevangenis regelmatig verlaten en die op zich geen gevaar voor 
de veiligheid betekenen, dienen systematisch gefouilleerd te worden bij de terugkeer naar de 
gevangenis. De praktijk leert immers dat zij zwaar onder druk gezet kunnen worden door 
medegedetineerden om allerhande verboden voorwerpen de gevangenis binnen te smokkelen. 
Het is dan ook in het belang van de persoonlijke veiligheid van deze gedetineerden zelf dat zij 
systematisch onderworpen worden aan de fouillering op het lichaam. Om deze reden wordt 
het advies van de Raad van State op dit punt niet gevolgd » (ibid., pp. 6-7). 
 

 In het vervolg van de parlementaire voorbereiding werd voorts gepreciseerd dat er geen 

fouillering zal plaatsvinden « wanneer er geen contact is geweest met personen die extern zijn 

aan de penitentiaire inrichtingen. Ter illustratie worden de volgende gevallen aangehaald : in 

het geval van een overbrenging naar een andere gevangenis, of van en naar de rechtbank en in 

het geval van de raadpleging van het strafdossier » (Parl. St., Kamer, 2012-2013, 

DOC 53-2744/004, p. 23). 
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 B.8.  Artikel 3 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « Niemand mag worden onderworpen aan folteringen noch aan onmenselijke of 
vernederende behandelingen of straffen ». 
 

 Wat het onderzoek op het lichaam van gedetineerden betreft, heeft het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens de draagwijdte van de voormelde bepaling als volgt gepreciseerd : 

 

 « 116.  Het Hof heeft evenwel reeds geoordeeld dat een dergelijke behandeling op zich 
niet onwettig is : fouillering op het lichaam, zelfs integrale fouillering, kan soms noodzakelijk 
blijken om de veiligheid in een gevangenis - met inbegrip van die van de gedetineerde zelf - te 
verzekeren, de orde te handhaven of strafrechtelijke inbreuken te voorkomen (zie, voormeld, 
de arresten Valašinas, § 117, Van der Ven, § 60, en Lorsé, § 72). Bovendien kan men niet 
zeggen dat uit principe een dergelijke fouillering een graad van lijden of vernedering 
impliceert die verder gaat dan het onvermijdelijke (Frérot voormeld, § 40). 
 
 117.  Blijft het feit dat fouillering op het lichaam niet alleen ‘ noodzakelijk ’ moet zijn om 
een van die nagestreefde doelstellingen te bereiken (Ramirez Sanchez, voormeld, § 119), maar 
ook moeten worden uitgevoerd volgens ‘ adequate modaliteiten ’ (zie bijvoorbeeld, Valašinas, 
voormeld). Zoals hiervoor in herinnering wordt gebracht dient, teneinde te oordelen of de 
graad van ernst boven welke een slechte behandeling onder de toepassing van deze bepaling 
valt, is overschreden, rekening te worden gehouden met alle gegevens van elke zaak. Het Hof 
heeft aldus geconcludeerd dat die graad wordt overschreden in het geval van integrale 
fouilleringen op het lichaam die allemaal waren verlopen volgens normale modaliteiten, om 
reden dat een fouillering van die aard elke week, op systematische wijze, routinegewijs en 
zonder precieze verantwoording die te maken had met het gedrag van de verzoeker plaatsvond 
(Van der Ven, voormeld, §§ 58 en volgende, en Lorsé, voormeld, § 70) » (EHRM, 15 juni 
2010, Ciupercescu t. Roemenië). 
 

 In een arrest van 12 juni 2007 heeft hetzelfde Hof de toepassing van een Franse wet die 

gelijkenissen vertoont met de thans bestreden bepaling, rekening houdend met de 

omstandigheden van de zaak, strijdig bevonden met artikel 3 van het Europees Verdrag voor 

de rechten van de mens (EHRM, 12 juni 2007, Frérot t. Frankrijk). 

 

 B.9.  Uit hetgeen voorafgaat volgt dat een fouillering op het lichaam in bepaalde 

omstandigheden noodzakelijk kan zijn teneinde de orde en de veiligheid in de gevangenis te 

handhaven en het plegen van misdrijven te voorkomen, met name wanneer het gedrag van de 

gedetineerde daartoe aanleiding geeft (zie EHRM, 29 mei 2012, Julin t. Estland, § 189; 

10 oktober 2013, Voloshyn t. Oekraïne, § 53). 
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 Door evenwel in een stelselmatige fouillering op het lichaam te voorzien, telkens als een 

gedetineerde de gevangenis betreedt, telkens als een gedetineerde in een beveiligde cel wordt 

geplaatst of in een strafcel wordt opgesloten en telkens als een gedetineerde bezoek heeft 

ontvangen, gaat de bestreden bepaling verder dan strikt noodzakelijk is om de nagestreefde 

doelstelling te bereiken. Er kan immers niet worden aangenomen dat elk van die situaties, 

voor elke gedetineerde, een verhoogd risico voor de veiligheid of de orde in de gevangenis 

doet ontstaan. 

 

 Aan die vaststelling wordt geen afbreuk gedaan door de voorwaarde, in de situatie dat de 

gedetineerde bezoek heeft ontvangen, dat de fouillering op het lichaam plaatsvindt 

« overeenkomstig de in de gevangenis geldende richtlijnen » (artikel 108, § 2, eerste lid, derde 

streepje). Dergelijke richtlijnen kunnen immers niet primeren op de duidelijke tekst van de 

wet, die in een fouillering op het lichaam voorziet na elk bezoek dat niet heeft plaatsgevonden 

in een lokaal voorzien van een transparante wand die de bezoekers van de gedetineerde 

scheidt. 

 

 De bestreden bepaling lijkt derhalve, door in een stelselmatige fouillering te voorzien, 

zonder precieze verantwoording die te maken heeft met het gedrag van de gedetineerde, op 

discriminerende wijze afbreuk te doen aan het verbod om op een vernederende wijze te 

worden behandeld. Dit is des te meer het geval aangezien artikel 108, § 2, tweede en derde 

lid, van de basiswet de directeur van de strafinrichting toelaat over te laten gaan tot fouillering 

op het lichaam op grond van individuele aanwijzingen dat het onderzoek van de kledij niet 

volstaat om na te gaan of de gedetineerde in het bezit is van voorwerpen of substanties die 

verboden of gevaarlijk kunnen zijn. 

 

 B.10.  Binnen het beperkte kader van het onderzoek waartoe het Hof bij de behandeling 

van de vordering tot schorsing is kunnen overgaan, moet het middel dat is afgeleid uit een 

schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 3 

van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, als ernstig worden beschouwd in de 

zin van artikel 20, 1°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof. 

 

 



11 
 

 Ten aanzien van het risico op een moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

 

 B.11.  De schorsing van een wetsbepaling door het Hof moet het mogelijk maken te 

vermijden dat, voor de verzoekende partij, een ernstig nadeel voortvloeit uit de onmiddellijke 

toepassing van de bestreden normen, nadeel dat niet of moeilijk zou kunnen worden hersteld 

in geval van een vernietiging van die normen. 

 

 B.12.  De onderwerping aan een fouillering op het lichaam vormt een ernstige aantasting 

van de lichamelijke integriteit. De aard van de maatregel heeft bovendien tot gevolg dat die 

aantasting niet kan worden hersteld. Zoals in B.2 is vastgesteld, kan de verzoeker op ieder 

ogenblik worden opgeroepen om de nog resterende tijd van zijn vrijheidsstraf uit te zitten. De 

omzendbrieven en de praktijken waarop de Ministerraad zich beroept, zijn niet van die aard 

dat zij de draagwijdte van de bestreden bepaling, die de fouillering van de gedetineerden « bij 

het betreden van de gevangenis » voorschrijft, vermogen te moduleren. De onmiddellijke 

uitvoering van de bestreden bepaling kan de verzoeker derhalve een moeilijk te herstellen 

ernstig nadeel berokkenen. 

 

 B.13.  Aan de voorwaarden voor de schorsing is voldaan. 
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 Om die redenen, 
 

 het Hof 

 

 schorst artikel 108, § 2, eerste lid, van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het 

gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, zoals vervangen bij artikel 5 van 

de wet van 1 juli 2013 tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het 

gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 30 oktober 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut M. Bossuyt 



 
Grondwettelijk Hof 

 
 

INFORMATIEVE NOTA 
BETREFFENDE HET ARREST NR. 143/2013 

 
Het Grondwettelijk Hof schorst de wet die stelselmatige naaktfouillering  

invoert in drie welbepaalde gevallen. 
 

 Bij zijn arrest nr. 143/2013 van 30 oktober 2013 schorst het Grondwettelijk Hof 
artikel 108, § 2, eerste lid, van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het 
gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, zoals het werd vervangen bij 
artikel 5 van de wet van 1 juli 2013. 
 
 Op grond van die bepaling worden alle gedetineerden gefouilleerd op het lichaam in drie 
gevallen, namelijk (1) bij het betreden van de gevangenis, (2) voorafgaand aan de plaatsing in 
een beveiligde cel of de opsluiting in een strafcel en (3) - overeenkomstig de in de gevangenis 
geldende richtlijnen - na het bezoek van bepaalde personen, dat niet heeft plaatsgevonden in 
een lokaal voorzien van een transparante wand die de bezoekers van de gedetineerde scheidt. 
De fouillering op het lichaam laat toe de gedetineerde te verplichten om zich uit te kleden tot op 
het lichaam en de openingen en de holten van het lichaam uitwendig te schouwen. Voordien 
was een fouillering op het lichaam enkel toegestaan indien er individuele aanwijzingen waren 
dat het onderzoek aan de kledij niet volstond en na een afzonderlijke beslissing van de directeur 
(wat thans nog steeds kan buiten de voormelde drie gevallen). 
 
 De kritiek van de verzoeker was enkel gericht tegen de invoering van het stelselmatig 
fouilleren, in de voormelde situaties, zonder dat die fouillering op individuele aanwijzingen moet 
zijn gesteund en zonder dat daartoe een afzonderlijke beslissing dient te worden genomen. Om 
de schorsing van de wet te bekomen, diende hij aan te tonen dat de middelen die hij 
aanvoerde, ernstig zijn en dat de onmiddellijke uitvoering van de wet hem een moeilijk te 
herstellen ernstig nadeel kan berokkenen, wat in deze zaak het geval is. 
 
 Het Hof aanvaardt, binnen het beperkte kader van het onderzoek waartoe het is kunnen 
overgaan bij de behandeling van de vordering tot schorsing, dat het middel waarin een 
schending wordt aangevoerd van het gelijkheidsbeginsel en het verbod op vernederende 
behandelingen (de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en artikel 3 van het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens), als ernstig moet worden beschouwd.  
 
 Het Hof steunt daarbij uitdrukkelijk op rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens en erkent, met dat Hof, dat een fouillering op het lichaam in bepaalde 
omstandigheden noodzakelijk kan zijn teneinde de orde en de veiligheid in de gevangenis te 
handhaven en het plegen van misdrijven te voorkomen, met name wanneer het gedrag van de 
gedetineerde daartoe aanleiding geeft.  
 
 Door in de voormelde situaties evenwel in een stelselmatige fouillering op het lichaam te 
voorzien, gaat de wet verder dan strikt noodzakelijk is om de nagestreefde doelstelling te 
bereiken. Er kan immers niet worden aangenomen dat elk van die situaties, voor elke 
gedetineerde, een verhoogd risico voor de veiligheid of de orde in de gevangenis doet ontstaan. 
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Door in een stelselmatige fouillering te voorzien, zonder precieze verantwoording die te maken 
heeft met het gedrag van de gedetineerde, lijkt de wet dus op discriminerende wijze afbreuk te 
doen aan het verbod om op een vernederende wijze te worden behandeld. 
 
 Het Hof schorst daarom de bestreden bepaling. Binnen de drie maanden na de uitspraak, 
zal het Grondwettelijk Hof een arrest ten gronde vellen. 
 
 De fouillering op het lichaam blijft evenwel mogelijk wanneer de directeur van oordeel is dat 
er individuele aanwijzingen zijn dat het onderzoek aan de kledij niet volstaat om na te gaan of 
de gedetineerde in het bezit is van voorwerpen of substanties die verboden of gevaarlijk kunnen 
zijn, wanneer dit in het belang van de handhaving van de orde of de veiligheid noodzakelijk is. 
 
 

 
Deze informatieve nota, opgesteld door de griffie, bindt het Grondwettelijk Hof niet. Uit de 
aard zelf van de samenvatting, bevat zij niet de in het arrest noodzakelijk opgebouwde 
redeneringen noch de specifieke nuanceringen van het arrest.  
Het arrest nr. 143/2013 is te vinden op de webstek van het Grondwettelijk Hof, 
www.grondwettelijk-hof.be (http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-143n.pdf). 

 

 

http://www.grondwettelijk-hof.be/
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-143n.pdf


 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 4800 en 4805 

 
 

Arrest nr. 144/2013 
van 7 november 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van boek 5 (artikelen 5.1.1 

tot 5.3.3) van het decreet van het Vlaamse Gewest van 27 maart 2009 betreffende het grond- 

en pandenbeleid, ingesteld door Eric Libert en anderen en door de vzw « Algemeen Eigenaars 

en Mede-Eigenaarssyndicaat » en Olivier de Clippele. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, 

P. Nihoul, F. Daoût en T. Giet, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de beroepen en rechtspleging 
 
 a.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 13 november 2009 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 16 november 2009, is beroep tot 
vernietiging ingesteld van artikel 5.2.1 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 27 maart 
2009 betreffende het grond- en pandenbeleid (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 
15 mei 2009) door Eric Libert, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Rozeweideweg 5/5, 
Christian Van Eycken, wonende te 1930 Zaventem, Leerlooierijstraat 6/2, en Max Bleeckx, 
wonende te 1630 Linkebeek, Hollebeekstraat 80. 
 
 b.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 16 november 2009 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 18 november 2009, is beroep tot 
vernietiging ingesteld van de artikelen 5.1.1 tot 5.3.3 van hetzelfde decreet door de 
vzw « Algemeen Eigenaars en Mede-Eigenaarssyndicaat », met maatschappelijke zetel te 
1000 Brussel, Violetstraat 43, en Olivier de Clippele, wonende te 1050 Brussel, Koninklijke 
Prinsstraat 23. 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 4800 en 4805 van de rol van het Hof, werden 
samengevoegd. 
 
 
 Bij tussenarrest nr. 49/2011 van 6 april 2011, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad 
van 8 juni 2011, heeft het Hof de volgende prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie 
van de Europese Unie : 
 
 « Dienen de artikelen 21, 45, 49, 56 en 63 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie en de artikelen 22 en 24 van de richtlijn 2004/38/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 29 april 2004 ‘ betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op 
het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot 
wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van de 
Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 
90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG ’ in die zin te worden geïnterpreteerd dat zij zich 
verzetten tegen de regeling die is ingevoerd bij boek 5 van het decreet van het Vlaamse 
Gewest van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, met als opschrift ‘ Wonen 
in eigen streek ’, namelijk de regeling waarbij in bepaalde zogenaamde doelgemeenten de 
overdracht van gronden en daarop opgerichte constructies afhankelijk wordt gesteld van het 
aantonen, door de koper of door de huurder, van een voldoende band met die gemeenten in de 
zin van artikel 5.2.1, § 2, van het decreet ? ». 
 
 Bij arrest van 8 mei 2013 in de zaak C-197/11 heeft het Hof van Justitie van de Europese 
Unie op de vraag geantwoord. 
 
 Bij beschikking van 6 juni 2013 heeft het Hof de dag van de terechtzitting bepaald op 
17 juli 2013, na de partijen te hebben uitgenodigd, in een uiterlijk op 10 juli 2013 in te dienen 
aanvullende memorie, waarvan ze een kopie laten toekomen aan de andere partijen binnen 
dezelfde termijn, hun eventuele opmerkingen te formuleren naar aanleiding van het 
voormelde arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie. 
 
 Bij beschikking van 20 juni 2013 heeft het Hof de zaken verdaagd naar de terechtzitting 
van 18 september 2013. 
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 Aanvullende memories zijn ingediend door : 
 
 -  de verzoekende partijen in de zaak nr. 4800; 
 
 -  de verzoekende partijen in de zaak nr. 4805; 
 
 -  het College van de Franse Gemeenschapscommissie; 
 
 -  de Franse Gemeenschapsregering; 
 
 -  de Vlaamse Regering. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 18 september 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. F. Gosselin, advocaat bij de balie te Brussel, voor de verzoekende partijen in de 
zaak nr. 4800; 
 
 .  Mr. C. Lesaffer, advocaat bij de balie te Antwerpen, voor de verzoekende partijen in de 
zaak nr. 4805; 
 
 .  Mr. P. Minsier loco Mr. M. Uyttendaele, advocaten bij de balie te Brussel, voor het 
College van de Franse Gemeenschapscommissie en voor de Franse Gemeenschapsregering; 
 
 .  Mr. B. Martel loco Mr. P. Van Orshoven, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Vlaamse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Memories ingediend ingevolge de beschikking van 6 juni 2013 
 
 A.1.  De verzoekers in de zaak nr. 4800, die verwijzen naar het geheel van de argumentatie die zij in hun 
memories hebben uiteengezet, stellen vast dat het Hof van Justitie van de Europese Unie in zijn op 8 mei 2013 
gewezen arrest (C-197/11 en C-203/11, Libert e.a.) van oordeel is dat boek 5 van het voormelde decreet van het 
Vlaamse Gewest niet beantwoordt aan de vereisten die uit de bepalingen van het recht van de Europese Unie 
voortvloeien en, in het bijzonder, dat andere, minder beperkende maatregelen dan die welke bij het bestreden 
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decreet zijn uitgevaardigd, zouden kunnen beantwoorden aan het nagestreefde doel « zonder er 
noodzakelijkerwijs toe te leiden dat kandidaat-kopers of kandidaat-huurders die niet aan een van die 
voorwaarden voldoen, de facto het verbod krijgen te kopen of te huren ». 
 
 Vanaf het ogenblik dat het Hof van Justitie zelf bevestigt dat het decreet de Europeesrechtelijke bepalingen 
schendt, moet dat decreet worden vernietigd. 
 
 A.2.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 4805 brengen allereerst in herinnering dat de door het Hof van 
Justitie gewezen arresten luidens artikel 267 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU) de rechters binden die kennis nemen van de zaak ten gronde. Zij leiden daaruit af dat het Hof het 
gehele boek 5 van het decreet dient te vernietigen. Ook al is het Hof van Justitie (impliciet) van mening dat het 
met het bestreden decreet nagestreefde doel legitiem is (hetgeen de verzoekende partijen betwisten), toch is het 
van oordeel dat de decretale bepalingen die vereisen dat er een voldoende band moet bestaan tussen de huurder 
of de koper van een onroerend goed dat in de in het decreet bedoelde gemeenten is gelegen en die gemeenten, in 
strijd zijn met het Europese recht. Zij verzoeken het Hof dus de artikelen 5.1.1 tot 5.3.3 van het decreet van het 
Vlaamse Gewest van 27 maart 2009 te vernietigen. 
 
 A.3.  De Franse Gemeenschapsregering stelt vast dat het Hof van Justitie, bij zijn arrest van 8 mei 2013, de 
grieven deelt die de verzoekende partijen en zijzelf tegen de artikelen 5.1.1 tot 5.3.3 van het bestreden decreet 
hebben geformuleerd. In zoverre het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat boek 5 in strijd is met de in de vraag 
bedoelde Europeesrechtelijke bepalingen, moet dat boek 5 worden vernietigd. 
 
 De Franse Gemeenschapsregering wenst te preciseren dat het door het Grondwettelijk Hof beklemtoonde 
feit dat de beperkende en ontradende maatregelen enkel van toepassing zijn in de 69 doelgemeenten, en dat de 
toepassing ervan beperkt is tot bepaalde delen van die gemeenten, niet relevant is. De rechtspraak van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie legt immers niet de verplichting op dat er een ernstige, kennelijke of bijzonder 
verregaande inbreuk op het Unierecht moet zijn opdat een wetgeving wordt geacht ermee in strijd te zijn. 
 
 De Franse Gemeenschapsregering wenst bovendien in herinnering te brengen dat boek 5 van het decreet 
moet worden vernietigd, niet alleen om de door het Hof van Justitie van de Europese Unie opgeworpen redenen, 
maar ook omdat het criterium van de « voldoende band » discriminaties met zich meebrengt, in zuiver 
internrechtelijke situaties, tussen Vlaamse en niet-Vlaamse Belgen. Dat criterium kan immers hoofdzakelijk ten 
nadele van niet-Vlamingen werken. 
 
 Ten slotte dienen de bestreden bepalingen eveneens te worden vernietigd in zoverre zij het 
legaliteitsbeginsel schenden, dat van toepassing is op elke beperking die in een grondrecht is aangebracht, en 
krachtens hetwelk de Vlaamse decreetgever striktere criteria had moeten vaststellen die door de provinciale 
beoordelingscommissies moeten worden toegepast en de werkingsregels ervan had moeten vastleggen. 
 
 A.4.  De Vlaamse Regering stelt allereerst vast dat het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat het verzekeren 
van de toegang tot een woning voor personen met een laag inkomensniveau of voor bepaalde sociaal zwakkere 
groepen van de plaatselijke bevolking een dwingende reden van algemeen belang kan uitmaken en bijgevolg 
beperkingen zoals die welke bij het bestreden decreet zijn ingevoerd, kan verantwoorden. 
 
 De Vlaamse Regering erkent evenwel dat de in het decreet vervatte regelgeving, volgens het Hof van 
Justitie, niet gepast zou zijn rekening houdend met het nagestreefde doel. 
 
 Zij is van mening dat het besluit van het Hof van Justitie niet pertinent is en, in het bijzonder, dat de 
evenredigheidstoetsing die het heeft uitgevoerd ten aanzien van de drie bij het decreet ingevoerde criteria om het 
bestaan te verantwoorden van een voldoende band met de gemeente waar de onroerende verrichting moet 
plaatsvinden, te abstract is en geen rekening heeft gehouden met het precieze doel dat met de bestreden 
wetgeving is nagestreefd. 
 
 Verwijzend naar de parlementaire voorbereiding van het decreet, voert de Vlaamse Regering dus opnieuw 
aan, zoals zij voor het Hof van Justitie had gedaan, dat de in het geding zijnde wetgeving een doel van algemeen 
belang nastreeft, en onder meer dat zij, door de « endogene » bewoning te bevorderen, het in artikel 23 van de 
Grondwet vastgelegde recht op huisvesting en de sociale cohesie waarborgt. 
 
 Zij besluit dat het Hof van Justitie het nagestreefde doel niet voldoende precies heeft onderzocht, en dat het 
dat doel verkeerd heeft geïnterpreteerd. 
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 In ondergeschikte orde, indien het Hof de bestreden bepalingen zou vernietigen, verzoekt de Vlaamse 
Regering om de gevolgen van de vernietigde bepalingen te handhaven, hetgeen het recht van de Europese Unie, 
zo voert zij aan, het Hof niet verbiedt te doen. Zij meent immers dat de handhaving van die gevolgen niets te 
maken heeft met de vereisten van het recht van de Europese Unie en dat het eisen met betrekking tot de 
internrechtelijke rechtszekerheid zijn die die handhaving van de gevolgen van het bestreden decreet voor het 
verleden verantwoorden. 
 
 Na een overzicht te hebben gegeven van de dossiers die zijn ingediend bij de provinciale commissies die 
moeten beoordelen of er een voldoende band bestaat, voert de Vlaamse Regering aan dat de eventuele 
vernietiging een onmiddellijke weerslag zou hebben op de 31 dossiers waarvoor de beslissing van die 
commissies, sedert 2009, negatief zijn. Het is niet onmogelijk dat de afgewezen kandidaat-overnemers een 
vordering instellen op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, wegens een fout die door de overheid 
is begaan. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Uit het arrest nr. 49/2011 van 6 april 2011 blijkt dat het Hof zich nog moet 

uitspreken over het eerste, tweede, derde en vierde middel in de zaken nrs. 4800 en 4805. 

 

 Het eerste en tweede middel in de zaak nr. 4800 en het eerste en tweede middel in de 

zaak nr. 4805 hebben betrekking op de bestaanbaarheid van boek 5 van het decreet van het 

Vlaamse Gewest van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid met de 

artikelen 10, 11 en 12 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 2 van het Vierde 

Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, met de artikelen 21, 45, 49, 

56 en 63 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en met de 

artikelen 22 en 24 van de richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

29 april 2004 « betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de 

lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening 

(EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 

73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG ». 

 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepalingen en de draagwijdte ervan 

 

 B.2.1.  Het « grond- en pandenbeleid kan worden omschreven als een doelgerichte 

aansturing, door de overheid, van aspecten van de markt van onroerende goederen » (Parl. St., 

Vlaams Parlement, 2008-2009, nr. 2012/1, p. 3). De algemene doelstellingen van het 

grond- en pandenbeleid omvatten onder meer « de activering van gronden en panden, het 
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ruimtelijk bevorderen van de sociale cohesie en een rechtvaardige verdeling van de gevolgen 

van bestemmingsvoorschriften over overheid, eigenaars en gebruikers » (Parl. St., Vlaams 

Parlement, 2008-2009, nr. 2012/5, p. 7). 

 

 Met het decreet van 27 maart 2009 beoogt het Vlaamse Gewest op een doelgerichte en 

« faciliterende » wijze op te treden op de vastgoedmarkt. « Faciliterend » grond- en 

pandenbeleid heeft betrekking op het beïnvloeden van het grond- en pandengebruik door 

middel van regelgeving, vergunningen of correcte afspraken (Parl. St., Vlaams Parlement, 

2008-2009, nr. 2012/5, p. 6). 

 

 B.2.2.  Boek 5 van het decreet waarborgt het recht op « wonen in eigen streek ». 

 

 Volgens de parlementaire voorbereiding leidt de hoge grondprijs in bepaalde Vlaamse 

gemeenten tot sociale verdringing : « Dat wil zeggen dat minder kapitaalkrachtige 

bevolkingsgroepen uit de markt worden geprijsd door de intrede van financieel sterkere 

bevolkingsgroepen uit andere gemeenten. De minder kapitaalkrachtige bevolkingsgroepen 

zijn niet alleen de sociaal zwakken, maar ook vaak jonge gezinnen of alleenstaanden die veel 

uitgaven hebben, maar nog niet in staat zijn om voldoende kapitaal aan te leggen » (Parl. St., 

Vlaams Parlement, 2008-2009, nr. 2012/5, p. 13). Het bestreden decreet wil hoofdzakelijk 

« tegemoet komen aan de endogene woonbehoeften » (Parl. St., Vlaams Parlement, 

2008-2009, nr. 2012/1, p. 134). 

 

 In boek 5 van het decreet betreffende het grond- en pandenbeleid wordt bijgevolg in 

specifieke regelgeving voorzien voor de gemeenten waar de gemiddelde bouwgrondprijs per 

vierkante meter het hoogst is en waar de interne of externe migratie-intensiteit het hoogst is 

(artikel 5.1.1). Bij een besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 « houdende 

vaststelling van de lijst van gemeenten in de zin van artikel 5.1.1, eerste lid, van het decreet 

van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid » (Belgisch Staatsblad van 

22 september 2009) is de lijst vastgesteld van de 69 gemeenten van het Vlaamse Gewest die 

onder het toepassingsgebied van artikel 5.1.1 van het decreet vallen. 

 

 



 7 

 Ten aanzien van het vrij verkeer en het vrij verblijf op het grondgebied van de lidstaten 

voor de burgers van de Europese Unie 

 

 B.3.  Artikel 21 van het VWEU bepaalt : 

 

 « 1.  Iedere burger van de Unie heeft het recht vrij op het grondgebied van de lidstaten te 
reizen en te verblijven, onder voorbehoud van de beperkingen en voorwaarden die bij de 
Verdragen en de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld. 
 
 2.  Indien een optreden van de Unie noodzakelijk blijkt om deze doelstelling te 
verwezenlijken en de Verdragen niet in de daartoe vereiste bevoegdheden voorzien, kunnen 
het Europees Parlement en de Raad, volgens de gewone wetgevingsprocedure, bepalingen 
vaststellen die de uitoefening van de in lid 1 bedoelde rechten vergemakkelijken. 
 
 3.  Ter verwezenlijking van dezelfde doelstellingen als in lid 1 genoemd en tenzij de 
Verdragen in de daartoe vereiste bevoegdheden voorzien, kan de Raad, volgens een 
bijzondere wetgevingsprocedure, maatregelen inzake sociale zekerheid en sociale 
bescherming vaststellen. De Raad besluit met eenparigheid van stemmen, na raadpleging van 
het Europees Parlement ». 
 

 Artikel 45 van hetzelfde Verdrag bepaalt : 

 

 « 1.  Het verkeer van werknemers binnen de Unie is vrij. 
 
 2.  Dit houdt de afschaffing in van elke discriminatie op grond van de nationaliteit tussen 
de werknemers der lidstaten, wat betreft de werkgelegenheid, de beloning en de overige 
arbeidsvoorwaarden. 
 
 3.  Het houdt behoudens de uit hoofde van openbare orde, openbare veiligheid en 
volksgezondheid gerechtvaardigde beperkingen het recht in om,  
 
 a)  in te gaan op een feitelijk aanbod tot tewerkstelling, 
 
 b)  zich te dien einde vrij te verplaatsen binnen het grondgebied der lidstaten, 
 
 c)  in een der lidstaten te verblijven teneinde daar een beroep uit te oefenen 
overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen welke voor de tewerkstelling 
van nationale werknemers gelden, 
 
 d)  op het grondgebied van een lidstaat verblijf te houden, na er een betrekking te hebben 
vervuld, overeenkomstig de voorwaarden die zullen worden opgenomen in door de 
Commissie vast te stellen verordeningen. 
 
 4.  De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op de betrekkingen in 
overheidsdienst ». 
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 Artikel 49 van hetzelfde Verdrag bepaalt : 

 

 « In het kader van de volgende bepalingen zijn beperkingen van de vrijheid van vestiging 
voor onderdanen van een lidstaat op het grondgebied van een andere lidstaat verboden. Dit 
verbod heeft eveneens betrekking op beperkingen betreffende de oprichting van 
agentschappen, filialen of dochterondernemingen door de onderdanen van een lidstaat die op 
het grondgebied van een lidstaat zijn gevestigd. 
 
 De vrijheid van vestiging omvat, behoudens de bepalingen van het hoofdstuk betreffende 
het kapitaal, de toegang tot werkzaamheden anders dan in loondienst en de uitoefening 
daarvan alsmede de oprichting en het beheer van ondernemingen, en met name van 
vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 54, overeenkomstig de bepalingen 
welke door de wetgeving van het land van vestiging voor de eigen onderdanen zijn 
vastgesteld ». 
 

 Artikel 56 van hetzelfde Verdrag bepaalt : 

 

 « In het kader van de volgende bepalingen zijn de beperkingen op het vrij verrichten van 
diensten binnen de Unie verboden ten aanzien van de onderdanen der lidstaten die in een 
andere lidstaat zijn gevestigd dan die, waarin degene is gevestigd te wiens behoeve de dienst 
wordt verricht. 
 
 Het Europees Parlement en de Raad kunnen, volgens de gewone wetgevingsprocedure, de 
bepalingen van dit hoofdstuk van toepassing verklaren ten gunste van de onderdanen van een 
derde staat die diensten verrichten en binnen de Unie zijn gevestigd ». 
 

 Artikel 63 van hetzelfde Verdrag bepaalt : 

 

 « 1.  In het kader van de bepalingen van dit hoofdstuk zijn alle beperkingen van het 
kapitaalverkeer tussen lidstaten onderling en tussen lidstaten en derde landen verboden. 
 
 2.  In het kader van de bepalingen van dit hoofdstuk zijn alle beperkingen van het 
betalingsverkeer tussen lidstaten onderling en tussen lidstaten en derde landen verboden ». 
 

 B.4.  De richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 

« betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de 

burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en 

tot intrekking van Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 

75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG », die steunt op de 

artikelen 12, 18, 40, 44 en 52 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 

(thans de artikelen 18, 21, 46, 50 en 59 van het VWEU), stelt de voorwaarden vast voor : 

a) de uitoefening van het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten 



 9 

door burgers van de Unie en hun familieleden; b) het duurzame verblijfsrecht op het 

grondgebied van de lidstaten voor burgers van de Unie en hun familieleden; c) de 

beperkingen van de onder a) en b) genoemde rechten om redenen van openbare orde, 

openbare veiligheid of volksgezondheid (artikel 1). 

 

 De richtlijn bevat, benevens een aantal algemene bepalingen (de artikelen 1 tot 3), een 

reeks voorschriften die niet relevant zijn voor onderhavige zaak. Zulks is inzonderheid het 

geval met de voorschriften inzake het uitreis- en inreisrecht (de artikelen 4 en 5), het 

verblijfsrecht (de artikelen 6 tot 15), het duurzaam verblijfsrecht (de artikelen 16 tot 21) en de 

daarmee samenhangende bepalingen (de artikelen 27 tot 33). 

 

 Blijkens de memorie van antwoord beroepen de verzoekende partijen in de zaak nr. 4800 

zich inzonderheid op artikel 22 van bedoelde richtlijn, dat bepaalt : 

 

 « Territoriale werkingssfeer 
 
 Het verblijfsrecht en het duurzaam verblijfsrecht gelden voor het gehele grondgebied van 
een gastland. De lidstaten kunnen geen territoriale beperkingen van het verblijfsrecht en het 
duurzaam verblijfsrecht toepassen, dan wanneer zij dezelfde beperkingen ten aanzien van hun 
eigen onderdanen toepassen ». 
 

 B.5.1.  Bij zijn voormelde arrest nr. 49/2011 heeft het Hof aan het Hof van Justitie van de 

Europese Unie een prejudiciële vraag gesteld over de interpretatie die aan die bepalingen 

moet worden gegeven. 

 

 Bij zijn arrest van 8 mei 2013 (C-197/11 en C-203/11, Libert e.a.) heeft het Hof van 

Justitie het volgende geantwoord : 

 

 « De artikelen 21 VWEU, 45 VWEU, 49 VWEU, 56 VWEU en 63 VWEU en de 
artikelen 22 en 24 van richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de 
lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van verordening 
(EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 
73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG, staan in de 
weg aan een regeling als die van boek 5 van het Decreet van het Vlaamse Gewest van 
27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, die voor de overdracht van onroerende 
goederen in bepaalde door de Vlaamse Regering aangewezen gemeenten vereist dat een 
provinciale beoordelingscommissie oordeelt dat er een ‘ voldoende band ’ bestaat tussen de 
kandidaat-koper of kandidaat-huurder en deze gemeenten ». 
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 B.5.2.  In de motivering van dat arrest heeft het Hof van Justitie aangegeven : 

 

 « 32.  Om te beginnen moet worden opgemerkt dat de Vlaamse Regering betoogt dat 
deze vragen geen beantwoording behoeven omdat zij slechts een zuiver interne situatie 
betreffen zonder band met het Unierecht. De hoofdgedingen, die Belgische staatsburgers die 
in België wonen of ondernemingen die in België gevestigd zijn betreffen, liggen immers 
geheel in de interne sfeer van één enkele lidstaat, zodat de aangevoerde bepalingen van 
Unierecht niet van toepassing zijn. 
 
 33.  Dienaangaande zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak van het Hof de 
Verdragsbepalingen inzake het vrij verkeer van personen en de ter uitvoering van deze 
bepalingen vastgestelde handelingen niet kunnen worden toegepast op activiteiten die geen 
enkel aanknopingspunt hebben met een van de situaties waarop het recht van de Unie ziet, en 
waarvan alle relevante elementen geheel in de interne sfeer van één enkele lidstaat liggen (zie 
arresten van 1 april 2008, Regering van de Franse Gemeenschap en Waalse regering, 
C-212/06, Jurispr. blz. I-1683, punt 33, en 5 mei 2011, McCarthy, C-434/09, Jurispr. 
blz. I-3375, punt 45). 
 
 34.  In dit verband staat weliswaar vast dat verzoekers in de hoofdgedingen de Belgische 
nationaliteit hebben en dat alle elementen van de hoofdgedingen zich binnen één enkele 
lidstaat afspelen, maar kan geenszins worden uitgesloten dat particulieren of ondernemingen 
die in andere lidstaten dan het Koninkrijk België wonen of gevestigd zijn, onroerende 
goederen in de doelgemeenten willen kopen of huren en aldus door de bepalingen van het in 
de hoofdgedingen aan de orde zijnde Vlaamse decreet worden geraakt (zie in die zin arrest 
van 19 juli 2012, Garkalns, C-470/11, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 21 en 
aldaar aangehaalde rechtspraak). 
 
 35.  Bovendien heeft de verwijzende rechter zich, zoals de advocaat-generaal in punt 23 
van zijn conclusie heeft opgemerkt, juist tot het Hof gewend in het kader van een procedure 
tot vernietiging van deze bepalingen, die niet alleen van toepassing zijn op Belgische 
staatsburgers maar ook op burgers van andere lidstaten. Bijgevolg zal de beslissing die deze 
rechter naar aanleiding van het onderhavige arrest neemt, ook ten aanzien van burgers van 
andere lidstaten gevolgen sorteren. 
 
 36.  Derhalve moet het Hof uitspraak doen over de twee bovenstaande vragen. 
 
 Bestaan van een beperking van de door het VWEU gewaarborgde fundamentele 
vrijheden 
 
 37.  In dit verband moet worden bepaald of en in hoeverre de artikelen 21 VWEU, 45 
VWEU, 49 VWEU, 56 VWEU en 63 VWEU en de artikelen 22 en 24 van richtlijn 2004/38 in 
de weg staan aan een regeling als die welke in de hoofdgedingen aan de orde is. 
 
 38.  Om te beginnen zij eraan herinnerd dat artikel 21 VWEU en binnen hun respectieve 
werkingssfeer de artikelen 45 VWEU en 49 VWEU, alsook de artikelen 22 en 24 van 
richtlijn 2004/38 nationale maatregelen verbieden die een burger van een lidstaat beletten of 
ervan weerhouden deze lidstaat te verlaten om zijn recht van vrij verkeer binnen de Unie uit te 
oefenen. Dergelijke maatregelen vormen, zelfs wanneer zij onafhankelijk van de nationaliteit 
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van de betrokken staatsburgers van toepassing zijn, beperkingen van de door deze artikelen 
gewaarborgde fundamentele vrijheden (zie in die zin arresten van 17 januari 2008, 
Commissie/Duitsland, C-152/05, Jurispr. blz. I-39, punten 21 en 22; 1 december 2011, 
Commissie/Hongarije, C-253/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 46, 47 en 
86, en 21 februari 2013, N., C-46/12, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 28). 
 
 39.  Zoals het Grondwettelijk Hof in de verwijzingsbeslissingen heeft opgemerkt, beletten 
de bepalingen van boek 5 van het Vlaamse decreet personen die niet over een ‘ voldoende 
band ’ met een doelgemeente beschikken in de zin van artikel 5.2.1, § 2, van dit decreet, om 
gronden of daarop opgerichte constructies te verwerven, te huren voor meer dan negen jaar of 
te bezwaren met een recht van erfpacht of opstal.  
 
 40.  Bovendien weerhouden deze bepalingen burgers van de Unie die een goed in de 
doelgemeenten bezitten of huren, ervan deze gemeenten te verlaten teneinde op het 
grondgebied van een andere lidstaat te verblijven of er een beroepsactiviteit uit te oefenen. 
Nadat zij een zekere tijd buiten die gemeenten hebben verbleven, zullen zij immers niet 
noodzakelijkerwijs nog over een ‘ voldoende band ’ met de betrokken gemeente beschikken, 
welke door artikel 5.2.1, § 2, vereist is om de in het vorige punt vermelde rechten te kunnen 
uitoefenen. 
 
 41.  Bijgevolg staat vast dat de bepalingen van boek 5 van het Vlaamse decreet 
beperkingen vormen van de fundamentele vrijheden die zijn neergelegd in de artikelen 21 
VWEU, 45 VWEU en 49 VWEU en in de artikelen 22 en 24 van richtlijn 2004/38. 
 
 42.  Wat vervolgens de vrijheid van dienstverrichting als neergelegd in artikel 56 VWEU 
betreft, zouden de aan de orde zijnde bepalingen van het Vlaamse decreet ook een 
belemmering kunnen vormen voor de uitoefening van de activiteiten van 
vastgoedondernemingen, zowel voor vastgoedondernemingen die in België gevestigd zijn en 
hun diensten met name aan niet-ingezetenen aanbieden als die welke in andere lidstaten 
gevestigd zijn. 
 
 43.  Ingevolge die bepalingen kunnen onroerende goederen die in een doelgemeente zijn 
gelegen, immers niet aan elke burger van de Unie worden verkocht of verhuurd, maar enkel 
aan de burgers die kunnen aantonen dat zij over een ‘ voldoende band ’ met de betrokken 
gemeente beschikken, wat de vrijheid van dienstverrichting van de betrokken 
vastgoedondernemingen kennelijk beperkt. 
 
 44.  Wat tot slot het vrije verkeer van kapitaal betreft, zij eraan herinnerd dat de 
maatregelen die ingevolge artikel 63, lid 1, VWEU verboden zijn op grond dat zij het 
kapitaalverkeer beperken, mede de maatregelen omvatten die ingezetenen van een lidstaat 
kunnen ontmoedigen in een andere lidstaat in onroerend goed investeringen te doen (zie arrest 
van 1 oktober 2009, Woningstichting Sint Servatius, C-567/07, Jurispr. blz. I-9021, punt 21). 
 
 45.  Dat is met name het geval voor nationale maatregelen die voor de investering in 
onroerend goed een procedure van voorafgaande toestemming invoeren en aldus reeds door 
hun voorwerp het vrije verkeer van kapitaal beperken (zie arrest Woningstichting Sint 
Servatius, reeds aangehaald, punt 22 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 
 
 46.  In de hoofdgedingen staat vast dat boek 5 van het Vlaamse decreet voorziet in een 
dergelijke procedure van voorafgaande toestemming, waarbij wordt nagegaan of er een 
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‘ voldoende band ’ bestaat tussen de kandidaat-koper of kandidaat-huurder van een onroerend 
goed en de betrokken doelgemeente. 
 
 47.  Vastgesteld moet dan ook worden dat de verplichting om zich aan een dergelijke 
procedure te onderwerpen, niet-ingezetenen ervan kan weerhouden om in een van de 
doelgemeenten van het Vlaamse Gewest in onroerend goed investeringen te doen en dat een 
dergelijke verplichting dus een beperking van het vrije verkeer van kapitaal als neergelegd in 
artikel 63 VWEU vormt. 
 
 48.  Bijgevolg vormen de bepalingen van boek 5 van het Vlaamse decreet duidelijk 
beperkingen van de fundamentele vrijheden die worden gewaarborgd door de artikelen 21 
VWEU, 45 VWEU, 49 VWEU, 56 VWEU en 63 VWEU en door de artikelen 22 en 24 van 
richtlijn 2004/38. 
 
 Rechtvaardiging van de door het Vlaamse decreet ingevoerde maatregelen 
 
 49.  Volgens vaste rechtspraak van het Hof kunnen nationale maatregelen die de 
uitoefening van de door het VWEU gewaarborgde fundamentele vrijheden kunnen 
belemmeren of minder aantrekkelijk kunnen maken, niettemin toelaatbaar zijn indien zij een 
doel van algemeen belang nastreven, geschikt zijn om de verwezenlijking daarvan te 
waarborgen en niet verder gaan dan noodzakelijk is om het gestelde doel te bereiken (zie met 
name reeds aangehaalde arresten Woningstichting Sint Servatius, punt 25, en 
Commissie/Hongarije, punt 69). 
 
 50.  In dit verband betoogt de Vlaamse Regering dat de voorwaarde dat de kandidaat-
koper of kandidaat-huurder over een ‘ voldoende band ’ met de betrokken gemeente beschikt, 
met name gerechtvaardigd is door de doelstelling tegemoet te komen aan de woonbehoeften 
van de minst kapitaalkrachtige endogene bevolking, in het bijzonder sociaal zwakke personen 
en jonge gezinnen alsook alleenstaanden die niet in staat zijn voldoende kapitaal te vormen 
om in de doelgemeenten een onroerend goed te kopen of [te] huren. Dit deel van de 
plaatselijke bevolking wordt namelijk uit de vastgoedmarkt geprijsd door de intrede van 
financieel sterkere personen uit andere gemeenten, die de hoge prijzen van de gronden en 
constructies in de doelgemeenten kunnen betalen. 
 
 51.  De door boek 5 van het Vlaamse decreet ingevoerde regeling heeft dus met het oog 
op de ruimtelijke ordening tot doel te verzekeren dat personen met een laag inkomen of 
andere sociaal zwakkere groepen van de plaatselijke bevolking voldoende woningaanbod 
hebben. 
 
 52.  In dit verband zij eraan herinnerd dat dergelijke eisen betreffende het beleid inzake 
sociale huisvesting van een lidstaat dwingende redenen van algemeen belang kunnen vormen 
en dus een rechtvaardiging kunnen zijn voor beperkingen als die van het Vlaamse decreet (zie 
arrest Woningstichting Sint Servatius, reeds aangehaald, punten 29 en 30, en arrest van 
24 maart 2011, Commissie/Spanje, C-400/08, Jurispr. blz. I-1915, punt 74). 
 
 53.  Evenwel moet nog worden nagegaan of de voorwaarde van een ‘ voldoende band ’ 
met de betrokken doelgemeente een maatregel vormt die noodzakelijk en geschikt is voor de 
verwezenlijking van het door de Vlaamse Regering aangevoerde doel dat in de punten 50 en 
51 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht. 
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 54.  Dienaangaande zij opgemerkt dat artikel 5.2.1, § 2, van het Vlaamse decreet voorziet 
in drie alternatieve voorwaarden, waarvan de naleving stelselmatig door de provinciale 
beoordelingscommissie moet worden nagegaan, om vast te stellen dat is voldaan aan de 
voorwaarde dat er een ‘ voldoende band ’ bestaat tussen de kandidaat-koper of kandidaat-
huurder en de betrokken doelgemeente. De eerste voorwaarde houdt in dat de persoon aan wie 
het onroerend goed zou moeten worden overgedragen, gedurende ten minste zes jaar 
voorafgaand aan de voorgenomen overdracht onafgebroken zijn woonplaats in de 
doelgemeente of in een aangrenzende gemeente heeft gehad. Volgens de tweede voorwaarde 
moet deze koper of huurder op de datum van de overdracht werkzaamheden verrichten in de 
betrokken gemeente, voor zover deze werkzaamheden gemiddeld ten minste een halve 
werkweek in beslag nemen. De derde voorwaarde houdt in dat deze koper of huurder op 
grond van een zwaarwichtige en langdurige omstandigheid een maatschappelijke, familiale, 
sociale of economische band met de betrokken gemeente moet hebben opgebouwd. 
 
 55.  Zoals de advocaat-generaal in punt 37 van zijn conclusie heeft opgemerkt, houdt 
geen van die voorwaarden rechtstreeks verband met de socio-economische aspecten van het 
door de Vlaamse Regering aangevoerde doel uitsluitend de minst kapitaalkrachtige endogene 
bevolking op de vastgoedmarkt te beschermen. Aan dergelijke voorwaarden kan namelijk niet 
alleen worden voldaan door deze minst kapitaalkrachtige bevolking, maar ook door andere 
personen die over voldoende middelen beschikken en dan ook niet specifiek behoefte hebben 
aan sociale bescherming op die markt. Die maatregelen gaan dus verder dan noodzakelijk is 
om het nagestreefde doel te bereiken. 
 
 56.  Bovendien moet worden opgemerkt dat andere, minder beperkende maatregelen dan 
die van het Vlaamse decreet zouden kunnen beantwoorden aan het door dit decreet 
nagestreefde doel zonder er noodzakelijkerwijs toe te leiden dat kandidaat-kopers of 
kandidaat-huurders die niet aan een van die voorwaarden voldoen, de facto het verbod krijgen 
te kopen of te huren. Zo zou kunnen worden overwogen om tegemoetkomingen of andere 
types subsidies die specifiek voor de minst kapitaalkrachtige personen zijn bedoeld in te 
voeren, zodat in het bijzonder personen die kunnen aantonen dat zij een laag inkomen hebben, 
in staat worden gesteld in de doelgemeenten onroerende goederen te kopen of te huren. 
 
 57.  Tot slot zij eraan herinnerd, wat inzonderheid de derde in punt 54 van het 
onderhavige arrest vermelde voorwaarde betreft, die inhoudt dat de kandidaat-koper of 
kandidaat-huurder op grond van een zwaarwichtige en langdurige omstandigheid een 
maatschappelijke, familiale, sociale of economische band met de betrokken gemeente moet 
hebben, dat een regeling van voorafgaande administratieve toestemming geen rechtvaardiging 
kan vormen voor een discretionair optreden van de nationale autoriteiten waardoor de 
bepalingen van Unierecht, met name die betreffende een fundamentele vrijheid, van hun 
nuttig effect worden beroofd. Wil een dergelijke regeling gerechtvaardigd zijn ofschoon zij 
een afwijking van een fundamentele vrijheid vormt, dan moet zij dus gebaseerd zijn op 
objectieve criteria, die niet-discriminerend en vooraf kenbaar zijn, om op deze wijze een grens 
te stellen aan de wijze van uitoefening van de beoordelingsbevoegdheid van de nationale 
autoriteiten (zie onder meer arrest Woningstichting Sint Servatius, reeds aangehaald, punt 35 
en aldaar aangehaalde rechtspraak). 
 
 58.  Aangezien het gaat om een vage voorwaarde en niet is verduidelijkt onder welke 
omstandigheden zij in concreto is vervuld, voldoen de bepalingen van artikel 5.2.1 van het 
Vlaamse decreet niet aan bovenbedoelde eisen. 
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 59.  Bijgevolg is een regeling van voorafgaande administratieve toestemming als in de 
hoofdgedingen niet gebaseerd op criteria die een grens kunnen stellen aan de wijze van 
uitoefening van de beoordelingsbevoegdheid van de provinciale beoordelingscommissie, 
zodat zij geen afwijking van een door het Unierecht gewaarborgde fundamentele vrijheid kan 
rechtvaardigen. 
 
 60.  Gelet op het voorgaande moet op de vraag in zaak C-197/11 en op de twaalfde vraag 
in zaak C-203/11 worden geantwoord dat de artikelen 21 VWEU, 45 VWEU, 49 VWEU, 56 
VWEU en 63 VWEU en de artikelen 22 en 24 van richtlijn 2004/38 in de weg staan aan een 
regeling als die van boek 5 van het Vlaamse decreet, die voor de overdracht van onroerende 
goederen in de doelgemeenten vereist dat een provinciale beoordelingscommissie oordeelt dat 
er een ‘ voldoende band ’ bestaat tussen de kandidaat-koper of kandidaat-huurder en deze 
gemeenten ». 
 

 B.5.3.  Uit dat arrest blijkt dat boek 5 van het voormelde decreet van het Vlaamse Gewest 

van 27 maart 2009, dat voor de overdracht van onroerende goederen in bepaalde delen van 

door de Vlaamse Regering aangewezen gemeenten vereist dat een provinciale 

beoordelingscommissie oordeelt dat er een voldoende band bestaat tussen de kandidaat-koper 

of kandidaat-huurder en die gemeenten, zoals het Hof van Justitie geoordeeld heeft, onder 

meer afbreuk doet aan verschillende fundamentele vrijheden, namelijk de vrijheid van verkeer 

en van vestiging, het vrij verrichten van diensten en het vrij verkeer van kapitalen. Die 

beperking en in het bijzonder de drie alternatieve voorwaarden waarin in dat decreet is 

voorzien en waarvan de naleving door de voormelde commissie moet worden nagegaan, 

houden niet rechtstreeks verband met de socio-economische aspecten met betrekking tot het 

door het Vlaamse Gewest nagestreefde doel uitsluitend de minst kapitaalkrachtige plaatselijke 

bevolking op de vastgoedmarkt te beschermen. Niet alleen kan immers, zoals het Hof van 

Justitie opmerkt, eveneens aan de drie beoogde voorwaarden worden voldaan door personen 

die over voldoende middelen beschikken en kunnen zij in dat geval irrelevant blijken, maar zij 

kunnen ook onevenredige gevolgen hebben voor de uitoefening van de fundamentele 

vrijheden terwijl minder beperkende en minder discretionaire maatregelen dan de regeling van 

voorafgaande administratieve toestemming, zoals zij bij het bestreden decreet is ingevoerd, 

hadden kunnen worden overwogen om dat doel te verwezenlijken. 

 

 De omstandigheid dat de bestreden bepalingen, zoals de Vlaamse Regering opmerkt, 

eveneens tot doel hebben de « endogene » bewoning te bevorderen en de sociale cohesie aan 

te moedigen, wijzigt die conclusie niet. 
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 B.5.4.  Uit het voorafgaande blijkt dat het eerste en het tweede middel gegrond zijn in 

zoverre daarin wordt aangevoerd dat boek 5 van het bestreden decreet de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 21, 45, 49, 56 en 63 van het VWEU, 

alsook met de artikelen 22 en 24 van de richtlijn 2004/38/EG, schendt. Boek 5 van het 

bestreden decreet dient in zijn geheel te worden vernietigd. 

 

 B.6.  Aangezien de andere middelen niet tot een ruimere vernietiging kunnen leiden, 

dienen zij niet te worden onderzocht. 

 

 

 Ten aanzien van de handhaving van de rechtsgevolgen van de vernietigde bepalingen 

 

 B.7.1.  De Vlaamse Regering verzoekt het Hof om de rechtsgevolgen die de vernietigde 

bepalingen in het verleden hebben gehad, te handhaven. Zij verzoekt het Hof niet om die 

gevolgen voorlopig te handhaven na de uitspraak van het arrest. 

 

 B.7.2.  Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt dat de beginselen van de 

voorrang en van de volle werking van het recht van de Europese Unie zich verzetten tegen 

een voorlopige handhaving van nationale maatregelen die in strijd zijn met het rechtstreeks 

toepasselijke recht van de Unie. In zijn arrest Winner Wetten GmbH van 8 september 2010 

(C-409/06) heeft de grote kamer van het Hof van Justitie in dat verband het volgende 

geoordeeld : 

 

 « 53.  Om te beginnen zij herinnerd aan de vaste rechtspraak dat de verdragsbepalingen 
en de rechtstreeks toepasselijke handelingen van de instellingen krachtens het beginsel van de 
voorrang van het recht van de Unie in hun verhouding tot het nationale recht van de lidstaten 
tot gevolg hebben dat zij door het loutere feit van hun inwerkingtreding elke strijdige bepaling 
van de nationale wetgeving van rechtswege buiten toepassing doen treden (zie met name 
arrest Simmenthal, reeds aangehaald, punt 17, en arrest van 19 juni 1990, Factortame e.a., 
C-213/89, Jurispr. blz. I-2433, punt 18). 
 
 54.  Zoals het Hof heeft opgemerkt, moeten rechtstreeks toepasselijke regels van het recht 
van de Unie, die een rechtstreekse bron van rechten en verplichtingen zijn voor allen die zij 
betreffen, ongeacht of het gaat om lidstaten of om particulieren die partij zijn bij 
rechtsbetrekkingen die onder het recht van de Unie vallen, immers vanaf de inwerkingtreding 
en tijdens de gehele geldigheidsduur ervan op eenvormige wijze in alle lidstaten hun volle 
werking ontplooien (zie in die zin reeds aangehaalde arresten Simmenthal, punten 14 en 15, 
en Factortame e.a., punt 18). 
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 55.  Het is eveneens vaste rechtspraak dat elke rechter die in het kader van zijn 
bevoegdheid is aangezocht, als orgaan van een lidstaat ingevolge het in artikel 10 EG 
neergelegde samenwerkingsbeginsel verplicht is, het rechtstreeks toepasselijke recht van de 
Unie integraal toe te passen en de door dit recht aan particulieren toegekende rechten te 
beschermen, door elke eventueel strijdige bepaling van de nationale wet buiten toepassing te 
laten, ongeacht of deze van vroegere of latere datum is dan de regel van het recht van de Unie 
(zie in die zin met name reeds aangehaalde arresten Simmenthal, punten 16 en 21, en 
Factortame e.a., punt 19). 
 
 56.  Uit het voorgaande volgt dat met de vereisten die in de eigen aard van het recht van 
de Unie besloten liggen, onverenigbaar is elke bepaling van een nationale rechtsorde of elke 
wetgevende, bestuurlijke of rechterlijke praktijk die ertoe zou leiden dat aan de werking van 
het recht van de Unie wordt afgedaan, doordat aan de rechter die bevoegd is om dit recht toe 
te passen, de bevoegdheid wordt ontzegd, daarbij terstond al het nodige te doen om de 
nationale wettelijke bepalingen die de volle werking van de rechtstreeks toepasselijke regels 
van het recht van de Unie zouden kunnen verhinderen, ter zijde te stellen (reeds aangehaalde 
arresten Simmenthal, punt 22, en Factortame e.a., punt 20). 
 
 57.  Het Hof heeft gepreciseerd dat dit met name het geval zou zijn indien bij een 
eventuele strijdigheid tussen een bepaling van het recht van de Unie en een latere nationale 
wet de oplossing van dit conflict zou zijn voorbehouden aan een ander - met een eigen 
beoordelingsbevoegdheid bekleed - gezag dan de tot toepassing van het recht van de Unie 
geroepen rechter, ook al zou de hieruit voortvloeiende belemmering voor de volle werking 
van het recht van de Unie slechts van tijdelijke aard zijn (arrest Simmenthal, reeds 
aangehaald, punt 23). 
 
 58.  Voorts zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak het beginsel van effectieve 
rechterlijke bescherming een algemeen beginsel van het recht van de Unie vormt, dat 
voortvloeit uit de gemeenschappelijke constitutionele tradities van de lidstaten, dat in de 
artikelen 6 en 13 van het op 4 november 1950 te Rome ondertekende Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden is neergelegd en ook 
in artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie opnieuw is 
bevestigd, en dat de rechterlijke instanties van de lidstaten ingevolge het in artikel 10 EG 
neergelegde samenwerkingsbeginsel de rechterlijke bescherming dienen te verzekeren van de 
rechten die de justitiabelen aan het recht van de Unie ontlenen (arrest van 13 maart 2007, 
Unibet, C-432/05, Jurispr. blz. I-2271, punten 37 en 38 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 
 
 59.  In casu zij opgemerkt dat het Bundesverfassungsgericht zich, voor zover het in zijn 
arrest van 28 maart 2006 en zijn beschikking van 2 augustus 2006 heeft vastgesteld dat een 
monopolie zoals het in het hoofdgeding aan de orde zijnde niet aan de vereisten van het 
Grundgesetz voldoet, niet heeft uitgesproken over de verenigbaarheid van dat monopolie met 
het gemeenschapsrecht, maar integendeel in het betrokken arrest heeft opgemerkt dat het zich 
die zaak daartoe onbevoegd achtte. 
 
 60.  Wat het feit betreft dat het Bundesverfassungsgericht, na deze onverenigbaarheid met 
het Grundgesetz te hebben vastgesteld, heeft beslist om onder de in de punten 13 en 14 van 
het onderhavige arrest genoemde voorwaarden de gevolgen van de nationale regelgeving 
inzake dat monopolie tijdens een overgangsperiode te handhaven, vloeit uit de in de punten 53 
tot en met 58 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak voort dat een dergelijke 
omstandigheid niet eraan in de weg staat dat een nationale rechterlijke instantie die vaststelt 
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dat deze regelgeving inbreuk maakt op bepalingen van het recht van de Unie die rechtstreekse 
werking hebben, zoals de artikelen 43 EG en 49 EG, in overeenstemming met het beginsel 
van de voorrang van het recht van de Unie beslist, deze regeling buiten toepassing te laten in 
het kader van het bij hem aanhangige geding (zie naar analogie arrest van 19 november 2009, 
Filipiak, C-314/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 84). 
 
 61.  Het zou immers onaanvaardbaar zijn dat nationale rechtsregels, ook al zijn deze van 
grondwettelijke aard, afbreuk zouden doen aan de eenheid en de werking van het recht van de 
Unie (zie in die zin arrest van 17 december 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, 
Jurispr. blz. 1125, punt 3) ». 
 

 Hoewel die rechtspraak betrekking heeft op een voorlopige handhaving van de 

rechtsgevolgen van vernietigde wetsbepalingen die in strijd zijn met rechtstreeks toepasselijke 

bepalingen van het recht van de Europese Unie, gelden de voormelde redenen evenzeer voor 

de definitieve handhaving van dergelijke rechtsgevolgen. Ook een definitieve handhaving zou 

immers, in strijd met het beginsel van de volle werking van het recht van de Europese Unie, 

impliceren dat de toepassing van nationale maatregelen die met rechtstreeks toepasselijke 

bepalingen van het recht van de Europese Unie in strijd zijn, niet ter zijde wordt gesteld. 

 

 B.7.3.  Bijgevolg moet het verzoek van de Vlaamse Regering om toepassing te maken 

van artikel 8, tweede lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, 

worden afgewezen. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 vernietigt boek 5 (« Wonen in eigen streek ») van het decreet van het Vlaamse Gewest 

van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 7 november 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



12.3.2-20131107-Arrest2013-144-145  

 
Grondwettelijk Hof 

 
 

INFORMATIEVE NOTA 
BETREFFENDE DE ARRESTEN NRS. 144/2013 EN 145/2013 

 
Het Grondwettelijk Hof vernietigt in het Vlaamse Grond- en pandendecreet  

de bepalingen betreffende het “wonen in eigen streek” en  
betreffende de sociale lasten tot verwezenlijking van een sociaal woonaanbod. 

 
 Bij zijn arresten nrs. 144/2013 en 145/2013 van 7 november 2013 heeft het 
Grondwettelijk Hof wezenlijke onderdelen van het decreet van het Vlaamse Gewest van 27 
maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid vernietigd. De vernietiging betreft het 
luik “wonen in eigen streek” (dat boek 5 van het decreet uitmaakt) en de bepalingen 
betreffende de sociale lasten die worden opgelegd om een sociaal woonaanbod te 
verwezenlijken (hoofdstuk 3 van titel 1 van boek 4 “Maatregelen betreffende betaalbaar 
wonen”). 
 
 Over de beroepen tot vernietiging van dat decreet (en van het Vlaamse decreet van 27 
maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en 
handhavingsbeleid) was reeds (gedeeltelijk) uitspraak gedaan in de arresten nrs. 49/2011 
(http://www.const-court.be/public/n/2011/2011-049n.pdf) en 50/2011 (http://www.const-
court.be/public/n/2011/2011-050n.pdf) van 6 april 2011. Over een aantal rechtspunten 
betreffende de uitlegging van een aantal Europese rechtsregels, diende het Europees Hof van 
Justitie vooraf te worden bevraagd over. Zo had het Hof in het eerste arrest één prejudiciële 
vraag gesteld en in het tweede arrest niet minder dan twaalf prejudiciële vragen. Het Hof van 
Justitie heeft deze vragen beantwoord in zijn arrest van 8 mei 2013 (in de samengevoegde 
zaken C-197/11 en C-203/11). Op grond van de antwoorden die door het Hof van Justitie in die 
beide arresten zijn gegeven, diende het Grondwettelijk Hof de overblijvende rechtsvragen te 
beslechten. 
 

 Wonen in eigen streek  
 
 Het vernietigde boek 5 van het Grond- en pandendecreet waarborgde het recht op “wonen 
in eigen streek”. Het decreet kwam er omdat door de hoge vastgoedprijzen in bepaalde 
Vlaamse gemeenten (in totaal 69 opgelijste gemeenten) de minder kapitaalkrachtige lokale 
bevolkingsgroepen (jonge gezinnen, alleenstaanden, sociaal zwakkeren) niet meer in staat 
waren bouwgrond en de daarop opgerichte woningen te verwerven, waardoor er een sociale 
verdringing door financieel sterkere bevolkingsgroepen uit andere gemeenten plaatsvindt. 
Daarom werd een bijzondere voorwaarde opgelegd om tot “overdracht” (waarmee is bedoeld : 
verkopen, verhuren voor meer dan negen jaar, inbrengen in een vennootschap of er een 
erfpacht of opstalrecht op verlenen) van bepaalde (hoofdzakelijk in woonuitbreidingsgebied 
gelegen) gronden en daarop opgerichte gebouwen te kunnen overgaan, namelijk het bestaan 
van een voldoende band tussen degene die het goed verwerft en de gemeente waarin het 
gelegen is. Een provinciale beoordelingscommissie zou vooraf oordelen of er een voldoende 
band met de gemeente is. Die band kan blijken uit het feit dat die persoon gedurende ten 
minste zes jaar onafgebroken woonachtig is geweest in de gemeente of in een 

http://www.const-court.be/public/n/2011/2011-049n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2011/2011-050n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2011/2011-050n.pdf
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aangrenzende gemeente die ook voorkomt op de lijst van de betrokken gemeenten, uit het 
feit dat die persoon, op de datum van de overdracht, werkzaamheden verricht in de 
gemeente, voor zover deze werkzaamheden gemiddeld ten minste een halve werkweek in 
beslag nemen, of, ten slotte, uit het feit dat die persoon op grond van een zwaarwichtige en 
langdurige omstandigheid een maatschappelijke, familiale, sociale of economische band met 
de gemeente heeft opgebouwd. 
 
 Het Hof van Justitie heeft in het voormelde arrest van 8 mei 2013 geoordeeld dat de 
regeling betreffende het “wonen in eigen streek” onder meer afbreuk doet aan verschillende 
fundamentele vrijheden, namelijk de vrijheid van verkeer en van vestiging, het vrij verrichten 
van diensten en het vrij verkeer van kapitalen. Die beperking, en in het bijzonder de drie 
alternatieve voorwaarden om een voldoende band met de gemeente te hebben, waarvan de 
naleving door de voormelde commissie moet worden nagegaan, houden niet rechtstreeks 
verband met de socio-economische aspecten met betrekking tot het door het Vlaamse 
Gewest nagestreefde doel om uitsluitend de minst kapitaalkrachtige plaatselijke bevolking op 
de vastgoedmarkt te beschermen. Zoals het Hof van Justitie opmerkt, kan immers eveneens 
aan de drie beoogde voorwaarden worden voldaan door personen die over voldoende 
middelen beschikken. Daarenboven kunnen zij onevenredige gevolgen hebben voor de 
uitoefening van de fundamentele vrijheden, terwijl minder beperkende en minder 
discretionaire maatregelen dan de regeling van voorafgaande administratieve toestemming, 
hadden kunnen worden overwogen om dat doel te verwezenlijken. De omstandigheid dat de 
bestreden bepalingen eveneens tot doel hebben de « endogene » bewoning te bevorderen 
en de sociale cohesie aan te moedigen, verandert niets aan die vaststelling. Volgens het 
Grondwettelijk Hof zijn, als gevolg van dat arrest van het Hof van Justitie, het eerste en het 
tweede middel gegrond in zoverre daarin wordt aangevoerd dat boek 5 van het bestreden 
decreet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 21, 
45, 49, 56 en 63 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, alsook met 
de artikelen 22 en 24 van de richtlijn 2004/38/EG, schendt. Boek 5 van het bestreden 
decreet diende daarom in zijn geheel te worden vernietigd. 
 

 Fiscale stimulansen en subsidiemechanismen ter compensatie van de sociale last 
 
 Het Grondwettelijk Hof onderzocht verder de mogelijk discriminerende aard van een aantal 
fiscale stimulansen en subsidiemechanismen. Sommige daarvan waren uitdrukkelijk bedoeld 
als compensatie voor de sociale last die aan diverse categorieën van personen (bouwheren en 
verkavelaars) is opgelegd, namelijk de verplichting om bij hun project ook een sociaal 
woonaanbod te verwezenlijken dat overeenstemt met het opgelegde percentage voor het 
verkavelings- of bouwproject. Die maatregelen zouden misschien kunnen worden beschouwd 
als staatssteun die minstens vooraf moest worden aangemeld bij de Europese Commissie. Het 
betrof nog zes maatregelen, namelijk de vermindering van de registratierechten van 10 
procent tot 1,5 procent op de gronden (artikel 4.1.20, § 3), de vermindering van de btw van 
21 procent tot 6 procent (artikel 4.1.20, § 3), de overnamegarantie voor wat betreft de in het 
kader van een uitvoering in natura verwezenlijkte sociale huurwoningen (artikel 4.1.21), de 
infrastructuursubsidies (artikel 4.1.23), de vermindering van de heffingsgrondslag voor de 
registratierechten ten behoeve van de activering van panden (artikel 3.1.10) en de jaarlijkse 
belastingvermindering voor een kredietgever die een renovatieovereenkomst sluit 
(artikel 3.1.3). 
 
 Mede op basis van de uitspraak van het Hof van Justitie van 8 mei 2013 komt het 
Grondwettelijk Hof tot het besluit dat de eerste vier maatregelen die beogen de sociale last te 
compenseren (die in artikel 4.1.20, 4.1.21 en 4.1.23), staatssteun uitmaken in de zin van artikel 
107 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie en niet waren vrijgesteld 
van aanmelding bij de Europese Commissie overeenkomstig artikel 108 van hetzelfde Verdrag. 
Bijgevolg had de Commissie krachtens het voormelde artikel moeten worden ingelicht van 
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het voornemen om de steunmaatregelen die beogen de sociale last te compenseren, in te 
voeren en had de Vlaamse decreetgever krachtens die bepaling die steunmaatregelen niet 
ter uitvoering mogen brengen voordat de Commissie een eindbeslissing zou hebben 
genomen. Aangezien die steunmaatregelen niet tijdig zijn aangemeld, dienden zij te worden 
vernietigd.  
 
 De vernietiging van die vier maatregelen leidt er volgens het Grondwettelijk Hof toe dat 
de private actoren de sociale last moeten dragen zonder enige compensatie. Een dergelijke 
zware last is volgens het Hof niet evenredig met de doelstelling van verwezenlijking van een 
sociaal woonaanbod. Het Hof wijst daarbij op de zware gevolgen van de decretale regeling 
voor de private actoren, zoals daar zijn : de onzekerheid om een inkomen te krijgen voor het 
gedeelte waarop de sociale last rust of in ieder geval de lagere winst waartoe die zal leiden, 
de verplichting om te voorzien in sociale en bescheiden woningen die kan oplopen tot 40 
procent van het aanbod, de ongelijke behandeling tussen de private actoren en de sociale 
huisvestingsmaatschappijen met betrekking tot de prijs van de overdracht van een sociale 
huurwoning, die mogelijks met verlies moet gebeuren, en de mogelijke beperkingen op het 
vrij verkeer van kapitalen.  
 
 De twee andere fiscale stimuli, namelijk de vermindering van de heffingsgrondslag voor 
de registratierechten ten behoeve van de activering van panden (artikel 3.1.10) en de 
jaarlijkse belastingvermindering voor een kredietgever die een renovatieovereenkomst sluit 
(artikel 3.1.3) kunnen volgens het Grondwettelijk Hof wél blijven bestaan omdat zij als 
zogenaamde de minimis-steun genoten van de vrijstelling van aanmelding. 
 

 Geen handhaving van de rechtsgevolgen van de vernietigde decreetbepalingen 
 
 Een arrest van het Grondwettelijk Hof waarbij een wetskrachtige norm wordt vernietigd, 
werkt terug in de tijd. Dat komt er op neer dat die norm wordt geacht nooit te hebben bestaan 
en dus nooit rechtsgevolgen te hebben gehad.  
 
 In de beide zaken had de Vlaamse Regering het Hof evenwel verzocht om, in geval van 
vernietiging, de rechtsgevolgen die de vernietigde bepalingen in het verleden hebben gehad, 
te handhaven. Het Grondwettelijk Hof kon op dat verzoek niet ingaan. Uit de rechtspraak van 
het Hof van Justitie blijkt immers dat de beginselen van de voorrang en van de volle werking 
van het recht van de Europese Unie zich verzetten tegen een voorlopige handhaving van 
nationale maatregelen die in strijd zijn met het rechtstreeks toepasselijke recht van de Unie. 
Hoewel die rechtspraak betrekking heeft op een voorlopige handhaving van de 
rechtsgevolgen van vernietigde wetsbepalingen die in strijd zijn met rechtstreeks 
toepasselijke bepalingen van het recht van de Europese Unie, gelden de voormelde redenen 
volgens het Grondwettelijk Hof evenzeer voor de definitieve handhaving van dergelijke 
rechtsgevolgen. Ook een definitieve handhaving zou immers, in strijd met het beginsel van 
de volle werking van het recht van de Europese Unie, impliceren dat de toepassing van 
nationale maatregelen die met rechtstreeks toepasselijke bepalingen van het recht van de 
Europese Unie in strijd zijn, niet ter zijde wordt gesteld. 
 

 
Deze informatieve nota, opgesteld door de griffie, bindt het Grondwettelijk Hof niet. Uit de 
aard zelf van de samenvatting, bevat zij niet de in het arrest noodzakelijk opgebouwde 
redeneringen noch de specifieke nuanceringen van het arrest.  
De arresten nrs. 144/2013 en 145/2013 zijn te vinden op de webstek van het Grondwettelijk 
Hof, www.grondwettelijk-hof.be (http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-144n.pdf; 
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-145n.pdf). 

 

 

http://www.grondwettelijk-hof.be/
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-144n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-145n.pdf


 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4804 

 
 

Arrest nr. 145/2013 
van 7 november 2013 

 
 

 

A R R E S T 
 

(versie ingevolge de beschikking tot verbetering van 18 december 2013) 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van het Vlaamse Gewest van 27 maart 

2009 betreffende het grond- en pandenbeleid en het decreet van het Vlaamse Gewest van 

27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en 

handhavingsbeleid, ingesteld door de nv « All Projects & Developments » en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, 

P. Nihoul, F. Daoût en T. Giet, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 16 november 2009 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 17 november 2009, hebben de nv « All 
Projects & Developments », met maatschappelijke zetel te 1755 Gooik, Kerkstraat 38, de 
nv « Bouw- en Coördinatiekantoor Andries », met maatschappelijke zetel te 9880 Aalter, 
Oude Gentweg 39, de nv « Belgische Gronden Reserve », met maatschappelijke zetel te 
1600 Sint-Pieters-Leeuw, Petrus Huysegomsstraat 6, de nv « Bouwonderneming Ooms », met 
maatschappelijke zetel te 2310 Rijkevorsel, Oostmalsesteenweg 220, de nv « Bouwwerken 
Taelman », met maatschappelijke zetel te 8720 Oeselgem, Vijvestraat 39, de nv « Brummo », 
met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 205, de 
nv « Cordeel Zetel Temse », met maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Eurolaan 7, de 
nv « DMI Vastgoed », met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 4b, de 
nv « Dumobil », met maatschappelijke zetel te 8700 Tielt, Felix D’hoogstraat 180, de 
nv « Durabrik », met maatschappelijke zetel te 9031 Drongen, Landegemstraat 10, de 
nv « Eijssen », met maatschappelijke zetel te 3900 Overpelt, Industrielaan 16, de 
nv « Elbeko », met maatschappelijke zetel te 9240 Zele, Lindestraat 13, de nv « Entro », met 
maatschappelijke zetel te Eke-Nazareth, Eedstraat 47, de nv « Extensa », met 
maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 86/C, de nv « Flanders Immo JB », met 
maatschappelijke zetel te 9070 Destelbergen, Aelmeersstraat 1, de nv « Green Corner », met 
maatschappelijke zetel te 9050 Gent-Ledeberg, Bellevue 5/301, de nv « Huysman Bouw », 
met maatschappelijke zetel te 9900 Eeklo, Stationsstraat 83, de bvba « Imano », met 
maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Leiemeersstraat 77, de nv « Immpact Ontwikkeling », 
met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem, Uitbreidingstraat 42-46, de nv « Invest Group 
Dewaele », met maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk, Desselgemknokstraat 100, de 
nv « Invimmo », met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Louis Schmidtlaan 199/3, de 
nv « Kwadraat », met maatschappelijke zetel te 3360 Bierbeek, Culostraat 44, de 
nv « Liburni », met maatschappelijke zetel te 3583 Paal, Industrieweg 39, de nv « Lotinvest », 
met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Regentschapsstraat 58, de nv « Matexi », met 
maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 180, de nv « Novus », met 
maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Scheepsdalelaan 60, de nv « Plan & Bouw », met 
maatschappelijke zetel te 9870 Olsene, Centrumstraat 29, de nv « 7Senses Real Estate », met 
maatschappelijke zetel te 2240 Zandhoven, Melkerijstraat 9, de nv « Sibomat », met 
maatschappelijke zetel te 9870 Zulte, Oude Waalstraat 248, de nv « Tradiplan », met 
maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Lodderstraat 14, de nv « Uma Invest », met 
maatschappelijke zetel te 9880 Aalter, Langendamsdreef 42, de bvba « Versluys 
Bouwgroep », met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 465, de 
nv « Villabouw Francis Bostoen », met maatschappelijke zetel te 9031 Drongen, 
Koninginnelaan 2/3, de nv « Willemen General Contractor », met maatschappelijke zetel te 
2800 Mechelen, Boerenkrijgstraat 133, de nv « Wilma Project Development », met 
maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Generaal Lemanstraat 27, en de 
nv « Woningbureau Paul Huyzentruyt », met maatschappelijke zetel te 8791 Waregem, Grote 
Heerweg 2, beroep tot vernietiging ingesteld van het decreet van het Vlaamse Gewest van 
27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid en het decreet van het Vlaamse Gewest 
van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en 
handhavingsbeleid (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 mei 2009). 
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 Bij tussenarrest nr. 50/2011 van 6 april 2011, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 
5 augustus 2011, heeft het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie 
van de Europese Unie : 
 
 « 1.  Dienen de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, al dan niet in samenhang gelezen met de beschikking 2005/842/EG van de 
Commissie van 28 november 2005 betreffende de toepassing van artikel 86, lid 2, van het 
EG-Verdrag op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst die aan 
bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste 
ondernemingen wordt toegekend, in die zin te worden geïnterpreteerd dat zij vereisen dat de 
in de artikelen 3.1.3, 3.1.10, 4.1.20, § 3, tweede lid, 4.1.21 en 4.1.23 van het decreet van het 
Vlaamse Gewest van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid vervatte 
maatregelen moeten worden aangemeld bij de Europese Commissie vóór de aanneming of de 
inwerkingtreding van die bepalingen ? 
 
 2.  Dient een regeling die aan private actoren wier verkaveling of bouwproject een 
bepaalde minimale omvang heeft, van rechtswege een sociale last oplegt ten belope van een 
percentage van minimum 10 pct. en maximum 20 pct. van die verkaveling of dat 
bouwproject, die kan worden uitgevoerd in natura of mits betaling van een geldsom van 
50 000 euro per niet gerealiseerde sociale kavel of woning, te worden getoetst aan de vrijheid 
van vestiging, aan het vrij verrichten van diensten of aan het vrij verkeer van kapitalen, of 
dient zij te worden gekwalificeerd als een complexe regeling die aan elk van die vrijheden 
dient te worden getoetst ? 
 
 3.  Is, gelet op artikel 2, lid 2, onder a) en j), ervan, de richtlijn 2006/123/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne 
markt van toepassing op een gedwongen bijdrage van private actoren tot de realisatie van 
sociale woningen en appartementen, die van rechtswege wordt opgelegd als sociale last 
verbonden aan elke bouw- of verkavelingsvergunning voor een project dat een wettelijk 
bepaalde minimale omvang heeft, waarbij de gerealiseerde sociale woningen tegen vooraf 
bepaalde maximumprijzen worden aangekocht door sociale huisvestingsmaatschappijen om te 
worden verhuurd aan een ruime categorie van particulieren, of met indeplaatsstelling door de 
sociale huisvestingsmaatschappijen worden verkocht aan particulieren behorend tot dezelfde 
categorie ? 
 
 4.  Dient, indien de derde prejudiciële vraag bevestigend wordt beantwoord, het begrip 
‘ aan evaluatie onderworpen eis ’ in artikel 15 van de richtlijn 2006/123/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt aldus 
te worden geïnterpreteerd dat een verplichting voor private actoren om bovenop of als deel 
van hun gebruikelijke activiteit, bij te dragen tot de sociale woningbouw en de gerealiseerde 
woningen tegen maximumprijzen over te dragen aan of met indeplaatsstelling door 
semipublieke overheden, hoewel die private actoren voorts geen initiatiefrecht bezitten op de 
sociale woningmarkt, eronder valt ? 
 
 5.  Dient, indien de derde prejudiciële vraag bevestigend wordt beantwoord, de nationale 
rechter een sanctie, en zo ja welke, te verbinden aan :  
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 a)  de vaststelling dat een overeenkomstig artikel 15 van de richtlijn 2006/123/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne 
markt aan evaluatie onderworpen nieuwe eis niet op specifieke wijze zou zijn geëvalueerd 
overeenkomstig artikel 15, lid 6, van die richtlijn;  
 
 b)  de vaststelling dat van die nieuwe eis geen kennis is gegeven overeenkomstig 
artikel 15, lid 7, van die richtlijn ? 
 
 6.  Dient, indien de derde prejudiciële vraag bevestigend wordt beantwoord, het begrip 
‘ verboden eis ’ in artikel 14 van de richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt aldus te worden 
geïnterpreteerd dat het zich niet alleen, onder de in dat artikel beschreven hypothesen, verzet 
tegen een nationale regeling indien zij de toegang tot of het uitoefenen van de 
dienstenactiviteit van een eis afhankelijk maakt, maar ook indien die regeling louter erin 
voorziet dat de niet-vervulling van die eis als gevolg heeft dat de financiële compensatie voor 
het verrichten van een door de wet verplichte dienst vervalt en dat de gestelde financiële 
waarborg voor de uitoefening van die dienst niet wordt teruggegeven ? 
 
 7.  Dient, indien de derde prejudiciële vraag bevestigend wordt beantwoord, het begrip 
‘ concurrerende marktdeelnemer ’ in artikel 14, punt 6), van de richtlijn 2006/123/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne 
markt aldus te worden geïnterpreteerd dat het ook van toepassing is op een openbare instelling 
waarvan de opdrachten gedeeltelijk kunnen interfereren met die van dienstverrichters, indien 
zij de in artikel 14, lid 6, van die richtlijn bedoelde besluiten neemt en zij tevens verplicht is 
om, als laatste stap in een cascadesysteem, de sociale woningen aan te kopen die door een 
dienstverrichter zijn gerealiseerd ter uitvoering van de aan hem opgelegde sociale last ? 
 
 8.  a)  Dient, indien de derde prejudiciële vraag bevestigend wordt beantwoord, het begrip 
‘ vergunningstelsel ’ in artikel 4, punt 6), van de richtlijn 2006/123/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt aldus 
te worden geïnterpreteerd dat het van toepassing is op attesten die door een openbare 
instelling worden afgegeven nadat de initiële bouw- of verkavelingsvergunning reeds is 
afgegeven, en die noodzakelijk zijn om recht te hebben op enkele van de compensaties voor 
het uitvoeren van een sociale last die van rechtswege aan die initiële vergunning was 
verbonden en die tevens noodzakelijk zijn om aanspraak te maken op de teruggave van de aan 
de dienstverrichter opgelegde financiële waarborg ten gunste van die openbare instelling ? 
 
 b)  Dient, indien de derde prejudiciële vraag bevestigend wordt beantwoord, het begrip 
‘ vergunningstelsel ’ in artikel 4, punt 6), van de richtlijn 2006/123/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt aldus 
te worden geïnterpreteerd dat het van toepassing is op een overeenkomst die een private actor 
krachtens een wettelijke norm dient te sluiten met een openbare instelling in het kader van de 
indeplaatsstelling door die openbare instelling voor de verkoop van een sociale woning die 
door die private actor is gerealiseerd ter uitvoering in natura van een sociale last die van 
rechtswege is verbonden aan een bouw- of verkavelingsvergunning, rekening houdend met de 
omstandigheid dat het afsluiten van die overeenkomst een voorwaarde is voor de 
uitvoerbaarheid van die vergunning ? 
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 9.  Dienen de artikelen 49 en 56 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie aldus te worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen een regeling die als gevolg heeft 
dat aan het afgeven van een bouw- of verkavelingsvergunning met betrekking tot een project 
van een bepaalde minimale omvang van rechtswege een sociale last wordt gekoppeld die 
bestaat in het realiseren, ten belope van een bepaald percentage van het project, van sociale 
woningen die vervolgens tegen geplafonneerde prijzen dienen te worden verkocht aan of met 
indeplaatsstelling door een openbare instelling ? 
 
 10.  Dient artikel 63 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie aldus 
te worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een regeling die als gevolg heeft dat aan het 
afgeven van een bouw- of verkavelingsvergunning met betrekking tot een project van een 
bepaalde minimale omvang van rechtswege een sociale last wordt gekoppeld die bestaat in 
het realiseren, ten belope van een bepaald percentage van het project, van sociale woningen 
die vervolgens tegen geplafonneerde prijzen dienen te worden verkocht aan of met 
indeplaatsstelling door een openbare instelling ? 
 
 11.  Dient het begrip ‘ overheidsopdracht voor werken ’ in artikel 1, lid 2, onder b), van 
de richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 
betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor 
werken, leveringen en diensten aldus te worden uitgelegd dat het van toepassing is op een 
regeling die als gevolg heeft dat aan het afgeven van een bouw- of verkavelingsvergunning 
met betrekking tot een project van een bepaalde minimale omvang van rechtswege een sociale 
last wordt gekoppeld die bestaat in het realiseren, ten belope van een bepaald percentage van 
het project, van sociale woningen die vervolgens tegen geplafonneerde prijzen dienen te 
worden verkocht aan of met indeplaatsstelling door een openbare instelling ? 
 
 12.  Dienen de artikelen 21, 45, 49, 56 en 63 van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie en de artikelen 22 en 24 van de richtlijn 2004/38/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 29 april 2004 ‘ betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op 
het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot 
wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van Richtlijnen 64/221/EEG, 
68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG 
en 93/96/EEG ’ in die zin te worden geïnterpreteerd dat zij zich verzetten tegen de regeling 
die is ingevoerd bij boek 5 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 27 maart 2009 
betreffende het grond- en pandenbeleid, met als opschrift ‘ Wonen in eigen streek ’, namelijk 
de regeling waarbij in bepaalde zogenaamde doelgemeenten de overdracht van gronden en 
daarop opgerichte constructies afhankelijk wordt gesteld van het aantonen, door de koper of 
door de huurder, van een voldoende band met die gemeenten in de zin van artikel 5.2.1, § 2, 
van het decreet ? ». 
 
 Bij arrest van 8 mei 2013 in de zaak C-203/11 heeft het Hof van Justitie van de Europese 
Unie op de vragen geantwoord. 
 
 Bij beschikking van 6 juni 2013 heeft het Hof de dag van de terechtzitting bepaald op 17 juli 
2013, na de partijen te hebben uitgenodigd, in een uiterlijk op 10 juli 2013 in te dienen 
aanvullende memorie, waarvan ze een kopie laten toekomen aan de andere partijen binnen 
dezelfde termijn, hun eventuele opmerkingen te formuleren naar aanleiding van het voormelde 
arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie. 
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 Bij beschikking van 20 juni 2013 heeft het Hof de zaak verdaagd naar de terechtzitting van 
18 september 2013. 
 
 Aanvullende memories zijn ingediend door : 
 
 -  de verzoekende partijen; 
 
 -  de nv « Immo Vilvo » en de nv « PSR Brownfield Developers »; 
 
 -  de Ministerraad; 
 
 -  de Franse Gemeenschapsregering; 
 
 -  het College van de Franse Gemeenschapscommissie; 
 
 -  de Vlaamse Regering. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 18 september 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. P. de Bandt, Mr. P. Peeters, Mr. J. Mosselmans en Mr. J. Dewispelaere, advocaten 
bij de balie te Brussel, voor de verzoekende partijen; 
 
 .  Mr. T. Kloeck loco Mr. P.J. Vervoort en Mr. P. Flamey, advocaten bij de balie te 
Antwerpen, voor de nv « Immo Vilvo » en de nv « PSR Brownfield Developers »; 
 
 .  Mr. G. Schaiko loco Mr. B. Lombaert en Mr. J. Bouckaert, advocaten bij de balie te 
Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 .  Mr. P. Minsier loco Mr. M. Uyttendaele, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Franse Gemeenschapsregering en het College van de Franse Gemeenschapscommissie; 
 
 .  Mr. B. Martel loco Mr. P. Van Orshoven, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Vlaamse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Wat de steunmaatregelen betreft 
 
 A.1.1.  De verzoekende partijen betogen dat uit het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie 
van 8 mei 2013 in antwoord op het arrest van het Hof nr. 50/2011 van 6 april 2011 blijkt dat de diverse fiscale 
stimuli en subsidiemechanismen bepaald in de artikelen 3.1.3, 3.1.10, 4.1.20, § 3, tweede lid, 4.1.21 en 4.1.23 
van het Grond- en pandendecreet (hierna : de steunmaatregelen) de positie van de begunstigde ondernemingen 
ten opzichte van andere concurrerende ondernemingen in het intracommunautaire handelsverkeer versterken. 
 
 Wat de steunmaatregelen vervat in boek 3 van het Grond- en pandendecreet betreft, zou tevens uit dat arrest 
blijken dat zij een voordeel toekennen aan de begunstigde ondernemingen. Wat de steunmaatregelen vervat in 
boek 4 van het Grond- en pandendecreet betreft, zou blijken dat zij een voordeel toekennen aan de begunstigde 
ondernemingen, voor zover niet is voldaan aan de zogenaamde Altmark-criteria. Wat die criteria betreft, zou uit 
het arrest blijken dat aan één van de vier voorwaarden niet voldaan lijkt te zijn, doordat de bestreden bepalingen 
niet de mogelijkheid bieden om op voldoende objectieve en doorzichtige wijze de parameters vast te stellen op 
basis waarvan de compensatie wordt berekend. 
 
 Aangezien de voorwaarden bepaald in de beschikking 2005/842/EG van de Commissie van 28 november 
2005 « betreffende de toepassing van artikel 86, lid 2, van het EG-Verdrag op staatssteun in de vorm van 
compensatie voor de openbare dienst die aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch 
belang belaste ondernemingen wordt toegekend » (hierna : DAEB-beschikking), waaronder steunmaatregelen 
kunnen worden vrijgesteld van de aanmeldingsplicht bedoeld in artikel 108 van het Verdrag betreffende de 
Werking van de Europese Unie (hierna : VWEU), samenvallen met de eerste tot en met de derde Altmark-
voorwaarde, zou uit dat arrest bovendien blijken dat de aanmeldingsplicht in casu van toepassing is. 
 
 A.1.2.  De verzoekende partijen merken op dat de vastgoedmarkt wordt gekenmerkt door een sterke 
internationale concurrentie en belangrijke grensoverschrijdende investeringen. Aangezien de sociale last van 
toepassing is in het kader van grote vastgoedprojecten, zou het overigens uitgesloten zijn dat de steun voor een 
individuele onderneming lager zou liggen dan 200 000 euro over een periode van drie belastingjaren, zodat de 
verordening (EG) nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 « betreffende de toepassing van de 
artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun » niet van toepassing zou zijn. Om dezelfde reden zou 
geen toepassing kunnen worden gemaakt van de verordening (EU) nr. 360/2012 van de Europese Commissie van 
25 april 2012 « betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie op de-minimissteun verleend aan diensten van algemeen economisch belang verrichtende 
ondernemingen », die een steunbedrag van 500 000 euro over een periode van drie belastingjaren toelaat. 
 
 A.1.3.  De steunmaatregelen vervat in boek 3 van het Grond- en pandendecreet zouden niet als een 
compensatie voor een openbaredienstverplichting kunnen worden beschouwd, zoals het Hof in zijn arrest 
nr. 50/2011 reeds zou hebben bevestigd. Wat de steunmaatregelen vervat in boek 4 van het Grond- en 
pandendecreet betreft, betogen de verzoekende partijen dat er geen parameters zijn vastgesteld die een objectieve 
berekening van de compensatie van de sociale last mogelijk maken, aangezien de memorie van toelichting 
slechts zou stellen dat de steunmaatregelen voor private actoren in beginsel identiek zijn aan de sterk 
gereglementeerde ondersteuning van sociale huisvestingsmaatschappijen. Die toelichting zou geen enkele 
garantie bieden inzake de objectiviteit en de doorzichtigheid van de compensatieberekening en zou niet 
samenhangen met het compenseren van de kosten ter uitvoering van een openbaredienstverplichting. Bovendien 
zou die toelichting ook foutief zijn, aangezien de sociale huisvestingsmaatschappijen aanspraak zouden kunnen 
maken op verschillende subsidiekanalen waarin niet is voorzien in het Grond- en pandendecreet. 
 
 Overigens zou geen sprake zijn van een duidelijk omschreven dienst van algemeen economisch belang, 
aangezien de sociale last zou neerkomen op een verplichting om bepaalde onroerende goederen op te leveren of 
activa af te staan aan publieke of semipublieke instellingen. Evenmin zou sprake zijn van een dienst in zoverre 
de bouwheren of verkavelaars ervoor kunnen kiezen bepaalde activa af te staan in plaats van het leveren van 
bepaalde diensten. Gelet op die keuzemogelijkheid zou ook vaststaan dat boek 4 van het Grond- en 
pandendecreet de verplichting van de dienstverlener niet duidelijk omschrijft. 
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 Tot slot zou evenmin blijken dat die dienst ten goede komt aan zogenaamde « achterstandsgroepen of 
sociaal kansarme groepen die, door solvabiliteitsbeperkingen, geen huisvesting tegen marktvoorwaarden kunnen 
vinden » in de zin van artikel 34, lid 3, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en 
overweging 16 van de DAEB-beschikking, aangezien de sociale huisvesting in Vlaanderen aan een zeer breed 
doelpubliek zou worden aangeboden : in 2007 zouden de limieten voor sociale huurwoningen 2,3 keer hoger 
hebben gelegen dan de Europese armoedegrens, die op 60 pct. van het mediaaninkomen zou liggen; de 
inkomensgrenzen voor sociale koopwoningen zouden nog hoger liggen. Ook zou bij de berekening van de 
inkomensgrenzen geen rekening worden gehouden met het roerende vermogen en de roerende inkomsten van de 
kandidaat-huurder. De Vlaamse Regering zou in een eigen publicatie uit 2011 overigens hebben bevestigd dat de 
Vlaamse sociale huursector niet zonder meer kan worden getypeerd als sociaal vangnet, omdat de traditionele 
doelgroep bestond uit arbeiders en middengroepen. Bijgevolg zou het sociale woonaanbod in Vlaanderen ook 
openstaan voor personen die in staat zijn om zonder overheidssteun op de private huur- of koopmarkt een 
woning te betrekken. De realisatie van sociale koopwoningen in het kader van de sociale last zou bijgevolg, in 
navolging van de beschikking van de Europese Commissie van 15 december 2009 in de zaken E 2/2005 en 
N 642/2009, als een zuiver commerciële activiteit moeten worden beschouwd. 
 
 A.1.4.  De verzoekende partijen beklemtonen dat niet aan de derde Altmark-voorwaarde is voldaan, zoals 
zou zijn bevestigd in de conclusie van advocaat-generaal Mazák van 4 oktober 2012 in de zaak C-203/11, 
aangezien niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat de compensatie niet hoger is dan nodig om de kosten 
van de uitvoering van de openbaredienstverplichtingen geheel of gedeeltelijk de dekken, en aangezien de 
uitvoeringsregeling niets bepaalt om overcompensatie te vermijden. 
 
 Ook aan de vierde Altmark-voorwaarde zou niet zijn voldaan, aangezien de bestreden bepalingen niet 
toelaten om na te gaan of de steunmaatregelen worden vastgesteld op basis van de kosten die een gemiddelde, 
goed beheerde onderneming zou hebben gemaakt in het kader van de uitvoering van de sociale last. Het model 
van de sociale huisvestingsmaatschappijen zou niet relevant zijn, omdat het geen garantie biedt inzake 
kostenefficiëntie en omdat niet is aangetoond dat de sociale huisvestingsmaatschappijen gemiddelde, goed 
beheerde ondernemingen zijn. Dit zou ook blijken uit de voormelde conclusie van advocaat-generaal Mazák. 
 
 A.1.5.  De verzoekende partijen wijzen erop dat het Hof van Justitie geen uitdrukkelijk antwoord biedt op 
de vraag of artikel 4.1.23, § 1, van het Grond- en pandendecreet nieuwe staatssteun uitmaakt. Zij wijzen erop dat 
uit dat stilzwijgen kan worden afgeleid dat dit wel degelijk het geval is en dat die bepaling hetzelfde lot moet 
ondergaan als de overige bepalingen inzake steunmaatregelen. Het gaat immers om de nieuwe decretale 
grondslag waarop bouwheren en verkavelaars zich kunnen baseren om aanspraak te maken op die subsidies, die 
tot nog toe enkel beschikbaar waren voor bepaalde publieke en semipublieke actoren. 
 
 A.1.6.  Aangezien de bestreden steunmaatregelen niet op grond van de DAEB-beschikking vrijgesteld zijn 
van aanmelding bij de Commissie en aangezien een dergelijke aanmelding niet heeft plaatsgevonden, zouden de 
artikelen 107 en 108 van het VWEU zijn geschonden en zouden die maatregelen niet in aanmerking kunnen 
worden genomen om de onevenredige aantasting van het eigendomsrecht te temperen. 
 
 A.2.1.  De Vlaamse Regering wijst erop dat het Hof in zijn arrest nr. 50/2011 reeds heeft geoordeeld dat 
artikel 3.1.2 van het Grond- en pandendecreet niet als staatssteun mag worden gekwalificeerd, aangezien het om 
de-minimissteun zou gaan. 
 
 Volgens de Vlaamse Regering is er geen sprake van een ongunstige beïnvloeding van het 
intracommunautaire handelsverkeer, aangezien de positie van een onderneming ten opzichte van andere 
concurrerende ondernemingen in het intracommunautaire handelsverkeer niet wordt versterkt. Wanneer de 
steunmaatregel zou dienen om lokale diensten te financieren, zou geen sprake zijn van een ongunstige 
beïnvloeding van het handelsverkeer tussen de lidstaten. Bijgevolg zouden de maatregelen bedoeld in de 
artikelen 3.1.3 en 3.1.10 van het Grond- en pandendecreet geen staatssteun uitmaken, aangezien zij slechts 
worden toegekend aan natuurlijke personen, met uitsluiting van ondernemingen, en er dus geen concurrentie kan 
worden vervalst. 
 
 De steunmaatregelen vervat in boek 4 van het Grond- en pandendecreet zouden de handel tussen de 
lidstaten evenmin ongunstig beïnvloeden, aangezien zij slechts betrekking hebben op gronden en panden gelegen 
in het Vlaamse Gewest.  
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 A.2.2.  De steunmaatregelen vervat in de artikelen 3.1.3 en 3.1.10 van het Grond- en pandendecreet zouden 
overigens onder het toepassingsgebied van de verordening (EG) nr. 1998/2006 vallen.  
 
 De belastingvermindering bij toepassing van artikel 3.1.3 van het Grond- en pandendecreet zou ten hoogste 
625 euro per jaar per natuurlijke persoon bedragen. Aangezien tussen 2009 en 2013 slechts in 22 gevallen een 
belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten is toegekend, zou het in totaal slechts gaan om 
41 250 euro steun. 
 
 De vermindering van de heffingsgrondslag van de registratierechten in artikel 3.1.10 van het Grond- en 
pandendecreet zou slechts een eenmalig fiscaal voordeel van 3 000 of 1 500 euro, afhankelijk van het 
toepasselijke tarief, opleveren. Bovendien kan de renovatie door een particulier worden uitgevoerd, en zelfs 
indien de begunstigden van het fiscale voordeel allen een beroep zouden doen op dezelfde onderneming, zou het 
onwaarschijnlijk zijn dat het plafond van de de-minimissteun zou worden overschreden. 
 
 A.2.3.  De steunmaatregelen vervat in de artikelen 3.1.3 en 3.1.10 van het Grond- en pandendecreet zouden 
evenmin een voordeel opleveren. Het zou gaan om belastingen geheven op de prijs van een transactie en 
verschuldigd door de koper, en zij zouden niet kunnen worden doorgerekend aan de bouwheer of de verkavelaar, 
gelet op de prijsplafonds op de verkoop van sociale woningen. 
 
 A.2.4.  De Vlaamse Regering betoogt vervolgens dat is voldaan aan de vier Altmark-voorwaarden. De 
begunstigde ondernemingen zouden daadwerkelijk zijn belast met de uitvoering van 
openbaredienstverplichtingen, aangezien die verplichtingen voortvloeien uit de normen inzake sociaal 
woonaanbod. De van rechtswege opgelegde sociale last zou de bouwheer of verkavelaar verplichten om 
handelingen te stellen teneinde het sociale woonaanbod te verwezenlijken. Het begrip 
« openbaredienstverplichting » zou niet inhouden dat de dienst aan de gehele bevolking ten goede komt. De 
lidstaten zouden een ruime beoordelingsbevoegdheid hebben bij het bepalen van wat een 
openbaredienstverplichting uitmaakt en bovendien zou de Europese Commissie al vaak hebben erkend dat het 
voorzien in sociale woongelegenheden voor achtergestelde huishoudens kan worden beschouwd als een dienst 
van algemeen economisch belang. 
 
 De berekeningsparameters zouden vooraf op objectieve en doorzichtige wijze zijn vastgesteld, doordat de 
maatregelen ten gunste van bouwheren en verkavelaars analoog zouden zijn aan de maatregelen toegekend aan 
sociale huisvestingsmaatschappijen. De verlaging van de btw en de registratierechten zou gelden voor 
privéwoningen bestemd voor de huisvesting in het kader van het sociaal beleid. Het tarief van de 
registratierechten zou worden verlaagd van 10 pct. naar 1,5 pct. wanneer het de aankoop van bouwgrond betreft 
waarop de sociale last is uitgevoerd. De infrastructuursubsidie zou afhankelijk zijn van de keuze van de 
initiatiefnemer om zelf als opdrachtgever op te treden. Het subsidiabele bedrag voor het bouwrijp maken van 
gronden en de sloop van de aanwezige constructies, de uitvoering van infrastructuurwerken, de oprichting van 
gemeenschapsvoorzieningen of de uitvoering van aanpassingswerken aan de woonomgeving zou krachtens de 
artikelen 12 tot 19 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 « houdende de financiering 
van verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten en de daaraan verbonden werkingskosten » gelijk zijn 
aan de reële kostprijs van die werken, vermeerderd met de algemene kosten, forfaitair vastgesteld op 10 pct. van 
de kostprijs, inclusief de contractuele prijsherzieningen, met een plafond van 16 000 euro per bestaande of 
toekomstige sociale woning of sociale kavel. De overnamegarantie zou geschieden krachtens de artikelen 4 tot 9 
van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 en de artikelen 5 tot 11 van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 21 december 2012, zijnde de som van de kostprijs van de verwerving, beperkt tot de 
schattingsprijs en het toepasselijke prijsplafond, vermeerderd met de extra kosten bij de verwerving en eventuele 
registratierechten voor de aankoop van de grond en de som van de kostprijs van de bouw, beperkt tot het 
toepasselijke prijsplafond, de studiekosten en de btw voor de constructies. Overigens zouden de sociale 
huurwoningen moeten voldoen aan dezelfde technische normen op het gebied van kwaliteit en afwerking. 
 
 Wat de derde en de vierde Altmark-voorwaarde betreft, zou het Hof geen rekening mogen houden met de 
opmerkingen van advocaat-generaal Mazák in de punten 54, 55 en 62 van zijn conclusie, omdat het Hof van 
Justitie vervolgens heeft geoordeeld dat het aan de nationale rechter toekomt de voorschriften van het Unierecht 
toe te passen op de nationale maatregelen. 
 
 De compensatie zou niet hoger zijn dan nodig om de kosten van de uitvoering van 
openbaredienstverplichtingen te dekken, rekening houdend met de opbrengsten en een redelijke winst uit de 
uitvoering van die verplichtingen, aangezien prijsplafonds van toepassing zijn. Wat de overnamegarantie en de 
infrastructuursubsidies betreft, zou het subsidiabele bedrag overigens beperkt zijn tot de kostprijs. Ook de 
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overige steunmaatregelen zouden geenszins kostendekkend zijn. Tot slot zou de verplichting om een gescheiden 
boekhouding te hanteren een controle op eventuele overcompensatie mogelijk maken. 
 
 Tot slot zou de compensatie zijn vastgesteld op grond van de kosten die een gemiddelde, goed beheerde 
onderneming die zodanig is uitgerust dat zij aan die vereisten kan beantwoorden, zou hebben gemaakt, aangezien 
zij is uitgewerkt op basis van de bestaande maatregelen ten behoeve van de sociale huisvestingsmaatschappijen. 
Gelet op de subsidiabele prijsplafonds zou kostenefficiëntie overigens aangewezen zijn. De sociale 
huisvestingsmaatschappijen zouden geen verlies maken en het rendement van hun geconsolideerde eigen 
vermogen zou hoger liggen dan de inflatie. Dat hun rendement lager ligt dan dat van vele private 
ondernemingen, zou te maken hebben met hun sociale opdracht. De sociale huisvestingsmaatschappijen zouden 
bovendien onderworpen zijn aan het toezicht van het Rekenhof en tevens zouden er regelmatig interne audits 
worden uitgevoerd. 
 
 A.2.5.  In ondergeschikte orde voert de Vlaamse Regering aan dat de voormelde steunmaatregelen zijn 
vrijgesteld van aanmelding aan de Commissie op grond van de DAEB-beschikking. De steunmaatregelen zouden 
aan de voorwaarden van die beschikking voldoen, aangezien die voorwaarden overeenkomen met de voormelde 
Altmark-voorwaarden. 
 
 
 Wat de vrijheid van vestiging, het vrij verrichten van diensten en het vrij verkeer van kapitalen betreft 
 
 A.3.1.  De verzoekende partijen beklemtonen dat het Hof reeds in zijn arrest nr. 50/2011 heeft verduidelijkt 
dat de bestreden bepalingen een beperking vormen op de vrijheid van vestiging, het vrij verrichten van diensten 
en het vrij verkeer van kapitalen. Bovendien wijzen zij erop dat het Hof reeds heeft vastgesteld dat de private 
actoren op wie de sociale last rust, zullen trachten de kostprijs ervan af te wentelen op de overige in het kader 
van hun verkavelings- of bouwproject gerealiseerde wooneenheden, die hierdoor duurder en minder 
aantrekkelijk worden. 
 
 Het Hof van Justitie zou op zijn beurt hebben bevestigd dat het vrij verkeer van kapitaal wordt beperkt en 
dat een toetsing aan de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten niet nodig is. Het beleid inzake 
sociale huisvesting zou een dwingende reden van algemeen belang vormen, maar het zou nog aan de nationale 
rechter staan om te beoordelen of de sociale last noodzakelijk en geschikt is voor de verwezenlijking van die 
doelstelling. 
 
 A.3.2.  De verzoekende partijen betogen dat de meest relevante vrijheid in casu niet het vrij verkeer van 
kapitaal is, maar de vrijheid van dienstverlening, aangezien de realisatie van vastgoedprojecten ernstig zou 
worden belemmerd door de bestreden bepalingen. 
 
 A.3.3.  De verzoekende partijen zijn van oordeel dat uit het arrest van het Hof van Justitie blijkt dat de 
bestreden bepalingen slechts kunnen worden gerechtvaardigd in de mate waarin zij beogen te verzekeren dat 
personen met een laag inkomen of andere sociaal zwakkere groepen van de plaatselijke bevolking voldoende 
woningaanbod hebben. De intenties van de Vlaamse decreetgever zouden evenwel verder gaan, aangezien de 
memorie van toelichting bij het Grond- en pandendecreet de regeling inzake betaalbaar wonen rechtvaardigt 
vanuit de noodzaak van een outputgerichte controle van het sociale en bescheiden woonaanbod, waarbij niet de 
aard van de actor prevaleert, maar wel de effectieve realisatie van sociale en bescheiden woningen en kavels. 
Daarbij zou erop zijn gewezen dat de sociale last niets meer is dan een billijke prijs voor het verkrijgen van een 
vergunning. Die motieven zouden niet als dwingende reden van algemeen belang kunnen gelden, omdat er geen 
reden is om aan te nemen dat een verhoging van het private woonaanbod per se aanleiding moet geven tot een 
gelijkwaardige verhoging van het sociale woonaanbod; de omvang van het sociale woonaanbod zou veeleer 
moeten worden afgestemd op de reële noden van sociaal zwakkere groepen die, door solvabiliteitsbeperkingen, 
geen huisvesting tegen marktvoorwaarden kunnen vinden. Ook het argument van de tegenprestatie voor het 
voordeel dat voortvloeit uit het verkrijgen van een vergunning, zou zuiver economisch zijn en niet samenhangen 
met de reële nood aan sociale woningen. Voorts zouden de inkomensgrenzen om in aanmerking te komen voor 
sociale huisvesting dermate hoog liggen dat ook personen die wel degelijk op de private markt een koop- of 
huurwoning zouden kunnen verwerven, eronder vallen, zodat aan het criterium geformuleerd door het Hof van 
Justitie niet voldaan zou zijn. 
 
 A.3.4.  De bestreden bepalingen zouden vervolgens niet noodzakelijk zijn om de door het Hof van Justitie 
geformuleerde doelstelling te bereiken, aangezien niet zou blijken dat de in het kader van de sociale last te 
realiseren woningen zouden zijn voorbehouden voor kansarme en achtergestelde bevolkingsgroepen. Een 
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nationale regeling is volgens het Hof van Justitie slechts geschikt om het nagestreefde doel te verwezenlijken, 
wanneer de verwezenlijking ervan coherent en systematisch wordt nagestreefd. Aan die vereiste zou niet zijn 
voldaan, aangezien de bestreden bepalingen net als gevolg zouden hebben dat de woningvoorraad wordt 
afgeremd. De prijsstijging als gevolg van het afwentelen van de sociale last zal de nieuwbouwproductie immers 
veeleer doen teruglopen en de algemene schaarste aan woningen doen toenemen. Daarbij zouden eerst de 
projecten met een laag rendement, met name diegene waaraan een aanzienlijke sociale last is gekoppeld, uit de 
boot vallen. Uit de cijfers van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen zou blijken dat 3,5 jaar na de 
inwerkingtreding van het Grond- en pandendecreet slechts in drie projecten de sociale last in natura zou zijn 
uitgevoerd, hetgeen slechts 49 woningen zou hebben opgeleverd. Gelet op de onzekerheid met betrekking tot de 
overnamegarantie zouden de private actoren er bijna uitsluitend voor kiezen de vereiste gronden aan een sociale 
woonorganisatie te verkopen, zoals daarin is voorzien in artikel 4.1.17, 2°, van het Grond- en pandendecreet, 
maar vervolgens zouden die gronden braak blijven liggen omdat de desbetreffende sociale 
huisvestingsmaatschappij bij gebrek aan schaalvoordelen niet in staat is om hierop sociale woningen te 
realiseren. 
 
 Daarnaast zou uit een negatief advies van de inspectie van Financiën blijken dat er geen grondige analyse 
bestaat van de in het Grond- en pandendecreet vooropgestelde doelstelling om het sociale woonaanbod uit te 
breiden. Vervolgens zou de geografische spreiding van de vraag naar sociale woningen niet overeenkomen met 
de realisatie van het sociale woonaanbod verkregen via het opleggen van de verplichte sociale last. Met name 
zou op het platteland een overaanbod aan sociale woningen ontstaan en zouden in de steden geen sociale 
woningen worden gerealiseerd om aan de stijgende vraag te voldoen. Dit zou recent zijn bevestigd door de 
Vlaamse strategische adviesraad voor ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed (SARO), die daaraan toevoegt 
dat de gerealiseerde sociale kavels vanuit ruimtelijk oogpunt ongewenst zijn. Ook vanuit demografisch oogpunt 
zou de realisatie van het sociale woonaanbod niet zijn afgestemd op de reële woonnoden, aangezien de 
voornaamste doelgroep veeleer in appartementen dan in woningen zou wonen. De drempel voor een sociale last 
bij appartementsprojecten zou echter veel hoger liggen, zodat bij kleinschaligere projecten in steden geen sociale 
last zal worden gekoppeld aan de bouw van appartementen. 
 
 Aangezien de gemiddelde kostprijs van een sociale koopwoning op 167 000 euro ligt en dus aanleiding 
geeft tot een maandelijkse aflossing van 874 euro op twintig jaar, zou bovendien blijken dat de sociale 
koopwoningen niet gericht zijn op de gezinnen die er het meest behoefte aan hebben. De koper van een 
dergelijke woning kan die overigens na twintig jaar tegen marktvoorwaarden verkopen en de meerwaarde ervan 
onbelast opstrijken. Voorts zou de sociale last leiden tot situaties waarbij twee gezinnen met eenzelfde inkomen 
naast elkaar wonen in een soortgelijke woning, terwijl het ene gezin 90 000 euro minder heeft betaald omdat het 
een zogenaamde sociale woning betrekt. Tot slot zou de regeling inzake de sociale last niet als stimulans werken 
voor de private sector, aangezien de bouwheren en verkavelaars slechts als verplichte leveranciers van publieke 
en semipublieke sociale woonactoren kunnen optreden en het de private actoren niet mogelijk is om zelf een 
sociale woning te verkopen of te verhuren. De vrijwillige participatie van private actoren zou daarom een beter 
en minder belemmerend alternatief zijn. 
 
 A.3.5.  De verzoekende partijen betogen daarnaast dat de nagestreefde doelstelling aan de hand van andere, 
minder beperkende maatregelen had kunnen worden bereikt. De sociale last zou zeer ingrijpende gevolgen 
hebben voor de realisatie van grote vastgoedprojecten, maar heeft slechts geleid tot een zeer gering aantal 
bijkomende sociale woningen. Bovendien zou de sociale last van toepassing zijn ongeacht de inspanning die de 
publieke en semipublieke overheden zelf leveren om de sociale doelstelling te verwezenlijken en ongeacht de 
gronden die zij daarvoor zelf kunnen aanwenden. Dat zou overigens kunnen leiden tot de realisatie van 300 000 
tot 400 000 bijkomende woongelegenheden. Met artikel 19 van het wijzigingsdecreet zou die ongelijkheid nog 
zijn versterkt, aangezien de gemeenten niet langer verplicht zijn om bij het bepalen van de sociale doelstelling 
rekening te houden met de onbebouwde gronden in het bezit van de sociale huisvestingsmaatschappijen. 
Daarnaast zou in de stadskernen nog rekening kunnen worden gehouden met het hergebruik van leegstaande 
panden en met de reconversie van sites die hun vroegere gebruiksnut verloren hebben. Tot slot zou uit diverse 
studies blijken dat de Vlaamse Regering de door haar nagestreefde doelstelling ook kan bereiken door middel 
van huursubsidies aan steunbehoevende doelgroepen; een dergelijke maatregel zou direct nut hebben voor de 
achtergestelde groepen, zonder inbreuk te maken op het eigendomsrecht of het vrij verkeer van kapitalen. Voor 
de overheid zou die piste overigens voordeliger zijn dan het subsidiëren van de bouw van sociale woningen. 
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 A.3.6.  Tot slot voeren de verzoekende partijen aan dat de sociale last niet in een evenredige verhouding 
staat met de nagestreefde doelstelling, doordat de winstgevendheid van grote vastgoedprojecten als gevolg van 
de sociale last sterk onder druk komt te staan. Een verlies van 10 of 20 pct. van de te verwezenlijken woningen 
of kavels zou een aanzienlijke impact hebben op het gehele vastgoedproject, temeer daar de sociale last 
aanleiding geeft tot bijkomende risico’s en aanzienlijk langere oplevertermijnen. Het onevenredige karakter zou 
nog groter zijn doordat de verschillende steunmaatregelen vervat in boek 3 en boek 4 van het Grond- en 
pandendecreet als onrechtmatige staatssteun moeten worden vernietigd. 
 
 A.4.1.  De Vlaamse Regering wijst erop dat de bestreden regeling slechts dient te worden getoetst aan het 
vrij verkeer van kapitaal. De beperking van dat recht zou kunnen worden gerechtvaardigd door eisen betreffende 
het beleid inzake sociale huisvesting. Dergelijke eisen zouden ten grondslag hebben gelegen aan boek 4 van het 
Grond- en pandendecreet en hetzelfde probleem zou nog steeds bestaan, gelet op de lange wachtlijsten voor een 
sociale woning. De sociale last zou zijn toegespitst op personen met een laag inkomen en andere sociaal 
zwakkere groepen. 
 
 A.4.2.  De Vlaamse Regering betoogt dat de bestreden regeling geschikt is om de nagestreefde doelstelling 
te bereiken, aangezien het zou gaan om de enige manier waarop kan worden gegarandeerd dat een daadwerkelijk 
en concreet aanbod van sociale woondiensten tot stand komt op lokaal vlak, dat onderling vergelijkbaar is en dat 
de kans op een concrete invulling van de woonbehoeften biedt die niet afhankelijk is van de initiatieven van de 
lokale overheden. Zij zou de enige manier zijn om het gelijkheidsbeginsel ten aanzien van het benutten van de 
openbare dienst in de praktijk te garanderen en te komen tot een gelijkmatige territoriale spreiding van een 
vergelijkbaar sociaal woonaanbod. De bindende sociale doelstelling per gemeente zou zijn ingegeven door de 
vaststelling dat een aantal gemeenten al te vaak de minder gegoede bewonersgroepen wou afwentelen op steden 
en gemeenten die inzake sociaal woonaanbod wel hun verantwoordelijkheid op zich namen. 
 
 De proportionaliteit van de bestreden maatregel zou des te meer blijken daar hij enkel in grote projecten 
wordt opgelegd, en dan nog slechts op 10 pct. tot 20 pct. van de omvang van het project betrekking heeft. De 
sociale last zou overigens slechts spelen zodra de bouwheer of verkavelaar eerst een gunst zou hebben gekregen 
van de gemeente in de vorm van een vergunning. Bovendien heeft de bouwheer of verkavelaar de keuze uit 
verschillende opties om de sociale last te realiseren. Tot slot zijn er verschillende tegemoetkomingen van 
overheidswege die het nadeel van de sociale last beogen te compenseren. 
 
 Het zou overigens niet mogelijk zijn de nagestreefde doelstelling te bereiken aan de hand van minder 
beperkende maatregelen, aangezien het bestaande nijpende tekort op het vlak van het sociale woonaanbod 
maatregelen zou rechtvaardigen die op korte termijn een daadwerkelijk resultaat opleveren. Het Grond- en 
pandendecreet zou een aantal verplichtingen opleggen aan publieke en semipublieke overheden om hun 
bouwrijpe kavels en gronden aan te snijden voor de realisatie van bijkomende woningen. De sociale last zou 
voor publieke en semipublieke overheden het dubbel bedragen van de sociale last voor private ontwikkelaars. De 
maatregelen ter bestrijding van de leegstand blijken in de praktijk niet te volstaan. Ervaringen uit het verleden 
zouden bovendien aantonen dat ook een uitgebreid subsidiebeleid geen zoden aan de dijk zet. De bestreden 
regeling zou overigens de toegang van de private bouwheren tot de sociale woningmarkt veeleer verruimen dan 
inperken en zo leiden tot een uitbreiding van de activiteiten in de vastgoedsector. Het gedeelte van het 
bouwproject dat zonder sociale last wordt gerealiseerd, zou vrij verhandelbaar blijven tegen marktprijs en zou 
geen waardevermindering ondergaan door de realisatie van de sociale last. Indien de vastgoedmarkt zou zijn 
gekrompen, zou dit meer te maken hebben met de crisis dan met de bestreden bepalingen, en dat fenomeen zou 
overigens mee aanleiding geven tot schaarste op de huizenmarkt. 
 
 De Vlaamse Regering spreekt de bewering van de advocaat-generaal bij het Hof van Justitie, dat uit de 
statistieken voorgelegd door de verzoekende partijen zou blijken dat de sociale last in werkelijkheid eerder 
nadelig is voor de sociale huisvestingssector, tegen. Er zou net een reële groeiversnelling vast te stellen zijn in 
2011. 
 
 
 Wat de Dienstenrichtlijn betreft 
 
 A.5.1.  Volgens de verzoekende partijen heeft het Hof van Justitie de derde tot en met de achtste door het 
Hof gestelde prejudiciële vraag niet beantwoord. De summiere motivering van het Hof van Justitie dat de 
richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de 
interne markt (hierna : Dienstenrichtlijn) niet van toepassing is omdat de bestreden bepalingen doelstellingen van 
sociale huisvesting zouden nastreven, zou niet overtuigend zijn, omdat het Hof van Justitie niet heeft geantwoord 
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op het gegeven dat de sociale last ten gunste van een ruime categorie van particulieren werkt. Het Hof van 
Justitie zou overigens hebben terugverwezen naar zijn overwegingen betreffende het gedeelte « Wonen in eigen 
streek », hetgeen niet pertinent zou zijn in het licht van de rechtmatigheid van het gedeelte « Maatregelen 
betreffende betaalbaar wonen ». 
 
 Eisen inzake sociaal wonen zouden slechts van het toepassingsgebied van de richtlijn zijn uitgesloten in 
zoverre zij de dienstenactiviteit niet specifiek regelen of daarop specifiek van invloed zijn, maar door 
dienstverrichters bij de uitvoering van hun economische activiteit moeten worden nageleefd op dezelfde wijze 
als natuurlijke personen die als particulier handelen. De sociale last zou niet onder de uitzondering in artikel 2, 
lid 2, onder j), van de Dienstenrichtlijn vallen, aangezien die bepaling betrekking heeft op personen met tijdelijke 
of permanente behoeften wegens hun ontoereikende inkomen en die gevaar lopen te worden gemarginaliseerd. 
De sociale last zou op een ruimere categorie van personen betrekking hebben. Bovendien zouden de private 
bouwheren of verkavelaars geen opdracht of mandaat hebben gekregen om achterstandsgroepen of kansarmen 
ondersteuning te geven, maar worden zij net van die taak uitgesloten. 
 
 A.5.2.  Zelfs indien de Dienstenrichtlijn niet van toepassing zou zijn, zouden de bestreden bepalingen 
moeten worden getoetst aan het primaire recht van de Europese Unie, in het bijzonder het vrij verkeer van 
kapitalen. In die zin zouden de drie deelattesten bedoeld in artikel 4.1.20 van het Grond- en pandendecreet en de 
administratieovereenkomst in artikel 4.1.22 van het Grond- en pandendecreet als vergunningenstelsel moeten 
worden gekwalificeerd. De fiscale doelstelling van deelattest nr. 1 zou bezwaarlijk een dwingende reden van 
algemeen belang kunnen vormen. Bovendien zou niet zijn aangetoond waarom een ex post controle niet zou 
volstaan. Meer bepaald zouden de sociale last zelf en de talrijke regels inzake de conformiteit van de 
prijsberekening en de werkzaamheden de investeringsvrijheid van de private bouwheren en verkavelaars aan 
banden leggen. Tot slot zou de investeringsvrijheid worden beperkt doordat de participatie van private 
bouwheren en verkavelaars aan het sociale woonbeleid wordt verhinderd, aangezien de gerealiseerde sociale 
huurwoningen moeten worden verkocht aan een sociale woonorganisatie en aangezien de sociale koopwoningen 
middels indeplaatsstelling moeten worden verkocht. De in de memorie van toelichting vermelde vereiste van een 
outputgerichte controle zou geen wettelijk monopolie kunnen verantwoorden. 
 
 A.6.  Volgens de Vlaamse Regering dient het Hof het middelonderdeel betreffende de Dienstenrichtlijn niet 
verder te onderzoeken, nu het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat diensten betreffende sociale huisvesting en 
ruimtelijke ordening worden uitgesloten van het toepassingsgebied van de Dienstenrichtlijn. 
 
 
 Wat het eigendomsrecht betreft 
 
 A.7.1.  De verzoekende partijen wijzen erop dat het Hof in het verwijzend arrest reeds heeft geoordeeld dat 
de regeling betreffende de sociale last een beperking van het recht op het ongestoord genot van de eigendom 
uitmaakt. Dat arrest zou een reeks elementen bevatten waaruit af te leiden valt dat het Hof de last die op de 
verkavelaars en bouwheren wordt gelegd, als disproportioneel beoordeelt. Zij verwijzen naar de vaststelling dat 
de sociale last aan de private actoren wordt opgelegd ongeacht de inspanningen die de gemeenten en de sociale 
huisvestingsmaatschappijen zelf verrichten, de vaststelling dat de sociale last niet afhankelijk is van het aantal 
gronden in het bezit van de gemeente en van andere openbare overheden en het feit dat de gemeente redenen kan 
aanvoeren waarom bepaalde gronden niet moeten worden opgenomen in de lijst van gronden die voor het sociale 
woonbeleid kunnen worden ingezet, terwijl de private actoren zulks niet kunnen. Zulks zou eveneens blijken uit 
de adviezen van de SARO, de Vlaamse Woonraad en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen die door het 
Hof in het voormelde arrest werden geciteerd. 
 
 De verzoekende partijen wijzen er tevens op dat het Hof in het voormelde arrest heeft vastgesteld dat, 
indien een ruimtelijk uitvoeringsplan is aangenomen voor de verwezenlijking van het sociaal woonaanbod, er 
kan worden voorzien in een bijkomende verwezenlijking van bescheiden woningen, waardoor de last voor de 
private actor tot 40 pct. kan oplopen. Een dergelijke uitbreiding via het aansnijden van onbebouwde 
woonuitbreidingsgebieden middels ruimtelijke uitvoeringsplannen zou zeer waarschijnlijk zijn, aangezien de 
doelstelling erin bestaat tegen 2020 minstens 43 000 sociale huurwoningen en 21 000 sociale koopwoningen te 
realiseren. Ook indien de gemeente zou nalaten een gemeentelijk reglement « sociaal wonen » aan te nemen, zou 
de sociale last kunnen oplopen tot 40 pct. Een dergelijke last zou zwaarder zijn dan hetgeen een particulier in het 
algemeen belang kan worden geacht te dragen. 
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 A.7.2.  Het bestaan van alternatieve uitvoeringswijzen zou geen afbreuk doen aan het dwingende karakter 
van de verplichting en aan de omvang van het geleden nadeel, zoals het Hof reeds in zijn arrest nr. 50/2011 zou 
hebben geoordeeld. Het enige voorbehoud dat het Hof in dat arrest zou hebben gemaakt, zou betrekking hebben 
op de rechtmatigheid van de steunmaatregelen die het geleden nadeel zouden moeten compenseren. 
 
 A.7.3.  Bovendien zou blijken dat de nagestreefde verhoging van het sociale en bescheiden woonaanbod 
kan worden bereikt met maatregelen die minder verregaande gevolgen hebben voor de normale marktwerking. 
De verzoekende partijen verwijzen naar een studie van Idea Consult en een studie van Adprimum die zouden 
aantonen dat structurele huursubsidies voor steunbehoevende doelgroepen of de aanmoediging van een 
constructieve benadering van overheidsopdrachten zouden volstaan. Het bestaan van minder nadelige 
alternatieven zou overigens uitdrukkelijk worden bevestigd in het arrest van het Hof van Justitie van 8 mei 2013. 
 
 A.7.4.  Tot slot zou de sociale last niet geschikt zijn om de nagestreefde doelstellingen te bereiken, 
aangezien uit studies zou blijken dat de bestreden bepalingen de aanvulling van het woningareaal veeleer zouden 
afremmen. In het kader van de uitvoering in natura van de sociale last zouden nog maar 49 woningen in slechts 
drie projecten zijn gerealiseerd. De advocaat-generaal bij het Hof van Justitie zou in zijn conclusie van 4 oktober 
2012 naar die statistieken hebben verwezen om te oordelen dat de sociale last de nagestreefde doelstelling 
veeleer schaadt dan realiseert. 
 
 A.8.1.  De Vlaamse Regering voert aan dat met de omstandigheid dat de sociale last van rechtswege aan 
een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning wordt verbonden, rekening moet worden 
gehouden bij de beoordeling van de proportionaliteit van de eigendomsbeperking die zij inhoudt. Een eigenaar 
zou zijn niet eigendom volgens zijn eigen inzichten en op de vrije markt kunnen ontwikkelen, aangezien in de 
ruimtelijke ordening steeds een vergunningsplicht bestaat. De sociale last zou niet meer zijn dan een concrete 
toepassing van de stedenbouwkundige last. Het verkrijgen van een vergunning zou de rechten van de eigenaar 
net doen toenemen. 
 
 A.8.2.  De verkoop van de voor het vooropgestelde sociale woonaanbod vereiste gronden aan een sociale 
woonorganisatie tegen hun venale waarde zou in de praktijk kunnen neerkomen op een verkoop tegen 
marktprijs, aangezien de decreetgever en de Vlaamse Regering de term « venale waarde » niet hebben 
gedefinieerd. De betaling van een som van 50 000 euro per niet-gerealiseerde woning of kavel zou een werkelijk 
alternatief uitmaken, gelet op het uitzonderlijke karakter ervan, aangezien het gebruik van dat alternatief immers 
op zich niet het aantal sociale woningen verhoogt. Wel kan dat bedrag door de gemeente worden aangewend om 
het sociale woonaanbod te verhogen. Met de mogelijkerwijs bijkomende last inzake het realiseren van een 
bescheiden woonaanbod zou geen rekening mogen worden gehouden, omdat de bepalingen inzake bescheiden 
wonen niet zijn aangevochten. 
 
 A.8.3.  De Vlaamse Regering geeft toe dat de sociale last geldt ongeacht de inspanningen die de gemeenten 
en de sociale huisvestingsmaatschappijen leveren in het kader van de realisatie van de sociale doelstelling en 
ongeacht het aantal gronden in het bezit van de gemeenten en andere openbare overheden. Die maatregel zou 
echter noodzakelijk zijn, aangezien anders de doelstelling van de sociale last niet zou worden bereikt, omdat 
private actoren dan veeleer projecten zouden realiseren in gemeenten waar de sociale last minder zwaar zou zijn. 
In dat geval zou net in de gemeenten waarin de grootste nood aan sociale woningen is, de sociale woningbouw 
niet worden gestimuleerd. 
 
 A.8.4.  De Vlaamse Regering is van oordeel dat de bestreden regeling proportioneel is, gelet op de 
steunmaatregelen die het nadeel ervan moeten compenseren. Uit het arrest van het Hof van Justitie van 8 mei 
2013 zou blijken dat die maatregelen geen onrechtmatige staatssteun uitmaken. Bijgevolg zou het Hof moeten 
oordelen dat de bestreden regeling proportioneel is, aangezien het in het andere geval de bestreden regeling reeds 
zou hebben vernietigd zonder prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie. 
 
 Na toepassing van die steunmaatregelen zal het inkomen verkregen op het betrokken gedeelte van de 
onroerende eigendom lager liggen dan wanneer de vrije markt kan spelen, maar indien zulks wel het geval zou 
zijn, zouden de staatssteunregels en de reglementering inzake overheidsopdrachten net zijn geschonden. 
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 Wat het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie betreft 
 
 A.9.1.  Volgens de verzoekende partijen discrimineert de bestreden regeling de private actoren ten opzichte 
van de sociale huisvestingsmaatschappijen, aangezien geen redelijke verantwoording wordt gegeven voor de 
verplichte overdracht van de sociale huurwoningen aan de sociale huisvestingsmaatschappijen tegen 
maximumprijzen, terwijl de sociale huisvestingsmaatschappijen die zelf instaan voor de bouw van sociale 
huurwoningen, slechts zijn gehouden tot de richtprijzen uit het zogenaamde ABC-Bestek, die in de praktijk 
doorgaans zouden worden overschreden. Nochtans zou de sociale huisvestingsmaatschappij de opgeleverde 
woning vervolgens tegen de venale waarde kunnen overdragen aan de zittende huurder, overeenkomstig 
artikel 43, § 5, van de Vlaamse Wooncode. 
 
 Dat onderscheid zou niet pertinent zijn om het nagestreefde doel te bereiken, namelijk het waarborgen van 
het recht op een behoorlijke huisvesting. 
 
 A.9.2.  De verzoekende partijen wijzen erop dat het oordeel betreffende de proportionaliteit blijkens het 
verwijzingsarrest nr. 50/2011 van 6 april 2011 afhangt van de beoordeling van de voormelde steunmaatregelen. 
Aangezien die steunmaatregelen onrechtmatige staatssteun zouden uitmaken, zou het middelonderdeel gegrond 
moeten worden verklaard. 
 
 A.9.3.  Die ongelijke behandeling zou inmiddels nog zijn versterkt door de inwerkingtreding van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2009 « tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 
18 juli 2008 houdende de procedure voor de planning, de vaststelling en de goedkeuring van 
uitvoeringsprogramma’s in het kader van de planmatige realisatie van sociale woonprojecten en houdende de 
financiering van verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten en tot wijziging van diverse bepalingen op 
het vlak van wonen als gevolg van het decreet betreffende het grond- en pandenbeleid ». Krachtens dat besluit 
zou de overnameprijs van de sociale huurwoning gerealiseerd door een private actor maximaal gelijk zijn aan de 
subsidiabele prijsplafonds waartegen sociale huisvestingsmaatschappijen renteloze leningen kunnen verkrijgen, 
terwijl dergelijke plafonds niet zouden gelden voor sociale koopwoningen gerealiseerd door sociale 
huisvestingsmaatschappijen of door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen zelf. 
 
 A.10.1.  De Vlaamse Regering wijst erop dat het Hof in zijn arrest nr. 50/2011 heeft geoordeeld dat de 
beoordeling van de proportionaliteit mede afhankelijk is van het antwoord van het Hof van Justitie op de vraag 
in verband met de staatssteun. Aangezien de steunmaatregelen als gevolg van het antwoord van het Hof van 
Justitie rechtmatig zouden blijken te zijn, zou de bestreden regeling bijgevolg proportioneel zijn. Dat de winst 
van de bouwheer die de in het kader van de sociale last gerealiseerde sociale huurwoning verkoopt aan een 
sociale huisvestingsmaatschappij lager zal liggen dan de winst van de sociale huisvestingsmaatschappij die de 
huurwoning zou overdragen aan de zittende huurder, zou worden verantwoord doordat anders de Europese regels 
inzake staatssteun en overheidsopdrachten wel toepasselijk zouden zijn. 
 
 A.10.2.  In ondergeschikte orde wijst de Vlaamse Regering erop dat het middelonderdeel slechts kan leiden 
tot de vernietiging van artikel 4.1.21 van het Grond- en pandendecreet. 
 
 
 Wat de regeling inzake overheidsopdrachten betreft 
 
 A.11.1.  De verzoekende partijen beklemtonen dat het Hof in zijn arrest nr. 50/2011 reeds heeft geoordeeld 
dat het nuttige effect van de richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 
betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, 
leveringen en diensten (hierna : de Richtlijn Overheidsopdrachten) niet in gevaar mag worden gebracht als 
gevolg van bijzondere kenmerken op grond van bepalingen van nationaal recht. Ook zou het Hof reeds hebben 
geoordeeld dat de vereiste van « bezwarende titel » ruim moet worden geïnterpreteerd en dat het niet vereist is 
dat de werken ten behoeve van de aanbestedende overheid zelf zouden worden uitgevoerd. Voorts zou het Hof 
hebben geoordeeld dat het aanwezige contractuele element slechts het op de markt brengen, maar niet het 
realiseren van de sociale woningen betrof. 
 
 A.11.2.  Gelet op de vereiste van nuttig effect zou in het kader van de uitvoering in natura van de sociale 
last sprake zijn van een schriftelijke overeenkomst. De verwezenlijking van sociale woningen zou normalerwijze 
geschieden op vraag van sociale huisvestingsmaatschappijen, die daartoe overheidsopdrachten uitschrijven. De 
Richtlijn Overheidsopdrachten zou geen nuttig effect hebben indien zij buiten werking zou worden gesteld door 
een decreet dat aan verkavelaars de verplichting oplegt om sociale woningen te realiseren die vervolgens moeten 
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worden overgedragen aan sociale huisvestingsmaatschappijen of die met indeplaatsstelling van sociale 
huisvestingsmaatschappijen zouden moeten worden verkocht. In feite zou immers net hetzelfde gebeuren, 
namelijk een realisatie van sociale woningen op vraag van een overheid conform dezelfde reglementering en 
maximumprijzen. Het compliceren van die rechtsverhouding door de interventie van hogere overheden zou niet 
volstaan om die bouwopdrachten buiten de mededinging te plaatsen. Dat de sociale last veeleer een last dan een 
voordeel betreft, zou daarbij niet ter zake doen, omdat ook in de zaak Scala een wettelijk opgelegde 
stedenbouwkundige last in het geding zou zijn geweest en ook in die zaak de verkavelingsovereenkomst 
onderworpen was aan de autonome beslissing van de gemeente. Ook in casu zou sprake zijn van een keuze van 
de verkavelaar, die zelfs kan verzoeken om een hogere sociale last opgelegd te krijgen, en ook in casu zou die 
last samenhangen met het verkrijgen van een vergunning. 
 
 Er zou bijgevolg sprake zijn van een voorafgaand akkoord, maar ook de administratieovereenkomst die na 
de realisatie wordt gesloten, zou daar deel van uitmaken. 
 
 Overigens zou de sociale last niet kunnen worden gekwalificeerd als een eenzijdige bestuurshandeling, 
aangezien het Hof van Justitie dat begrip zeer restrictief zou invullen, zoals zou blijken uit het arrest Correos van 
18 december 2007. Van een eenzijdige bestuurshandeling zou slechts sprake zijn indien de onderneming over 
geen enkele vrijheid beschikt op het vlak van de uitvoering van de aanbesteding en het toepasselijke tarief, en dat 
krachtens een verplichting die enkel aan haar wordt opgelegd en waarvan zij zich niet door middel van een 
opzegging kan bevrijden. 
 
 Tot slot beklemtonen de verzoekende partijen dat het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat, indien sprake 
zou zijn van een schriftelijke overeenkomst, de enkele omstandigheid dat de verwezenlijking van de sociale 
woningen rechtstreeks door de nationale regeling wordt opgelegd en de medecontractant van het bestuur 
noodzakelijkerwijs de eigenaar van de bouwgronden is, de contractuele verhouding niet ongedaan maakt. 
 
 A.11.3.  De verzoekende partijen betogen dat niet is voldaan aan de twee uitsluitingsgronden bepaald in de 
Richtlijn Overheidsopdrachten. De Europese drempelwaarde zou niets afdoen aan het begrip 
« overheidsopdracht voor werken », aangezien de Belgische wetgeving ook van toepassing is op 
overheidsopdrachten beneden die drempel. Ook de toepassing van het gelijkheidsbeginsel inzake 
overheidsopdrachten zou niet afhangen van het bereiken van de Europese drempel. De sociale last zou evenmin 
een in house opdracht of een samenwerkingsovereenkomst tussen openbare lichamen betreffen. 
 
 A.12.  Volgens de Vlaamse Regering blijkt uit het arrest van het Hof van Justitie van 8 mei 2013 dat geen 
sprake kan zijn van een schriftelijke overeenkomst, aangezien de administratieovereenkomst niet wordt gesloten 
tussen de aanbestedende dienst en de betrokken marktdeelnemer en zij geen betrekking heeft op de 
verwezenlijking van sociale woningen, maar op de volgende fase. 
 
 Bovendien zou het Hof van Justitie impliciet hebben aangegeven dat de bestreden regeling niet 
vergelijkbaar is met het arrest Scala, aangezien zij niet zou voorzien in een voorafgaande 
verkavelingsovereenkomst. Ook de advocaat-generaal zou van mening zijn geweest dat het reglementaire 
karakter in casu primeert op het contractuele. Volgens de Vlaamse Regering blijkt dit des te meer doordat het 
sociale woonaanbod gerealiseerd ter uitvoering van de sociale last in natura moet beantwoorden aan de 
reglementaire normen die gelden voor de sociale huisvestingsmaatschappijen en omdat ook inzake de prijs de 
onderhandelingsmarge verwaarloosbaar zou zijn. Ook wat de alternatieve wijzen voor de uitvoering van de 
sociale last betreft, zou de onderhandelingsmarge beperkt zijn. 
 
 A.13.  De Ministerraad beklemtoont dat zijn tussenkomst in het onderhavige dossier erop gericht was de 
onduidelijke rechtspraak van het Hof van Justitie betreffende het begrip « overheidsopdracht voor werken » te 
doen verduidelijken. Volgens de Ministerraad heeft het Hof van Justitie echter geen echt antwoord gegeven op 
de elfde door het Hof gestelde prejudiciële vraag. 
 
 Niettemin zouden uit dat antwoord twee elementen kunnen worden afgeleid die het Hof in overweging 
moet nemen. Ten eerste zou blijken dat het al dan niet bestaan van een schriftelijke overeenkomst de kernvraag 
is. De Ministerraad wijst er in dit opzicht op dat het niet determinerend is dat de overheid haar contractspartij 
niet vrij kan kiezen. Voorts zouden de voorwaarden voor realisatie voornamelijk uit het Grond- en 
pandendecreet zelf voortvloeien. Tot slot wijst de Ministerraad in dit opzicht naar de conclusie van de advocaat-
generaal, die van oordeel zou zijn dat niet is voldaan aan het criterium van een schriftelijke overeenkomst. 
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 Ten tweede wijst de Ministerraad erop dat het belangrijkste doel van de Richtlijn Overheidsopdrachten erin 
bestaat overheidsopdrachten open te stellen voor concurrentie. In dat opzicht zou de advocaat-generaal hebben 
opgemerkt dat de sociale last de private actoren veeleer een nadeel dan een voordeel oplevert. Die opmerking 
zou samenhangen met de bezorgdheid dat het begrip « overheidsopdracht voor werken » niet te zeer dient te 
worden uitgebreid, met name wanneer de eerlijke mededinging op een andere manier kan worden gerealiseerd of 
wanneer er bij gebrek aan voldoende interesse geen nood is aan een bescherming van de eerlijke mededinging. 
 
 
 Wat de regeling inzake « Wonen in eigen streek » betreft 
 
 A.14.1.  De verzoekende partijen wijzen erop dat het Hof van Justitie weliswaar heeft aanvaard dat het 
tegemoetkomen aan de woonbehoeften van de minst kapitaalkrachtige endogene bevolking een doelstelling van 
algemeen belang vormt, maar dat het daaraan heeft toegevoegd dat de bestreden bepalingen verder gaan dan 
noodzakelijk om die doelstelling te bereiken. Het vereisen van een band met de gemeente zou niets uit te staan 
hebben met de minst kapitaalkrachtige bevolking, aangezien ook personen die wel over voldoende middelen 
beschikken, aan dat criterium kunnen voldoen. Voorts zou het nagestreefde doel volgens het Hof van Justitie aan 
de hand van minder verregaande middelen kunnen worden bereikt, zoals het invoeren van tegemoetkomingen of 
andere types van subsidies die specifiek voor de minst kapitaalkrachtige personen zijn bedoeld. Tot slot zou de 
vereiste van de « voldoende band met de gemeente » niet gebaseerd zijn op objectieve, vooraf kenbare en niet-
discriminerende criteria, zodat het geen duidelijke grens stelt aan de beoordelingsbevoegdheid van de nationale 
autoriteiten. 
 
 A.14.2.  Volgens de verzoekende partijen blijkt uit het antwoord van het Hof van Justitie dat de regeling 
inzake « wonen in eigen streek » ingaat tegen de Europese regels. Het tegengaan van sociale verdringing zou met 
een behoorlijke sociale huisvesting moeten worden aangepakt. Het doel van de bestreden regeling zou er veeleer 
in bestaan de endogene bevolking te vrijwaren van een instroom van niet-ingezetenen. De maatregel zou 
overigens niet geschikt zijn om het doel te bereiken, aangezien aan de koper niet de verplichting wordt opgelegd 
om het goed daadwerkelijk als vaste woonplaats te gebruiken. 
 
 Wat de evenredigheid betreft, wijzen de verzoekende partijen erop dat de bestreden regeling van toepassing 
is in 68 doelgemeenten, met andere woorden 20 pct. van het Vlaamse grondgebied, waaronder veel gemeenten 
die door hun specifieke ligging een bijzondere betekenis hebben. Ook zou de bestreden regeling niet enkel van 
toepassing zijn in woonuitbreidingsgebied. Overigens zou het merendeel van de schaars beschikbare 
bouwgronden in Vlaanderen precies in woonuitbreidingsgebied liggen. 
 
 A.15.  De tussenkomende partijen sluiten zich aan bij de redenering van het Hof van Justitie en zijn van 
oordeel dat het Grondwettelijk Hof de bestreden bepalingen dient te vernietigen. 
 
 A.16.1.  De Vlaamse Regering is van oordeel dat de doelstelling van de bestreden regeling niet kan worden 
gereduceerd tot het verzekeren dat personen met een laag inkomen of andere sociaal zwakkere groepen van de 
plaatselijke bevolking voldoende woonaanbod hebben. Het zou er meer bepaald om gaan sociale verdringing 
tegen te gaan in bepaalde Vlaamse gemeenten waarin de grondprijs zo hoog is dat brede lagen van de lokale 
bevolking, waaronder met name jonge gezinnen of alleenstaanden, niet meer in staat zijn om in hun eigen streek 
te blijven wonen. Die doelstelling zou samenhangen met het creëren van een voldoende betaalbaar woonaanbod 
met de steun van de private sector. Aldus zou de bestreden regeling het grondrecht op betaalbaar wonen in eigen 
streek, dat onder druk komt door een grote externe migratie, willen beschermen. Het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens zou reeds tweemaal hebben bevestigd dat dergelijke overwegingen een verschil op grond 
van nationaliteit kunnen rechtvaardigen. 
 
 Het Hof van Justitie zou het doel van de bestreden regeling onvoldoende precies hebben weergegeven en 
bijgevolg zou ook de evenredigheidstoets van het Hof van Justitie, die immers op de door dat Hof weergegeven 
doelstelling terugslaat, irrelevant zijn. 
 
 A.16.2.  Het discretionaire optreden van de provinciale beoordelingscommissie zou de proportionaliteit 
bevorderen, aangezien zij rekening houdt met alle maatschappelijke, familiale, sociale en economische 
elementen. De Vlaamse Regering merkt ook op dat woonuitbreidingsgebieden nog geen woonzones zijn, zodat 
de eigenaars er nog geen aanspraak kunnen maken op bouw- of ontwikkelingsrechten. Bovendien zou slechts 
een klein gedeelte van het Vlaamse territorium als woonuitbreidingsgebied zijn ingekleurd. 
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 Wat de handhaving van de gevolgen betreft 
 
 A.17.1.  De Vlaamse Regering voert in ondergeschikte orde aan dat, indien het Hof één of meer middelen 
gegrond zou verklaren, het noodzakelijk zou zijn over te gaan tot handhaving van de gevolgen van de 
vernietigde bepalingen. Hierbij zou het Hof rekening moeten houden met de rechtszekerheid, de goede trouw 
van de verschillende actoren, het bestaan van afgeleide rechtshandelingen, de onevenredige gevolgen van de 
vernietiging, en de praktische, administratieve en financiële moeilijkheden die een niet-gemoduleerde 
vernietiging met zich zou meebrengen. 
 
 A.17.2.  Uit het Europees Unierecht zouden te dezen geen beperkingen voortvloeien die de handhaving van 
de gevolgen van nationale normen die zouden worden vernietigd, verhinderen of belemmeren. Het Hof van 
Justitie zou immers toelaten dat soortgelijke overwegingen als die welke ten grondslag liggen aan de rechtspraak 
waarmee het Hof van Justitie de handhaving van vernietigde handelingen van afgeleid Europees Unierecht 
uitspreekt, bij uitzondering kunnen leiden tot een tijdelijke opschorting van het effect dat een rechtstreeks 
toepasselijke regel van het recht van de Unie op het daarmee strijdige nationale recht heeft, namelijk de 
terzijdestelling ervan. Dit zou met name het geval zijn indien dwingende overwegingen van rechtszekerheid in 
het geding zijn die verband houden met alle betrokken openbare en particuliere belangen of in het licht van één 
van de wezenlijke doelstellingen van de Unie. 
 
 De Vlaamse Regering is van oordeel dat in casu dwingende overwegingen van rechtszekerheid aanwezig 
zijn. Bovendien vraagt de Vlaamse Regering geen voorlopige handhaving van de bestreden bepalingen voor de 
toekomst, maar slechts een handhaving van de gevolgen van de vernietigde bepalingen voor het verleden. 
Tevens zou één van de wezenlijke doelstellingen van de Unie in het geding zijn, te weten de bestrijding van 
sociale uitsluiting in artikel 9 van het VWEU. 
 
 A.17.3.  De Vlaamse Regering wijst erop dat 22 natuurlijke personen die een renovatieovereenkomst 
hebben gesloten, thans een belastingvermindering ontvangen nadat hun dossier door de administratie werd 
goedgekeurd. Een vernietiging van dat belastingvoordeel zou afbreuk doen aan de rechtszekerheid van die 
belastingbetalers, die het fiscale voordeel met terugwerkende kracht zouden verliezen. De kredietgevers en 
kredietnemers in die overeenkomst zouden overigens te goeder trouw zijn. Tot slot zou de fiscale stimulans 
slechts onrechtstreeks ten goede komen aan ondernemingen. 
 
 A.17.4.  De vermindering van de heffingsgrondslag voor de registratierechten ten behoeve van de 
activering van panden zou ook slechts aan natuurlijke personen ten goede komen. Ook zij zouden in geval van 
een vernietiging het fiscale voordeel met terugwerkende kracht verliezen, terwijl zij te goeder trouw zouden zijn. 
 
 A.17.5.  Wat de sociale last betreft, wijst de Vlaamse Regering erop dat op 1 juli 2013 minstens 220 
vergunningen voor projecten met een sociale last waren afgegeven. In 102 van die projecten zou de last geheel of 
gedeeltelijk in natura zijn uitgevoerd en in het kader daarvan zouden 515 sociale huurwoningen, 393 sociale 
koopwoningen en 228 sociale kavels zijn gerealiseerd. Voor 60 projecten zou reeds een deelattest nr. 1 zijn 
afgegeven, en voor 3 projecten ook reeds een deelattest nr. 2 en een deelattest nr. 3. 
 
 In geval van een vernietiging ex tunc van de sociale last zou de impact voor de private actoren dus zeer 
groot zijn. Er zou rechtsonzekerheid ontstaan op het vlak van de rechtsverhoudingen tussen de bij de sociale last 
betrokken partijen. Zo zou niet duidelijk zijn wie over welke zakelijke en persoonlijke rechten beschikt na een 
dergelijke vernietiging. De vraag zou rijzen of de private actoren kunnen terugkomen op de beslissing tot 
verkoop van de gerealiseerde woningen of kavels, die zij zonder de sociale last wellicht niet zouden hebben 
gerealiseerd. Ook over de rechten van de zittende huurders zou onduidelijkheid bestaan. Alle betrokkenen 
zouden nochtans te goeder trouw zijn. Voorts zouden verschillende afgeleide rechtshandelingen zijn gebaseerd 
op de bestreden regeling inzake de sociale last, zoals overeenkomsten en deelattesten. De praktische, 
administratieve en financiële moeilijkheden voor de sociale huisvestingsmaatschappijen en voor de Vlaamse 
Maatschappij voor Sociaal Wonen zouden niet te overzien zijn. 
 
 A.17.6.  Wat de steunmaatregelen ter compensatie van de sociale last betreft, wijst de Vlaamse Regering 
erop dat het verlaagde tarief inzake btw en registratierechten reeds is toegepast op de drie projecten waarin het 
deelattest nr. 3 reeds is afgegeven en waarin in totaal reeds 49 sociale woningen zijn gerealiseerd. Er zouden nog 
geen aanvragen voor subsidies voor de aanleg van wooninfrastructuur zijn ingediend. Ook van de 
overnamegarantie was op 21 juni 2013 nog geen toepassing gemaakt, al zijn er twee projecten van 42 en 21  
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woningen waarin de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen op de hoogte is gesteld van haar 
overnameplicht en heeft de initiatiefnemer van een derde project reeds informeel laten weten dat dit zal 
gebeuren. 
 
 Ook in dit opzicht wijst de Vlaamse Regering op de rechtsonzekerheid die gepaard gaat met de ontneming 
van een fiscaal voordeel met terugwerkende kracht, alsook op de goede trouw van de betrokken actoren. 
 
 A.17.7.  Wat de alternatieve uitvoeringswijzen betreft, wijst de Vlaamse Regering op het bestaan van 86 
vergunningen voor de verkoop van gronden aan een sociale woonorganisatie, waardoor in totaal 749 eenheden 
sociaal woonaanbod gerealiseerd zouden kunnen worden. Met die aankopen zouden meerdere miljoenen euro’s 
gemoeid zijn. Een vernietiging ex tunc van de bestreden regeling zou het zakenrechtelijk statuut van de 
desbetreffende gronden fundamenteel aantasten, en er zou te vrezen vallen dat de private actoren de betrokken 
gronden zullen terugeisen. De vraag zou tevens rijzen of ook de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen de 
overdracht van de gronden zou kunnen betwisten, aangezien zij niet steeds opgezet zou zijn met de gronden die 
zij verplicht moet overnemen. Een vernietiging zou ook als gevolg hebben dat de betrokken kavels niet meer als 
sociale kavels zouden moeten worden ingericht. 
 
 Tevens zouden reeds 4 vergunningen zijn uitgereikt voor de verhuring van woningen aan een sociaal 
verhuurkantoor, die in totaal op 19 woningen betrekking hebben. Die huurovereenkomsten, die voor 27 jaar zijn 
aangegaan, zouden in het gedrang komen bij een onverkorte vernietiging van de bestreden bepalingen. 
 
 Tot slot zouden reeds voor 23 projecten vergunningen zijn afgegeven voor projecten waarbij de sociale last 
geheel of gedeeltelijk zou worden uitgevoerd door storting van 50 000 euro aan de gemeente. Die 
uitvoeringswijze zou betrekking hebben op 86 wooneenheden. De gemeenten zouden die bijdragen moeten 
aanwenden ten bate van het gemeentelijke sociale woonaanbod. Zij zouden die geldsommen bijgevolg niet bij de 
hand hebben om ze in geval van een vernietiging aan de private actoren terug te storten. 
 
 Voor elk van die alternatieve uitvoeringswijzen wijst de Vlaamse Regering op de goede trouw van de 
betrokken actoren, het bestaan van afgeleide rechtshandelingen en praktische, administratieve en financiële 
moeilijkheden in geval van vernietiging. 
 
 Volgens de Vlaamse Regering vereist het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie dat niet slechts één 
van de uitvoeringswijzen zou worden gehandhaafd. 
 
 A.17.8.  Volgens de Vlaamse Regering zouden ook de gevolgen van de bepalingen inzake « Wonen in 
eigen streek » definitief moeten worden gehandhaafd in geval van vernietiging. In totaal zouden reeds 576 
dossiers zijn ingediend, waarbij in 412 gevallen een positieve beoordeling volgde. De vernietiging van de 
bestreden bepalingen zou een onmiddellijke impact hebben op de 31 dossiers waarin de provinciale 
beoordelingscommissie heeft geoordeeld dat de kandidaat-overnemer geen voldoende band met de gemeente kon 
aantonen. Die beslissingen zouden met terugwerkende kracht moeten worden geacht onrechtmatig te zijn en 
bijgevolg zou een vernietiging afbreuk doen aan de goede trouw van de betrokken actoren. De betrokken actoren 
zouden op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek een schadeloosstelling kunnen vorderen; een 
dergelijke vordering zou overigens reeds zijn ingeleid. Daarnaast zou ook de positie van de kandidaat-
overnemers die wisten dat zij geen voldoende band met de gemeente konden aantonen, moeilijk te beoordelen 
zijn en ook zij zouden schadevergoeding kunnen vorderen. Er zou moeten worden vermeden dat op de 
overdracht van panden aan derden te goeder trouw kan worden teruggekomen. 
 
 Een vernietiging ex nunc zou overigens niet zonder gevolg zijn, aangezien de bijzondere 
overdrachtsvoorwaarde bedoeld in artikel 5.2.1, § 1, van het Grond- en pandendecreet meteen zou komen te 
vervallen. De panden waarop die voorwaarde toepasselijk was, zouden vervolgens onmiddellijk kunnen worden 
overgedragen. 
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- B - 

 

 Ten aanzien van de volgorde van het onderzoek van de middelen 

 

 B.1.1.  Bij het Hof is een beroep tot vernietiging aanhangig gemaakt betreffende de 

bestaanbaarheid van verschillende bepalingen van het decreet van het Vlaamse Gewest van 

27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid en van het decreet van het Vlaamse 

Gewest van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, 

vergunningen- en handhavingsbeleid met inzonderheid de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 

al dan niet in samenhang gelezen met verscheidene bepalingen van het recht van de Europese 

Unie. 

 

 Bij zijn arrest nr. 50/2011 van 6 april 2011 heeft het Hof de middelen verworpen die 

betrekking hadden op het decreet van het Vlaamse Gewest van 27 maart 2009 tot aanpassing en 

aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid, onder 

voorbehoud van de interpretatie vermeld in overweging B.58.2 van dat arrest.  

 

 Met betrekking tot het decreet van het Vlaamse Gewest van 27 maart 2009 betreffende het 

grond- en pandenbeleid (hierna : het Grond- en pandendecreet) heeft het Hof bij hetzelfde arrest 

een aantal middelen en middelonderdelen verworpen en voor het overige meerdere 

prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.  

 

 Uit dat arrest blijkt dat het Hof nog uitspraak dient te doen over het eerste middel, in 

zoverre het betrekking heeft op boek 4 van het Grond- en pandendecreet, alsook over het 

tweede, het derde en het vierde middel. 

 

 B.1.2.  Bij zijn arrest nr. 144/2013 van 7 november 2013 heeft het Hof boek 5 van het 

Grond- en pandendecreet vernietigd, zodat het onderhavige beroep zonder voorwerp is 

geworden in zoverre het betrekking heeft op dat boek. Bijgevolg dient het vierde middel niet 

te worden onderzocht. 

 

 B.1.3.  Boek 4 van het Grond- en pandendecreet werd voor het laatst gewijzigd bij de 

artikelen 58 tot 61 van het decreet van 31 mei 2013 houdende wijziging van diverse decreten 

met betrekking tot wonen. Die wijzigingen zijn te dezen zonder weerslag. 



 21 

 

 B.1.4.  Bij zijn voormeld arrest nr. 50/2011 (B.7.2) heeft het Hof geoordeeld dat, wat 

boek 4 van het Grond- en pandendecreet betreft, het tweede middel eerst dient te worden 

onderzocht, aangezien een eventuele vernietiging van de fiscale stimuli en de andere 

subsidiemechanismen gevolgen zou kunnen hebben voor de evenredigheid van de sociale last 

die in het kader van het eerste middel wordt onderzocht. 

 

 

 Ten aanzien van het tweede middel 

 

 B.2.1.  In het tweede middel voeren de verzoekende partijen aan dat verschillende in het 

Grond- en pandendecreet bedoelde fiscale stimuli en subsidiemechanismen, waarvan 

sommige als compensatie voor de sociale last zijn bedoeld, de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet schenden, in samenhang gelezen met de artikelen 107 en 108 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie (hierna : VWEU). Het gaat om de vermindering 

van de registratierechten van 10 pct. tot 1,5 pct. op de gronden (artikel 4.1.20, § 3), de 

vermindering van de btw van 21 pct. tot 6 pct. (artikel 4.1.20, § 3), de overnamegarantie voor 

wat betreft de in het kader van een uitvoering in natura verwezenlijkte sociale huurwoningen 

(artikel 4.1.21), de infrastructuursubsidies (artikel 4.1.23), de vermindering van de 

heffingsgrondslag voor de registratierechten ten behoeve van de activering van panden 

(artikel 3.1.10), de subsidies voor activeringsprojecten (artikel 3.1.2) en de jaarlijkse 

belastingvermindering voor een kredietgever die een renovatieovereenkomst sluit 

(artikel 3.1.3). De verzoekende partijen voeren aan dat aan de vier toepassingsvoorwaarden 

van artikel 107 van het VWEU is voldaan, dat geen gebruik kan worden gemaakt van de 

Altmark-rechtspraak, en dat de betrokken steunmaatregelen niet vooraf zijn aangemeld bij de 

Europese Commissie. 

 

 B.2.2.  Bij zijn voormeld arrest nr. 50/2011 heeft het Hof geoordeeld dat het niet aan de 

nationale rechter staat om de verenigbaarheid van steunmaatregelen met de interne markt te 

beoordelen, aangezien die taak enkel aan de Europese Commissie is toegewezen, onder het 

toezicht van het Gerecht en het Hof van Justitie. Het Hof heeft daarentegen vastgesteld dat het 

wel bevoegd is om het gebrek aan aanmelding van steunmaatregelen te beoordelen en om zich 

in dat kader ervan te vergewissen dat nieuwe steunmaatregelen, zelfs indien zij staatssteun in 
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de zin van de artikelen 107 en 108 van het VWEU zouden uitmaken, niet waren vrijgesteld 

van de aanmeldingsverplichting. 

 

 B.2.3.  Ten gronde heeft het Hof in hetzelfde arrest reeds geoordeeld dat de subsidies 

voor activeringsprojecten (artikel 3.1.2 van het Grond- en pandendecreet) geen onrechtmatige 

staatssteun kunnen uitmaken, omdat het toegekende bedrag binnen de perken van de 

verordening (EG) nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 « betreffende de 

toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun » moet blijven 

(B.17.2). 

 

 Wat de zes overige steunmaatregelen betreft, heeft het Hof geoordeeld dat zij aan de Staat 

kunnen worden toegerekend (B.15.1) en dat zij, indien zij voldoen aan de overige 

voorwaarden die staatssteun uitmaken, de mededinging lijken te vervalsen (B.16).  

 

 In het kader van het onderzoek naar de selectiviteit van de bestreden steunmaatregelen, 

naar het voordelige karakter ervan en naar de beïnvloeding van het intracommunautaire 

handelsverkeer heeft het Hof een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie. Die 

vraag heeft tevens betrekking op de eventuele vrijstelling van aanmelding op grond van de 

beschikking 2005/842/EG van de Commissie van 28 november 2005 « betreffende de 

toepassing van artikel 86, lid 2, van het EG-Verdrag op staatssteun in de vorm van 

compensatie voor de openbare dienst die aan bepaalde met het beheer van diensten van 

algemeen economisch belang belaste ondernemingen wordt toegekend » (hierna : DAEB-

beschikking). 

 

 B.2.4.  Bij zijn arrest van 8 mei 2013 in de zaken C-197/11 en C-203/11, Libert e.a., heeft 

het Hof van Justitie die prejudiciële vraag als volgt beantwoord : 

 

 « 74.  Volgens vaste rechtspraak van het Hof moet voor de kwalificatie als staatssteun 
aan alle voorwaarden van die bepaling zijn voldaan. In de eerste plaats moet het dus gaan om 
een maatregel van de staat of met staatsmiddelen bekostigd. In de tweede plaats moet deze 
maatregel het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig kunnen beïnvloeden. In de derde 
plaats moet de maatregel de begunstigde een voordeel verschaffen en in de vierde plaats moet 
hij de mededinging vervalsen of dreigen te vervalsen (arrest Fallimento Traghetti del 
Mediterraneo, reeds aangehaald, punt 31 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en arrest van 
29 maart 2012, 3M Italia, C-417/10, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 37). 
 



 23 

 75.  In het hoofdgeding is de verwijzende rechter van oordeel dat de maatregelen van het 
Vlaamse decreet voldoen aan de eerste en de vierde voorwaarde die in het vorige punt zijn 
vermeld, maar twijfelt hij aan de tweede voorwaarde, inzake de invloed van dergelijke 
maatregelen op het handelsverkeer tussen de lidstaten, en aan de derde voorwaarde, 
betreffende de selectiviteit van deze maatregelen. 
 
 76.  Met betrekking tot de tweede voorwaarde zij eraan herinnerd dat voor de kwalificatie 
van een nationale maatregel als staatssteun niet hoeft te worden vastgesteld dat de betrokken 
steun de handel tussen de lidstaten werkelijk heeft beïnvloed en de mededinging 
daadwerkelijk heeft vervalst, maar enkel dient te worden onderzocht of de steunmaatregel dat 
handelsverkeer ongunstig kan beïnvloeden en de mededinging kan vervalsen (arresten van 
15 december 2005, Unicredito Italiano, C-148/04, Jurispr. blz. I-11137, punt 54, en 
10 januari 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e.a., C-222/04, Jurispr. blz. I-289, punt 140). 
 
 77.  Meer in het bijzonder moet, wanneer steun van een lidstaat de positie van een 
onderneming ten opzichte van andere concurrerende ondernemingen in het 
intracommunautaire handelsverkeer versterkt, dit handelsverkeer worden geacht door de steun 
te worden beïnvloed (zie onder meer reeds aangehaalde arresten Unicredito Italiano, punt 56 
en aldaar aangehaalde rechtspraak, en Cassa di Risparmio di Firenze e.a., punt 141). 
 
 78.  Het is in dat verband niet noodzakelijk dat de begunstigde onderneming zelf aan het 
intracommunautaire handelsverkeer deelneemt. Immers, wanneer een lidstaat steun toekent 
aan een onderneming, kan de binnenlandse activiteit in stand blijven of stijgen, met als gevolg 
dat de kansen van in andere lidstaten gevestigde ondernemingen om in die lidstaat op de 
markt te komen, afnemen. Bovendien kan de versterking van een onderneming die voordien 
niet deelnam aan het intracommunautaire handelsverkeer, haar in een situatie brengen 
waardoor zij de markt van een andere lidstaat kan betreden (reeds aangehaalde arresten 
Unicredito Italiano, punt 58, en Cassa di Risparmio di Firenze e.a., punt 143). 
 
 79.  In zaak C-203/11 kan niet worden uitgesloten dat de maatregelen van het Vlaamse 
decreet de positie van de begunstigde ondernemingen ten opzichte van andere concurrerende 
ondernemingen in het intracommunautaire handelsverkeer versterken. Bovendien zou het 
concurrentievoordeel dat voortvloeit uit de aan de betrokken marktdeelnemers toegekende 
subsidies, het marktdeelnemers die in andere lidstaten dan het Koninkrijk België zijn 
gevestigd moeilijker kunnen maken om de Belgische markt te betreden, en het zelfs de 
betrokken Belgische marktdeelnemers gemakkelijker kunnen maken om andere markten te 
betreden. 
 
 80.  Voorts zij eraan herinnerd dat het Hof reeds heeft geoordeeld dat een nationale 
maatregel waarbij de overheid bepaalde ondernemingen een belastingvrijstelling verleent die, 
hoewel daarbij geen staatsmiddelen worden overgedragen, de financiële situatie van de 
begunstigden verbetert ten opzichte van de andere belastingplichtigen, staatssteun in de zin 
van artikel 107, lid 1, VWEU vormt (zie arrest van 15 juni 2006, Air Liquide Industries 
Belgium, C-393/04 en C-41/05, Jurispr. blz. I-5293, punt 30 en aldaar aangehaalde 
rechtspraak). 
 
 81.  Opgemerkt zij echter dat volgens punt 8 van de considerans en artikel 2 van 
verordening (EG) nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de 
toepassing van de artikelen [87 EG] en [88 EG] op de-minimissteun (PB L 379, blz. 5) steun 
waarvan het bedrag over een periode van drie jaar een plafond van 200 000 EUR niet 
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overschrijdt, het handelsverkeer tussen de lidstaten niet ongunstig beïnvloedt en de 
mededinging niet vervalst of dreigt te vervalsen. Dergelijke maatregelen vormen geen 
staatssteun en zijn dus niet onderworpen aan de aanmeldingsverplichting van artikel 108, 
lid 3, VWEU. 
 
 82.  In het hoofdgeding zal het aan de verwijzende rechter staan om aan de hand van 
bovenstaande uitleggingsgegevens en alle relevante omstandigheden van de zaak feitelijk te 
beoordelen of het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig kan worden beïnvloed door de 
maatregelen van het Vlaamse decreet, en of verordening nr. 1998/2006 in casu van toepassing 
is. 
 
 83.  Met betrekking tot de derde in punt 74 van het onderhavige arrest in herinnering 
gebrachte voorwaarde, dat de maatregelen een voordeel verschaffen, zij eraan herinnerd dat 
als staatssteun worden beschouwd de maatregelen die, in welke vorm ook, ondernemingen 
rechtstreeks of indirect kunnen bevoordelen of die moeten worden beschouwd als een 
economisch voordeel dat de begunstigde onderneming onder normale marktvoorwaarden niet 
zou hebben verkregen (zie onder meer arrest van 30 maart 2006, Servizi Ausiliari Dottori 
Commercialisti, C-451/03, Jurispr. blz. I-2941, punt 59). 
 
 84.  Wanneer daarentegen een overheidsmaatregel moet worden beschouwd als een 
compensatie voor de prestaties die de begunstigde ondernemingen hebben verricht om 
openbaredienstverplichtingen uit te voeren, zodat deze ondernemingen in werkelijkheid geen 
financieel voordeel ontvangen en die maatregel dus niet tot gevolg heeft dat zij in een 
gunstigere mededingingspositie worden geplaatst dan hun concurrenten, valt een dergelijke 
maatregel niet onder artikel 107, lid 1, VWEU (arrest van 24 juli 2003, Altmark Trans en 
Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, Jurispr. blz. I-7747, punt 87). 
 
 85.  Opdat een dergelijke compensatie in een concreet geval niet als staatssteun kan 
worden aangemerkt, moet evenwel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan (arrest Altmark 
Trans en Regierungspräsidium Magdeburg, reeds aangehaald, punt 88). 
 
 86.  Zoals de advocaat-generaal in punt 50 van zijn conclusie heeft opgemerkt, moet 
voorafgaand aan het onderzoek van die voorwaarden worden verduidelijkt dat de in het vorige 
punt vermelde rechtspraak slechts toegepast kan worden op de in punt 71 van het onderhavige 
arrest genoemde maatregelen van boek 4 van het Vlaamse decreet, die de enige maatregelen 
zijn die de aan de verkavelaars en bouwheren opgelegde sociale last beogen te compenseren. 
 
 87.  Wat de voorwaarden betreft die moeten zijn vervuld opdat die maatregelen niet als 
staatssteun worden aangemerkt, zij er in de eerste plaats aan herinnerd dat de onderneming die 
deze compensatie ontvangt, daadwerkelijk belast moet zijn met de uitvoering van 
openbaredienstverplichtingen en dat deze verplichtingen duidelijk omschreven moeten zijn 
(arrest Altmark Trans en Regierungspräsidium Magdeburg, punt 89). 
 
 88.  Wanneer in het bijzonder rekening wordt gehouden met de ruime 
beoordelingsbevoegdheid van de lidstaten, kan niet worden uitgesloten dat diensten voor 
sociale huisvesting als openbare dienst kunnen worden aangemerkt. In dat verband is de door 
de verwijzende rechter vermelde omstandigheid dat de sociale last niet rechtstreeks ten goede 
komt aan particuliere aanvragers van sociale woningen maar aan sociale 
huisvestingmaatschappijen, irrelevant voor de kwalificatie van de betrokken dienst. 
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 89.  In de tweede plaats moeten de parameters op basis waarvan de compensatie wordt 
berekend, vooraf op objectieve en doorzichtige wijze worden vastgesteld, om te vermijden dat 
deze een economisch voordeel bevat waardoor de ontvangende onderneming ten opzichte van 
concurrerende ondernemingen kan worden begunstigd (arrest Altmark Trans en 
Regierungspräsidium Magdeburg, punt 90). 
 
 90.  Zoals de advocaat-generaal in punt 53 van zijn conclusie heeft opgemerkt, kunnen de 
begunstigden van de maatregelen van het Vlaamse decreet weliswaar op basis van de 
bepalingen van dat decreet worden geïdentificeerd, maar bieden deze bepalingen daarentegen 
niet de mogelijkheid om op voldoende objectieve en doorzichtige wijze de parameters vast te 
stellen op basis waarvan de compensatie wordt berekend. 
 
 91.  In de derde plaats mag de toegekende compensatie niet hoger zijn dan nodig is om de 
kosten van de uitvoering van de openbaredienstverplichtingen geheel of gedeeltelijk te 
dekken, rekening houdend met de opbrengsten alsmede met een redelijke winst uit de 
uitvoering van deze verplichtingen (arrest Altmark Trans en Regierungspräsidium 
Magdeburg, punt 92). 
 
 92.  In de vierde plaats moet die compensatie worden vastgesteld op basis van een 
analyse van de kosten die een gemiddelde, goed beheerde onderneming die zodanig met de 
noodzakelijke middelen is uitgerust dat zij aan de vereisten van de openbare dienst kan 
voldoen, zou hebben gemaakt om deze verplichtingen uit te voeren, rekening houdend met de 
opbrengsten en een redelijke winst uit de uitvoering van deze verplichtingen (arrest Altmark 
Trans en Regierungspräsidium Magdeburg, punt 93). 
 
 93.  Om de laatste twee voorwaarden te onderzoeken, moeten de feiten van het 
hoofdgeding worden beoordeeld. 
 
 94.  Gesteld al dat het Hof over de nodige gegevens kan beschikken om deze beoordeling 
te verrichten, wat in casu niet het geval is, is het Hof niet bevoegd om de feiten van het 
hoofdgeding te beoordelen of om de voorschriften van Unierecht die het heeft uitgelegd, op 
nationale maatregelen of situaties toe te passen, aangezien dit tot de uitsluitende bevoegdheid 
van de nationale rechter behoort (zie arrest Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, reeds 
aangehaald, punt 69 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 
 
 95.  Het staat dus aan het Grondwettelijk Hof om aan de hand van bovenstaande 
uitleggingsgegevens te beoordelen of de in het hoofdgeding aan de orde zijnde maatregelen 
moeten worden aangemerkt als staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU. 
 
 96.  Voor het geval hij tot die slotsom zou komen met betrekking tot de maatregelen die 
de op de bouwheren en verkavelaars rustende sociale last compenseren, wenst de verwijzende 
rechter nog van het Hof te vernemen of deze maatregelen krachtens de DAEB-beschikking 
vrijgesteld kunnen zijn van de aanmeldingsverplichting van artikel 108, lid 3, VWEU. 
 
 97.  In dit verband zij eraan herinnerd dat de DAEB-beschikking overeenkomstig 
artikel 2, lid 1, sub b, ervan in het bijzonder van toepassing is op staatssteun die is verleend in 
de vorm van compensatie voor de openbare dienst welke wordt toegekend aan 
woningcorporaties die door de betrokken lidstaat als diensten van algemeen economisch 
belang aangemerkte activiteiten verrichten. 
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 98.  Volgens punt 7 van de considerans van die beschikking beschikken de lidstaten over 
een ruime beoordelingsmarge bij de bepaling van de diensten die als diensten van algemeen 
economisch belang kunnen worden aangemerkt. 
 
 99.  In artikel 3 van de DAEB-beschikking is bepaald dat staatssteun in de vorm van 
compensatie voor de openbare dienst die wordt toegekend aan ondernemingen belast met het 
beheer van dergelijke diensten van algemeen economisch belang, verenigbaar is met de 
gemeenschappelijke markt en vrijgesteld van de verplichting tot voorafgaande aanmelding, 
indien deze steun aan de voorwaarden van de artikelen 4 tot en met 6 van deze beschikking 
voldoet. 
 
 100.  Zoals de advocaat-generaal in punt 61 van zijn conclusie heeft opgemerkt, zijn deze 
voorwaarden gebaseerd op die van het reeds aangehaalde arrest Altmark Trans en 
Regierungspräsidium Magdeburg, en met name op de eerste drie daarin gestelde 
voorwaarden, over de naleving waarvan het Hof zich in het onderhavige arrest niet kan 
uitspreken, zoals reeds in punt 94 is gezegd. 
 
 101.  Om vast te stellen of de uitzondering op de verplichting tot aanmelding bij de 
Commissie in de zin van de DAEB-beschikking van toepassing is in de omstandigheden van 
het hoofdgeding, staat het dus aan de verwijzende rechter om na te gaan of deze voorwaarden 
zijn vervuld met betrekking tot de in punt 71 van het onderhavige arrest vermelde 
maatregelen van boek 4 van het Vlaamse decreet. 
 
 102.  Bijgevolg moet op de eerste vraag in zaak C-203/11 worden geantwoord dat de 
fiscale stimuli en subsidiemechanismen van het Vlaamse decreet mogelijkerwijs staatssteun in 
de zin van artikel 107, lid 1, VWEU zijn. Het staat aan de verwijzende rechter om te 
beoordelen of is voldaan aan de voorwaarden om van staatssteun te spreken en, zo ja, met 
betrekking tot de in boek 4 van het Vlaamse decreet vastgestelde maatregelen ter compensatie 
van de op de bouwheren en verkavelaars rustende sociale last, na te gaan of de DAEB-
beschikking toch van toepassing is op die maatregelen ». 
 

 B.3.1.  Uit het voormelde arrest van het Hof van Justitie blijkt dat de bestreden 

steunmaatregelen het intracommunautaire handelsverkeer ongunstig beïnvloeden, behoudens 

indien het toegekende voordeel als de-minimissteun kan worden aangemerkt. Het Hof moet 

vooraf dan ook bepalen of de bestreden maatregelen, wegens het geringe belang ervan, 

kunnen worden geacht niet van dien aard te zijn dat zij de handel tussen lidstaten ongunstig 

beïnvloeden. 

 

 B.3.2.  Zulks is niet het geval voor de in boek 4 van het Grond- en pandendecreet 

bedoelde maatregelen, namelijk de vermindering van de registratierechten van 10 pct. tot 

1,5 pct. op de gronden (artikel 4.1.20, § 3), de vermindering van de btw van 21 pct. tot 6 pct. 

(artikel 4.1.20, § 3), de overnamegarantie voor wat betreft de in het kader van een uitvoering 

in natura verwezenlijkte sociale huurwoningen (artikel 4.1.21) en de infrastructuursubsidies 

(artikel 4.1.23). 
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 Zelfs in de veronderstelling dat de verordening (EU) nr. 360/2012 van de Commissie van 

25 april 2012 « betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun verleend aan diensten van 

algemeen economisch belang verrichtende ondernemingen » ratione temporis van toepassing 

is op de genoemde maatregelen, zoals artikel 4 ervan laat uitschijnen, neemt zulks immers 

niet weg dat die maatregelen niet voldoen aan de voorwaarden om de in die verordening 

bedoelde vrijstelling van aanmelding te genieten. 

 

 Aldus blijkt uit de door de verzoekende partijen neergelegde studies - die door de 

Vlaamse Regering niet ernstig worden betwist - dat de cumulatie van die vier maatregelen 

gemiddeld een bedrag van 71 475 euro per verwezenlijkte sociale woning vertegenwoordigt. 

 

 Er kan dus geenszins worden uitgesloten dat bepaalde bouwondernemingen krachtens 

boek 4 een financiële steun genieten die, over drie belastingjaren, hoger ligt dan 500 000 euro. 

 

 Artikel 2, lid 2, van de voormelde verordening (EU) nr. 360/2012 bepaalt evenwel dat in 

elk geval « het totale bedrag aan de-minimissteun dat wordt verleend aan een onderneming 

die diensten van algemeen economisch belang verricht, […] niet hoger [ligt] dan 

500 000 EUR over een periode van drie belastingjaren ». 

 

 Daaruit volgt dat de vier in de artikelen 4.1.20, § 3, 4.1.21 en 4.1.23 van het Grond- en 

pandendecreet bedoelde maatregelen moeten worden geacht buiten het toepassingsbereik van 

de verordening (EU) nr. 360/2012 te vallen. Hetzelfde geldt a fortiori ten aanzien van de 

verordening (EG) nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 « betreffende de 

toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun », die enkel de 

steunmaatregelen vrijstelt waarvan het bedrag niet hoger ligt dan 200 000 euro over drie 

belastingjaren. 

 

 B.3.3.1.  Het Hof dient nog te onderzoeken of de maatregelen die zijn vervat in de 

artikelen 3.1.3 (vermindering van de inkomstenbelasting) en 3.1.10 (vermindering van de 

heffingsgrondslag voor de registratierechten) van het Grond- en pandendecreet, op hun beurt 

voldoen aan de voorwaarden die bij de voormelde verordening (EG) nr. 1998/2006 zijn 
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vastgesteld om als de-minimissteun te worden aangemerkt en bijgevolg aan de 

aanmeldingsplicht te ontsnappen. 

 

 Net zoals voor de in boek 4 van het Grond- en pandendecreet bedoelde steunmaatregelen, 

dient het beantwoorden aan het de-minimiscriterium van de in boek 3 van hetzelfde decreet 

bedoelde steunmaatregelen te worden beoordeeld rekening houdend met het algemene effect 

ervan op een bepaalde onderneming, met dien verstande dat de bevoegde overheid de regels 

met betrekking tot de de-minimisdrempel niet mag omzeilen door de aan een onderneming 

toegekende steunmaatregelen in verschillende tranches op te splitsen (zie, in dat verband, 

onder meer de negende overweging van de genoemde verordening). 

 

 B.3.3.2.1.  De Vlaamse Regering heeft getracht aan te tonen dat de in de artikelen 3.1.3 

en 3.1.10 van het Grond- en pandendecreet bedoelde belastingverminderingen, rekening 

houdend met onder meer het indirecte effect ervan op de ondernemingen, afzonderlijk niet 

hoger lagen dan het bij de voormelde verordening (EG) nr. 1998/2006 vastgelegde plafond 

van 200 000 euro over drie belastingjaren. 

 

 B.3.3.2.2.  De belastingvermindering die wordt toegekend aan de kredietgever van een 

renovatieovereenkomst bedoeld in artikel 3.1.3 van het Grond- en pandendecreet, komt 

slechts toe aan natuurlijke personen die in het kader van een renovatieovereenkomst een 

lening verstrekken voor de renovatie van een onroerend goed dat na de renovatie gedurende 

ten minste acht jaren wordt bestemd als hoofdverblijfplaats van een van de kredietnemers. Dat 

onroerend goed moet op het ogenblik van het sluiten van de renovatieovereenkomst sinds ten 

hoogste vier opeenvolgende jaren zijn opgenomen in het leegstandsregister, de inventaris van 

leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten, vermeld in artikel 3, § 1, van het decreet 

van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en 

verwaarlozing van bedrijfsruimten, of de lijsten van ongeschikte en/of onbewoonbare 

woningen en verwaarloosde gebouwen en/of woningen, vermeld in artikel 28, § 1, van het 

decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996. 

 

 Krachtens artikel 3.1.8 van het Grond- en pandendecreet bedraagt de 

berekeningsgrondslag van de belastingvermindering ten hoogste 25 000 euro en bedraagt de 

belastingvermindering 2,5 pct. Bijgevolg bedraagt het fiscale voordeel voor de kredietgever 

hoogstens 625 euro per jaar. 
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 Uit de cijfers die zijn meegedeeld door de Vlaamse Regering, blijkt dat tussen 1 januari 

2010 en 31 december 2012 slechts 22 aanvraagdossiers voor de belastingvermindering zijn 

goedgekeurd. 

 

 Mede gelet op het feit dat het belastingvoordeel slechts onrechtstreeks ten goede komt 

aan ondernemingen, volgt hieruit dat het voordeel over een periode van drie jaar het plafond 

van 200 000 euro niet overschrijdt. Op zichzelf genomen maakt de belastingvermindering 

bedoeld in artikel 3.1.3 van het Grond- en pandendecreet bijgevolg staatssteun uit die niet 

moet worden aangemeld. 

 

 B.3.3.2.3.  Ook de vermindering van de heffingsgrondslag voor de registratierechten 

bedoeld in artikel 3.1.10 van het Grond- en pandendecreet is slechts van toepassing op een 

onroerend goed dat op het ogenblik van het sluiten van de renovatieovereenkomst sinds ten 

hoogste vier opeenvolgende jaren is opgenomen in het leegstandsregister, de inventaris van 

leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten, vermeld in artikel 3, § 1, van het decreet 

van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en 

verwaarlozing van bedrijfsruimten, of de lijsten van ongeschikte en/of onbewoonbare 

woningen en verwaarloosde gebouwen en/of woningen, vermeld in artikel 28, § 1, van het 

decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996. 

 

 De vermindering van de heffingsgrondslag bedraagt 30 000 euro. Zij komt bijgevolg neer 

op een eenmalig bedrag van 3 000 euro indien de aanslagvoet van 10 pct. van toepassing is en 

op een eenmalig bedrag van 1 500 euro indien het verlaagde tarief van 5 pct. van toepassing 

is. 

 

 Die vermindering komt rechtstreeks toe aan de koper van het onroerend goed. Het 

onrechtstreekse voordeel voor de ondernemingen die worden betrokken bij de renovatie van 

het goed, ligt bijgevolg lager. In die omstandigheden overschrijdt het voordeel, berekend per 

onderneming, het plafond van 200 000 euro niet over een periode van drie jaar.  

 

 Bijgevolg maakt de vermindering van de heffingsgrondslag van de registratierechten 

bedoeld in artikel 3.1.10 van het Grond- en pandendecreet, op zichzelf genomen, staatssteun 

uit die niet moet worden aangemeld. 



 30 

 

 B.3.3.3.  Na inzage van de door de Vlaamse Regering aangevoerde cijfers, die door de 

verzoekende partijen niet ernstig worden betwist, kan worden aangenomen dat de cumulatie 

van die twee maatregelen een onderneming niet onrechtstreeks een steun kan laten genieten 

die hoger ligt dan 200 000 euro over drie belastingjaren. 

 

 De decreetgever heeft echter niet erin voorzien dat een zelfde onderneming die twee 

maatregelen niet tegelijkertijd kan genieten met de vier in boek 4 bedoelde maatregelen die de 

sociale last compenseren die die onderneming in voorkomend geval op zich zal nemen. 

 

 Daaruit volgt dat het enkel in het geval is waarin de artikelen 4.1.20, § 3, 4.1.21 en 4.1.23 

van het Grond- en pandendecreet door het Hof worden vernietigd, hetgeen afhangt van de 

vraag of die maatregelen moeten worden geacht te zijn verleend aan ondernemingen die een 

selectief voordeel genieten, dat de artikelen 3.1.3 en 3.1.10 van het Grond- en pandendecreet 

de in de verordening (EG) nr. 1998/2006 bedoelde vrijstelling van aanmelding kunnen 

genieten. 

 

 B.3.4.  Voor het overige zijn er geen andere relevante elementen die zouden kunnen 

uitsluiten dat de bestreden maatregelen de handel tussen lidstaten ongunstig beïnvloeden. 

 

 B.4.1.  Uit het voormelde arrest van het Hof van Justitie blijkt vervolgens dat de 

bestreden steunmaatregelen de betrokken ondernemingen een voordeel verschaffen indien, 

voor wat betreft de steunmaatregelen die beogen de sociale last te compenseren, niet is 

voldaan aan de vier cumulatieve voorwaarden die in het arrest Altmark van het Hof van 

Justitie zijn gesteld, en die door het Hof zijn uiteengezet in zijn arrest nr. 50/2011 (B.20.1 tot 

B.24.2). 

 

 B.4.2.  Betreffende de tweede Altmark-voorwaarde heeft het Hof van Justitie daarbij 

opgemerkt dat de bestreden bepalingen « niet de mogelijkheid [bieden] om op voldoende 

objectieve en doorzichtige wijze de parameters vast te stellen op basis waarvan de 

compensatie wordt berekend » (Libert e.a., ibid., punt 90). 
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 Het Hof van Justitie heeft geen verdere opmerkingen gemaakt bij de derde en de vierde 

Altmark-voorwaarde. Uit de conclusie van de advocaat-generaal van 4 oktober 2012 blijkt 

evenwel dat de bestreden steunmaatregelen evenmin voldoen aan de derde Altmark-

voorwaarde : 

 

 « 54.  Volgens de derde voorwaarde van het Altmark-arrest mag de compensatie niet 
hoger zijn dan nodig is om de kosten van de uitvoering van de openbaredienstverplichtingen 
geheel of gedeeltelijk te dekken. In casu lijken de maatregelen ter compensatie van de sociale 
last evenwel niet te zijn berekend op basis van de reële kosten van de uitvoering van die 
sociale last. Daarom acht ik het mogelijk dat de definitieve kosten van de verschillende 
maatregelen ter compensatie van de sociale last hoger zijn dan het bedrag van de kosten voor 
de uitvoering van die last ». 
 

 Bovendien betwijfelt de advocaat-generaal of aan de vierde Altmark-voorwaarde is 

voldaan : 

 

 « 55. […] In deze zaak is het duidelijk dat de begunstigden van de maatregelen ter 
compensatie van de sociale last niet zijn aangewezen in het kader van een openbare 
aanbesteding. Uit het dossier blijkt evenwel niet dat het vereiste onderzoek als bedoeld in 
deze vierde voorwaarde is verricht en evenmin dat de litigieuze maatregelen zijn vastgesteld 
op basis van de kosten die een gemiddelde, goed beheerde onderneming zou hebben gemaakt 
om de sociale last uit te voeren ». 
 

 B.4.3.  Aangezien niet is voldaan aan de Altmark-voorwaarden, vormen de bestreden 

steunmaatregelen die beogen de sociale last te compenseren, een voordeel voor de 

begunstigde ondernemingen. 

 

 B.5.1.  De vermindering van de registratierechten van 10 pct. tot 1,5 pct. op de gronden 

(artikel 4.1.20, § 3), de vermindering van de btw van 21 pct. tot 6 pct. (artikel 4.1.20, § 3), de 

overnamegarantie voor wat betreft de in het kader van een uitvoering in natura verwezenlijkte 

sociale huurwoningen (artikel 4.1.21) en de infrastructuursubsidies (artikel 4.1.23) maken 

bijgevolg staatssteun uit in de zin van artikel 107 van het VWEU. 

 

 B.5.2.  Het Hof dient nog na te gaan of de steunmaatregelen die beogen de sociale last te 

compenseren, waren vrijgesteld van aanmelding bij de Commissie op grond van de DAEB-

beschikking.  
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 De artikelen 3 tot 6 van die beschikking bepalen : 

 

 « Artikel 3 - Verenigbaarheid en vrijstelling van de aanmeldingsverplichting 
 
 Staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst die aan de in deze 
beschikking vastgestelde voorwaarden voldoet, is verenigbaar met de gemeenschappelijke 
markt en is vrijgesteld van de verplichting tot voorafgaande aanmelding als bedoeld in 
artikel 88, lid 3, van het Verdrag, onverminderd de toepassing van strengere bepalingen ten 
aanzien van de openbaredienstverplichtingen die in de sectorale communautaire wetgeving 
zijn vervat. 
 
 Artikel 4 - Belasten van ondernemingen 
 
 Deze beschikking kan pas worden toegepast indien de betrokken onderneming met de 
verantwoordelijkheid voor het beheer van de dienst van algemeen economisch belang wordt 
belast door middel van een of meer officiële besluiten, waarvan de vorm door elke lidstaat 
kan worden bepaald. In dit besluit of in die besluiten moet met name nader zijn bepaald : 
 
 a)  de aard en de duur van de openbaredienstverplichtingen; 
 
 b)  de betrokken ondernemingen en het betrokken grondgebied; 
 
 c)  de aard van alle uitsluitende of bijzondere rechten die de ondernemingen zijn 
toegekend; 
 
 d)  de parameters voor de berekening, de controle en de herziening van de compensatie; 
 
 e)  de regelingen om overcompensatie te vermijden en terug te betalen. 
 
 Artikel 5 - Compensatie 
 
 1.  Het compensatiebedrag is niet hoger dan wat nodig is om de kosten van de uitvoering 
van openbaredienstverplichtingen geheel of gedeeltelijk te dekken, rekening houdend met de 
opbrengsten alsmede met een redelijke winst uit het voor de uitvoering van die verplichtingen 
noodzakelijke eigen kapitaal. De compensatie moet daadwerkelijk worden gebruikt voor het 
beheer van de desbetreffende dienst van algemeen economisch belang, onverlet de 
mogelijkheid van de onderneming om een redelijke winst te genieten. 
 
 Het compensatiebedrag omvat alle voordelen die door de staat of in welke vorm ook uit 
staatsmiddelen worden toegekend. Bij de redelijke winst wordt rekening gehouden met een 
deel of alle productiviteitswinsten die de betrokken ondernemingen tijdens een afgesproken 
en beperkte periode behalen, zonder dat het kwaliteitsniveau van de door de staat aan die 
onderneming opgedragen diensten wordt verminderd. 
 
 2.  De in aanmerking te nemen kosten omvatten alle kosten die voor het beheer van de 
dienst van algemeen economisch belang worden gemaakt. Deze moeten, aan de hand van 
algemeen aanvaarde beginselen van kostprijsadministratie, als volgt worden berekend : 
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 a)  wanneer de activiteiten van de betrokken onderneming tot de dienst van algemeen 
economisch belang beperkt blijven, kunnen al haar kosten in aanmerking worden genomen; 
 
 b)  wanneer de onderneming ook buiten de dienst van algemeen economisch belang 
werkzaam is, kunnen enkel de kosten die met de dienst van algemeen economisch belang 
verband houden, in aanmerking worden genomen; 
 
 c)  de aan de dienst van algemeen economisch belang toegerekende kosten kunnen alle 
variabele kosten wegens het verstrekken van de dienst van algemeen economisch belang 
omvatten, een evenredige bijdrage in de gemeenschappelijke vaste kosten van de dienst van 
algemeen economisch belang en de andere activiteiten, en een redelijke winst, en 
 
 d)  de kosten verband houdende met investeringen, met name ten behoeve van de 
infrastructuur, mogen in aanmerking worden genomen wanneer deze voor het beheer van de 
dienst van algemeen economisch belang noodzakelijk zijn. 
 
 3.  De in aanmerking te nemen inkomsten omvatten tenminste alle met de dienst van 
algemeen economisch belang behaalde inkomsten. Beschikt de betrokken onderneming over 
bijzondere of uitsluitende rechten welke verband houden met een andere dienst van algemeen 
economisch belang die een hogere winst oplevert dan een redelijke winst, of geniet zij andere 
door de staat toegekende voordelen, dan worden deze bij haar inkomsten meegerekend, 
ongeacht hun kwalificatie ten aanzien van artikel 87. De betrokken lidstaat kan besluiten dat 
de met andere activiteiten buiten de dienst van algemeen economisch belang behaalde winsten 
geheel of gedeeltelijk voor de financiering van de dienst van algemeen economisch belang 
moeten worden bestemd. 
 
 4.  Voor de toepassing van deze beschikking wordt onder ‘ redelijke winst ’ begrepen een 
vergoeding op het eigen kapitaal waarbij rekening wordt gehouden met het risico voor de 
onderneming, of het ontbreken daarvan, door het optreden van de lidstaat, met name wanneer 
deze laatste uitsluitende of bijzondere rechten verleent. Dit percentage mag in de regel niet 
hoger liggen dan het gemiddelde percentage dat in de betrokken sector tijdens de laatste jaren 
is vastgesteld. In sectoren waar er geen onderneming is die met de met de dienst van 
algemeen economisch belang belaste onderneming valt te vergelijken, kan een vergelijking 
worden gemaakt met ondernemingen uit andere lidstaten of zonodig uit andere sectoren, mits 
met de specifieke kenmerken van elke sector rekening wordt gehouden. Om te bepalen wat 
een redelijke winst is, mag de lidstaat stimulerende criteria invoeren, afhankelijk van met 
name de kwaliteit van de aangeboden dienst en winst inzake de productie-efficiëntie. 
 
 5.  Wanneer een onderneming activiteiten verricht die zowel binnen als buiten de 
werkingssfeer van diensten van algemeen economisch belang vallen, worden in de interne 
boekhouding de kosten en inkomsten die met de dienst van algemeen economisch belang 
verband houden, en die van de andere diensten, alsmede de parameters voor de toerekening 
van die kosten en inkomsten, gescheiden opgenomen. 
 
 De kosten die verband houden met activiteiten die buiten de werkingssfeer van de dienst 
van algemeen economisch belang vallen, omvatten alle variabele kosten, een passende 
bijdrage in de gemeenschappelijke vaste kosten en een passende vergoeding voor het kapitaal. 
Voor deze kosten mag geen compensatie worden verleend. 
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 Artikel 6 - Controle op overcompensatie 
 
 De lidstaten voeren op geregelde tijdstippen controles uit, of laten deze uitvoeren, om 
ervoor te zorgen dat ondernemingen geen compensatie ontvangen die het overeenkomstig 
artikel 5 bepaalde bedrag overschrijdt. 
 
 
 De lidstaten verlangen van de betrokken onderneming, dat de betaalde overcompensatie 
wordt terugbetaald, en de parameters ter berekening van de compensatie worden voor de 
toekomst aangepast. Wanneer het bedrag van de overcompensatie niet meer bedraagt dan 
10 % van het bedrag van de jaarlijkse compensatie, mag deze overcompensatie naar de 
volgende jaarlijkse periode worden overgedragen en wordt deze op het compensatiebedrag dat 
voor die periode zou worden betaald, in mindering gebracht. 
 
 In de sector sociale huisvesting voeren de lidstaten op geregelde tijdstippen op het niveau 
van elke onderneming controles uit, of laten zij die uitvoeren, om ervoor te zorgen dat de 
betrokken onderneming geen compensatie ontvangt die het overeenkomstig artikel 5 bepaalde 
bedrag overschrijdt. Overcompensatie mag tot 20 % van de jaarlijkse compensatie naar de 
volgende periode worden overgedragen, mits de betrokken onderneming uitsluitend diensten 
van algemeen economisch belang beheert ». 
 

 Uit het voormelde arrest van het Hof van Justitie blijkt dat de voorwaarden in de 

artikelen 4 tot 6 van de DAEB-beschikking overeenkomen met de eerste drie Altmark-

voorwaarden (Libert e.a., ibid., punt 100). Zulks blijkt eveneens uit de conclusie van de 

advocaat-generaal voorafgaand aan dat arrest : 

 

 « 61.  Artikel 3 van beschikking 2005/842 bepaalt dat staatssteun in de vorm van 
compensatie voor de openbare dienst die aan de bij artikelen 4 tot en met 6 van deze 
beschikking vastgestelde voorwaarden voldoet, verenigbaar is met de gemeenschappelijke 
markt en vrijgesteld is van de aanmeldingsplicht. Ik deel het standpunt van de verwijzende 
rechter dat deze voorwaarden gebaseerd lijken te zijn op de eerste drie voorwaarden van het 
Altmark-arrest. 
 
 62.  Zoals reeds betoogd is, ben ik van mening dat inzonderheid de derde voorwaarde van 
het Altmark-arrest in casu niet is vervuld. Deze voorwaarde, volgens welke de compensatie 
niet hoger mag zijn dan nodig is om de kosten van de uitvoering van de 
openbaredienstverplichtingen te dekken, ligt tevens vervat in artikel 5 van 
beschikking 2005/842. Hieruit volgt dat, aangezien de maatregelen ter compensatie van de 
sociale last als staatssteun moeten worden aangemerkt, daar zij niet voldoen aan de derde 
voorwaarde van het Altmark-arrest, deze maatregelen zeker niet kunnen worden vrijgesteld 
van de verplichting tot aanmelding bij de Commissie als bedoeld in beschikking 2005/842 ». 
 

 Met name de derde Altmark-voorwaarde wordt letterlijk overgenomen in artikel 5, lid 1, 

van de DAEB-beschikking. Aangezien de maatregelen ter compensatie van de sociale last niet 

zijn berekend op basis van de reële kosten van de uitvoering van die sociale last, kan niet 
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worden uitgesloten dat de definitieve kosten van de verschillende maatregelen ter 

compensatie van de sociale last hoger zijn dan het bedrag van de kosten voor de uitvoering 

van die last. Die omstandigheid bemoeilijkt eveneens de controle op overcompensatie, 

waarvoor boek 4 van het Grond- en pandendecreet overigens niet in een procedure voorziet. 

 

 Bijgevolg kunnen de steunmaatregelen die beogen de sociale last te compenseren, niet op 

grond van de DAEB-beschikking worden vrijgesteld van de aanmeldingsplicht bedoeld in 

artikel 108 van het VWEU. 

 

 B.6.1.  Bijgevolg had de Commissie krachtens artikel 108, lid 3, van het VWEU moeten 

worden ingelicht over het voornemen om de steunmaatregelen die beogen de sociale last te 

compenseren, in te voeren en had de Vlaamse decreetgever krachtens die bepaling die 

steunmaatregelen niet ter uitvoering mogen brengen voordat de Commissie een eindbeslissing 

zou hebben genomen. Dit blijkt overigens ook uit de voormelde conclusie van de advocaat-

generaal, die het volgende overwoog : 

 

 « 59.  Mijns inziens ligt het antwoord voor de hand. Hoewel het uitvoeringsbesluit de 
litigieuze maatregel in detail heeft geregeld, was deze maatregel reeds tevoren bij het grond- 
en pandendecreet vastgesteld. Om deze reden had het ontwerp van het grond- en 
pandendecreet moeten worden aangemeld bij de Commissie, teneinde aan een van de 
verplichtingen van artikel 108, lid 3, VWEU te voldoen ». 
 

 B.6.2.  Aangezien die steunmaatregelen niet tijdig zijn aangemeld, dienen zij te worden 

vernietigd. Die vernietiging betreft artikel 4.1.20, § 3, tweede lid, van het Grond- en 

pandendecreet, de woorden « die gehouden is tot aankoop indien binnen een termijn van vier 

maanden na de eerste aanbieding van de verwezenlijkte sociale huurwoningen geen sociale 

woonorganisatie bereid wordt gevonden om de woningen over te nemen » in artikel 4.1.21, 

§ 1, eerste lid, 3°, van hetzelfde decreet, en artikel 4.1.23 van dat decreet. 

 

 B.6.3.  Gelet op het vermelde in B.3.3.3, dienden de fiscale steunmaatregelen bepaald in 

de artikelen 3.1.3 en 3.1.10 van het Grond- en pandendecreet niet te worden aangemeld, 

aangezien zij de in de verordening (EG) nr. 1998/2006 bedoelde vrijstelling van aanmelding 

kunnen genieten. 

 

 In die mate is het middel niet gegrond. 
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 Ten aanzien van het eerste middel 

 

 B.7.1.  In hun eerste middel voeren de verzoekende partijen aan dat de bestreden 

bepalingen het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie schenden, al dan niet in 

samenhang gelezen met artikel 16 van de Grondwet en met artikel 1 van het Eerste 

Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, met de 

artikelen 9, 10, 14 en 15 van de richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad 

van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (hierna : de Dienstenrichtlijn) 

en met de artikelen 49, 56 en 63 van het VWEU. 

 

 In het eerste onderdeel van het eerste middel voeren de verzoekende partijen aan dat de 

bestreden bepalingen een ongeoorloofde maatregel ter controle van het gebruik van hun 

eigendom uitmaken, aangezien zij niet de evenredigheidstoets zouden doorstaan die de 

rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aan dergelijke maatregelen 

oplegt, en aangezien aan een bepaalde categorie van personen een individuele en excessieve 

last wordt opgelegd. Zij voeren daarnaast ook aan dat de decreetgever over alternatieve 

mogelijkheden beschikte om de nagestreefde doelstelling te behartigen, en dat die 

alternatieven veel minder verregaand ingrijpen in het eigendomsrecht van de private actoren 

op de woningmarkt. 

 

 In het tweede onderdeel van het eerste middel voeren de verzoekende partijen aan dat het 

beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie op tweevoudige wijze wordt geschonden. In de 

verhouding tussen sociale huisvestingsmaatschappijen en private actoren voeren zij aan dat 

niet redelijkerwijze kan worden verantwoord waarom private actoren de door hen 

gerealiseerde sociale huurwoningen krachtens artikel 4.1.21, § 1, van het Grond- en 

pandendecreet tegen een geplafonneerde prijs dienen over te dragen, terwijl sociale 

huisvestingsmaatschappijen niet zouden zijn gehouden aan maximumprijzen indien zij zelf 

instaan voor de bouw van sociale huurwoningen; bovendien zouden de sociale 

huisvestingsmaatschappijen de tegen aan geplafonneerde prijs aangekochte sociale 

huurwoning zelf aan de zittende huurder kunnen verkopen tegen de venale waarde, terwijl zij 

al aanzienlijke staatssteun zouden ontvangen in de vorm van onder meer renteloze leningen en 

subsidies voor grondverwerving en voor de bouw van sociale woningen. In de verhouding 
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tussen verschillende categorieën van private ontwikkelaars voeren de verzoekende partijen 

vier verschillen aan. Ten eerste wijzen zij op het onderscheid tussen de realisatie van 

woningen, waar de sociale last van toepassing is vanaf 10 kavels, en de realisatie van 

appartementsgebouwen, waar de grens 50 appartementen betreft. Ten tweede voeren zij een 

verschil in behandeling aan tussen private actoren, naargelang zij actief zijn in gemeenten 

waarin het sociaal objectief al dan niet reeds is bereikt. Ten derde voeren zij een verschil in 

behandeling aan tussen groepswoningbouwers, wier gronden veelal gelegen zijn in 

woonuitbreidingsgebieden, en andere private actoren, aangezien de sociale last krachtens 

artikel 7.3.12 van het Grond- en pandendecreet niet van toepassing is op gronden gelegen in 

woongebieden die zijn aangekocht tussen 1 januari 2003 en 16 december 2008, voor zover 

een transactie heeft plaatsgevonden vóór 1 september 2009. Ten vierde voeren zij een verschil 

in behandeling aan tussen verkavelaars en andere private actoren, aangezien de verkavelaar de 

door hem verschuldigde lasten niet zelf kan realiseren, vermits hij daartoe verdere 

vergunningen van de overheid dient te verkrijgen. 

 

 In het derde onderdeel van het eerste middel voeren de verzoekende partijen de schending 

aan van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie in samenhang gelezen met de 

artikelen 49, 56 en 63 van het VWEU. Zij betogen dat de bestreden bepalingen de 

mogelijkheid voor onderdanen of rechtspersonen uit andere lidstaten beperken om zich op het 

grondgebied van het Vlaamse Gewest te vestigen of er een onroerend goed te verkrijgen. Ook 

zou het vrij verkeer van kapitalen zijn geschonden, aangezien niet-ingezetenen zouden 

worden ontmoedigd om op het grondgebied van het Vlaamse Gewest in onroerend goed te 

investeren. 

 

 In het vierde onderdeel van het eerste middel voeren de verzoekende partijen aan dat de 

bestreden bepalingen het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, in samenhang gelezen 

met drie bepalingen van de Dienstenrichtlijn, schenden. Ten eerste zou artikel 15 van de 

Dienstenrichtlijn zijn geschonden, aangezien de sociale lasten, als verplichting voor een 

dienstverrichter om in combinatie met zijn dienst andere specifieke diensten te verrichten, niet 

aan de daarin voorgeschreven evaluatie werden onderworpen. Ook de verplichte 

indeplaatsstelling door sociale huisvestingsmaatschappijen voor de verkoop van sociale 

koopwoningen, alsook de verplichte verkoop aan sociale huisvestingsmaatschappijen van 

sociale huurwoningen, zouden onder die evaluatieplicht vallen, alsook de door het decreet 

bepaalde maximumprijzen. Ten tweede zou artikel 14 van de Dienstenrichtlijn zijn 
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geschonden, doordat de verplichte attestering door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal 

Wonen een directe betrokkenheid van concurrerende marktdeelnemers bij besluiten van 

bevoegde instanties uitmaakt. Ten derde zou artikel 9 van de Dienstenrichtlijn zijn 

geschonden, doordat met een vergunningstelsel wordt gewerkt voor de toegang tot een 

dienstenactiviteit, terwijl andere maatregelen bestaan om de nagestreefde doelstelling te 

bereiken. 

 

 B.7.2.  Bij zijn arrest nr. 50/2011 van 6 april 2011 heeft het Hof het eerste onderdeel van 

het eerste middel (B.40.3) en het tweede onderdeel van het eerste middel, in zoverre het 

betrekking heeft op de vergelijking tussen private actoren en sociale 

huisvestingsmaatschappijen (B.42.4), aangehouden omdat de beoordeling van de 

evenredigheid mede afhankelijk was van het antwoord dat het Hof van Justitie zou geven op 

de prejudiciële vraag in verband met de staatssteun. 

 

 Bij hetzelfde arrest heeft het Hof het tweede onderdeel van het eerste middel verworpen, 

in zoverre het betrekking heeft op de vergelijking tussen private actoren onderling (B.43.2, 

B.44.5, B.45.4 en B.46.2). 

 

 Betreffende het derde en het vierde onderdeel van het eerste middel heeft het Hof bij 

datzelfde arrest ten slotte drie prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie. 

 

 B.7.3.  Uit het voormelde arrest van het Hof van Justitie van 8 mei 2013 blijkt dat de 

Dienstenrichtlijn niet van toepassing is op de bestreden regeling, aangezien diensten 

betreffende sociale huisvesting zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van die richtlijn 

(Libert e.a., ibid., punt 107). 

 

 Het vierde onderdeel van het eerste middel is bijgevolg niet gegrond. 

 

 B.8.1.  Met betrekking tot de beperking van het eigendomsrecht (eerste onderdeel van het 

eerste middel) heeft het Hof bij zijn arrest nr. 50/2011 reeds geoordeeld dat de sociale last een 

beperking inhoudt op het recht van het gebruik van de eigendom, aangezien niet is 

gewaarborgd dat de bouwheer of de verkavelaar op het gedeelte van het bouwproject of de 

verkaveling waarop de sociale last rust, een inkomen kan krijgen, en dat zijn winst in elk 

geval lager zal liggen dan wanneer de vrije markt kan spelen (B.39.2). Het Hof heeft tevens 
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vastgesteld dat, indien een ruimtelijk uitvoeringsplan is aangenomen voor de verwezenlijking 

van sociaal woonaanbod, de verplichting om te voorzien in sociale en bescheiden woningen 

kan oplopen tot 40 pct (B.39.4). 

 

 Wat de evenredigheid van de bestreden maatregelen betreft, heeft het Hof vastgesteld dat 

de sociale last op private actoren van toepassing is ongeacht de inspanningen die de 

gemeenten en de sociale huisvestingsmaatschappijen zelf doen in het kader van het realiseren 

van de sociale doelstelling en ongeacht het aantal gronden in bezit van de gemeenten en 

andere openbare overheden die nog voor sociale woningbouw kunnen worden ingezet 

(B.40.2). 

 

 B.8.2.  Inzake de ongelijkheid van behandeling tussen private actoren en sociale 

huisvestingsmaatschappijen (tweede onderdeel van het eerste middel) heeft het Hof in 

hetzelfde arrest reeds vastgesteld dat de private actoren verplicht zijn de door hen 

gerealiseerde sociale huurwoningen over te dragen aan sociale huisvestingsmaatschappijen 

tegen maximumprijzen die « ten hoogste gelijk [zijn] aan de subsidiabele prijsplafonds die 

worden bepaald in de reglementering betreffende de financiering van de sociale 

huisvestingsmaatschappijen voor de realisatie van sociale huurwoningen, zoals bepaald 

krachtens artikel 38 van de Vlaamse Wooncode », terwijl de sociale huisvestingsmaatschappij 

die woningen vervolgens zonder beperking kan doorverkopen aan de zittende huurder tegen 

hun venale waarde, zijnde « de prijs die de meestbiedende kandidaat-koper bereid zou zijn te 

betalen als het goed te koop gesteld zou worden onder de meest gunstige voorwaarden en na 

een degelijke voorbereiding » (B.42.2). 

 

 Het Hof heeft tevens vastgesteld dat het niet is uitgesloten dat de ter uitvoering van de 

sociale last gerealiseerde sociale huurwoningen met verlies moeten worden verkocht, terwijl 

de sociale huisvestingsmaatschappijen die zelf sociale huurwoningen bouwen, niet gehouden 

zijn aan maximumuitgaven die verband houden met subsidiabele prijsplafonds, maar slechts 

aan richtprijzen die in de dagelijkse praktijk veelal worden overschreden (B.42.3). 

 

 B.8.3.  Met betrekking tot het derde onderdeel van het eerste middel blijkt uit het 

antwoord van het Hof van Justitie dat de bestreden regeling slechts dient te worden getoetst 

aan het vrij verkeer van kapitaal, aangezien de beperkingen van de vrijheid van vestiging en 
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van de vrijheid van dienstverrichting slechts een gevolg zijn van de beperking van het vrij 

verkeer van kapitaal (Libert e.a., ibid., punt 63). 

 

 Wat de beperking van het vrij verkeer van kapitalen betreft, heeft het Hof bij zijn arrest 

nr. 50/2011 reeds geoordeeld dat de bestreden regeling de onderdanen van een lidstaat ervan 

kan weerhouden in een andere lidstaat te investeren en dat zij, wanneer de sociale last in 

natura wordt uitgevoerd, een directe buitenlandse investering afhankelijk stellen van een 

voorafgaande vergunning (B.47.2). Het Hof heeft tevens geoordeeld dat moet worden 

aangenomen dat de private actoren op wie de sociale last rust, zullen trachten de kostprijs 

daarvan af te wentelen op de overige in het kader van hun verkavelings- of bouwproject 

gerealiseerde wooneenheden, die bijgevolg duurder en minder aantrekkelijk worden, alsook 

dat de sociale last een invloed kan hebben op de mogelijkheid voor onderdanen van andere 

lidstaten om onbebouwde percelen in het Vlaamse Gewest aan te kopen, gelet op de 

vaststelling dat zij die grond niet volledig kunnen aanwenden voor de doeleinden waarvoor ze 

die aankoop willen doen (B.54.3). 

 

 Bij het voormelde arrest van 8 mei 2013 heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat de 

sociale last een beperking van het vrij verkeer van kapitalen vormt (Libert e.a., ibid., punt 66), 

alsook dat die beperking kan zijn gerechtvaardigd door eisen betreffende het beleid inzake 

sociale huisvesting, « aangezien zij beoogt te verzekeren dat personen met een laag inkomen 

of andere sociaal zwakkere groepen van de plaatselijke bevolking voldoende woningaanbod 

hebben » (ibid., punt 67). 

 

 Het Hof van Justitie heeft daaraan toegevoegd dat het aan de verwijzende rechter toekomt 

« te beoordelen of een dergelijke verplichting gelet op de omstandigheden van het 

hoofdgeding voldoet aan het evenredigheidscriterium, dat wil zeggen noodzakelijk en 

geschikt is voor de verwezenlijking van het nagestreefde doel » (ibid., punt 68). 

 

 B.9.  Gelet op de vernietiging, die voortvloeit uit B.6.2, van de steunmaatregelen die 

beogen de sociale last te compenseren, dienen de private actoren de sociale last te dragen 

zonder enige compensatie. 
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 Zonder dat het Hof dient te onderzoeken of de bestreden beperkingen van het ongestoord 

genot van de eigendom, van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie en van het vrij 

verkeer van kapitalen noodzakelijk en pertinent zijn om de nagestreefde doelstelling te 

bereiken, dient te worden vastgesteld dat een dergelijke zware last, mede in het licht van de in 

B.8.1 tot B.8.3 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte omstandigheden, niet 

evenredig is met de doelstelling die met de artikelen 4.1.16 tot 4.1.26 van het Grond- en 

pandendecreet wordt nagestreefd. 

 

 [Die conclusie geldt niet alleen voor de uitvoering van de sociale last in natura, maar 

heeft evenzeer betrekking op de alternatieve manieren om de sociale last uit te voeren, 

namelijk de overdracht van gronden aan een sociale woonorganisatie (artikel 4.1.25), de 

verhuring van verwezenlijkte woningen aan een sociaal verhuurkantoor (artikel 4.1.26) en de 

uitzonderlijke bijdrageregeling (artikel 4.1.19) : enerzijds, zijn die alternatieve 

uitvoeringswijzen onlosmakelijk verbonden met de uitvoering in natura, en, anderzijds, is ook 

bij toepassing van die alternatieven niet gewaarborgd dat de bouwheer of verkavelaar op 

voldoende wijze, maar binnen de grenzen die het Europese staatssteunrecht toelaat, wordt 

gecompenseerd voor het nadeel dat de sociale last hem berokkent.] 

 

 [B.10.1.  Het derde onderdeel van het eerste middel is gegrond. Bijgevolg dienen 

onderafdeling 1 (« Gewestelijke en gemeentelijke normen ») van afdeling 2 (« Per bouw- of 

verkavelingsproject ») van hoofdstuk 2 (« Normen ») van titel 1 (« Verwezenlijking van een 

sociaal woonaanbod ») van boek 4 (« Maatregelen betreffende betaalbaar wonen »), alsook 

hoofdstuk 3 (« Sociale lasten ») van titel 1 (« Verwezenlijking van een sociaal woonaanbod ») 

van boek 4 (« Maatregelen betreffende betaalbaar wonen ») van het Grond- en pandendecreet 

te worden vernietigd. 

 
 B.10.2.  Die vernietiging dient eveneens betrekking te hebben op de bepalingen die 

onlosmakelijk met de vernietigde bepalingen zijn verbonden. Er dient immers te worden 

vermeden dat de vernietigde sociale last alsnog, rechtstreeks of onrechtstreeks, op grond van 

andere bepalingen zou kunnen worden opgelegd. 

 
 Krachtens artikel 4.1.12 van het Grond- en pandendecreet kunnen ruimtelijke 

uitvoeringsplannen en plannen van aanleg die een bestemmingswijziging naar woongebied 

doorvoeren, eigenstandig procentuele doelstellingen en voorschriften vaststellen met 
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betrekking tot de verwezenlijking van een sociaal woonaanbod binnen de verkavelingen, 

groepswoningbouw en appartementsbouw.  

 
 Krachtens artikel 4.1.13 van het Grond- en pandendecreet dienen dergelijke procentuele 

objectieven en voorschriften steeds te worden opgelegd in gemeenten waar de bindende 

sociale doelstelling, vermeld in artikel 4.1.2 van het Grond- en pandendecreet, nog niet is 

verwezenlijkt, wanneer de ruimtelijke uitvoeringsplannen of plannen van aanleg 

woonuitbreidingsgebied of woonreservegebied omzetten naar woongebied.  

 
 Krachtens artikel 7.2.34, § 1, van het Grond- en pandendecreet, dat in de bijlage bij het 

besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van de nadere regels met 

betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen de eerste 

gebiedsspecifieke typebepaling voor de « Categorie van gebiedsaanduiding 1 : Wonen », 

alsmede de bijbehorende toelichting, vervangt door twee gebiedsspecifieke typebepalingen, 

kunnen de daarin beoogde vergunningen pas worden uitgereikt indien binnen het 

verkavelings- of bouwproject een sociaal woonaanbod wordt verwezenlijkt. De in die 

bepaling beoogde verkavelingen en bouwprojecten vallen samen met de verkavelingen en 

bouwprojecten beoogd door artikel 4.1.8 van het Grond- en pandendecreet. De in die bepaling 

vermelde toepasselijke normen liggen hoger dan de normen vermeld in artikel 4.1.8 van het 

Grond- en pandendecreet. 

 
 Krachtens artikel 4.3.1, § 1, eerste lid, 3°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

dient een vergunning te worden geweigerd indien het aangevraagde onverenigbaar is met 

normen en percentages betreffende de verwezenlijking van een sociaal of bescheiden 

woonaanbod, vastgesteld bij of krachtens het Grond- en pandendecreet. 

 
 Krachtens artikel 4.6.2, § 2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening vervalt een 

stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur waaraan een sociale last is verbonden, 

van rechtswege indien de sociale last wordt uitgevoerd in natura en de werken niet zijn 

voltooid binnen de vijfjarentermijn vermeld in artikel 4.1.20, § 1, eerste lid, 2°, van het 

Grond- en pandendecreet. Krachtens artikel 4.6.4, § 3, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening vervalt een verkaveling waaraan een sociale last is verbonden, van rechtswege  
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indien de sociale last wordt uitgevoerd in natura en de werken niet zijn voltooid binnen de 

vijfjarentermijn vermeld in artikel 4.1.20, § 1, eerste lid, 2°, van het Grond- en pandendecreet. 

 
 Aangezien die bepalingen onlosmakelijk met de vernietigde bepalingen zijn verbonden, 

en aangezien hun voortbestaan rechtsonzekerheid zou veroorzaken, dienen zij eveneens te 

worden vernietigd, in zoverre zij betrekking hebben op de sociale last.  

 
 B.10.3.  De bepalingen die betrekking hebben op de verwezenlijking van een bescheiden 

woonaanbod dienen evenwel niet te worden vernietigd, aangezien tegen titel 2 

(« Verwezenlijking van een bescheiden woonaanbod ») van boek 4 (« Maatregelen 

betreffende betaalbaar wonen ») van het Grond- en pandendecreet geen middelen werden 

ontwikkeld.] 

 

 B.11.  Aangezien het derde middel niet tot een ruimere vernietiging kan leiden, dient het 

niet te worden onderzocht. 

 

 

 Ten aanzien van de handhaving van de rechtsgevolgen van de vernietigde bepalingen 

 

 B.12.1.  De Vlaamse Regering verzoekt het Hof om de rechtsgevolgen die de vernietigde 

bepalingen in het verleden hebben gehad, te handhaven. Zij verzoekt het Hof niet om die 

gevolgen voorlopig te handhaven na de uitspraak van het arrest. 

 

 B.12.2.  Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt dat de beginselen van de 

voorrang en van de volle werking van het recht van de Europese Unie zich verzetten tegen 

een voorlopige handhaving van nationale maatregelen die in strijd zijn met het rechtstreeks 

toepasselijke recht van de Unie. In zijn arrest Winner Wetten GmbH van 8 september 2010 

(C-409/06) heeft de grote kamer van het Hof van Justitie in dat verband het volgende 

geoordeeld : 

 
 « 53.  Om te beginnen zij herinnerd aan de vaste rechtspraak dat de verdragsbepalingen 
en de rechtstreeks toepasselijke handelingen van de instellingen krachtens het beginsel van de 
voorrang van het recht van de Unie in hun verhouding tot het nationale recht van de lidstaten 
tot gevolg hebben dat zij door het loutere feit van hun inwerkingtreding elke strijdige bepaling 
van de nationale wetgeving van rechtswege buiten toepassing doen treden (zie met name 
arrest Simmenthal, reeds aangehaald, punt 17, en arrest van 19 juni 1990, Factortame e.a., 
C-213/89, Jurispr. blz. I-2433, punt 18). 
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 54.  Zoals het Hof heeft opgemerkt, moeten rechtstreeks toepasselijke regels van het recht 
van de Unie, die een rechtstreekse bron van rechten en verplichtingen zijn voor allen die zij 
betreffen, ongeacht of het gaat om lidstaten of om particulieren die partij zijn bij 
rechtsbetrekkingen die onder het recht van de Unie vallen, immers vanaf de inwerkingtreding 
en tijdens de gehele geldigheidsduur ervan op eenvormige wijze in alle lidstaten hun volle 
werking ontplooien (zie in die zin reeds aangehaalde arresten Simmenthal, punten 14 en 15, 
en Factortame e.a., punt 18). 
 
 55.  Het is eveneens vaste rechtspraak dat elke rechter die in het kader van zijn 
bevoegdheid is aangezocht, als orgaan van een lidstaat ingevolge het in artikel 10 EG 
neergelegde samenwerkingsbeginsel verplicht is, het rechtstreeks toepasselijke recht van de 
Unie integraal toe te passen en de door dit recht aan particulieren toegekende rechten te 
beschermen, door elke eventueel strijdige bepaling van de nationale wet buiten toepassing te 
laten, ongeacht of deze van vroegere of latere datum is dan de regel van het recht van de Unie 
(zie in die zin met name reeds aangehaalde arresten Simmenthal, punten 16 en 21, en 
Factortame e.a., punt 19). 
 
 56.  Uit het voorgaande volgt dat met de vereisten die in de eigen aard van het recht van 
de Unie besloten liggen, onverenigbaar is elke bepaling van een nationale rechtsorde of elke 
wetgevende, bestuurlijke of rechterlijke praktijk die ertoe zou leiden dat aan de werking van 
het recht van de Unie wordt afgedaan, doordat aan de rechter die bevoegd is om dit recht toe 
te passen, de bevoegdheid wordt ontzegd, daarbij terstond al het nodige te doen om de 
nationale wettelijke bepalingen die de volle werking van de rechtstreeks toepasselijke regels 
van het recht van de Unie zouden kunnen verhinderen, ter zijde te stellen (reeds aangehaalde 
arresten Simmenthal, punt 22, en Factortame e.a., punt 20). 
 
 57.  Het Hof heeft gepreciseerd dat dit met name het geval zou zijn indien bij een 
eventuele strijdigheid tussen een bepaling van het recht van de Unie en een latere nationale 
wet de oplossing van dit conflict zou zijn voorbehouden aan een ander - met een eigen 
beoordelingsbevoegdheid bekleed - gezag dan de tot toepassing van het recht van de Unie 
geroepen rechter, ook al zou de hieruit voortvloeiende belemmering voor de volle werking 
van het recht van de Unie slechts van tijdelijke aard zijn (arrest Simmenthal, reeds 
aangehaald, punt 23). 
 
 58.  Voorts zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak het beginsel van effectieve 
rechterlijke bescherming een algemeen beginsel van het recht van de Unie vormt, dat 
voortvloeit uit de gemeenschappelijke constitutionele tradities van de lidstaten, dat in de 
artikelen 6 en 13 van het op 4 november 1950 te Rome ondertekende Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden is neergelegd en ook 
in artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie opnieuw is 
bevestigd, en dat de rechterlijke instanties van de lidstaten ingevolge het in artikel 10 EG 
neergelegde samenwerkingsbeginsel de rechterlijke bescherming dienen te verzekeren van de 
rechten die de justitiabelen aan het recht van de Unie ontlenen (arrest van 13 maart 2007, 
Unibet, C-432/05, Jurispr. blz. I-2271, punten 37 en 38 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 
 
 59.  In casu zij opgemerkt dat het Bundesverfassungsgericht zich, voor zover het in zijn 
arrest van 28 maart 2006 en zijn beschikking van 2 augustus 2006 heeft vastgesteld dat een 
monopolie zoals het in het hoofdgeding aan de orde zijnde niet aan de vereisten van het 
Grundgesetz voldoet, niet heeft uitgesproken over de verenigbaarheid van dat monopolie met 
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het gemeenschapsrecht, maar integendeel in het betrokken arrest heeft opgemerkt dat het zich 
die zaak daartoe onbevoegd achtte. 
 
 60.  Wat het feit betreft dat het Bundesverfassungsgericht, na deze onverenigbaarheid met 
het Grundgesetz te hebben vastgesteld, heeft beslist om onder de in de punten 13 en 14 van 
het onderhavige arrest genoemde voorwaarden de gevolgen van de nationale regelgeving 
inzake dat monopolie tijdens een overgangsperiode te handhaven, vloeit uit de in de 
punten 53 tot en met 58 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak voort dat een 
dergelijke omstandigheid niet eraan in de weg staat dat een nationale rechterlijke instantie die 
vaststelt dat deze regelgeving inbreuk maakt op bepalingen van het recht van de Unie die 
rechtstreekse werking hebben, zoals de artikelen 43 EG en 49 EG, in overeenstemming met 
het beginsel van de voorrang van het recht van de Unie beslist, deze regeling buiten 
toepassing te laten in het kader van het bij hem aanhangige geding (zie naar analogie arrest 
van 19 november 2009, Filipiak, C-314/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, 
punt 84). 
 
 61.  Het zou immers onaanvaardbaar zijn dat nationale rechtsregels, ook al zijn deze van 
grondwettelijke aard, afbreuk zouden doen aan de eenheid en de werking van het recht van de 
Unie (zie in die zin arrest van 17 december 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, 
Jurispr. blz. 1125, punt 3) ». 
 

 Hoewel die rechtspraak betrekking heeft op een voorlopige handhaving van de 

rechtsgevolgen van vernietigde wetsbepalingen die in strijd zijn met rechtstreeks toepasselijke 

bepalingen van het recht van de Europese Unie, gelden de voormelde redenen evenzeer voor 

de definitieve handhaving van dergelijke rechtsgevolgen. Ook een definitieve handhaving zou 

immers, in strijd met het beginsel van de volle werking van het recht van de Europese Unie, 

impliceren dat de toepassing van nationale maatregelen die met rechtstreeks toepasselijke 

bepalingen van het recht van de Europese Unie in strijd zijn, niet ter zijde wordt gesteld. 

 

 B.12.3.  Bijgevolg moet het verzoek van de Vlaamse Regering om toepassing te maken 

van artikel 8, tweede lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, 

worden afgewezen. 
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 Om die redenen, 
 
 het Hof 
 
 [-  vernietigt onderafdeling 1 (« Gewestelijke en gemeentelijke normen ») van afdeling 2 
(« Per bouw- of verkavelingsproject ») van hoofdstuk 2 (« Normen ») van titel 1 
(« Verwezenlijking van een sociaal woonaanbod ») van boek 4 (« Maatregelen betreffende 
betaalbaar wonen ») en hoofdstuk 3 (« Sociale lasten ») van titel 1 (« Verwezenlijking van 
een sociaal woonaanbod ») van boek 4 (« Maatregelen betreffende betaalbaar wonen ») van 
het decreet van het Vlaamse Gewest van 27 maart 2009 betreffende het grond- en 
pandenbeleid; 
 
 -  vernietigt de artikelen 4.1.12 en 4.1.13 van hetzelfde decreet; 
 
 -  vernietigt in artikel 7.2.34, § 1, van hetzelfde decreet de eerste gebiedsspecifieke 
typebepaling die door die bepaling wordt ingevoegd in de bijlage bij het besluit van de 
Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot 
de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen; 
 
 -  vernietigt in artikel 4.3.1, § 1, eerste lid, 3°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening van 15 mei 2009 de woorden « sociaal of »; 
 
 -  vernietigt artikel 4.6.2, § 2, en artikel 4.6.4, § 3, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening van 15 mei 2009;] 
 
 -  verwerpt het beroep voor het overige. 
 
 
 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 7 november 2013. 

 

 

 

De griffier,  De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 
 

[Gewijzigde tekst ingevolge de beschikking tot verbetering van 18 december 2013] 
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Grondwettelijk Hof 

 
 

INFORMATIEVE NOTA 
BETREFFENDE DE VERBETERING VAN ARREST NR. 145/2013 

 
Het Grondwettelijk Hof breidt de vernietiging ingevolge de ongrondwettigheid van de 

sociale lasten tot verwezenlijking van een sociaal woonaanbod uit tot andere 
bepalingen van het Vlaamse Grond- en pandendecreet en  

van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 
 

 Bij zijn arrest nr. 145/2013 van 7 november 2013 heeft het Grondwettelijk Hof wezenlijke 
onderdelen van het decreet van het Vlaamse Gewest van 27 maart 2009 betreffende het 
grond- en pandenbeleid vernietigd. Bij beschikking van 18 december 2013 heeft het 
Grondwettelijk Hof de vernietiging uitgebreid tot een aantal andere bepalingen – die 
onlosmakelijk verbonden zijn met de reeds vernietigde bepalingen – zowel van het 
voormelde Grond- en pandendecreet als van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 
15 mei 2009 die betrekking hebben op de sociale lasten die worden opgelegd om een 
sociaal woonaanbod te verwezenlijken. De bijkomende vernietiging van bepalingen (door de 
toevoeging van het eerste zinsdeel in het eerste streepje, en van de vier volgende streepjes 
in het beschikkend gedeelte van het arrest) wordt verantwoord door aanvullende motivering 
(uitbreiding van B.9 en vervanging van B.10 door de nieuwe tekst van B.10.1 tot B.10.3). 
 
 Vooreerst heeft de Hof afdeling 2 van hoofdstuk 2 van titel 1 van boek 4 van het Grond- 
en pandendecreet bijkomend vernietigd. De bepalingen ervan stelden de gewestelijke en 
gemeentelijke normen inzake sociaal woonaanbod vast voor de daarin omschreven 
verkavelings- en bouwprojecten, en lieten de gemeente toe een gemeentelijk reglement 
Sociaal Wonen uit te vaardigen dat het mogelijk zou maken af te zien van het opleggen van 
een percentage sociaal woonaanbod of te differentiëren voor de verwezenlijking van sociale 
huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels. Indien de gemeente niet beschikte 
over een gemeentelijk reglement Sociaal Wonen, zou het vergunningverlenende 
bestuursorgaan de sociale lasten opleggen (art. 4.1.8 tot 4.1.10 van het Grond- en 
pandendecreet).  
 
 Het Grondwettelijk Hof vernietigde verder de bepalingen die toelieten onder bepaalde 
voorwaarden de normen inzake sociaal woonaanbod te bepalen in ruimtelijke 
uitvoeringsplannen en plannen van aanleg die een bestemmingswijziging naar woongebied 
doorvoerden, namelijk door het vaststellen van procentuele doelstellingen en voorschriften 
met betrekking tot de verwezenlijking van een sociaal woonaanbod bij verkavelingen, 
groepswoningbouw en appartementsgebouw (art. 4.1.12). Ook het voorschrift dat in 
gemeenten waar de bindende sociale doelstelling nog niet is verwezenlijkt, de ruimtelijke 
uitvoeringsplannen of de plannen van aanleg die woonuitbreidingsgebied of 
woonreservegebied omzetten naar woongebied, steeds die procentuele doelstellingen 
moeten opleggen (art. 4.1.13), werd vernietigd. 
 
 Aansluitend hiermee vernietigde het Grondwettelijk Hof de eerste gebiedsspecifieke 
typebepaling voor de “Categorie van gebiedsaanduiding 1 : Wonen” in de bijlage bij het 
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besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van de nadere regels met 
betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen, die was 
ingevoegd in dat besluit bij artikel 7.2.34, § 1, van het Grond- en pandendecreet. Die 
gebiedsspecifieke bepaling (zie Belgisch Staatsblad, 15 mei 2009, blz. 37390) was de 
planologische “vertaling” van de principes die in de artikelen 4.1.12 en 4.1.13 van het decreet 
waren vastgelegd.  
 
 Het Grondwettelijk Hof vernietigde ten slotte ook bepalingen in de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening. Op grond daarvan kan een vergunning niet meer worden geweigerd 
wanneer het aangevraagde onverenigbaar is met normen en percentages betreffende de 
verwezenlijking van een sociaal woonaanbod. Het aangevraagde moet daarentegen wel nog 
verenigbaar zijn met de normen en percentages betreffende de verwezenlijking van een 
bescheiden woonaanbod, vastgesteld bij of krachtens het Grond- en pandendecreet 
(gedeeltelijke vernietiging in artikel 4.3.1, § 1, eerste lid, 3°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening). Een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur of een 
verkavelingsvergunning, waaraan een sociale last is verbonden, vervallen ook niet langer van 
rechtswege wanneer de opgelegde sociale last niet is uitgevoerd binnen een termijn van vijf jaar 
(vernietiging van de artikelen 4.6.2, § 2, en 4.6.4, § 3, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening). 
 
 
Deze informatieve nota, opgesteld door de griffie, bindt het Grondwettelijk Hof niet. Uit de 
aard zelf van de samenvatting, bevat zij niet de in het arrest noodzakelijk opgebouwde 
redeneringen noch de specifieke nuanceringen van het arrest.  
Het arrest nr. 145/2013 is in zijn verbeterde versie te vinden op de webstek van het 
Grondwettelijk Hof, www.grondwettelijk-hof.be  
(http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-145n.pdf). 
 
 

http://www.grondwettelijk-hof.be/
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-145n.pdf


 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 5459, 5460 en 5461 

 
 

Arrest nr. 146/2013 
van 7 november 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 26 november 2011 tot 

wijziging en aanvulling van het Strafwetboek teneinde het misbruik van de zwakke toestand 

van personen strafbaar te stellen, en de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen 

tegen mishandeling uit te breiden, ingesteld door Raymond Elsen en Jan Jelle Keppler, door 

Zaki Chairi en Wahiba Yachou en door Karim Geirnaert. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, 

P. Nihoul, F. Daoût en T. Giet, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de beroepen en rechtspleging 
 
 a.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 18 juli 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 19 juli 2012, is beroep tot vernietiging 
ingesteld van de wet van 26 november 2011 tot wijziging en aanvulling van het Strafwetboek 
teneinde het misbruik van de zwakke toestand van personen strafbaar te stellen, en de 
strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen tegen mishandeling uit te breiden 
(bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2012) door Raymond Elsen, 
wonende te 8370 Blankenberge, Jordaenslaan 34, en Jan Jelle Keppler, wonende te 
3010 Kessel-Lo, Tiensevest 39; 
 
 b.  Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 17 juli 2012 ter post 
aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 19 juli 2012, zijn twee beroepen tot 
vernietiging ingesteld van de artikelen 35, 36 en 43 van voormelde wet van 26 november 
2011 respectievelijk door Zaki Chairi en Wahiba Yachou en door Karim Geirnaert, die allen 
keuze van woonplaats doen te 1050 Brussel, Louizalaan 208. 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5459, 5460 en 5461 van de rol van het Hof, 
werden samengevoegd. 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Philippe Jacques, wonende te 1070 Brussel, Erasmusstraat 31, in de zaak nr. 5459; 
 
 -  Willy Fautré, wonende te 1040 Brussel, Oudergemlaan 61/16, in de zaak nr. 5459; 
 
 -  Raymond Elsen, wonende te 8370 Blankenberge, Jordaenslaan 34, in de zaken 
nrs. 5460 en 5461; 
 
 -  de vzw « Scientology Kerk van België », met zetel te 2800 Mechelen, Schuttersvest 75, 
in de zaken nrs. 5459, 5460 en 5461; 
 
 -  de Ministerraad, in de zaak nr. 5459 en in de zaken nrs. 5460 en 5461. 
 
 De verzoekende partijen hebben memories van antwoord ingediend. 
 
 De Ministerraad heeft memories van wederantwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 27 juni 2013 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. H. Coveliers, advocaat bij de balie te Antwerpen, voor de verzoekende partijen in 
de zaak nr. 5459; 
 
 .  Mr. I. Wouters en Mr. I. Akrouh, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
verzoekende partijen in de zaken nrs. 5460 en 5461; 
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 .  Raymond Elsen, in eigen persoon; 
 
 .  Mr. Q. Wauters loco Mr. P. Vanderveeren, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
vzw « Scientology Kerk van België »; 
 
 .  Mr. S. Ronse, advocaat bij de balie te Kortrijk, voor de Ministerraad in de zaak 
nr. 5459; 
 
 .  Mr. E. de Lophem, tevens loco Mr. S. Depré, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad in de zaken nrs. 5460 en 5461; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en T. Giet verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde partijen gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Zaak nr. 5459 
 
 Wat betreft het belang van de verzoekende partijen en de tussenkomende partijen 
 
 A.1.  De verzoekende partijen, R. Elsen en J.J. Keppler, beroepen zich op hun hoedanigheid als lid van een 
aantal filosofische verenigingen, om hun belang aan te tonen. Zij menen dat zij, aangezien hun verenigingen 
voornamelijk zijn aangewezen op giften van hun leden, zouden kunnen worden geacht misbruik te maken van de 
zwakke toestand van bepaalde schenkers, en zodoende een strafrechtelijke overtreding zouden kunnen begaan. 
De bestreden wet is, volgens hen, van toepassing op een onbepaald aantal personen, en de aard van de in de wet 
opgenomen verplichtingen en de daaraan verbonden strafrechtelijke sancties zijn onverenigbaar met de 
fundamentele rechten en vrijheden. 
 
 A.2.  W. Fautré, als tussenkomende partij, voert aan dat de bestreden artikelen 36 en 43 van de wet van 
26 november 2011 tot wijziging en aanvulling van het Strafwetboek teneinde het misbruik van de zwakke 
toestand van personen strafbaar te stellen, en de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen tegen 
mishandeling uit te breiden, de artikelen 11, 12, 19 en 22 van de Grondwet schenden. P. Jacques, als 
tussenkomende partij in de zaak nr. 5459, dient een memorie uit eigen naam in en als vertegenwoordiger van de 
feitelijke vereniging « Universal Peace Federation Belgium », die voorkomt in de synoptische tabel die werd 
opgemaakt door de Kamer van volksvertegenwoordigers (Parl. St., Kamer, 1996-1997, nr. 313/7 en nr. 313/8) en 
wordt derhalve beschouwd als een zogenaamde sekte. 
 
 A.3.  In zijn memorie van wederantwoord stelt de Ministerraad zich vragen over de ontvankelijkheid van de 
tussenkomsten van P. Jacques en W. Fautré. Overeenkomstig artikel 87, § 2, van de bijzondere wet op het 
Grondwettelijk Hof dient een tussenkomende partij daadwerkelijk haar beweerde belang aan te tonen. Door 
louter te verwijzen naar het feit dat zij een belang zouden hebben om in rechte te treden op grond van rechten 
van de mens die zij niet nader preciseren, en naar het feit dat de bestreden wetsbepalingen zulke rechten zouden 
schenden, wordt door de tussenkomende partijen hun belang niet aangetoond. 
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 Ook als vertegenwoordiger van de voornoemde feitelijke vereniging beschikt P. Jacques niet over het 
rechtens vereiste belang. Immers, in beginsel beschikken feitelijke verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid 
niet over de vereiste bekwaamheid om bij het Hof op treden als procespartij. Evenwel heeft het Hof die 
bekwaamheid aanvaard wanneer cumulatief aan drie voorwaarden is voldaan : (1) zij treden op in 
aangelegenheden waarvoor zij wettelijk als afzonderlijke entiteiten worden erkend, (2) zij zijn aldus wettelijk als 
dusdanig betrokken bij de werking van de overheidsdiensten en (3) de voorwaarden zelf voor hun betrokkenheid 
bij die werking zijn in het geding. De Ministerraad stelt vast dat aan die voorwaarden niet is voldaan. Het 
gegeven dat de feitelijke vereniging al dan niet zou zijn opgenomen in de synoptische tabel betekent niet dat de 
feitelijke vereniging wordt geviseerd door de bestreden wet. Daargelaten het feit dat de parlementaire commissie 
heeft aangegeven dat die tabel geen uitspraak inhoudt over het al dan niet sektarische karakter van de erin 
vermelde organisaties, viseert de bestreden wet niet alleen sekten maar eenieder die met een bedrieglijk opzet 
mensen in een zwakke positie misbruikt. 
 
 Als laatste punt wijst de Ministerraad erop dat de tussenkomende partijen geen belang hebben bij het door 
hen nieuw opgeworpen middel. Het vorderingsrecht dat aan verenigingen wordt toegekend wordt in het 
inleidende verzoekschrift van de verzoekende partijen als dusdanig niet aangevochten. Derhalve kan dat nieuwe 
middel niet worden aanvaard. 
 
 
 Ten gronde 
 
 A.4.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5459 voeren vier middelen aan ter vernietiging van de 
bestreden wet, te weten een mogelijke schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en een mogelijke 
schending van de artikelen 12, 19 en 22 van de Grondwet. 
 
 A.5.1.  Wat het eerste middel betreft, menen de verzoekende partijen dat de bestreden wet de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet schendt, omdat gelovigen die behoren tot een zogenaamde sekte anders worden 
behandeld dan gelovigen die behoren tot een erkende godsdienst, zonder dat daarvoor een redelijke 
verantwoording bestaat. 
 
 Door de vaagheid ervan riskeert de bestreden wet een grote willekeur in te voeren; de wet tracht immers te 
verbergen dat zij is aangenomen om te vechten tegen de zogenaamde sekten. Hierdoor gaat de bestreden wet 
ervan uit dat personen die lid zijn van een zogenaamde sekte zich in een toestand van onderwerping bevinden 
waardoor de stempel « slachtoffer » op die personen zal worden gedrukt, terwijl zij zichzelf niet als slachtoffer 
beschouwen. Op die manier worden, volgens de verzoekende partijen, de leden van een sekte in werkelijkheid 
als tweederangsburgers gekwalificeerd. De bestreden wet trekt de beslissingen die deze mensen uit vrije wil 
hebben genomen in twijfel en pleegt aldus een aanslag op een aantal vrijheden die zowel door de Grondwet als 
door het Europees Verdrag voor de rechten van de mens worden gewaarborgd. 
 
 A.5.2.  Wat het tweede middel betreft, voeren de verzoekende partijen aan dat de bestreden wet artikel 12 
van de Grondwet schendt, omdat de ruime en vage formulering van artikel 442quater van het Strafwetboek het 
legaliteitsprincipe schendt. De formulering « fysieke of psychische zwakheid van het slachtoffer die het 
oordeelsvermogen ernstig verstoort » overstijgt de oorspronkelijke doelgroepen van ouderen en van slachtoffers 
van misbruik door sekten, maar het is, volgens de verzoekende partijen, niet duidelijk wie nu precies tot de 
beschermde categorie behoort. De wetgever beperkt zich tot zwaktes die een verstoord oordeelsvermogen tot 
gevolg hebben en beoogt hiermee personen met een verminderde wilsvrijheid, maar vergeet daarbij dat de 
wilsvrijheid uit twee componenten bestaat, namelijk een oordeelsvermogen en een controlevermogen. Hiermee 
begaat de wetgever aldus een onzorgvuldigheid die evenwel in tegenspraak is met artikel 5 van de wet van 
21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis, waar hij wel de tweedelige 
wilsvrijheid erkende. 
 
 Daarnaast wordt, volgens de verzoekende partijen, geen antwoord gegeven op de vraag wanneer een 
zwakte ernstig genoeg is om een bijzondere bescherming door het Strafwetboek te genieten, vooral rekening 
houdend met het feit dat het zogenaamde slachtoffer zichzelf niet als slachtoffer beschouwt. Bovendien vereist 
het subjectieve bestanddeel van een misdrijf dat de dader kennis heeft van de zwakheid van zijn slachtoffer; wat 
een duidelijke zwakheid is, blijkt ook niet uit de bestreden wet. 
 
 A.5.3.  Het derde middel is afgeleid uit een schending van artikel 19 van de Grondwet. De bestreden wet 
gaat, volgens de verzoekende partijen, ervan uit dat personen die lid zijn van een zogenaamde sekte zich in een 
staat van onderwerping bevinden en dat de sekteleiders de leden misbruiken. De overheid wenst aldus op te 
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treden als gewetenspolitie en het gedrag van haar burgers te reguleren. Nochtans mag de overheid zich niet 
inlaten met de persoonlijke levensbeschouwelijke keuze van de burgers; zij moet zich onthouden van 
ongeoorloofde arbitraire inmenging. 
 
 Daarenboven heeft de bestreden wet een afschrikkend effect omdat slachtoffers verschillende verenigingen 
ten onrechte zullen vervolgen, terwijl het oprichten van zogenaamde religieuze sekten op zich niet strafbaar is. 
 
 A.5.4.  In het vierde middel voeren de verzoekende partijen aan dat de bestreden wet geen rekening houdt 
met het recht van de burgers om hun eigen vermogen te beheren (artikel 22 van de Grondwet). Zelfs wanneer ze 
zogenaamd zwak zijn, hebben ze recht op zelfbeschikking, waarbij het mogelijke slachtoffer het recht heeft te 
beschikken over zijn eigen vermogen. De bestreden wet opent de deur voor verregaande overheidsinmenging op 
gebieden waar de maatschappelijke bemoeienis teruggedrongen was ten voordele van de keuzes van het 
individu. 
 
 A.6.1.  Allereerst benadrukt de Ministerraad dat het onderwerp van het vernietigingsberoep dient te worden 
beperkt. Niettegenstaande de verzoekende partijen de volledige wet van 26 november 2011 aanvechten, moet uit 
de in het verzoekschrift opgenomen middelen worden afgeleid dat het beroep zich beperkt tot de artikelen 36 en 
43 van de voormelde wet van 26 november 2011. In geen geval kan worden aanvaard dat het verzoekschrift 
eveneens betrekking zou hebben op de verzwaring van de straffen voor misdrijven die reeds zijn vastgelegd in 
het Strafwetboek en in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 
 
 A.6.2.  Wat het eerste middel betreft, is de Ministerraad van oordeel dat er geen schending is van de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Volledig ten onrechte gaan de verzoekende partijen in de zaak nr. 5459 
ervan uit dat de personen die lid zijn van een zogenaamde sekte ten opzichte van de gelovigen van een erkende 
godsdienst een andere categorie van personen in de zin van artikel 442quater van het Strafwetboek zouden 
uitmaken. In artikel 442quater van het Strafwetboek wordt evenwel geen onderscheid gemaakt tussen de leden 
van een zogenaamde sekte en de leden van een erkende godsdienst. Er wordt immers duidelijk bepaald dat de 
incriminatie door artikel 442quater van het Strafwetboek geldt ten aanzien van eenieder die misbruik maakt van 
een zwakke persoon, zonder onderscheid tussen verschillende overtuigingen. Derhalve is het al dan niet lid zijn 
van een sekte of het al dan niet behoren tot een groep die een erkende godsdienst beleeft, geenszins een bepalend 
criterium om het door de wet ingevoerde misdrijf te plegen. Volgens de Ministerraad lijken de verzoekende 
partijen in hun eerste middel een criterium aan de wet te willen toevoegen. 
 
 Tevens kan het door de verzoekende partijen opgeworpen verschil in behandeling niet worden 
teruggevonden in artikel 442quater, § 2, 4°, van het Strafwetboek. Artikel 442quater, § 2, 4°, van het 
Strafwetboek voorziet enkel in een verzwarende omstandigheid indien er sprake is van een misbruik dat « een 
daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging betreft ». De Ministerraad 
meent dat het in redelijkheid te verantwoorden is om in een verzwarende omstandigheid te voorzien wanneer 
iemand deelneemt aan een vereniging die het bedrieglijk misbruiken als bedrijvigheid heeft. Dergelijke vormen 
van participaties aan verenigingen met een dergelijk laakbaar doel kunnen, vanuit de Grondwet, zeker zwaarder 
worden bestraft, gelet op het meer georganiseerd karakter ervan en de hogere potentiële schade die ze kunnen 
berokkenen aan personen. Of een dergelijke vereniging nu als zogenaamde sekte, dan wel als iets anders kan 
worden gecatalogeerd, is volkomen irrelevant. De wetgever heeft immers heel bewust gekozen voor het neutrale 
begrip « vereniging ». 
 
 Wat artikel 43 betreft, voert de Ministerraad aan dat het niet kennelijk onevenredig is en enkel een 
vorderingsrecht toekent aan instellingen van openbaar nut en verenigingen om in voorkomend geval in rechte te 
kunnen optreden in vorderingen waartoe onder meer artikel 442quater van het Strafwetboek aanleiding zou 
kunnen geven. 
 
 A.6.3.  Wat het tweede middel betreft, wijst de Ministerraad erop dat het wettigheidsbeginsel in strafzaken 
niet verbiedt dat de wet aan de rechter een beoordelingsbevoegdheid toekent. Er dient, overeenkomstig de 
rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, rekening te worden gehouden met het algemene karakter van de wetten, 
de uiteenlopende situaties waarop zij van toepassing zijn en de evolutie van de gedragingen die zij bestraffen. 
Een zekere discretionaire bevoegdheid vormt derhalve geen automatische schending van artikel 12 van de 
Grondwet. Volgens de Ministerraad is aan het vereiste dat een misdrijf duidelijk moet worden omschreven in de 
wet voldaan wanneer de rechtzoekende, op basis van de bewoordingen van de relevante bepaling en, indien 
nodig, met behulp van de interpretatie daarvan door de rechtscolleges, kan weten welke handelingen en welke 
verzuimen zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid zullen meebrengen. 
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 De Ministerraad meent dat de verzoekende partijen niet dienstig kunnen verwijzen naar het advies van de 
afdeling wetgeving van de Raad van State omdat het wetsvoorstel aan dat advies werd aangepast waardoor er in 
de parlementaire voorbereiding een nieuwe en meer duidelijke omschrijving is gegeven van « misbruik van 
zwakte » en er een debat is terug te vinden over de onderscheiden bestanddelen van het misdrijf. Uit die 
parlementaire voorbereiding blijkt ook dat duidelijk werd geopteerd om niet te voorzien in enge definities 
aangaande de zwakheid van personen, maar om de invulling van het aspect zwakte aan de beoordeling van de 
rechters te laten. 
 
 Volgens de Ministerraad laat artikel 442quater van het Strafwetboek toe de strafbaarstelling als 
voorzienbaar te beschouwen. Uit het voormelde artikel blijkt op afdoende wijze dat eenieder die op enigerlei 
wijze in een staat verkeert waarbij zijn oordeelsvermogen ernstig verstoord is door een fysieke of psychische 
zwakheid, onder de bescherming ervan valt. Bovendien blijkt uit de parlementaire voorbereiding dat de wetgever 
een erg ruime betekenis heeft willen geven aan het begrip « kwetsbare toestand »; de toestand van zwakte kan 
zowel psychisch als fysiek zijn. Het is daarbij de bedoeling aan de magistraten een zo groot mogelijke 
bewegingsvrijheid te geven om een reële zwakte van het slachtoffer in te schatten. Die zwakte kan permanent, 
tijdelijk, voorbijgaand of blijvend zijn; bovendien kunnen de magistraten steeds de hulp inroepen van 
deskundigen wanneer zij dienen te beslissen of het slachtoffer zich in een al dan niet verzwakte positie bevindt. 
Derhalve is de omschrijving van de te beschermen categorieën van personen niet lichtzinnig gebeurd en kan zij 
niet los worden gezien van, enerzijds, het vereiste bijzondere opzet van de daders of de mededaders en, 
anderzijds, de beoogde doelstelling die erin bestaat mensen te beschermen tegen derden die hen ertoe willen 
brengen een handeling te verrichten of niet te verrichten waardoor hun fysieke of geestelijke integriteit dan wel 
hun vermogen ernstig wordt aangetast. 
 
 Wat betreft de aanwezigheid van een bijzonder opzet van de dader, merkt de Ministerraad op dat de 
beoogde dader dient te weten dat zijn handeling misbruik uitmaakt en dat zijn slachtoffer zich in een zwakke 
toestand bevindt. Zijn die bestanddelen verenigd bij de dader en leidt dat bedrieglijk misbruik tot een situatie 
waarbij het slachtoffer dat in een zwakke toestand verkeert in zijn fysieke of geestelijke integriteit of zijn 
vermogen ernstig wordt aangetast, dan is de dader strafbaar. 
 
 A.6.4.  Wat het derde middel betreft, voert de Ministerraad aan dat de loutere vaststelling dat de bestreden 
wet een zekere inmenging kan impliceren in de door artikel 19 van de Grondwet gewaarborgde uitoefening van 
het grondrecht, niet inhoudt dat die bepaling ook zou zijn geschonden. Immers, er dient door de verzoekende 
partijen te worden aangetoond dat die inmenging ook een effectieve schending met zich meebrengt. 
 
 Allereerst wordt opgemerkt dat de bestreden bepalingen een voldoende toegankelijke en precieze regeling 
bij materiële wet uitmaken. Daarnaast kan, volgens de Ministerraad, niet worden ontkend dat de artikelen 36 en 
43 van de bestreden wet een rechtmatig doel nastreven : de wet wil voorkomen dat mensen die onderhevig zijn 
aan een fysieke of geestelijke zwakheid die hun oordeelsvermogen ernstig verstoort, het slachtoffer zijn van 
daden van derden die via een bijzonder opzet erop gericht zijn hen ertoe te brengen een handeling te verrichten 
waarbij hun fysieke of geestelijke integriteit dan wel hun vermogen ernstig wordt aangetast. De wet beoogt aldus 
de bescherming van mensen met een dermate zwakke lichamelijke of psychische toestand dat hun 
oordeelsvermogen ernstig wordt verstoord. Volgens de Ministerraad wordt door de bestreden wet op geen enkele 
wijze de band met het al dan niet behoren tot een bepaalde religieuze vereniging gelegd. De wet behandelt alle 
verenigingen op dezelfde wijze. Allen die, middels een bijzonder opzet, misbruik maken van de zwakheid van 
een persoon die zijn oordeelsvermogen ernstig verstoort, en dit door hem ertoe te brengen handelingen te 
verrichten waarbij zijn integriteit dan wel vermogen ernstig wordt aangetast, worden zonder uitzondering 
geviseerd. 
 
 Bovendien meent de Ministerraad dat het behoren tot een religieuze of spirituele vereniging in geen geval 
wordt bemoeilijkt door de bestreden wetsbepalingen. 
 
 A.6.5.  Aangaande het vierde en laatste middel merkt de Ministerraad op dat de rechten die bij artikel 22 
van de Grondwet worden gewaarborgd, geenszins absoluut zijn. Bovendien houden de verzoekende partijen in 
geen geval rekening met het legitieme doel van de bestreden wetsbepalingen en met de vereiste van bijzonder 
opzet. Het zonder meer aanvaarden van een schenking door een vereniging kan bezwaarlijk als een daad van 
bedrieglijk misbruik worden beschouwd; daarvoor dienen veel meer elementen aanwezig te zijn. 
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 Derhalve maken, volgens de Ministerraad, de bestreden bepalingen geen schending uit van het recht op 
privéleven. De bestreden wetsbepalingen houden geen verbod of beperking in van het recht van de erin beoogde 
personen om over hun eigen vermogen te beschikken. 
 
 A.7.  W. Fautré en P. Jacques voeren aan dat de bestreden artikelen 36 en 43 van de wet van 26 november 
2011 de artikelen 11, 12, 19 en 22 van de Grondwet schenden. 
 
 De bestreden wet is, volgens hen, het resultaat van een compromis waarbij niet alleen de sekten worden 
geviseerd, maar ook het misbruik van zwakke personen, zoals daar zijn de bejaarden, de gehandicapten en de 
minderjarigen. Het is vanzelfsprekend dat de bescherming van de zwakke personen lovenswaardig is, maar dit 
kan niet gebeuren met minachting van de fundamentele rechten van het individu. De bestreden wet gaat evenwel 
uit van het principe dat de leden van de zogenaamde sekten zich in een staat van onderwerping bevinden en dus 
gekwalificeerd dienen te worden als slachtoffers. Zij worden derhalve als tweederangsburgers aangemerkt, zich 
bevindend in een staat van zwakte, zonder de mogelijkheid om nog evenwichtige beslissingen te nemen. De 
bestreden wet definieert niet welke vormen van manipulatie als strafbare handelingen kunnen worden 
beschouwd en houdt geen rekening met de omstandigheid dat de wilsvrijheid uit twee componenten bestaat, 
namelijk het oordeelsvermogen en het controlevermogen. 
 
 Aangaande de mogelijke schending van de artikelen 11 en 12 van de Grondwet, merken de tussenkomende 
partijen op dat de bestreden wet van het principe uitgaat dat de leden van een sekte zich in een staat van 
onderwerping bevinden en derhalve noodzakelijkerwijze worden misbruikt. Evenwel mag de overheid zich niet 
mengen in de persoonlijke filosofische keuzes van haar burgers. 
 
 Aangaande de mogelijke schending van artikel 19 van de Grondwet, voeren de tussenkomende partijen aan 
dat de bestreden wet ingrijpt in het recht van de burgers om over hun eigen vermogen te beschikken. Zelfs indien 
de burgers zwak zouden zijn, hebben zij nog steeds een eigen wil en een eigen beschikkingsrecht. 
 
 Aangaande de mogelijke schending van artikel 22 van de Grondwet, merken de tussenkomende partijen op 
dat door een vorderingsrecht toe te kennen aan verenigingen, de bestreden wet de deur opent voor de 
zogenaamde « class actions », zonder dat een wet daarvan de zeer belangrijke aspecten regelt. 
 
 A.8.  R. Elsen dient bij het Hof een kopie in van een publicatie van G. Marlier en K. Hanoulle, « Lof der 
zwakheid : zijn kwetsbare personen beter af met de nieuwe strafwetten ? », Recht in beweging, 18de VRG-
Alumnidag, 2011, Maklu, Antwerpen, 2012. Daarbij merkt hij, uit persoonlijke naam, op dat de begrippen 
gehanteerd in de bestreden wet te vaag zijn, wat strijdig is met het wettigheidsbeginsel, dat het niet wenselijk is 
nieuwe bepalingen in te voeren in het strafrecht aangezien er reeds voldoende bestaan in het Strafwetboek en dat 
de bestreden wet het principe miskent dat het strafrecht enkel als ultieme remedie mag dienen. 
 
 A.9.1.  In antwoord op de memorie van de Ministerraad, tonen de verzoekende partijen aan dat uit het 
verslag van de Commissie voor de Justitie (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-0080/007, p. 4) kan worden 
afgeleid dat de bestreden wet zeer duidelijk de zogenaamde sekten viseert. Wanneer men de bestreden 
wetsbepalingen samen leest met de parlementaire voorbereiding, kan men, volgens de verzoekende partijen, 
enkel vaststellen dat de bestreden wet gericht is tegen de zogenaamde sektarische bewegingen en niet tegen de 
zogenaamde erkende godsdiensten. De facto zal de bestreden wet enkel leiden tot een vervolging van gelovigen 
die behoren tot een zogenaamde sekte en derhalve dus een verschil in behandeling tot gevolg hebben tussen 
gelovigen die behoren tot de zogenaamde sekten en gelovigen die behoren tot de zogenaamde erkende 
godsdiensten. Voor dat onderscheid bestaat evenwel geen objectieve en redelijke verantwoording. 
 
 A.9.2.  Wat het tweede middel betreft, benadrukken de verzoekende partijen dat de wetgever aan de 
magistraten een zo groot mogelijke bewegingsvrijheid heeft willen geven om de reële zwakte van het slachtoffer 
in te schatten. Evenwel zal die grote bewegingsvrijheid van de magistraten aanleiding geven tot willekeur, omdat 
magistraten niet afdoende zijn opgeleid om een adequaat oordeel te vellen over de psychische en fysieke 
toestand van een persoon. De magistraten kunnen zich inderdaad laten bijstaan door een deskundige, maar dit 
wordt door de wet niet verplicht gesteld. Bovendien kan te dezen worden verwezen naar artikel 488bis, b), van 
het Burgerlijk Wetboek, waar de wetgever wel heeft begrepen dat de beoordeling over iemands psychische of 
fysieke zwakheid niet alleen aan de magistraat kan worden overgelaten. Maar, in tegenstelling tot artikel 488bis, 
b), van het Burgerlijk Wetboek, wordt in artikel 442quater van het Strafwetboek een strafbaarstelling ingevoerd. 
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 A.9.3.  Aangaande het derde middel, herhalen de verzoekende partijen dat uit de parlementaire 
voorbereiding heel duidelijk blijkt dat de wet gericht is tegen de zogenaamde sekten en door bepaalde religieuze 
groeperingen te viseren in een strafwet wordt de vrijheid van religie wel degelijk geschonden. 
 
 A.9.4.  Aangaande het vierde middel benadrukken de verzoekende partijen dat artikel 22 van de Grondwet 
aan de bevoegde regelgever uitdrukkelijk de opdracht geeft om positieve maatregelen te nemen om de 
bescherming van het bij die bepaling gewaarborgde grondrecht te verzekeren. In de bestreden wet wordt evenwel 
helemaal geen rekening gehouden met die opdracht, terwijl de wetgever de verplichting heeft de mogelijkheid 
van de burger om een deel van zijn vermogen weg te schenken te beschermen. De bestreden wet, daarentegen, 
onderwerpt iemands recht om een deel van zijn vermogen weg te schenken, aan een inmenging van 
overheidswege die evenwel niet aan vaste criteria kan worden getoetst, zodat de schenker niet kan bepalen 
wanneer en onder welke omstandigheden zijn recht op zelfbeschikking zal worden beperkt. 
 
 A.10.1.  Aangaande het eerste middel merkt de Ministerraad in zijn memorie van wederantwoord op dat de 
verzoekende en de tussenkomende partijen geen rekening houden met de wetgevende evolutie van de bestreden 
wet. Het valt niet te betwisten dat de bestreden bepalingen hun oorsprong hebben gevonden in het parlementair 
onderzoek naar de sekten, maar het blijkt overduidelijk uit het geheel van de parlementaire voorbereiding en de 
evolutie van het wetgevingsdossier dat het wetsvoorstel niet alleen betrekking heeft op de slachtoffers van de 
sekten, maar ook, meer in het algemeen, op alle mensen die kwetsbaar zijn. De strafbaarstelling is van toepassing 
op allen die, al dan niet optredend in het kader van een vereniging, middels een bijzonder opzet, misbruik maken 
van de zwakheid van een persoon die zijn oordeelsvermogen ernstig verstoort, en dit door hem ertoe te brengen 
handelingen te stellen waarbij zijn integriteit dan wel vermogen ernstig wordt aangetast; van een verenging tot 
religieuze verenigingen is in de bestreden wet geen sprake. 
 
 De tussenkomende partijen tonen evenmin aan dat het vorderingsrecht van de verenigingen strijdig zou zijn 
met artikel 11 van de Grondwet. 
 
 A.10.2.  Wat het tweede middel betreft, benadrukt de Ministerraad dat in geen geval kan worden verwezen 
naar artikel 488bis, b), van het Burgerlijk Wetboek, omdat de onbekwaamverklaring veel verdergaande gevolgen 
heeft voor de betrokken personen. In beginsel kan een persoon die onbekwaam is verklaard, zijn goederen niet 
zelf meer beheren. De wetgever heeft te dezen evenwel ervoor gekozen naast de onbekwamen tevens de 
minderjarigen en de kwetsbare personen te viseren. Ter zake kan eveneens worden verwezen naar de erg ruime 
betekenis van het begrip « kwetsbare toestand », zoals die blijkt uit de parlementaire voorbereiding. Met 
verwijzing naar het arrest nr. 125/2005 meent de Ministerraad dat het wettigheidsbeginsel in strafzaken niet werd 
geschonden door de bestreden wetsbepalingen. 
 
 A.10.3.  Tot slot stelt de Ministerraad vast dat de bestreden wetsbepalingen in geen geval aan de erin 
beoogde personen verbieden dat zij over hun eigen vermogen beschikken, noch hun beschikkingsrecht beperken. 
 
 
 Zaken nrs. 5460 en 5461 
 
 Wat betreft het belang van de verzoekende partijen en de tussenkomende partij 
 
 A.11.  In de zaak nr. 5460 werd het verzoekschrift ingediend door Z. Chairi en W. Yachou. 
 
 Ter verantwoording van zijn belang, voert Z. Chairi aan dat hij een jonge Belg is met Marokkaanse roots en 
definieert hij zichzelf als een islamitische Belg die zeer gehecht is aan zijn Brusselse identiteit. Hij is momenteel 
werkzaam als fondsenwerver bij een humanitaire niet-gouvernementele organisatie van islamitische strekking, 
waarvoor hij financiële middelen in de vorm van giften inzamelt. Het is zijn taak zijn schenkers ertoe aan te 
zetten gulle giften te (blijven) doen, waarbij hij gebruik maakt van diverse marketingtechnieken en van een 
discours van godsdienstige aard. Derhalve kan hij onder de toepassing van de wet vallen, met name in zoverre 
hij gebruik maakt van specifieke technieken die ertoe strekken het vermogen te raken van bepaalde personen. 
Naaste familieleden of vrienden zouden evenwel kunnen oordelen dat die gulle giften ongerechtvaardigd zijn. 
 
 Ter verantwoording van haar belang, voert W. Yachou aan dat zij op economisch vlak een pionier is inzake 
etnische marketing; etnische marketing is voornamelijk gebaseerd op een identiteitsproces en heeft vooral 
betrekking op sterk identiteitsbeladen producten, zoals voeding, kleding, enz. Zij is gehuwd met Z. Chairi en 
werkt als vrijwilligster in dezelfde humanitaire niet-gouvernementele organisatie als die welke haar echtgenoot 
tewerkstelt. In dat verband neemt ook zij deel aan de fondsenwerving, waarvoor zij campagnes organiseert 
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waarbij een beroep wordt gedaan op de technieken, afkomstig uit de etnische marketing. Derhalve kunnen tegen 
haar dezelfde verwijten worden geformuleerd als tegen haar echtgenoot. Daarnaast is zij tevens verantwoordelijk 
voor een groep van islamitische scouts; de godsdienstige organisatie en het overdragen van een aantal 
voorschriften aan jonge kinderen kunnen in de ogen van bepaalde personen een betwistbare aanpak vormen die 
als uitbuiting en misbruik van de zwakke toestand van de minderjarige zou kunnen worden beschouwd. 
 
 A.12.  In de zaak nr. 5461 werd een verzoekschrift ingediend door K. Geirnaert. Ter verantwoording van 
zijn belang wordt aangevoerd dat hij, in het kader van zijn activiteiten buiten de beroepssfeer, door consulaire 
autoriteiten is belast met het ontvangen van kandidaten voor bekering tot de islam. Zijn taak bestaat erin de 
persoon die zich wenst te bekeren, te horen en na te gaan of de wens om te huwen en de wens om zich daarvoor 
tot de islam te bekeren oprecht zijn, en die bekering al dan niet te aanvaarden op basis van de door hem 
vastgestelde oprechtheid. Evenwel begrijpen sommige familieleden of naaste vrienden van de kandidaten voor 
bekering niet altijd een dergelijke ommekeer die zij niet in overeenstemming achten met de gegeven opvoeding 
en/of met het beeld dat zij van die persoon hebben. De kandidaten voor bekering komen immers per definitie niet 
uit een islamitische cultuur. Zo werd de bekering van een mindervalide persoon door zijn ouders niet aanvaard 
en wordt hij door de ouders ervan beschuldigd hun zoon te hebben beïnvloed en geprofiteerd te hebben van zijn 
handicap. Met andere woorden, het feit van de bekering van die mindervalide persoon die in een zwakke positie 
zou kunnen worden geacht, is in de ogen van die ouders een misbruik. Het bestaan van een wet die eventuele 
beweringen van misbruik zou steunen, zelfs indien die uiteindelijk ongegrond blijken te zijn, is echter van dien 
aard dat het op de verzoekende partij een aanzienlijke last doet wegen, met name het feit dat hij zich voor de 
autoriteiten zou moeten verantwoorden, met alle gevolgen daarvan op het vlak van energie, tijd, geld en 
reputatie. 
 
 A.13.  In de zaken nrs. 5459, 5460 en 5461 komt de vzw « Scientology Kerk van België » tussen. Ter 
verantwoording van haar belang voert zij aan dat duidelijk uit de parlementaire voorbereiding van de bestreden 
wet blijkt dat zij betrekking heeft op sekten en omdat de vzw « Scientology Kerk van België » als sekte werd 
aangemerkt door de parlementaire onderzoekscommissie van 1997, heeft zij voldoende belang om de in het 
geding zijnde wet aan te vechten. 
 
 A.14.1.  De Ministerraad merkt op dat de verzoekende partijen in de zaken nrs. 5460 en 5461 geen belang 
hebben bij het door hen ingediende beroep tot vernietiging. De verzoekende partijen dienen, overeenkomstig 
artikel 142 van de Grondwet, te beschikken over een persoonlijk belang. Van het vereiste belang doen slechts 
blijken de personen wier situatie door de bestreden norm rechtstreeks en ongunstig zou kunnen worden geraakt; 
bijgevolg is de actio popularis niet toelaatbaar. Zij dienen aan te tonen hoe zij rechtstreeks en ongunstig in hun 
situatie zouden kunnen worden geraakt door de bestreden bepalingen van de wet. 
 
 Noch de morele afkeuring van een wet, noch de gevoelens die zij bij de verzoekende partijen oproept - en 
waarvan de ernst geenszins kan worden betwist - noch het belang dat erin bestaat dat de wettigheid in alle 
aangelegenheden in acht wordt genomen, is een voldoende belang in de zin van artikel 142, derde lid, van de 
Grondwet en artikel 2, 2°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989. Weliswaar hebben bepaalde burgers zich 
meer dan anderen, meer bepaald door hun activiteiten en publicaties, ingezet voor de verdediging van bepaalde 
waarden. Maar terwijl een vereniging zich, door middel van haar maatschappelijk doel, kan vereenzelvigen met 
een zodanig doel, verschillen de verzoekende natuurlijke personen in dat opzicht slechts van elkaar door de mate 
van inzet voor een welbepaalde zaak. Het van geval tot geval verifiëren van de mate van inzet voor een 
dergelijke zaak is evenwel een ongeschikt middel om de actio popularis te voorkomen. 
 
 Wat de verzoekende partijen in de zaken nrs. 5460 en 5461 betreft, meent de Ministerraad dat zij nalaten 
aan te tonen hoe zij rechtstreeks en ongunstig zouden kunnen worden geraakt door de bestreden bepalingen. Bij 
hun uiteenzetting vergeten zij dat er pas sprake kan zijn van een misdrijf in de zin van het nieuwe 
artikel 442quater van het Strafwetboek wanneer zijzelf bedrieglijk misbruik zouden hebben gemaakt van de 
fysieke of psychische zwakheid van iemand. De omstandigheid dat zij (zaak nr. 5460) als fondsenwerver 
werkzaam zijn bij een ngo of scoutsbegeleider van een groep islamjongeren zijn, dan wel (zaak nr. 5461) nagaan 
of iemand oprecht is in zijn wens zich tot de islam te bekeren, is niet van dien aard dat dit als misdrijf zou 
kunnen worden gekwalificeerd. Er moet immers sprake zijn van een bedrieglijk misbruik. 
 
 A.14.2.  De Ministerraad meent tevens dat de tussenkomst van de vzw « Scientology Kerk van België » in 
de zaken nrs. 5460 en 5461 onontvankelijk is, om vier redenen. Allereerst omdat de vzw niet aantoont dat zij 
voldaan heeft aan de vereiste publicatievoorwaarden van neerlegging van haar statuten bij de rechtbank van 
koophandel en van publicatie van haar statuten in het Belgisch Staatsblad (wet van 27 juni 1921 betreffende de 
verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen). 
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Vervolgens omdat de vzw niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 7, derde lid, van de bijzondere wet van 
6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op grond waarvan de tussenkomende partij het bewijs dient te leveren 
van de beslissing van de raad van bestuur om in rechte op treden. Ten derde, omdat de vzw niet aantoont dat zij 
over het rechtens vereiste belang beschikt om op te treden. De opmerking dat de bestreden wet, overeenkomstig 
de parlementaire voorbereiding, enkel van toepassing zou zijn op de sekten, en dat zij, als sekte is opgenomen in 
de lijst die door de parlementaire onderzoekscommissie is gepubliceerd, is niet voldoende om het rechtens 
vereiste belang aan te tonen. In laatste instantie, omdat de vzw heeft nagelaten een inventaris van de tot staving 
aangevoerde stukken bij haar memorie van tussenkomst te voegen. 
 
 A.15.  In hun memorie van antwoord verwijzen de verzoekende partijen naar het arrest nr. 145/2012, 
waarin het Hof heeft gesteld dat een wet die in een vrijheidsberovende straf voorziet, een dermate essentieel 
aspect van de vrijheid van de burger raakt, dat zij niet slechts die personen aanbelangt die het voorwerp uitmaken 
of hebben uitgemaakt van een strafrechtelijke procedure. Het is dan ook niet nodig de door de verzoekers 
aangevoerde elementen betreffende hun bijzondere persoonlijke toestand te onderzoeken. Die verwijzing is 
volgens de verzoekende partijen voldoende om hun belang te verantwoorden. 
 
 
 Ten gronde 
 
 A.16.  In de verzoekschriften nrs. 5460 en 5461 worden door de verzoekende partijen negen middelen 
opgeworpen. 
 
 A.17.1.1.  In het eerste middel voeren de verzoekende partijen aan dat de artikelen 36 en 43 van de wet van 
26 november 2011 het legaliteitsbeginsel in strafzaken schenden, zoals dat blijkt uit artikel 12, tweede lid, van de 
Grondwet en uit de artikelen 6 en 7 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Immers, de vereiste 
van voorspelbaarheid in een rechtsstaat vormt een fundamentele bescherming tegen willekeur. De rechter moet 
de wet toepassen en ze niet interpreteren. De bestreden artikelen maken echter gebruik van begrippen die 
weliswaar meestal wel bekend zijn, maar die als verzwarende omstandigheid in het strafrecht zijn opgenomen. 
 
 A.17.1.2.  Wat het bestreden artikel 36 betreft, merken de verzoekende partijen op dat het de verzwarende 
omstandigheden zijn die een misdrijf zijn geworden, waardoor het bijzonder moeilijk is de inhoud ervan te 
vatten. Het betreft de volgende begrippen : (1) « zwakheid », (2) « bedrieglijk misbruik », (3) « het 
oordeelsvermogen » en de « verstoring » daarvan, (4) de aantastingen van de « fysieke of geestelijke integriteit 
dan wel het vermogen », (5) « toestand van fysieke of psychische onderwerping door aanwending van zware of 
herhaalde druk » en (6) de deelneming aan de bedrijvigheden van een vereniging. 
 
 Aangaande het begrip « zwakheid » baseert de wet zich op het begrip « fysieke of psychische zwakheid ». 
Aangezien we, volgens de verzoekende partijen, ons allemaal op bepaalde momenten en/of in bepaalde 
omstandigheden in een « toestand van zwakheid » bevinden, is het voor iedereen bijzonder moeilijk de situaties 
te onderscheiden die worden bedoeld in artikel 36 en welke situaties niet. In de parlementaire voorbereiding 
wordt die vaagheid bevestigd aangezien bewust aan de rechters en de deskundigen een zeer ruime 
beoordelingsmarge werd gelaten om a posteriori over die toestand te oordelen. De mening afwachten van de 
rechters en/of de deskundigen om achteraf te weten of er een misdrijf is geweest, is overduidelijk in strijd met de 
vereisten van de voorspelbaarheid en toegankelijkheid, zoals bepaald in artikel 12, tweede lid, van de Grondwet 
en artikel 7 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
 
 De bestreden wet voegt eraan toe dat die « zwakheid » van dien aard moet zijn dat ze « het 
oordeelsvermogen verstoort ». Die precisering zorgt, volgens de verzoekende partijen, in werkelijkheid nog voor 
meer verwarring. De wet definieert immers niet wat het « oordeelsvermogen » is, noch wanneer het « ernstig 
wordt verstoord ». Wanneer is het « oordeelsvermogen » eenvoudig « verstoord » ? Wie kan daarover oordelen ? 
Wat zijn de criteria ? 
 
 Wat betreft het « bedrieglijk misbruik », is vereist dat met volle kennis van zaken wordt gehandeld en 
« bedrieglijk » misbruik wordt gemaakt van die « toestand van zwakheid ». Evenwel wordt opnieuw geen 
verdere precisering gegeven, aangezien die « zwakheid » inherent is aan heel wat menselijke gedragingen. Er 
bestaan heel wat situaties waarbij de invloed van de ene op de andere volkomen normaal is, aangezien het een 
onvermijdelijk element is van de menselijke relaties. Het meest duidelijke voorbeeld is het huwelijk. Volgens de 
verzoekende partijen beoogt de wet de veranderingen van godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuigingen 
ten gunste van bepaalde godsdienstige en/of levensbeschouwelijke overtuigingen, zonder echter te 
verduidelijken welke en waarom. De kwestie wordt nog complexer doordat de wet niet bepaalt dat de 
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« misbruiker » een voordeel moet halen uit de situatie om strafbaar te zijn. Bovendien schijnt het akkoord van 
het « slachtoffer » niet in overweging te zijn genomen in de wet. Met andere woorden, het « slachtoffer » zou 
slachtoffer kunnen zijn ondanks zichzelf. 
 
 Aangaande de aantastingen van de « fysieke of geestelijke integriteit dan wel het vermogen » merken de 
verzoekende partijen op dat niet duidelijk is wat onder de aantasting van de « fysieke integriteit » wordt verstaan. 
Wordt hiermee een verandering van etenswijze, lichaamsoefeningen, de praktijk van het vasten, het aanwenden 
van andere vormen van verzorging bedoeld ? Aangezien die aantastingen bovendien zouden kunnen gebeuren 
zonder medeweten van, en zelfs met instemming van de persoon die men wil beschermen, zou zulks een soort 
controle van het geloof tot gevolg kunnen hebben. Daarnaast definieert de wet ook niet wat onder « geestelijke 
integriteit » moet worden verstaan. Wie oordeelt over de « integriteit » ? Dient er een onderscheid te worden 
gemaakt met de gekende gevallen van geestesziekte ? De parlementaire voorbereiding maakt het, volgens de 
verzoekende partijen, duidelijk dat ook het veranderen van geloof of religie zou kunnen worden beschouwd als 
een bewijs van een « ernstige aantasting » van die « geestelijke integriteit ». Wat betreft de aantasting van het 
« vermogen » merken de verzoekende partijen op dat de wet niet vereist dat de aantasting dient te gebeuren ten 
gunste van de dader van het misdrijf. Elke verandering van levensbeschouwelijke of godsdienstige overtuiging 
kan leiden tot een wijziging van de manier waarop men zijn geld uitgeeft, wat bepaalde erfgenamen zou kunnen 
storen. De vrijheid om zijn inkomen en zijn vermogen te beheren op de wijze die men gepast acht, is een 
fundamenteel recht dat is verbonden aan de individuele vrijheid. Te dezen is het moeilijk en zelfs onmogelijk 
een dergelijke aantasting vast te stellen, want om daarvan het bestaan te bewijzen dient een voorafgaand 
standpunt te worden ingenomen, namelijk een waardeoordeel over het gebruik dat een persoon van zijn geld 
en/of vermogen maakt, wat niet bestaanbaar is de idee van vrijheid. 
 
 Met betrekking tot de « toestand van fysieke of psychische onderwerping door aanwending van zware of 
herhaalde druk » voeren de verzoekende partijen aan dat artikel 36 van de bestreden wet de bedoeling heeft de 
« misbruiken van zwakheid » te veranderen in de « geestelijke manipulatie ». Hoe kan een onderscheid worden 
gemaakt tussen, enerzijds, technieken van beïnvloeding van gedragingen die deel uitmaken van het gewone 
leven en de grondslag van de consumptiemaatschappij vormen, en, anderzijds, technieken die onaanvaardbaar 
worden geacht, en dit zonder in willekeur te vervallen ? Artikel 36 is kennelijk gebaseerd op de vaststaande 
overtuiging dat sommige personen of sommige groepen gebruik maken van technieken van « onderwerping », of 
nog, « technieken om het oordeelsvermogen te verstoren ». Die technieken worden niet in de wet uitgelegd. Bij 
nazicht van de parlementaire voorbereiding zou het gaan om een verzwarende omstandigheid en dan zouden 
bijgevolg niet alleen het « misbruik » en de « zwakheid » van het « slachtoffer » moeten worden aangetoond 
maar tevens dat er bovendien gebruik werd gemaakt van de technieken van « fysieke of psychische 
onderwerping door aanwending van zware of herhaalde druk ». 
 
 Aangaande de deelneming aan de bedrijvigheden van een vereniging voeren de verzoekende partijen aan 
dat dit een merkwaardige formulering betreft, want een « misbruik » zou in principe een methode moeten zijn 
die wordt gebruikt door de vermeende « dader ». Hier wordt echter een handeling van het « slachtoffer » 
bedoeld, namelijk het deelnemen aan de bedrijvigheden van een « vereniging ». Het ware logischer geweest te 
vermelden dat de deelneming aan de bedrijvigheden van een vereniging de « handeling » is die de « integriteit 
aantast ». Naar analogie zou dit overigens kunnen bevestigen dat voor de wetgever de verandering van 
overtuiging wel degelijk het misbruik zou zijn. Voormeld artikel is opnieuw gebaseerd op de veronderstelling 
dat een persoon die activiteiten heeft binnen een vereniging die « sektarisch » wordt geacht, van nature « in zijn 
integriteit wordt aangetast », namelijk zijn geestelijke integriteit, waarvan het bewijs wordt aangetoond door het 
feit zelf van die deelneming. 
 
 A.17.1.3.  Wat de « sektarische praktijken » betreft, in artikel 43 van de bestreden wet, menen de 
verzoekende partijen dat er tot op heden geen definitie bestaat van het bovenvermelde begrip. De niet-erkende 
godsdiensten schijnen de facto grotendeels beschouwd te zijn geweest als « sekten », maar voor de parlementaire 
onderzoekscommissie is de « sekte » op zich respectabel en is ze zonder meer een normale toepassing van de 
godsdienstvrijheid en de vrijheid van vereniging. Aldus vormen de « sekten » of « nieuwe religieuze 
bewegingen » op zich geen gevaar en zijn ze a priori niet schadelijk. Thans dient, volgens de verzoekende 
partijen, te worden geconcludeerd dat er geen enkele definitie bestaat van het begrip « sekte » en a fortiori van 
het begrip « sektarische praktijk » en dat elk onderscheid tussen een « eredienst » en een « godsdienst », 
enerzijds, en een « sekte », anderzijds, zonder inhoud is en derhalve discriminerend. 
 
 A.17.2.  In het tweede middel wordt door de verzoekende partijen een schending aangevoerd van artikel 19 
van de Grondwet en van artikel 9 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
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 Volgens de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dienen een aantal 
fundamentele beginselen voor ogen te worden gehouden, waardoor de nationale overheden zich moeten laten 
leiden, met name de bescherming van de vrijheid van geweten, ten voordele van allen, ongeacht hun 
overtuigingen, en het recht om openbaar, en niet uitsluitend privaat, de religieuze overtuigingen te uiten. Bij het 
lezen van de wet en de parlementaire voorbereiding stellen de verzoekende partijen evenwel vast dat de vrijheid 
van godsdienst door de wet in het gedrang wordt gebracht. Artikel 36 van de bestreden wet maakt het immers 
mogelijk een vervolging te laten instellen door derden, en niet uitsluitend door het slachtoffer, dat zich eventueel 
tegen een dergelijke vervolging zou verzetten. Artikel 43 handelt over de « sektarische praktijken », hetgeen ipso 
facto een inbreuk uitmaakt op de vrijheid van godsdienst. 
 
 Derhalve dient te worden nagegaan of artikel 9.2 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens in 
acht werd genomen, onder meer door de voldoende toegankelijkheid van de wet en de nauwkeurige formulering 
ervan die de burger in staat moet stellen om zijn gedrag te regelen. De Grondwet voorziet in dat verband in het 
beginsel van de wettigheid van de straf, waarbij de rechter dus ermee wordt belast de wet toe te passen. Zoals 
reeds opgemerkt aangaande het eerste middel, menen de verzoekende partijen dat de wet niet aan de vereisten 
van toegankelijkheid en voorspelbaarheid voldoet. 
 
 Daarnaast moet de wet beantwoorden aan een aantal criteria waarmee kan worden nagegaan of die wet, in 
een democratische samenleving, nodig is voor de openbare veiligheid, voor de bescherming van de openbare 
orde, van de gezondheid of de goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. 
Bovendien is de vrijheid een fundamenteel beginsel waarop het gehele Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens is gebaseerd; de beperkingen moeten bijgevolg uitzonderingen blijven en de toegestane afwijkingen mogen 
niet voor andere doeleinden worden aangewend dan voor diegene waarvoor ze bedoeld zijn. In casu is het doel 
van de bestreden wet zeer vaag en onduidelijk; er bestaat thans een duidelijke kloof tussen de openlijke 
doelstelling van de wet, te weten de bedoeling om de activiteiten van de sekten of bepaalde sekten tegen te gaan, 
en de tekst, die in zeer algemene bewoordingen is aangenomen. Niettegenstaande er sprake is van de wil van de 
wetgever om de in een verzwakte positie geachte personen te beschermen, beperkt de wet bovendien ook hun 
eigen rechten door opnieuw voorwaarden in het geding te brengen waaronder die personen ertoe zouden kunnen 
worden gebracht die vrijheden uit te oefenen. Daarnaast kan het, volgens de verzoekende partijen, worden 
betwist of de inmenging van de overheid nodig zou zijn in een democratische samenleving en of de maatregel 
adequaat is. Het Strafwetboek bevat reeds een aantal bijzondere strafbepalingen die onwettigheden kunnen 
beogen die zouden kunnen worden gepleegd in het kader van de uitoefening van de godsdienstvrijheid. 
Bovendien schept de bestreden wet een klimaat van wantrouwen ten aanzien van de personen die tot de 
doorgaans onpopulaire geloofsminderheden behoren. De begrippen waarop de bestreden wet rust, zijn geen 
wetenschappelijk bewezen begrippen en er is bovendien een totaal gebrek aan evenredigheid tussen de openlijke 
doelstelling van de wet en de draagwijdte van de wet. Als laatste punt voeren de verzoekende partijen aan dat de 
artikelen 36 en 43 van de bestreden wet bepalingen zijn die de beginselen van een democratische samenleving 
niet bevorderen, maar integendeel ondermijnen. Allereerst door de nagestreefde doelstelling, vervolgens door de 
willekeur die zij bevorderen en in laatste instantie door de verkeerde veronderstellingen waarop zij gebaseerd 
zijn. 
 
 A.17.3.  In het derde middel voeren de verzoekende partijen een schending aan van artikel 19 van de 
Grondwet en van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. De bestreden wet heeft een 
afschrikkend effect of een effect van zelfcensuur, door de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid om met 
derden te communiceren te beperken. In zoverre de voorwaarden voor een inmenging in artikel 10 van het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens vergelijkbaar zijn met de voorwaarden zoals bepaald in 
artikel 9.2 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, verwijzen de verzoekende partijen naar 
hetgeen zij hebben uiteengezet in hun tweede middel. 
 
 A.17.4.  Het vierde middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en van 
artikel 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in samenhang gelezen met de artikelen 9 en 
10 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 1 van het Twaalfde Aanvullend 
Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Een van de grondslagen en de mogelijke 
gevolgen van de bestreden wet is dat ervan wordt uitgegaan dat de leden van een sektarisch geachte beweging 
zich in een zogenaamde staat van onderwerping zouden bevinden en dat zulks slechts kan gebeuren dankzij het 
bedrieglijk misbruik van hun zwakke positie. Voormelde personen worden geacht niet meer helemaal over hun 
vrije wil te beschikken en hun standpunt dreigt niet in overweging te worden genomen. De wet is in dermate 
algemene bewoordingen opgesteld dat de praktische toepassing ervan noodzakelijkerwijze gebaseerd zal zijn op 
overwegingen van ideologische aard, die, per definitie, zullen variëren naar gelang van het moment en de 
omstandigheden. De wet roept bovendien een passieve discriminatie in het leven, omdat de wet in feite exclusief 
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op religieuze minderheden wordt toegepast. Een dergelijke situatie, die kennelijk door de wetgever is gewild, 
zonder dat zulks daarom duidelijk in de wet staat, en die wordt versterkt door artikel 43 ervan, dat verwijst naar 
het begrip « sektarische praktijk », zou een indirecte discriminatie zijn. 
 
 A.17.5.  Het vijfde middel dat door de verzoekende partijen wordt opgeworpen, betreft de schending van 
artikel 27 van de Grondwet en van de artikelen 11 en 53 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
Volgens de verzoekende partijen beoogt artikel 36 van de bestreden wet rechtstreeks de vrijheid van vereniging 
te beperken, aangezien het feit van deelneming aan de bedrijvigheden van een vereniging een misbruik zou 
kunnen vormen. Dit heeft niet alleen betrekking op het recht van de betrokken organisaties maar ook op het recht 
van de personen aan wie daardoor zou worden ontzegd deel te nemen aan de bedrijvigheden van een vereniging, 
want het feit daaraan deel te nemen zou strafrechtelijke veroordelingen van de organisatoren kunnen 
teweegbrengen. 
 
 Bovendien opent de bestreden wet de mogelijkheid voor ontevreden en/of misnoegde vroegere leden om 
hun eerdere keuzes op de helling te zetten door de gevolgen ervan te laten dragen door de betrokken organisatie; 
dit zou zeer ernstige beperkingen van de vrijheid van vereniging kunnen teweegbrengen, gelet op de risico’s die 
inherent zijn aan het bestaan van verenigingen en aan het feit leden te hebben of personen die deelnemen aan hun 
activiteiten. 
 
 De artikelen 36 en 43 zijn klaarblijkelijk preventieve maatregelen, aangezien de wet, dankzij het onzekere 
karakter van haar toepassingsgebied, een sterke vorm van zelfcensuur kan hebben uit vrees voor mogelijke 
vervolgingen, die zelfs wanneer ze onverantwoord blijken te zijn en uitlopen op een buitenvervolgingstelling, de 
desbetreffende organisatie toch in een geding zullen hebben betrokken dat lang en duur zou kunnen blijken en 
zeer nadelig voor haar reputatie. 
 
 A.17.6.  In het zesde middel voeren de verzoekende partijen een schending aan van artikel 12, eerste lid, 
van de Grondwet. Volgens hen vormt artikel 36 van de bestreden wet een ernstige inbreuk op de vrijheid van de 
persoon. Enerzijds, zouden de handelingen van bepaalde personen in een zwakke positie, zelfs tegen wil en 
dank, in twijfel kunnen worden getrokken. Teneinde hun handelingen te kunnen handhaven, zullen zij 
genoodzaakt zijn een geding in te stellen. In werkelijkheid wordt het vrijheidsbeginsel zelf in twijfel getrokken, 
aangezien bepaalde personen onbekwaam zouden worden geacht dat recht uit te oefenen. Anderzijds, opent die 
bestreden wet ook de mogelijkheid voor bepaalde personen om niet de gevolgen te dragen van hun keuzes die 
vrij worden gemaakt. Door het ingevoerde effect van zelfcensuur en door de straffen waarin de bestreden wet 
voorziet, beperkt de wet de diversiteit inzake keuze aanzienlijk, in het bijzonder op religieus en spiritueel vlak. 
 
 A.17.7.  Het zevende middel van de verzoekende partijen gaat uit van een schending van artikel 22 van de 
Grondwet en van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Volgens hen maakt artikel 36 
ernstig inbreuk op diverse aspecten van het privéleven, aangezien de bestreden wet rechtstreeks en 
onrechtstreeks afbreuk doet aan het recht van eenieder om gebruik te maken van zijn inkomen en zijn vermogen, 
zich op een zekere wijze te verzorgen en om levenskeuzes te maken, met inbegrip van keuzes die niet bij 
iedereen in de smaak zullen vallen. 
 
 A.17.8.  In het achtste middel voeren de verzoekende partijen een schending aan van het eigendomsrecht 
zoals vastgelegd in artikel 16 van de Grondwet, artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens en artikel 17 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. 
De verzoekende partijen zijn van oordeel dat de bestreden wet bepaalde gedragingen criminaliseert en met name 
de gevallen van aantasting van het vermogen. Evenwel bestaan er in het strafrecht reeds verschillende 
bepalingen die ertoe strekken beslag te kunnen leggen op inkomsten uit onwettige activiteiten, zodat een 
dergelijke inmenging niet noodzakelijk is. De Belgische Staat kan zich, te dezen, niet beroepen op het algemeen 
belang, omdat de bestreden wet het particulier belang beoogt te beschermen van iedereen die zich benadeeld 
voelt. Ten aanzien van de benadeelde persoon gaat het bovendien niet om een belasting, noch om een boete. Ook 
betreft het een inbreuk op het eigendomsrecht van de begunstigde van de fondsen, aangezien hem fondsen 
worden ontzegd die hem toekomen en die hem, ondanks de instemming van de persoon die ze hem heeft 
toegekend, zouden kunnen worden ontnomen. Opnieuw kan niet worden aangenomen dat de Belgische Staat in 
het algemeen belang optreedt, noch dat het in casu een belasting of een boete betreft. 
 
 A.17.9.  Het negende en laatste middel dat door de verzoekende partijen wordt opgeworpen, betreft de 
schending van het subsidiariteitsbeginsel van het strafrecht, zoals dat voortvloeit uit artikel 12 van de Grondwet, 
gelezen in samenhang met de artikelen 7, 8, 9, 11 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, 
de artikelen 9 en 15 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en de artikelen 6 en 
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49 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, in zoverre de bestreden wet, door de erbij 
ingevoerde strafrechtelijke bestraffing en door de gevangenisstraf waarin ze voorziet, zonder voorafgaand 
onderzoek van een niet-strafrechtelijke alternatieve maatregel en zonder adequate motivering, van nature en per 
definitie afbreuk doet aan het subsidiariteitsbeginsel van het strafrecht en aan de vrijheid van de persoon. 
 
 Dienaangaande wordt door de verzoekende partijen opgemerkt dat de algemene rechtsbeginselen, zoals het 
subsidiariteitsbeginsel van het strafrecht, deel uitmaken van de normen van het positief recht, waaraan het Hof 
vermag te toetsen. Het subsidiariteitsbeginsel van het strafrecht maakt het voorwerp uit van een door het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens ontwikkelde rechtspraak waarbij het Hof vereist dat de 
strafbaarstelling van een gedrag beantwoordt aan een bijzonder maatschappelijk imperatief, dat ze onontbeerlijk 
maakt. In casu beantwoordt de bestreden wet niet aan het subsidiariteitsbeginsel, omdat zij volkomen normale 
gedragingen criminaliseert in een samenleving die zich vrij, open en egalitair acht, wat tevens het recht omvat 
om andere denkwijzen of samenlevingsprojecten voor te stellen en ze bekend te maken. Daarnaast versterkt de 
bestreden wet de kwetsbaarheid van die groepen die als gevaarlijk worden beschouwd, zonder dat nochtans een 
bewezen element van gevaar werd aangetoond. Zij verzwakt bovendien hun leden, die worden gezien als 
personen die zijn aangetast op psychisch vlak, beperkte rechtsbekwaamheid hebben, en wier vrije wil zou 
worden ontnomen door derden die over hun bekwaamheid zouden oordelen. 
 
 De bestreden artikelen 36 en 43 van de wet van 26 november 2011 zijn bedoeld om sekten te viseren. Een 
dergelijke doelstelling is in rechtstreekse tegenspraak met de gevolgen van de stigmatisering, teweeggebracht 
door elke strafrechtelijke maatregel, omdat die gevolgen vereisen dat dergelijke maatregelen slechts in 
ondergeschikte orde worden aangewend. Niets maakt het echter mogelijk te stellen dat andere niet-
strafrechtelijke maatregelen, die thans in België van kracht zijn of die zouden kunnen worden ingevoerd, de 
nagestreefde doelstelling op een dermate ontoereikende wijze zouden bereiken, dat een strafrechtelijke 
strafbaarstelling noodzakelijk zou blijken. 
 
 Op zijn minst moet, volgens de verzoekende partijen, worden vastgesteld dat het nieuwe artikel 442quater 
van het Strafwetboek, in zoverre het als straf voorziet in een geldboete en/of een gevangenisstraf, het 
subsidiariteitsbeginsel in het strafrecht schendt, omdat enkel kan worden voorzien in een straf die evenredig is 
met het ten laste gelegde feit. De ingevoerde gevangenisstraf overschrijdt in elk geval die evenredigheid, in het 
bijzonder gelet op de zeer onduidelijke inhoud van de bestreden wet. Het subsidiariteitsbeginsel van het 
strafrecht beoogt dus het feit zelf dat een gedraging strafbaar wordt gesteld. Bij de vaststelling van de straf neemt 
het subsidiariteitsbeginsel evenwel een andere vorm aan : het gaat erom de meest aangepaste en minst criminele 
straf te kiezen ten aanzien van het strafbaar gestelde gedrag. Door in de bestreden wet evenwel te voorzien in 
strenge gevangenisstraffen en zulks om gedragingen te bestraffen die uitermate vaag zijn en niettemin tot doel 
hebben de sekten te viseren, heeft de wetgever de beoordelingsmarge overschreden die hem ter zake toekomt. 
 
 A.18.  Door de tussenkomende partij in de zaken nrs. 5459, 5460 en 5461, de vzw « Scientology Kerk van 
België », worden twee middelen aangevoerd, te weten een schending van de vrijheid van eredienst en van 
godsdienst, zoals bepaald in artikel 19 van de Grondwet en artikel 9 van het Europees Verdrag voor de rechten 
van de mens en een schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en van artikel 14 van het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens, gelezen in samenhang met artikel 1 van het Twaalfde Aanvullend 
Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. De uiteenzetting van de tussenkomende partij 
aangaande het eerste middel is identiek met de uiteenzetting van het tweede middel van de verzoekschriften in de 
zaken nrs. 5460 en 5461. De uiteenzetting van de tussenkomende partij aangaande het tweede middel is identiek 
met de uiteenzetting van het vierde middel van de verzoekschriften in de zaken nrs. 5460 en 5461. 
 
 A.19.1.  De Ministerraad voert allereerst aan dat de verzoekende partijen in de zaken nrs. 5460 en 5461 
verkeerdelijk ervan uitgaan dat de bestreden wet enkel sekten viseert. De verwijzing naar de parlementaire 
voorbereiding is te dezen niet relevant omdat de parlementaire voorbereiding geen bindend 
beoordelingsinstrument is voor het Hof. De omstandigheid dat de ingediende wetsvoorstellen naderhand in de 
Kamer en de Senaat werden geamendeerd, waardoor onder meer het toepassingsgebied van de bestreden wet 
werd uitgebreid, heeft tot gevolg dat de in de toelichting van de oorspronkelijke wetsvoorstellen vermelde 
motieven van de wetgever niet meer als doorslaggevende bedoeling van de wetgever mogen worden 
weergegeven. De bestreden wet dient eveneens in haar geheel te worden gelezen, waarbij het, volgens de 
Ministerraad, heel duidelijk wordt dat het toepassingsgebied thans veel ruimer is en niet enkel beperkt tot de 
sekten. 
 
 De grondwettelijke rechter controleert de wettigheid van de bestreden wet, waarbij enkel rekening kan 
worden gehouden met de referentienormen. De oorspronkelijke bedoeling van de initiatiefnemers behoort niet 



15 
 

tot de te controleren referentienormen. De memorie van toelichting vormt enkel een indicatie, maar geen bewijs, 
van het doel van de wet, wanneer die doelstelling niet met zekerheid uit de tekst van de wet zelf kan worden 
afgeleid. Ook het feit dat de oorspronkelijke bedoeling niet meer overstemt met het doel van de wet, zoals het uit 
de tekst van de wet voortvloeit, kan, volgens de Ministerraad, niet tot gevolg hebben dat die bestreden wet om 
die reden als ongrondwettig zou moeten worden afgewezen. Immers, er bestaat thans geen verplichting tot 
materiële motivatie van de wet. 
 
 A.19.2.  Wat het eerste middel betreft, merkt de Ministerraad allereerst op dat de verwijzing naar artikel 6 
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, als grond van het wettigheidsbeginsel in strafzaken, niet 
correct is. Artikel 6 heeft enkel betrekking op het recht op een eerlijk proces en heeft derhalve geen weerslag op 
het wettigheidsbeginsel. 
 
 Vervolgens meent de Ministerraad dat het wettigheidsbeginsel in strafzaken aan de wetgever een zekere 
soepelheid laat zodat rekening kan worden gehouden met de specifieke omstandigheden. Er kan aan de rechter 
een ruime beoordelingsbevoegdheid worden toegekend, zonder hem evenwel een autonome bevoegdheid inzake 
strafbaarstelling te geven. Ingevolge het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State, is een 
amendement ingediend dat een duidelijker omschrijving geeft van de constitutieve elementen van het misdrijf; 
de verantwoording van dat amendement toont eveneens heel duidelijk aan wat onder die constitutieve elementen 
moet worden verstaan en dat de vaststelling van het misdrijf in verschillende etappes gebeurt. Aan de hand van 
verschillende citaten uit de parlementaire voorbereiding van de bestreden wet, toont de Ministerraad aan dat het 
misdrijf duidelijk geformuleerd is zodat eenieder kan inschatten wanneer hij een misdrijf begaat. 
 
 Vervolgens overloopt de Ministerraad de verschillende begrippen, te beginnen met het begrip 
« zwakheid ». Een beoordeling a posteriori van de « zwakheid » is een toepassing die inherent is aan de normale 
gang van zaken in het gerecht. Het is voor een magistraat onmogelijk een gedrag te analyseren vooraleer dit 
gedrag is gesteld. Meer nog, enkel de strafrechter kan beoordelen of een gedrag een inbreuk dan wel een 
constitutief element van een inbreuk vormt, waarvoor de gedrager dient te worden gestraft. 
 
 Voor het begrip « bedrieglijk misbruik » verwijst de Ministerraad naar de parlementaire voorbereiding en 
stelt vast dat het bedrieglijk misbruik het misbruik is van iemands fysieke of psychische zwakheid die het 
oordeelsvermogen van de betrokkene ernstig verstoort. Het misbruik moet de betrokkene aanzetten tot het stellen 
van een handeling of het zich onthouden van een handeling. Vooraleer het misbruik bedrieglijk kan zijn, dient er 
een bijzonder opzet voorhanden te zijn. Het bedrieglijk misbruik moet bewust zijn gepleegd, met kennis van de 
staat van zwakte van het slachtoffer door de dader. Die voorwaarden stellen de rechtsonderhorige in staat de 
gevolgen van zijn daden met redelijke graad van zekerheid te voorzien. 
 
 De Ministerraad merkt op dat de interpretatie van de begrippen « aantasting » van zijn « fysieke of 
geestelijke integriteit, dan wel diens vermogen » geen kwestie van ideologie is. De beoordeling door de rechter 
dient te gebeuren, rekening houdend met de specifieke elementen van de zaak die voor hem legt. Men kan 
derhalve niet de begrippen « ernstige aantasting van de fysieke en psychische integriteit dan wel iemands 
vermogen » beoordelen, zonder rekening te houden met de beoordeling van de zwakheid van de persoon en met 
het bedrieglijk misbruik in een specifieke situatie. 
 
 Aangaande de bewoordingen « indien de in § 1 bedoelde handeling of onthouding van handeling 
voortvloeit uit een toestand van fysieke of psychische onderwerping door aanwending van zware of herhaalde 
druk of van specifieke technieken om het oordeelsvermogen te verstoren » verwijst de Ministerraad opnieuw 
naar de parlementaire voorbereiding en is hij de mening toegedaan dat ook hier die bewoordingen voldoende 
duidelijk zijn uitgelegd. 
 
 Artikel 36, § 2, 4°, van de bestreden wet handelt over het geval waarin « het in § 1 bedoelde misbruik een 
daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging betreft ». De Ministerraad 
voert aan dat de bestreden wet het bedrieglijk misbruik van de dader wenst te bestraffen en dat, wanneer dat 
misbruik deel uitmaakt van de hoofd- of bijkomende activiteit van een vereniging, artikel 36, § 2, 4°, van 
toepassing is. Hier wordt derhalve niet het gedrag van het slachtoffer bedoeld, maar het gedrag van de dader. 
Voormelde interpretatie vindt eveneens steun in de parlementaire voorbereiding van de bestreden wet. Derhalve 
onderscheidt de bestreden wet heel duidelijk het enkele feit van deelneming aan een activiteit van een organisatie 
of het enkele feit van een geloofsverandering, van het feit dat een bepaalde handeling verbonden zou zijn aan het 
bedrieglijk misbruik van een toestand van zwakte van een slachtoffer. 
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 Voor zover het eerste middel tevens betrekking heeft op de in artikel 43 van de bestreden wet bedoelde 
« sektarische praktijken » meent de Ministerraad dat artikel 12, tweede lid, van de Grondwet hier niet aan de 
orde is. Artikel 12, tweede lid, van de Grondwet is immers alleen van toepassing wanneer het bestreden artikel 
een strafbaarstelling invoert, wanneer het een nieuwe vorm van vervolging invoert of wanneer het een nieuwe 
straf invoert; het bestreden artikel 43 voert enkel het recht voor bepaalde organisaties in om, met instemming van 
het slachtoffer of zijn vertegenwoordiger, in rechte op te treden, waarbij, overeenkomstig het derde lid van 
artikel 43, het voor het slachtoffer steeds mogelijk is op zijn instemming terug te komen. Daarnaast merkt de 
Ministerraad op dat het begrip « sektarische praktijken » niet wordt gebruikt om het gedrag van de dader of het 
slachtoffer te definiëren, maar enkel om te bepalen welke organisaties in rechte mogen treden. 
 
 Wat het door de verzoekende partijen ingevoerde onderscheid in behandeling tussen sekten en andere 
geloofsovertuigingen betreft, volstaat het, volgens de Ministerraad, op te merken dat, ongeacht het feit of de lijst 
van de parlementaire onderzoekscommissie een officieel karakter zou hebben, de islam niet op die lijst 
voorkomt, zodat opnieuw vragen kunnen worden gesteld bij het belang van de verzoekende partijen. 
 
 Derhalve dient, volgens de Ministerraad, het eerste middel te worden afgewezen. 
 
 A.19.3.  Wat het tweede middel van de verzoekende partijen betreft, wijst de Ministerraad erop dat dit 
middel opnieuw het gebrek aan belang van de verzoekende partijen aantoont. In tegenstelling tot wat de 
verzoekende partijen beweren, beperkt de bestreden wet niet het recht van het slachtoffer om een bepaalde 
geloofsovertuiging al dan niet uit te oefenen. Zij bestraft niet het slachtoffer van een bedrieglijk misbruik, met 
als gevolg dat die een bepaalde geloofsovertuiging niet meer zou mogen uitoefenen. Vanuit het oogpunt van het 
slachtoffer kan er derhalve geen sprake zijn van een schending van de vrijheid van eredienst. 
 
 Daarnaast meent de Ministerraad dat het middel niet gegrond is. De bestreden wet beschermt een 
« zwakke » tegen bedrieglijk misbruik, maar bevat geen enkele beperking voor wat betreft de vrijheid van 
eredienst. Bovendien volgt uit artikel 19 van de Grondwet dat de vrijheid van eredienst, de vrije openbare 
uitoefening ervan, alsmede de vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten, zijn gewaarborgd, behoudens 
bestraffing van de misdrijven die ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd. De 
bestreden wet bestraft precies die misdrijven. 
 
 In subsidiaire orde merkt de Minsterraad op dat aan de voorwaarden van artikel 9 van het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens, om afwijkingen op de vrijheid van eredienst toe te staan, is voldaan. 
 
 A.19.4.  Ten aanzien van het derde middel, merkt de Ministerraad op dat het volstaat te verwijzen naar 
hetgeen is vermeld ten aanzien van het tweede middel. De Ministerraad betwist dat door de bestreden bepalingen 
inbreuk wordt gepleegd op de vrijheid van meningsuiting, en meer bepaald op de vrijheid om op het gebied van 
geloofsovertuigingen zijn mening te verkondigen. 
 
 A.19.5.  Wat het vierde middel betreft, voert de Ministerraad aan dat er pas sprake kan zijn van een 
schending van het gelijkheidsbeginsel wanneer er te vergelijken categorieën van personen worden aangeduid. 
Volgens de verzoekende partijen zou er een verschil in behandeling zijn ingevoerd tussen leden van sekten en 
leden van erkende godsdiensten. Evenwel stelt de Ministerraad vast dat dit verschil in behandeling niet 
voortvloeit uit artikel 36 van de wet van 26 november 2011. Uit het bestreden artikel 36 kan enkel een 
strafbaarstelling worden afgeleid van bedrieglijk misbruik van iemands fysieke of psychische zwakheid. Dat 
bedrieglijk misbruik kan gebeuren zowel door een lid van een sekte als door een lid van een erkende godsdienst. 
 
 A.19.6.  Aangaande het vijfde middel, merkt de Ministerraad op dat de verzoekende partijen ervan uitgaan 
dat het deelnemen aan de activiteiten van een vereniging op zich een misbruik zou kunnen vormen; daaruit 
leiden zij bovendien een verbod af om deel te nemen aan die activiteiten. Allereerst dient te worden vastgesteld 
dat de bestreden bepalingen in geen geval het recht op vereniging aantasten. Wanneer een bedrieglijk misbruik 
een daad uitmaakt van deelneming aan een activiteit van een vereniging, dan kan dit strafbaar zijn wanneer aan 
de andere voorwaarden van artikel 442quater van het Strafwetboek is voldaan. Evenwel maakt het in dat geval 
niet uit of iemand deelneemt aan een activiteit of niet; het is voldoende dat er een bedrieglijk misbruik is om 
strafbaar te zijn. Met andere woorden, de bestreden bepalingen beperken in geen geval het recht op vereniging. 
Dezelfde redenering kan worden toegepast ten aanzien van artikel 43 van de bestreden wet. Voor het instellen 
van een vordering is de instemming van het slachtoffer vereist; wanneer het slachtoffer daar niet mee instemt, 
kan geen vordering worden ingesteld. Derhalve beperkt ook die bepaling niet het recht op vereniging. 
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 A.19.7.  De bestreden bepalingen beperken, volgens de Ministerraad, in geen geval de persoonlijke 
vrijheid. Uit artikel 36 van de wet van 26 november 2011, en meer bepaald uit de woorden « hem ertoe te 
brengen » volgt dat een persoon die zich in een toestand van fysieke of psychische zwakte bevindt die 
bedrieglijk werd misbruikt, geen vrije keuze ter zake heeft. Integendeel, ingevolge de fysieke of psychische 
zwakte wordt die persoon ertoe verplicht dingen te doen die hij normaliter niet zou doen. Het is het bedrieglijk 
misbruik zelf dat de vrije wil aantast en niet de bestreden bepalingen. 
 
 A.19.8.  Het zevende middel gaat uit van een schending van het recht op eerbiediging van het privéleven. 
Opnieuw merkt de Ministerraad op dat de verzoekende partijen uitgaan van de idee dat het de persoonlijke 
gedragingen zijn van het slachtoffer die worden geviseerd door de bestreden wet. Dit is evenwel niet correct; pas 
op het moment dat er sprake is van een bedrieglijk misbruik van de zwakheid van een slachtoffer waardoor het 
bepaalde handelingen gaat stellen of niet stellen, zijn de bestreden bepalingen van toepassing. 
 
 De bestreden bepalingen liggen volledig in de lijn van de principes van het respect voor het privéleven. 
Door het straffen van het bedrieglijk misbruik van de zwakheid van het slachtoffer, wil de wet vermijden dat 
derden zich mengen in het privéleven van de slachtoffers. 
 
 A.19.9.  Aangaande het achtste middel, afgeleid uit de schending van het eigendomsrecht, stelt de 
Ministerraad vast dat de verzoekende partijen zowel het eigendomsrecht van het slachtoffer viseren, als het 
eigendomsrecht van de dader. 
 
 Allereerst merkt de Ministerraad op dat de bestreden bepalingen niet het slachtoffer straffen van het 
bedrieglijk misbruik, zodat dat deel van het achtste middel niet dienend is. Integendeel, de bestreden wet 
beschermt het eigendomsrecht van het slachtoffer. 
 
 Wat het eigendomsrecht van de dader betreft, is het voldoende te benadrukken dat de bestreden wet enkel 
dan van toepassing is wanneer bedrieglijk misbruik is gemaakt van de zwakheid van het slachtoffer. Aan de 
daders worden de giften ontnomen omdat die hun in werkelijkheid niet toekomen. 
 
 A.19.10.  Het negende middel gaat uit van een schending van het subsidiariteitsbeginsel in het strafrecht, 
waarbij de Ministerraad verwijst naar hetgeen hij heeft uiteengezet in zijn repliek op het eerste middel. 
Bovendien wijst de Ministerraad erop dat de verzoekende partijen naar geen enkele geschreven regel verwijzen, 
zoals vereist is in artikel 7 van de bijzondere wet op het Grondwettelijk Hof. Maar zelfs indien het Hof zich 
bevoegd zou achten om rechtstreeks te toetsen aan het subsidiariteitsbeginsel in strafzaken, benadrukt de 
Ministerraad dat er tot op heden geen arresten van het Grondwettelijk Hof voorhanden zijn waarin het zich 
uitdrukkelijk over dat algemeen rechtsbeginsel zou uitspreken. De door de verzoekende partijen geciteerde 
arresten handelen over de wettigheid in strafzaken, en niet over het subsidiariteitsbeginsel in strafzaken. 
 
 Meer nog, ook in de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kan geen verwijzing 
naar het subsidiariteitsbeginsel worden teruggevonden. Integendeel, het Europees Hof is van oordeel dat de 
lidstaten in bepaalde gevallen verplicht zijn om hun toevlucht te zoeken tot het strafrecht. Wat betreft het 
subsidiariteitsbeginsel ten aanzien van de straffen, merkt de Ministerraad op dat dit beginsel voornamelijk geldt 
op het niveau van de rechter en niet van de wetgever; het staat aan de rechter ten gronde om, rekening houdend 
met de specifieke omstandigheden van een zaak, de juiste straf op te leggen. 
 
 A.20.  Ten gronde merken de verzoekende partijen op dat de Ministerraad erkent dat de wetgever ervoor 
heeft gekozen het begrip « zwakte » ruim te definiëren; het is evenwel die ruime interpretatie die voor 
onzekerheid zorgt. De opmerking dat een beoordeling a posteriori normaal is in een gerechtelijke procedure, 
omdat de rechter steeds a posteriori een vonnis of een arrest velt, is correct, maar een rechtsonderhorige dient 
wel a priori te weten of hij al dan niet een strafbaar feit pleegt. Dit is de toepassing van het wettigheidsbeginsel 
in strafzaken. 
 
 In tegenstelling tot hetgeen door de Ministerraad is opgeworpen, menen de verzoekende partijen in de 
zaken nrs. 5460 en 5461 dat het begrip « misbruik » niet voldoende is gepreciseerd. Bovendien is, in 
tegenstelling tot het begrip « zwakte », het begrip « misbruik » het onderwerp van het misdrijf, vermits het 
« misbruik » afhangt van de dader. 
 
 Eenzelfde opmerking aangaande het gebrek aan « precisering » kan eveneens worden gemaakt ten aanzien 
van de begrippen « ernstige aantasting van de fysieke of geestelijke integriteit, of het vermogen ». Volgens hen 
verwart de Ministerraad de oorzaken (zwakheid en bedrieglijk misbruik) met de gevolgen (ernstige aantasting 
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van de fysieke of geestelijke integriteit, of het vermogen) en voorziet de wetgever uiteindelijk niet in de 
verplichting om die ernstige aantasting te bewijzen. Bovendien meent de Ministerraad dat de ernst van de 
aantasting moet worden beoordeeld, rekening houdend de graad van zwakte van het slachtoffer. Dit is, volgens 
de verzoekende partijen, een volledige vervorming van de bewoordingen van de wet en illustreert heel duidelijk 
de interpretatiemoeilijkheden van het bestreden artikel 36. Indien de gedachtegang van de Ministerraad wordt 
samengevat, wordt een persoon « aangetast » omdat die zich een « zwakke toestand » bevindt, en hoe meer diens 
oordeelsvermogen vermindert, hoe ernstiger de aantasting is. Het misbruik zou er aldus in bestaan de 
kwetsbaarheid van het slachtoffer te kennen en het feit dat zijn oordeelsvermogen ernstig zou zijn aangetast, 
zelfs tijdelijk. 
 
 Ook stelt de Ministerraad dat het niet noodzakelijk de dader is die moet profiteren van zijn misdaad; het is 
voldoende dat er een derde is die daaruit voordeel zou kunnen halen. Evenwel blijkt dit, volgens de verzoekende 
partijen, in geen geval uit het bestreden artikel. Daar wordt enkel de voorwaarde gesteld dat het een « ernstige 
aantasting » betreft. Dit komt volgens de verzoekende partijen erop neer dat niet alleen de zwakheid subjectief 
dient te worden beoordeeld, maar tevens het misbruik, het bedrieglijk karakter van het misbruik, en de schade 
die uit het bedrieglijk misbruik voortvloeit. Met andere woorden, niet alleen valt de beoordeling van de zwakke 
toestand onder een subjectieve beoordeling, bovendien is het misbruik niet gedefinieerd, valt het bedrieglijk 
karakter samen met de kennis van de zwakke toestand en valt de schade weer onder een nieuwe subjectieve 
beoordeling die, volgens de Ministerraad, overigens niet onderscheiden zou zijn van de zwakke toestand en van 
het misbruik. 
 
 Ten slotte herhalen de verzoekende partijen dat de strafbaarstelling niet kan worden geacht proportioneel te 
zijn met de beschermde vrijheden. De Ministerraad verliest, volgens de verzoekende partijen, volledig uit het 
oog dat het feit dat men het voorwerp uitmaakt van vervolgingen, ook al zijn die niet gegrond, op zich een 
nadeel is dat kan bestaan in een aanzienlijk verlies van, onder meer, tijd, geld en reputatie. De moeilijkheid om 
onder meer het misbruik van zwakheid, misbruik en aantasting, alsook het gebruik van deskundigen vast te 
stellen, neemt heel wat tijd in beslag en brengt heel wat kosten met zich mee voor alle partijen in het geding. 
 
 A.21.  De Ministerraad meent dat de memorie van de verzoekende partijen aantoont dat zij het nagestreefde 
doel van de bestreden wet niet correct hebben ingeschat. Immers, de verzoekende partijen lijken aan te nemen 
dat de wet een ruimere draagwijdte heeft dan de strijd tegen de sekten, die evenwel op zich bekritiseerbaar is, 
terwijl het werkelijke doel van de wet zou bestaan in de strijd tegen sekten. In het licht van dat vermeende doel, 
zou de wet dus een te ruime draagwijdte hebben en bijgevolg niet evenredig zijn met het nagestreefde doel. 
 
 Vervolgens herhaalt de Ministerraad dat uit de tekst van de bestreden wet alsook uit de parlementaire 
voorbereiding ervan blijkt dat de vaststelling van een misdrijf onder artikel 36 afhangt van een aantal elementen. 
Wat de wet precies wenst te voorkomen, is dat een slachtoffer dat zich in een zwakke toestand bevindt, instemt 
met een handeling of een onthouding die de fysieke of geestelijke integriteit of het vermogen van het slachtoffer 
ernstig aantast. Daarbij dienen alle bestanddelen van het misdrijf op algemene wijze te worden geanalyseerd, 
rekening houdend met de persoonlijke situatie van het slachtoffer. Het betreft hier geen kwestie van 
evenredigheid van het begrip ernst met de graad van kwetsbaarheid van de persoon, maar veeleer een kwestie 
van flexibiliteit bij de toepassing van de strafwet, volgens de specifieke context van elk geval. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de omvang van de beroepen 

 

 B.1.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5459 vorderen de vernietiging van de wet 

van 26 november 2011 tot wijziging en aanvulling van het Strafwetboek teneinde het 

misbruik van de zwakke toestand van personen strafbaar te stellen, en de strafrechtelijke 

bescherming van kwetsbare personen tegen mishandeling uit te breiden. 
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 B.1.2.  De Ministerraad voert aan dat het ingestelde beroep dient te worden beperkt tot 

artikel 36 van de wet van 26 november 2011, omdat de door de verzoekende partijen 

uiteengezette middelen enkel tegen voormeld artikel zouden zijn gericht. Daarnaast werpt de 

Ministerraad op dat de memories van de tussenkomende partijen in de zaak nr. 5459 enkel 

ontvankelijk zijn voor zover ze zijn gericht tegen het bestreden artikel 36 van de wet van 

26 november 2011. In zoverre een nieuw middel zou zijn gericht tegen artikel 43 van de wet 

van 26 november 2011, zou dat middel als onontvankelijk dienen te worden afgewezen. 

 

 B.1.3.  De middelen van de verzoekende partijen zijn gericht tegen artikel 36 van de wet 

van 26 november 2011; derhalve beperkt het Hof het onderzoek van het beroep in de zaak 

nr. 5459 tot dat artikel. 

 

 Een tussenkomende partij vermag het oorspronkelijke beroep niet te wijzigen of uit te 

breiden, zodat het beroep in de zaak nr. 5459 niet ontvankelijk is in zoverre het betrekking 

heeft op artikel 43 van de wet van 26 november 2011. 

 

 B.2.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5460 en 5461 vorderen de vernietiging van 

de artikelen 36 en 43 van de voormelde wet van 26 november 2011. 

 

 B.3.1.  Artikel 36 bepaalt : 

 

 « In hoofdstuk IVter [van boek II, titel VIII, van het Strafwetboek], ingevoegd bij 
artikel 35, wordt een artikel 442quater ingevoegd, luidende : 
 
 ‘ Art. 442quater. § 1.  Eenieder die, terwijl hij kennis had van iemands fysieke of 
psychische zwakheid die het oordeelsvermogen van de betrokkene ernstig verstoort, 
bedrieglijk misbruik heeft gemaakt van die zwakheid teneinde hem ertoe te brengen een 
handeling te verrichten dan wel zich van een handeling te onthouden waarbij zulks diens 
fysieke of geestelijke integriteit dan wel diens vermogen ernstig aantast, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van honderd euro tot duizend 
euro of met een van deze straffen alleen. 
 
 § 2.  De straffen zijn gevangenisstraf van een maand tot vier jaar en geldboete van 
tweehonderd euro tot tweeduizend euro of een van deze straffen alleen in de volgende 
gevallen : 
 

http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln131739&bron=doc
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 1°  indien de in § 1 bedoelde handeling of onthouding van een handeling voortvloeit uit 
een toestand van fysieke of psychische onderwerping door aanwending van zware of 
herhaalde druk of van specifieke technieken om het oordeelsvermogen te verstoren; 
 
 2°  indien het in § 1 bedoelde misbruik ten aanzien van een minderjarige is gepleegd; 
 
 3°  indien de in § 1 bedoelde handeling of onthouding van een handeling hetzij een 
ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij een blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van 
persoonlijke arbeid, hetzij het volledig verlies van het gebruik van een orgaan, hetzij een 
zware verminking tengevolge heeft; 
 
 4°  indien het in § 1 bedoelde misbruik een daad van deelneming aan de hoofd- of 
bijkomende bedrijvigheid van een vereniging betreft. 
 
 § 3.  De straf is opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar indien de handeling van de 
persoon of zijn onthouding van een handeling zijn dood heeft veroorzaakt. 
 
 § 4.  Met toepassing van de §§ 1 en 2 kan de rechtbank de veroordeelde gedurende een 
termijn van vijf jaar tot tien jaar geheel of ten dele ontzetten van de uitoefening van de in 
artikel 31, eerste lid, opgesomde rechten. 
 
 § 5.  De rechtbank kan bevelen dat het vonnis of een samenvatting ervan op kosten van 
de veroordeelde in een of meer dagbladen dan wel op ongeacht welke andere wijze wordt 
bekendgemaakt. ’ ». 
 

 B.3.2.  Artikel 43 bepaalt : 

 

 « Elke instelling van openbaar nut en elke vereniging die op de datum van de feiten sinds 
minstens vijf jaar rechtspersoonlijkheid bezit en volgens haar statuten tot doel heeft ofwel de 
slachtoffers van sektarische praktijken te beschermen, ofwel geweld of mishandeling te 
voorkomen jegens elke persoon die kwetsbaar is ten gevolge van zijn leeftijd, zwangerschap, 
een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid, kan, met 
instemming van het slachtoffer of zijn vertegenwoordiger, in rechte optreden in de gedingen 
waartoe de toepassing van de artikelen 142, 330bis, 347bis, 376, 377, 378, 380, 391bis, 
405bis, 405ter, 410, 417ter, 417quater, 417quinquies, 422bis, 423 tot 430, 433, 433quater, 
433septies, 433decies, 442bis, 442quater, 462, 463, 471, 493 en 496 van het Strafwetboek en 
artikel 77quater van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen aanleiding zou 
geven. 
 
 Dit recht om in rechte op te treden kan evenwel slechts uitgeoefend worden voor zover 
deze instellingen en verenigingen erkend zijn door de Koning, die de nadere regels vaststelt 
voor deze erkenning. 
 
 Op ieder ogenblik kan het slachtoffer zelf of via zijn vertegenwoordiger afzien van de in 
het eerste lid bedoelde instemming, hetgeen tot gevolg heeft dat de instelling van openbaar 
nut of de betrokken vereniging niet langer de mogelijkheid heeft om in rechte op te treden in 
de in hetzelfde lid bedoelde gedingen ». 
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 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van het beroep in de zaken nrs. 5460 en 5461 en de 

tussenkomsten in de zaken nrs. 5459, 5460 en 5461 

 

 B.4.1.  De Ministerraad voert aan dat het belang van de verzoekende partijen in de zaken 

nrs. 5460 en 5461 om in rechte te treden, samenvalt met de actio popularis. De verzoekende 

partijen zouden nalaten aan te tonen hoe zij door de bestreden bepalingen rechtstreeks en 

ongunstig kunnen worden geraakt. 

 

 B.4.2.1.  De Ministerraad meent dat de tussenkomsten van P. Jacques en W. Fautré in de 

zaak nr. 5459 onontvankelijk zijn, omdat zij hun belang niet daadwerkelijk aantonen. Door 

hun belang louter te gronden op de omstandigheid dat de bestreden wetsbepalingen 

grondrechten zouden schenden die niet nader worden gepreciseerd, zouden zij hun belang niet 

voldoende aantonen. Ook als vertegenwoordiger van de feitelijke vereniging « Universal 

Peace Federation Belgium », zou W. Fautré niet beschikken over het rechtens vereiste belang. 

 

 B.4.2.2.  De Ministerraad is eveneens van oordeel dat de tussenkomst van de 

vzw « Scientology Kerk van België » in de zaken nrs. 5460 en 5461 onontvankelijk is, om 

vier redenen. Allereerst omdat de vzw niet aantoont dat zij voldaan heeft aan de vereiste 

voorwaarden van neerlegging van haar statuten bij de rechtbank van koophandel en van 

publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad (wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen 

zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de 

stichtingen). Vervolgens omdat de vzw niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 7, derde 

lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op grond waarvan 

de tussenkomende partij het bewijs dient te leveren van de beslissing van de raad van bestuur 

om in rechte op treden. Ten derde omdat de vzw niet aantoont dat zij over het rechtens 

vereiste belang beschikt om in rechte op te treden. De opmerking dat de bestreden wet, 

overeenkomstig de parlementaire voorbereiding, enkel van toepassing zou zijn op de sekten, 

en dat de vzw als sekte is opgenomen in de lijst die door de parlementaire 

onderzoekscommissie is gepubliceerd, zou niet voldoende zijn om het rechtens vereiste 

belang aan te tonen. In laatste instantie omdat de vzw heeft nagelaten een inventaris van de tot 

staving aangevoerde stukken bij haar memorie van tussenkomst te voegen. 
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 B.5.1.  De eerste verzoekende partij in de zaak nr. 5460 is een man, die zichzelf definieert 

als een islamitische Belg. Hij meent te beschikken over een persoonlijk belang om in rechte te 

treden omdat hij als fondsenwerver voor een humanitaire niet-gouvernementele organisatie 

schenkers ertoe aanzet giften te doen, waarbij hij gebruik maakt van specifieke technieken die 

ertoe strekken het vermogen te raken van bepaalde personen. Sommigen kunnen hierbij van 

mening zijn dat hij met bedrieglijk misbruik het vermogen van die personen ernstig aantast. 

 

 De tweede verzoekende partij in de zaak nr. 5460 is de echtgenote van de eerste 

verzoekende partij. Zij meent te beschikken over een persoonlijk belang omdat zij als 

vrijwilligster eveneens werkzaam is als fondsenwerver in dezelfde humanitaire niet-

gouvernementele organisatie als haar echtgenoot en bovendien verantwoordelijk is voor een 

groep van islamitische scouts, waarbij zij de islamitische geloofsovertuiging alsook bepaalde 

islamitische voorschriften overdraagt aan die jongeren. 

 

 B.5.2.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5461 is een tot de islam bekeerde Belg. Ter 

verantwoording van zijn belang, voert hij aan dat hij in het kader van zijn activiteiten buiten 

de beroepssfeer, door consulaire autoriteiten is belast met het ontvangen van kandidaten voor 

de bekering tot de islam. Zijn taak bestaat erin de persoon die zich wenst te bekeren, te horen 

en te controleren of zijn wens om te huwen en zich daartoe te bekeren oprecht is. Na het horen 

van de kandidaat zal hij beslissen die bekering al dan niet te aanvaarden op basis van de door 

hem vastgestelde oprechtheid. 

 

 B.5.3.  Artikel 142 van de Grondwet en artikel 2, 2°, van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof vereisen dat elke natuurlijke persoon die een beroep tot 

vernietiging instelt, doet blijken van een belang. Van het vereiste belang doen slechts blijken 

de personen wier situatie door de bestreden norm rechtstreeks en ongunstig zou kunnen 

worden geraakt. Bijgevolg is de actio popularis niet toelaatbaar. 

 

 Bepalingen die in een vrijheidsberovende straf voorzien, raken een dermate essentieel 

aspect van de vrijheid van de burger, dat zij niet slechts die personen aanbelangen die het 

voorwerp uitmaken of hebben uitgemaakt van een strafrechtelijke procedure. Het is dan ook 

niet nodig de door de verzoekende partijen aangevoerde elementen betreffende hun bijzondere 

persoonlijke toestand te onderzoeken. 
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 B.5.4.  De beroepen in de zaken nrs. 5460 en 5461 zijn ontvankelijk. 

 

 B.6.1.  Om dezelfde redenen zijn de tussenkomsten van P. Jacques en W. Fautré in de 

zaak nr. 5459 ontvankelijk. 

 

 B.6.2.1.  Wat betreft de tussenkomst van de vzw « Scientology Kerk van België » in de 

zaken nrs. 5460 en 5461, dient te worden opgemerkt dat, teneinde onder meer het Hof in staat 

te stellen na te gaan of de beslissing om het beroep in te stellen door het bevoegde orgaan van 

de rechtspersoon is genomen, de bijzondere wetgever elke rechtspersoon die een beroep 

instelt of in een geding tussenkomt verplicht, op het eerste verzoek, het bewijs voor te leggen 

van de beslissing om het beroep in te stellen of voort te zetten of om tussen te komen en, 

wanneer zijn statuten moeten worden bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch 

Staatsblad, een kopie van die bekendmaking bij te voegen. 

 
 B.6.2.2.  Allereerst kan worden vastgesteld dat de tussenkomende partij in de zaken 

nrs. 5460 en 5461 rechtspersoonlijkheid heeft verworven door de publicatie van haar statuten 

en de identiteit van de leden van haar raad van bestuur in de bijlagen bij het Belgisch 

Staatsblad van 7 juni 1984, overeenkomstig artikel 3 van de wet van 27 juni 1921, vóór de 

wijziging ervan door de wet van 2 mei 2002. Aan het bestaan van die rechtspersoonlijkheid 

wordt geen afbreuk gedaan door de niet-naleving van artikel 26novies, § 1, tweede lid, 5°, van 

dezelfde wet, op grond waarvan de jaarrekeningen moeten worden neergelegd op de griffie 

van de rechtbank van koophandel. 

 

 B.6.2.3.  Het onderzoek van de door de tussenkomende partij voorgelegde stukken laat 

evenmin toe de exceptie die is afgeleid uit het gebrek aan procesbevoegdheid in te willigen : 

het verslag van de raad van bestuur van 29 oktober 2012 vormt een voldoende bewijs van de 

beslissing van het regelmatig samengestelde orgaan van de vereniging om tussen te komen 

voor het Hof. 

 

 B.6.2.4.  De vzw « Scientology Kerk van België » maakt het in haar verzoekschrift tot 

tussenkomst aannemelijk dat de bestreden bepalingen van strafrechtelijke aard op haar zouden 

kunnen worden toegepast. Zij doet derhalve blijken van het vereiste belang. 

 

 B.6.3.  De verzoeken tot tussenkomst zijn ontvankelijk. 
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 Ten aanzien van de oorsprong van de bestreden wet en de doelstellingen ervan 

 

 B.7.1.  De bestreden wet van 26 november 2011 is het resultaat van vier wetsvoorstellen 

(Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-0080, DOC 53-1198, DOC 53-1206 en 

DOC 53-1217), ingediend bij de Kamer van volksvertegenwoordigers, die ertoe strekken niet 

alleen wantoestanden waaraan sekten zich schuldig maakten strafbaar te stellen, maar tevens 

het misbruik van de zwakheid van alle personen wier kwetsbaarheid vanwege hun leeftijd, 

een ziekte, een zwangerschap of een lichamelijk of geestelijk gebrek duidelijk is of gekend is 

door de dader van de feiten (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-0080/007, p. 5). Door de 

Commissie voor de Justitie werd beslist om het wetsvoorstel DOC 53-0080/001 als basis voor 

de bespreking te gebruiken. 

 

 B.7.2.  De wet van 26 november 2011 komt voort uit het parlementair onderzoek naar 

sekten in de jaren ’90 (Parl. St., Kamer, 1995-1996, nr. 313/1). De parlementaire 

onderzoekscommissie had aanbevolen om misbruik van kwetsbare personen te bestraffen 

omdat de toen geldende strafbepalingen niet volstonden om de verdachte praktijken van 

sekten aan te pakken (ibid., 1995-1996, nr. 313/8, p. 224). De wet van 26 november 2011 

heeft evenwel tot doel om op te treden niet enkel tegen de wantoestanden van sekten, maar 

ook tegen het anderszins misbruik maken van zwakken, zoals ouderen, gehandicapten en 

minderjarigen. 

 

 De wet voert allereerst een nieuw autonoom artikel in, dat in het algemeen het misbruik 

maken van zwakken strafbaar stelt (artikel 442quater van het Strafwetboek, ingevoegd bij 

artikel 36 van de bestreden wet) en, vervolgens, verzwaart de wet ook de straffen bij reeds 

bestaande misdrijven, indien de dader het basismisdrijf pleegt tegen personen die kwetsbaar 

zijn vanwege hun leeftijd, ziekte, zwangerschap of lichamelijk of geestelijk gebrek. In laatste 

instantie wordt ook het vorderingsrecht van verenigingen uitgebreid (artikel 43). 
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 B.7.3.  De auteur van het basiswetsvoorstel merkte op dat het voormelde wetsvoorstel de 

tekst overnam van de in aansluiting op de werkgroep « sekten » ingediende wetsvoorstellen 

DOC 51-2935/001 en DOC 52-0493/001. Er waren, volgens de indiener, nog steeds sekten 

actief. 

 

 « Er is zelfs een bepaalde radicalisering van de sektarische bewegingen, waardoor hun 
volgelingen vaak worden aangezet tot collectieve zelfdoding. Als de sekten duizenden 
mensen, kinderen én volwassenen, blijven overhalen om lid te worden, als ze mensen 
uitbuiten door slavernij of prostitutie en als ze hen financieel bedriegen of fysiek 
mishandelen, vormen die bewegingen ook een bedreiging voor de hele bevolking. 
 
 Om dergelijke uitwassen te voorkomen is waakzaamheid geboden en moet de rechterlijke 
macht de aangepaste middelen krijgen om dergelijke praktijken te bestrijden. Het is immers 
onontbeerlijk dat de parketten en de politiediensten over aangepaste wetten beschikken om de 
verdachte en laakbare praktijken van bepaalde sekten doeltreffend te kunnen bestrijden. 
 
 Vastgesteld wordt dat de in ons Strafwetboek vervatte strafbaarstellingen ontoereikend 
zijn en dat ze moeten worden aangescherpt. De vigerende wetgeving biedt immers niet de 
mogelijkheid de inbreuken op de psychische integriteit van de menselijke persoon te 
bestraffen. 
 
 […] 
 
 Het is belangrijk onze wetgeving te versterken, teneinde de rechters de mogelijkheid te 
bieden de misdadige praktijken van de sektarische bewegingen te veroordelen. Toch is 
evenzeer van belang ervoor te zorgen dat de grondbeginselen van de vrije meningsuiting, de 
vrijheid van geloof en de vrijheid van vereniging, die de grondslagen van onze rechtsstaat 
vormen, niet in het gedrang komen. Bijgevolg stelt dit wetsvoorstel de mentale destabilisatie 
van personen en het misbruik van personen in een verzwakte positie strafbaar » (Parl. St., 
Kamer, B.Z. 2010, DOC 53-0080/001, pp. 3-4). 
 

 B.7.4.  Het verslag namens de Commissie voor de Justitie (Parl. St., Kamer, 2010-2011, 

DOC 53-0080/007) maakt duidelijk dat het wetsvoorstel werd aangepast ingevolge 

verschillende amendementen, die werden ingediend om tegemoet te komen aan het advies van 

de afdeling wetgeving van de Raad van State, naar aanleiding van het wetsvoorstel 

DOC 52-0493/001. 

 

 « Dit wetsvoorstel is niet uitsluitend bedoeld om wantoestanden waaraan sekten zich 
schuldig maken te vervolgen maar beoogt eveneens het misbruik van de zwakheid van 
ouderen op gepaste wijze te bestraffen » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-0080/007, 
p. 4). 
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 B.7.5.  Het wetsontwerp, zoals overgezonden aan de Senaat (Parl. St., Senaat, 2010-2011, 

nr. 5-1095/3), streeft twee belangrijke doelstellingen na : 

 

 « [Enerzijds] wordt in het Strafwetboek het ‘ misbruik van personen in een verzwakte 
positie ’ opgenomen als een nieuw misdrijf, zodat de illegale praktijken van schadelijke 
sektarische organisaties beter kunnen worden bestreden en anderzijds wordt er zo een 
strafrechtelijk antwoord geboden voor de problematiek van de mishandeling van kwetsbare 
personen in het algemeen en van ouderen in het bijzonder » (ibid., p. 2). 
 

 De hoofdlijnen van het wetsontwerp zijn de volgende : 

 

 « De mentale destabilisatie van personen en het misbruik van personen in een verzwakte 
positie wordt strafbaar gesteld en de strafrechtelijke bescherming van bijzonder kwetsbare 
personen tegen mishandeling en misbehandeling wordt uitgebreid » (ibid., p. 3). 
 

 B.8.1.  Het bestreden artikel 36 is ingevoerd omdat « de parlementsleden belang hechten 

aan de bescherming van de kwetsbare personen; in dat verband verwijst [de indiener van het 

wetsvoorstel] naar de meningen van de spelers in het veld, die graag hadden gezien dat men in 

een wettelijk instrument voorziet om te kunnen optreden tegen de zich almaar vaker 

voordoende verontrustende feiten » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-0080/007, p. 21). 

 

 De ingediende tekst is ingegeven door « de Franse zogenaamde ‘ About-Picard ’-wet, 

waarvan de efficiëntie reeds bewezen is » (ibid.). 

 

 B.8.2.  Artikel 36 is het resultaat van diverse amendementen, waarbij het de bedoeling 

was gevolg te geven aan de opmerkingen die de Raad van State over het oorspronkelijke 

wetsvoorstel heeft gemaakt. 

 

 « De definitie van het ‘ misbruik van zwakte ’ wordt aangescherpt. De structuur en de 
formulering van het artikel worden verbeterd. 
 
 In artikel 442quater, § 1, wordt het nieuwe strafbare feit ‘ misbruik van zwakte ’ 
gedefinieerd » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-0080/007, p. 22). 
 

 « Het is hoegenaamd niet de bedoeling van de indieners te raken aan de in de Grondwet 
verankerde vrijheden van eredienst en van vereniging. Wel zijn zij de mening toegedaan dat 
streng moet worden opgetreden tegen misbruik van mensen in een verzwakte positie, zeker 
wanneer de manipulatie van die mensen nog werd versterkt door de druk van een groep 
mensen die zich bundelen door een ideaal of een gemeenschappelijke visie op spiritualiteit. 
Hoewel het de indieners van het wetsvoorstel niet toekomt te oordelen of dat ideaal dan wel 
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die gemeenschappelijke visie al dan niet rationeel zijn, lijkt het integendeel belangrijk paal en 
perk te stellen aan de kwalijke gevolgen die het nastreven of beleven van dat ideaal of van die 
gemeenschappelijke visie kan hebben voor personen en goederen » (ibid., pp. 24-25). 
 

 B.8.3.  De parlementaire voorbereiding wijst erop dat de mogelijkheid tot het instellen 

van rechtsvorderingen door verenigingen reeds in beperkte mate bestaat in de wet van 

24 november 1997 strekkende om het geweld tussen partners tegen te gaan (artikel 7). 

Evenwel is, luidens die parlementaire voorbereiding, artikel 43 

 

 « nodig daar personen die zich meer bepaald vanwege hun leeftijd in een kwetsbare 
positie bevinden, vaak uit vrees voor represailles geen aanklacht indienen wegens 
mishandelingen of geweldplegingen jegens hun persoon of bezit, omdat ze bevreesd zijn 
definitief achtergelaten of beroofd te worden. 
 
 Daar het niet de bedoeling is een wildgroei te creëren aan vzw’s met vorderingsrechten 
terzake, worden specifieke bijkomende voorwaarden gesteld […]. 
 
 De voorgestelde bepaling wenst deze verenigingen ook, met toestemming van de 
betrokkene, een recht [te] geven om in rechte te treden bij belaging, dat een klachtsmisdrijf is 
en dat bijgevolg tot nog toe enkel op persoonlijk verzoek van het slachtoffer kon worden 
vervolgd door het parket » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-0080/002, p. 12). 
 

 

 Ten gronde 

 

 Wat het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie betreft 

 

 B.9.  Het eerste middel in de zaak nr. 5459 en het vierde middel in de zaken nrs. 5460 en 

5461 zijn afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. In de zaken 

nrs. 5460 en 5461 wordt het vierde middel eveneens afgeleid uit de schending van artikel 14 

van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in samenhang gelezen met de 

artikelen 9 en 10 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 1 van 

het Twaalfde Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 Gelovigen die behoren tot een sekte zouden anders worden behandeld dan gelovigen die 

behoren tot een erkende godsdienst, zonder dat daarvoor een redelijke verantwoording zou 

bestaan. Volgens de verzoekende en de tussenkomende partijen gaat het bestreden artikel 36, 

vanwege zijn vaagheid, ervan uit dat personen die lid zijn van een sekte zich in een toestand 

van onderwerping bevinden; de leden van een sekte worden geacht in een staat van zwakheid 
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te zijn, niet meer in staat tot een reactie en bovendien aangetast in hun integriteit. Daardoor 

trekt artikel 36 de beslissingen die de leden van de sekten uit vrije wil hebben genomen in 

twijfel en pleegt het aldus inbreuk op een aantal fundamentele rechten en vrijheden. 

 

 De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5460 en 5461 en de tussenkomende partij in de 

zaken nrs. 5459, 5460 en 5461 doen het bestaan gelden van een indirecte discriminatie. 

Artikel 36 van de wet van 26 november 2011 zou in werkelijkheid enkel worden toegepast op 

religieuze minderheden. 

 

 B.10.1.  Artikel 9 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 
 « 1.  Eenieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht 
omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid 
hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn 
godsdienst of overtuiging te belijden door de eredienst, door het onderwijzen ervan, door de 
praktische toepassing ervan en het onderhouden van de geboden en voorschriften. 
 
 2.  De vrijheid van godsdienst of overtuiging te belijden kan aan geen andere beperkingen 
zijn onderworpen dan die welke bij de wet zijn voorzien, en die in een democratische 
samenleving nodig zijn voor de openbare orde, gezondheid of zedelijkheid of de bescherming 
van de rechten en vrijheden van anderen ». 
 

 B.10.2.  Artikel 10 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « 1.  Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een 
mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of door te 
geven, zonder inmenging van overheidswege en ongeacht grenzen. Dit artikel belet niet dat 
Staten radio-omroep-, bioscoop- of televisieondernemingen kunnen onderwerpen aan een 
systeem van vergunningen. 
 
 2.  Daar de uitoefening van deze vrijheden plichten en verantwoordelijkheden met zich 
brengt, kan zij worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of 
sancties, welke bij de wet worden voorzien en die in een democratische samenleving nodig 
zijn in het belang van 's lands veiligheid, de bescherming van de openbare orde en het 
voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, de 
bescherming van de goede naam of de rechten van anderen om de verspreiding van 
vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om het gezag en de onpartijdigheid van de 
rechterlijke macht te waarborgen ». 
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 B.10.3.  Artikel 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « Het genot van de rechten en vrijheden, welke in dit Verdrag zijn vermeld, is verzekerd 
zonder enig onderscheid op welke grond ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, 
politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een 
nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status ». 
 

 B.10.4.  Artikel 1 van het niet door België geratificeerde Twaalfde Aanvullend Protocol 

bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « 1.  Het genot van elk in de wet neergelegd recht moet worden verzekerd zonder enige 
discriminatie op welke grond dan ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of 
andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale 
minderheid, vermogen, geboorte of andere status. 
 
 2.  Niemand mag worden gediscrimineerd door enig openbaar gezag op, met name, een 
van de in het eerste lid vermelde gronden ». 
 

 B.11.1.  Artikel 442quater, § 1, van het Strafwetboek maakt geen onderscheid tussen 

leden van een sekte, dan wel leden van een erkende godsdienst. Die bepaling vormt een nieuw 

hoofdstuk, te weten hoofdstuk IVter (« Misbruik van de zwakke toestand van personen »). 

 

 Hoewel uit de parlementaire voorbereiding van het oorspronkelijk wetsvoorstel 

DOC 53-0080/001 zou kunnen worden afgeleid dat dat artikel werd ingevoerd met het oog op 

het bestraffen van sektarische verenigingen (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-0080/007, 

p. 22), werd het toepassingsgebied ervan evenwel, ingevolge diverse amendementen, 

uitgebreid zodat het thans van toepassing is op alle misbruiken van de zwakheid van 

personen. 

 

 In tegenstelling tot wat de verzoekende en tussenkomende partijen aanvoeren, heeft de 

bestreden bepaling dus noch tot doel noch tot gevolg dat een verschil in behandeling wordt 

ingevoerd tussen leden van zogenaamde sekten en leden van erkende godsdiensten en leidt zij 

er evenmin toe dat een persoon wordt beschouwd als zijnde in een toestand van zwakte die 

zijn oordeelsvermogen ernstig verstoort door het enkele feit dat hij tot een religieuze 

minderheid behoort. 
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 B.11.2.  De verzwarende omstandigheden vervat in paragraaf 2, 1° en 4°, van hetzelfde 

artikel daarentegen beogen niet uitsluitend maar meer in het bijzonder sektarische praktijken 

of bewegingen. 

 

 Wat betreft de verzwarende omstandigheid bedoeld in artikel 442quater, § 2, 1°, van het 

Strafwetboek werd immers in de parlementaire voorbereiding onderstreept : 

 

 « De in artikel 442quater, [§ 2,] 1° en 4° bedoelde verzwarende omstandigheden […] 
komen in het bijzonder voor bij misbruiken die worden begaan bij sektarische bewegingen, 
waar slachtoffers in een toestand van fysieke en psychische onderwerping worden gebracht 
zodat hun oordeelsvermogen verzwakt, met name via methodes zoals zuiveringskuren, diëten, 
vastenkuren, afzonderingen, lichamelijke en psychische pesterijen enzovoort » (Parl. St., 
Kamer, 2010-2011, DOC 53-0080/007, p. 24). 
 

 Wat betreft de verzwarende omstandigheid bedoeld in artikel 442quater, § 2, 4°, van het 

Strafwetboek werd gepreciseerd : 

 

 « De in § 2, 4°, bedoelde verzwarende omstandigheid heeft hoofdzakelijk betrekking op 
misbruik bij sektarische bewegingen. Teneinde echter niet te veel te worden beknot door 
kwalificaties die worden gehanteerd in het vennootschapsrecht of het verenigingsrecht, 
hebben de indieners van het wetsvoorstel ervoor gekozen de generische term ‘ vereniging ’ te 
gebruiken, zoals die ook wordt gebruikt in de artikelen 322 tot 326 van het Strafwetboek, die 
samen hoofdstuk 1 (‘ Vereniging met het oogmerk om een aanslag te plegen op personen of 
op eigendommen en criminele organisatie ’) van titel VI vormen » (ibid.). 
 

 B.11.3.  Wanneer hij beslist om verzwarende omstandigheden vast te stellen voor het 

misdrijf van misbruik van zwakheid, staat het aan de wetgever daarbij de praktijken of 

methoden aan te wijzen die hem het meest afkeurenswaardig lijken. 

 

 Te dezen is het redelijkerwijze verantwoord het misbruik van zwakheid strenger te 

bestraffen wanneer die zwakheid zelf ontstaat door praktijken van indoctrinatie door de dader 

van het misdrijf of zijn medeplichtigen, die kunnen bestaan binnen religieuze minderheden of 

sektarische groepen, of wanneer de misbruiken worden geïnstitutionaliseerd binnen een 

vereniging, in voorkomend geval een religieuze. 

 

 In zoverre het redelijkerwijze verantwoord is het misbruik van zwakheid gepleegd in de 

omstandigheden beschreven in artikel 442quater, § 2, 1° en 4°, van het Strafwetboek strenger 

te bestraffen, leidt het feit dat dergelijke omstandigheden vaker zouden voorkomen bij 
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sektarische bewegingen dan elders, niet tot een schending van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet. 

 

 B.11.4.  Het eerste middel in de zaak nr. 5459 en het vierde middel in de zaken nrs. 5460 

en 5461 zijn niet gegrond. 

 

 

 Wat het wettigheidsbeginsel in strafzaken betreft 

 

 B.12.  Het tweede middel in de zaak nr. 5459 is afgeleid uit de schending van artikel 12, 

tweede lid, van de Grondwet. In de zaken nrs. 5460 en 5461 is het eerste middel afgeleid uit 

de schending van artikel 12, tweede lid, van de Grondwet in samenhang gelezen met de 

artikelen 6 en 7 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 Allereerst merken de verzoekende partijen in de zaak nr. 5459 op dat het bestreden 

artikel 36 een te ruime en vage formulering heeft. Met de formulering « iemands fysieke of 

psychische zwakheid die het oordeelsvermogen van de betrokkene ernstig verstoort » zou niet 

duidelijk zijn wie nu precies tot de categorie van beschermde personen behoort. De wetgever 

beoogt hiermee, volgens de verzoekende partijen, de personen met een verminderde 

wilsvrijheid maar verliest daarbij uit het oog dat de wilsvrijheid uit twee componenten 

bestaat, te weten een oordeelsvermogen en een controlevermogen. Daarnaast wordt door de 

wetgever geen uitsluitsel gegeven over wanneer nu precies de zwakte ernstig genoeg is om 

een bijzondere bescherming te genieten. Bovendien vereist het subjectieve bestanddeel van 

een misdrijf dat de dader kennis heeft van de zwakheid van zijn slachtoffer, maar de vraag 

kan worden gesteld wanneer iemand duidelijk zwak is. 

 

 De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5460 en 5461 merken op dat de door de 

wetgever gebruikte begrippen veelal bekend zijn, maar dat die nu als verzwarende 

omstandigheid in het strafrecht zijn opgenomen. Door artikel 36 van de wet van 26 november 

2011 worden de verzwarende omstandigheden een misdrijf, waardoor het heel moeilijk is de 

precieze inhoud ervan te vatten. Het betreft met name de begrippen « zwakheid », 

« bedrieglijk misbruik », « oordeelsvermogen », « verstoring » van het oordeelsvermogen, 

aantastingen van de « fysieke of geestelijke integriteit dan wel het vermogen », « toestand van 
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fysieke of psychische onderwerping door aanwending van zware of herhaalde druk » en 

« deelneming aan de bedrijvigheden van de verenigingen ». 

 

 B.13.1.  Artikel 12, tweede lid, van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Niemand kan worden vervolgd dan in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die 
zij voorschrijft ». 
 

 B.13.2.  Artikel 7 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « 1.  Niemand kan worden veroordeeld wegens een handelen of nalaten, dat geen 
strafbaar feit naar nationaal of internationaal recht uitmaakte ten tijde dat het handelen of 
nalaten geschiedde. Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die welke ten tijde 
van het begaan van het strafbare feit van toepassing was. 
 
 2.  Dit artikel staat niet in de weg aan het vonnis en de straf van iemand die schuldig is 
aan een handelen of nalaten, hetwelk ten tijde dat het handelen of nalaten geschiedde, een 
misdrijf was overeenkomstig de algemene rechtsbeginselen welke door de beschaafde volken 
worden erkend ». 
 

 B.14.  Het middel afgeleid uit de schending van het wettigheidsbeginsel in strafzaken is 

niet gegrond in zoverre het de schending aanvoert van artikel 6 van het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens, omdat die bepaling betrekking heeft op het recht op een eerlijk 

proces. 

 

 B.15.1.  Door aan de wetgevende macht de bevoegdheid te verlenen om te bepalen in 

welke gevallen strafvervolging mogelijk is, waarborgt artikel 12, tweede lid, van de Grondwet 

aan elke burger dat geen enkele gedraging strafbaar zal worden gesteld dan krachtens de 

regels aangenomen door een democratisch verkozen beraadslagende vergadering. 

 

 Het wettigheidsbeginsel in strafzaken gaat bovendien uit van de idee dat de strafwet moet 

worden geformuleerd in bewoordingen op grond waarvan eenieder, op het ogenblik waarop 

hij een gedrag aanneemt, kan uitmaken of dat gedrag al dan niet strafbaar is. Het eist dat de 

wetgever in voldoende nauwkeurige, duidelijke en rechtszekerheid biedende bewoordingen 

bepaalt welke feiten strafbaar worden gesteld, zodat, enerzijds, diegene die een gedrag 

aanneemt, vooraf op afdoende wijze kan inschatten wat het strafrechtelijke gevolg van dat 
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gedrag zal zijn en, anderzijds, aan de rechter geen al te grote beoordelingsbevoegdheid wordt 

gelaten. 

 

 Het wettigheidsbeginsel in strafzaken staat evenwel niet eraan in de weg dat de wet aan 

de rechter een beoordelingsbevoegdheid toekent. Er dient immers rekening te worden 

gehouden met het algemene karakter van de wetten, de uiteenlopende situaties waarop zij van 

toepassing zijn en de evolutie van de gedragingen die zij bestraffen. 

 

 Aan het vereiste dat een misdrijf duidelijk moet worden omschreven in de wet is voldaan 

wanneer de rechtzoekende, op basis van de bewoordingen van de relevante bepaling en, 

indien nodig, met behulp van de interpretatie daarvan door de rechtscolleges, kan weten welke 

handelingen en welke verzuimen zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid meebrengen. 

 

 Enkel bij onderzoek van een specifieke strafbepaling is het mogelijk om, rekening 

houdend met de elementen eigen aan de misdrijven die zij wil bestraffen, te bepalen of de 

door de wetgever gehanteerde algemene bewoordingen zo vaag zijn dat ze het strafrechtelijk 

wettigheidsbeginsel zouden schenden. 

 

 B.15.2.  Artikel 442quater van het Strafwetboek verduidelijkt, met betrekking tot het 

woord « zwakheid », dat het moet gaan om een zwakte die iemands oordeelsvermogen ernstig 

verstoort. In de parlementaire voorbereiding is aangegeven dat het niet aangewezen was de 

toestand van zwakte al te strikt te omschrijven. 

 

 « Er wordt alleen gepreciseerd dat die toestand van zwakte zowel fysiek als psychisch 
kan zijn. De parketmagistraten en de magistraten van de zetel moeten immers over een zo 
groot mogelijke bewegingsvrijheid beschikken om de toestand van zwakte van een persoon in 
te schatten, ongeacht of die zwakte permanent, tijdelijk, van voorbijgaande dan wel blijvende 
aard is. De magistraten zullen nog altijd de hulp van deskundigen (artsen, psychiaters, 
psychologen) kunnen inroepen wanneer zij moeten beslissen of het slachtoffer zich al dan niet 
in een verzwakte positie bevindt » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-0080/007, p. 23). 
 

 Teneinde vast te stellen of de zwakheid van dien aard is dat een misdrijf is gepleegd, is 

het tevens noodzakelijk dat de fysieke of psychische zwakheid « het oordeelsvermogen van de 

betrokkene ernstig verstoort ». 
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 Het bestaan van de « zwakheid » op het ogenblik dat de dader ervan wordt verdacht 

daarvan misbruik te hebben gemaakt, zal op grond van objectieve gegevens a posteriori 

moeten worden vastgesteld. 

 

 Ten slotte kan de aanwijzing van de te beschermen categorieën van personen niet los 

worden gezien van, enerzijds, het vereiste van bijzonder opzet van de dader, en, anderzijds, de 

beoogde doelstelling die erin bestaat personen te beschermen tegen derden die hen ertoe 

willen brengen een handeling te verrichten waardoor hun fysieke of geestelijke integriteit dan 

wel hun vermogen ernstig wordt aangetast. 

 

 De beoordelingsbevoegdheid die, voor de analyse van de toestand van « zwakheid », 

thans aan de rechter wordt verleend, is, gelet op het noodzakelijkerwijs algemene karakter van 

de strafbaarstelling, de uiteenlopende situaties waarop de strafbaarstelling van toepassing is, 

zoals de permanente of de tijdelijke zwakheid, en de verschillende gedragingen die zij 

bestraft, in overeenstemming met het wettigheidsbeginsel. Het begrip is voldoende expliciet 

opdat een normaal voorzichtige en vooruitziende rechtzoekende redelijkerwijs in staat is de 

draagwijdte ervan te bepalen. 

 

 B.15.3.  Met betrekking tot de woorden « bedrieglijk misbruik » heeft de Raad van State 

in een advies met betrekking tot een voorontwerp van wet waarvan de inhoud analoog was 

aan die van de bestreden bepaling, gesteld : 

 

 -  « Zoals de vertegenwoordigster van de minister heeft gepreciseerd, moet degene die het 
misbruik heeft begaan geweten hebben dat het slachtoffer onwetend was of zich in een 
zwakke positie bevond als gevolg van zijn minderjarigheid of van een bijzondere 
kwetsbaarheid veroorzaakt door één van de in het voorontwerp genoemde posities of 
toestanden ». 
 
 -  « De vertegenwoordigster van de minister heeft tevens gesteld dat degene die het 
misbruik heeft gepleegd geweten moet hebben dat het gedrag waartoe hij het slachtoffer 
gebracht heeft een ernstige aantasting van diens fysieke integriteit, diens fysieke of mentale 
gezondheid of diens vermogen inhield ». 
 
 -  « De vertegenwoordigster van de minister heeft bevestigd dat het loutere feit dat de 
vervolgde persoon het slachtoffer gevraagd heeft een gedrag aan te nemen dat een ernstige 
aantasting van diens fysieke integriteit, diens fysieke of mentale gezondheid of diens 
vermogen inhoudt, niet volstaat opdat van een strafbaar feit sprake zou zijn. Er moet sprake 
zijn van misbruik, dat wil zeggen bedrieglijke maneuvers, manipulatie, die, zoals de 
vertegenwoordigster van de minister eveneens heeft gepreciseerd, het slachtoffer ertoe 



35 
 

gebracht hebben een gedrag aan te nemen dat het anders niet zou hebben vertoond » (Parl. St., 
Kamer, 2008-2009, DOC 52-0493/002, pp. 11-12). 
 

 In de parlementaire voorbereiding van de bestreden bepaling wordt vermeld : 

 

 « Gewoon misbruik wordt niet bestraft. Het misbruik moet bedrieglijk zijn. Dat houdt in 
dat, opdat het misdrijf zou vaststaan, een bijzonder opzet vereist is. 
 
 Voorts moet het misbruik wetens worden gepleegd en moet de dader daarbij weet hebben 
van de toestand van zwakte van het slachtoffer. Het - louter - bedrieglijk misbruik zou niet 
volstaan om er rekenschap van te geven dat de dader van het misdrijf kennis moet hebben van 
de staat van zwakte » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-0080/007, p. 23). 
 

 Daaruit volgt dat de wet vereist dat de dader wist dat zijn slachtoffer zich in een toestand 

van zwakheid bevond, dat zijn handeling een misbruik van die toestand uitmaakte, zijnde een 

specifiek gedrag waarbij opzettelijk is geprofiteerd van de verminderde waakzaamheid van 

zijn slachtoffer en dat het gedrag dat hij bij zijn slachtoffer teweegbracht ernstig afbreuk kon 

doen aan diens fysieke of geestelijke integriteit of aan diens vermogen. 

 

 Pas wanneer die bestanddelen verenigd zijn bij de dader, is deze strafbaar. 

 

 Onder dat voorbehoud van interpretatie, is het begrip « bedrieglijk misbruik » niet 

dermate vaag dat het niet iedereen zou toelaten te weten of een gedrag, op het ogenblik dat het 

wordt aangenomen, de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de betrokkene met zich zou 

kunnen meebrengen. Het feit dat de rechter nog zou kunnen beschikken over een 

beoordelingsbevoegdheid, in bepaalde omstandigheden die eigen zijn aan de zaak, ontneemt 

aan de wet niet het voldoende nauwkeurig karakter ervan om te voldoen aan het strafrechtelijk 

wettigheidsbeginsel. 

 

 B.15.4.  Met betrekking tot de begrippen « fysieke of geestelijke integriteit dan wel het 

vermogen » en de « ernstige aantasting » ervan, preciseert de Ministerraad dat de interpretatie 

ervan geen kwestie van ideologie mag zijn. De beoordeling die door de onpartijdige en 

onafhankelijke rechter dient te gebeuren, dient te geschieden rekening houdend met de 

specifieke elementen van de zaak die voor hem is gebracht. 

 

 Niets in de parlementaire voorbereiding geeft aan dat aan die begrippen een andere 

betekenis zou moeten worden gegeven dan die welke daaraan wordt gegeven in het gewone 
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taalgebruik. Bovendien dient de rechter, bij de beoordeling van het misdrijf, niet alleen 

rekening te houden met de « ernstige aantasting van de fysieke of geestelijke integriteit dan 

wel het vermogen », maar tevens met de zwakheid van het slachtoffer en het bedrieglijk 

misbruik van de dader. 

 

 B.15.5.  Met betrekking tot de zinsnede « indien de in § 1 bedoelde handeling of 

onthouding van een handeling voortvloeit uit een toestand van fysieke of psychische 

onderwerping door aanwending van zware of herhaalde druk of van specifieke technieken om 

het oordeelsvermogen te verstoren » (artikel 442quater, § 2, 1°) wordt in de parlementaire 

voorbereiding opgemerkt dat het te dezen een verzwarende omstandigheid betreft : 

 

 « De in artikel 442quater, [§ 2,] 1° en 4° bedoelde verzwarende omstandigheden […] 
komen in het bijzonder voor bij misbruiken die worden begaan bij sektarische bewegingen, 
waar slachtoffers in een toestand van fysieke en psychische onderwerping worden gebracht 
zodat hun oordeelsvermogen verzwakt, met name via methodes zoals zuiveringskuren, diëten, 
vastenkuren, afzonderingen, lichamelijke en psychische pesterijen enzovoort » (Parl. St., 
Kamer, 2010-2011, DOC 53-0080/007, p. 24). 
 

 Voormelde verzwarende omstandigheid vindt haar oorsprong in het verslag van de 

commissie belast met het « parlementair onderzoek met het oog op de beleidsvorming ter 

bestrijding van de onwettige praktijken van de sekten en van de gevaren ervan voor de 

samenleving en voor het individu, inzonderheid voor de minderjarigen ». Een deel van dat 

verslag is gewijd aan de « praktijken van de bewegingen die door de parlementaire 

onderzoekscommissie werden geïdentificeerd » : 

 

 « De gedragstechnieken hebben betrekking op de beïnvloeding van de relaties tussen de 
adepten en hun milieu van afkomst, op de communicatie tussen adept en buitenwereld, en op 
de reglementering van het leven binnen de groep met betrekking tot voeding, slaap, 
sexualiteit, werk en vrijetijdsbesteding. Via emotionele technieken wordt een empathische 
relatie met de adept opgebouwd die de integratie van de adept mogelijk en gemakkelijker 
moet maken. Cognitieve aspecten hebben betrekking op de doctrine of heilsboodschap, de 
informatie-instroom, de aard van de informatie, taal, symbolen en moraal. Tenslotte wordt 
vaak gebruik gemaakt van technieken die leiden tot gedragingen van het prepsychotische of 
hallucinerende type » (Parl. St., Kamer, 1995-1996, nr. 313/8, pp. 143-144). 
 

 B.15.6.  Wat betreft de zinsnede « indien het in § 1 bedoelde misbruik een daad van 

deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging betreft » 

(artikel 442quater, § 2, 4°), vermeldt de parlementaire voorbereiding : 

 



37 
 

 « De in [artikel 442quater,] § 2, 4°, bedoelde verzwarende omstandigheid heeft 
hoofdzakelijk betrekking op misbruik bij sektarische bewegingen. Teneinde echter niet te veel 
te worden beknot door kwalificaties die worden gehanteerd in het vennootschapsrecht of het 
verenigingsrecht, hebben de indieners van het wetsvoorstel ervoor gekozen de generische 
term ‘ vereniging ’ te gebruiken, zoals die ook wordt gebruikt in de artikelen 322 tot 326 van 
het Strafwetboek, die samen met hoofdstuk 1 (‘ Vereniging met het oogmerk om een aanslag 
te plegen op personen of op eigendommen en criminele organisaties ’) van titel VI vormen. 
 
 Tevens vonden de indieners van het wetsvoorstel het belangrijk dat de tekst betrekking 
zou hebben op elke dader of medeplichtige van frauduleus misbruik van iemands verzwakte 
positie, zonder dat het daarbij van belang is welke plaats de betrokkene in de hiërarchie van 
de organisatie of van de vereniging inneemt. De indieners zien immers niet in waarom alleen 
de leiders van een organisatie voor vervolging in aanmerking zouden komen. 
 
 Bovendien zij erop gewezen dat het door de indieners beoogde misdrijf niet zomaar 
betrekking heeft op het loutere feit dat men tot een organisatie behoort; wel vormt dat 
lidmaatschap een verzwarende omstandigheid bij het in § 1 bedoelde misdrijf. 
 
 Wie zelf het slachtoffer is van misbruik van zijn verzwakte positie, kan immers niet 
medeplichtig zijn aan een ander misbruik van een verzwakte positie, omdat de betrokkene per 
definitie niet over zijn/haar volledige oordeels– en redeneervermogen beschikt. 
 
 Het is hoegenaamd niet de bedoeling van de indieners te raken aan de in de Grondwet 
verankerde vrijheden van eredienst en van vereniging. Wel zijn zij de mening toegedaan dat 
streng moeten worden opgetreden tegen misbruik van mensen in een verzwakte positie, zeker 
wanneer de manipulatie van die mensen nog werd versterkt door de druk van een groep 
mensen die zich bundelen rond een ideaal of een gemeenschappelijke visie op spiritualiteit. 
Hoewel het de indieners van het wetsvoorstel niet toekomt te oordelen of dat ideaal dan wel 
die gemeenschappelijke visie al dan niet rationeel zijn, lijkt het integendeel belangrijk paal en 
perk te stellen aan de kwalijke gevolgen die het nastreven of beleven van dat ideaal of van die 
gemeenschappelijke visie kan hebben voor personen en goederen. 
 
 Bovendien wordt in het raam van de toepassing van die verzwarende omstandigheid ook 
altijd het tweede bestanddeel van het misdrijf geëist : het feit dat de dader of de medeplichtige 
van het misdrijf op de hoogte was van de verzwakte positie van het slachtoffer » (Parl. St., 
Kamer, 2010-2011, DOC 53-0080/007, pp. 24-25). 
 

 Uit artikel 442quater, § 2, 4°, van het Strafwetboek en uit de parlementaire voorbereiding 

ervan kan derhalve worden afgeleid dat de bestreden bepaling het bedrieglijk misbruik van de 

dader wenst te bestraffen en wanneer dat misbruik deel uitmaakt van de hoofd- of bijkomende 

activiteit van een vereniging, is de verzwarende omstandigheid van toepassing. Derhalve 

wordt hiermee het gedrag van de dader bedoeld en niet het gedrag van het slachtoffer en 

wordt hierdoor een duidelijk onderscheid gemaakt met het enkele feit van deelneming aan een 

activiteit van een vereniging of van geloofsverandering, dat niet strafbaar is. 
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 B.15.7.  Aan een tekst met algemene draagwijdte kan niet worden verweten geen 

preciezere definities te geven van bepaalde begrippen. Zoals het hem toekomt wanneer hij 

over de ernst van de aan hem voorgelegde feiten moet oordelen, zal de rechter de 

constitutieve bestanddelen van het misdrijf moeten beoordelen, niet op grond van subjectieve 

opvattingen die de toepassing van de bestreden bepaling onvoorzienbaar zouden maken, maar 

door de objectieve bestanddelen van elk misdrijf in overweging te nemen en met de specifieke 

omstandigheden van elke zaak rekening te houden. 

 

 B.15.8.  Het begrip « sektarische praktijken » in artikel 43 van de wet van 26 november 

2011 valt niet onder het toepassingsgebied van het wettigheidsbeginsel in strafzaken, omdat 

artikel 43, in tegenstelling tot het bestreden artikel 36, geen strafbaarstelling invoert. Er wordt 

enkel een vorderingsrecht toegekend aan bepaalde verenigingen. 

 

 B.16.  De middelen zijn niet gegrond. 

 

 

 Wat de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting betreft 

 

 B.17.  Het derde middel in de zaak nr. 5459 is afgeleid uit de schending van artikel 19 

van de Grondwet. In de zaken nrs. 5460 en 5461 wordt eveneens de schending aangevoerd 

van artikel 9 (tweede middel) en artikel 10 (derde middel) van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens. 

 

 Allereerst merken de verzoekende partijen in de zaak nr. 5459 op dat de bestreden wet 

ervan uitgaat dat personen die lid zijn van een zogenaamde sekte zich in een staat van 

onderwerping bevinden en dat de sekteleiders de leden misbruiken. De overheid zou derhalve 

willen optreden als een gewetenspolitie en het gedrag van haar burgers willen reguleren. 

Bovendien heeft de bestreden wet een afschrikkend effect (« chilling effect ») omdat de 

slachtoffers verschillende verenigingen ten onrechte zullen vervolgen, terwijl het oprichten 

van sekten en het lid zijn van een sekte op zich niet strafbaar is. 

 

 De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5460 en 5461 voeren aan dat de bestreden wet 

de vrijheid van godsdienst in het gedrang brengt. De bestreden maatregelen zouden in de 

eerste plaats de bescherming van personen tegen sekten beogen. Ten aanzien van die personen 
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zou de vrijheid van eredienst worden beperkt op een wijze die niet voldoet aan de 

inmengingsvoorwaarden bedoeld in artikel 9 van het Europees Verdrag voor de rechten van 

de mens, zoals die voortvloeien uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van 

de Mens. Krachtens het bestreden artikel 36 kan een vervolging immers worden ingesteld 

door derden, en niet uitsluitend door het slachtoffer, dat zich integendeel tegen een dergelijke 

vervolging zou kunnen verzetten. Daarnaast handelt artikel 43 uitdrukkelijk over de 

« sektarische praktijken », waardoor er tevens sprake zou zijn van een inbreuk op de vrijheid 

van godsdienst. 

 

 De bestreden artikelen zouden tevens strijdig zijn met de vrijheid van meningsuiting, 

omdat ze een afschrikkend effect of een effect van zelfcensuur zouden hebben, waardoor zij 

de vrijheid om met derden te communiceren zouden beperken. 

 

 B.18.  Artikel 19 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, alsmede de vrijheid om 
op elk gebied zijn mening te uiten, zijn gewaarborgd, behoudens bestraffing van de 
misdrijven die ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd ». 
 

 B.19.1.  Door een strafsanctie in te voeren voor daders die, wetens en willens, bedrieglijk 

misbruik maken van de fysieke of psychische zwakheid van een persoon die het 

oordeelsvermogen van die persoon ernstig verstoort, teneinde hem ertoe aan te zetten een 

handeling te verrichten dan wel zich van een handeling te onthouden, waarbij zijn fysieke of 

geestelijke integriteit of zijn vermogen ernstig wordt aangetast, kan het bestreden artikel 36, 

wegens het algemene karakter van de bewoordingen ervan, een inmenging vormen in de 

vrijheid van eredienst van leden van de zogenaamde sekten. 

 

 B.19.2.  Er dient bijgevolg te worden onderzocht of die inmenging is bepaald bij een 

voldoende toegankelijke en nauwkeurige wet, noodzakelijk is in een democratische 

samenleving, beantwoordt aan een dwingende maatschappelijke behoefte en evenredig is met 

de door de wetgever nagestreefde doelstellingen. 

 

 B.19.3.  Zoals blijkt uit B.15.1 tot B.15.8, beantwoordt de wet aan de vereisten van 

toegankelijkheid en nauwkeurigheid. 
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 B.19.4.1.  De vrijheid van godsdienst en eredienst omvat onder meer de vrijheid om 

hetzij alleen, hetzij met anderen, zijn godsdienst of zijn overtuiging tot uiting te brengen. De 

voormelde grondwets- en verdragsbepalingen beschermen evenwel niet elke daad die door 

een godsdienst of overtuiging is geïnspireerd en waarborgen niet in alle omstandigheden het 

recht om zich naar de religieuze voorschriften of naar zijn overtuiging te gedragen (EHRM, 

2 oktober 2001, Pichon en Sajous t. Frankrijk; 29 juni 2004, Leyla Sahin t. Turkije, § 66; 

grote kamer, 10 november 2005, Leyla Sahin t. Turkije, § 105; 13 november 2008, Mann 

Singh t. Frankrijk). 

 

 B.19.4.2.  Artikel 19 van de Grondwet bepaalt uitdrukkelijk dat het niet in de weg staat 

aan de bestraffing van de misdrijven die ter gelegenheid van het gebruikmaken van de erin 

vermelde vrijheden worden gepleegd. Ook de aangevoerde verdragsbepalingen staan 

beperkingen toe voor zover die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn voor, met 

name, de openbare orde of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. 

 

 B.19.4.3.  In een democratische samenleving is het noodzakelijk de waarden en de 

beginselen die aan het Europees Verdrag voor de rechten van de mens ten grondslag liggen, te 

beschermen. 

 

 De grote kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft in zijn arrest 

Leyla Sahin t. Turkije van 10 november 2005 als volgt geoordeeld : 

 

 « 108.  Pluralisme, tolerantie en open geest kenmerken een ‘ democratische 
samenleving ’. Hoewel de belangen van individuen soms ondergeschikt moeten worden 
gemaakt aan die van een groep, wordt de democratie niet teruggebracht tot de constante 
suprematie van de mening van een meerderheid, maar vereist zij een evenwicht dat de 
individuen van een minderheid een rechtvaardige behandeling verzekert en dat elk misbruik 
van een overheersende positie voorkomt (zie, mutatis mutandis, Young, James en Webster 
t. Verenigd Koninkrijk, arrest van 13 augustus 1981, reeks A, nr. 44, p. 25, § 63, en 
Chassagnou en anderen t. Frankrijk [GK], nrs. 25088/94, 28331/95 en 28443/95, § 112, 
EHRM 1999-III). Het pluralisme en de democratie dienen eveneens te steunen op de dialoog 
en een geest van compromis, die noodzakelijkerwijs vanwege de individuen diverse 
toegevingen inhouden die verantwoord zijn met het oog op het vrijwaren en bevorderen van 
de idealen en waarden van een democratische samenleving (zie mutatis mutandis, Parti 
communiste unifié de Turquie en anderen, voormeld, pp. 21-22, § 45, en Refah Partisi (Parti 
de la prospérité) en anderen, voormeld, § 99). Hoewel de ‘ rechten en vrijheden van anderen ’ 
zelf zijn opgenomen onder die welke zijn gewaarborgd door het Verdrag of de Protocollen 
erbij, dient te worden aangenomen dat de noodzaak om ze te beschermen de Staten ertoe kan 
brengen andere rechten en vrijheden te beperken die eveneens in het Verdrag zijn verankerd : 
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het is precies dat constante streven naar een evenwicht tussen de fundamentele rechten van 
iedereen dat de grondslag van een ‘ democratische samenleving ’ vormt (Chassagnou en 
anderen, voormeld, § 113) ». 
 

 B.19.4.4.  Behoudens in zeer uitzonderlijke gevallen moet de Staat zich niet uitspreken 

over de legitimiteit van de geloofsovertuigingen of over de wijze waarop die worden geuit 

(EHRM, grote kamer, 26 oktober 2000, Hassan en Tchaouch t. Bulgarije, § 78; 15 mei 2012, 

Fernandez Martinez t. Spanje, § 80). 

 

 Een inmenging in het recht op vrijheid van godsdienst kan echter worden verantwoord 

indien de gedragskeuzes die personen kunnen maken met toepassing van de religieuze 

normen onverenigbaar zijn met de Grondwet of met het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens of indien zij aan de gelovigen worden opgelegd onder dwang en tegen hun wil 

(EHRM, 10 juni 2010, Jehovah’s Witnesses of Moscow en anderen t. Rusland, § 119). De 

vrijheid om zijn religieuze overtuigingen uit te drukken staat immers niet toe dat de 

overtuiging of toetreding wordt afgedwongen door middel van ongepaste druk (ibid., § 139; 

25 mei 1993, Kokkinakis t. Griekenland, § 48). 

 

 B.19.5.  Uit de in B.7.1 en volgende in herinnering gebrachte toelichting bij de 

wetsvoorstellen die aan de oorsprong liggen van het bestreden artikel 36, vloeit voort dat de 

wetgever de bescherming van de zwakke personen beoogde. 

 

 Zoals in B.7.5 is vermeld, blijkt uit de parlementaire voorbereiding van de bestreden wet 

dat twee doelstellingen zijn nagestreefd : het invoeren van een nieuw autonoom misdrijf 

« misbruik van personen in een verzwakte positie » en een strafrechtelijk antwoord bieden op 

de problematiek van de mishandeling van kwetsbare personen in het algemeen (Parl. St., 

Senaat, 2010-2011, nr. 5-1095/3). 

 

 B.19.6.  Dergelijke doelstellingen zijn legitiem en vallen onder de beperkingsgronden die 

zijn opgesomd in artikel 9 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, namelijk 

de bescherming van de openbare orde, alsook de bescherming van de rechten en vrijheden van 

anderen. 
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 B.19.7.  Het Hof moet voorts nagaan of is voldaan aan de voorwaarden van 

noodzakelijkheid in een democratische samenleving en van evenredigheid met de aldus 

nagestreefde wettige doelstellingen. 

 

 B.19.8.1.1.  Uit de parlementaire voorbereiding van het bestreden artikel 36 blijkt dat het 

bestraffen van het misbruik van zwakke personen is ingegeven door de noodzaak om « in het 

strafrechtelijk instrumentarium te beschikken over een autonoom misdrijf, om beter bij de 

feitelijke situatie te kunnen aansluiten » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-0080/007, 

p. 62) : 

 

 « Vastgesteld wordt dat de in ons Strafwetboek vervatte strafbaarstellingen ontoereikend 
zijn en dat ze moeten worden aangescherpt. De vigerende wetgeving biedt immers niet de 
mogelijkheid de inbreuken op de psychische integriteit van de menselijke persoon te 
bestraffen. 
 
 [Het] lijkt […] nuttig onze wetgeving aan te vullen met nieuwe bepalingen in ons 
Strafwetboek, die tot doel hebben het misbruik van personen in een verzwakte positie 
strafbaar te stellen » (Parl. St., Kamer, 2007-2008, DOC 52-0493/001, pp. 3-4). 
 

 B.19.8.1.2.  Het feit dat in het Strafwetboek reeds bepalingen zijn opgenomen die het 

mogelijk zouden maken de door de wetgever beoogde misbruiken in voorkomend geval te 

bestraffen, zoals, onder meer, artikel 417bis tot artikel 417quinquies (onmenselijke en 

onterende behandeling), artikel 496 en volgende (oplichting), artikel 470 (afpersing) en 

artikel 433quinquies (mensenhandel), heeft niet tot gevolg dat de wetgever niet zou mogen 

optreden. Het kan hem niet kwalijk worden genomen om te opteren voor een specifieke 

strafbaarstelling in geval van misbruik van zwakke personen. 

 

 De wetgever wenste immers de zwakke personen te beschermen, opdat hun rechten en 

vrijheden niet zouden worden geschaad door anderen die, wetens en willens, met bedrieglijk 

misbruik, inbreuk maken op hun rechten en vrijheden. 

 

 B.19.8.1.3.  Rekening houdend met het bovenstaande kon de wetgever van oordeel zijn 

dat de specifieke strafbaarstelling van het misbruik van zwakke personen noodzakelijk is om 

redenen van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. 
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 B.19.8.2.  De toekenning, door artikel 43 van de wet van 26 november 2011, van een 

vorderingsrecht aan instellingen van openbaar nut en verenigingen zou de vrijheid van 

eredienst niet kunnen schenden omdat die bepaling op geen enkele wijze de band legt met het 

al dan niet behoren tot een bepaalde religieuze vereniging. 

 

 Zoals is gesteld in B.11.2, wordt het begrip « sektarische praktijken » enkel gebruikt om 

de verenigingen aan te wijzen die een vorderingsrecht kunnen hebben, maar wordt daardoor 

niet de vrijheid van eredienst aangetast. 

 

 B.19.9.  Het Hof moet nog nagaan of het invoeren van een sanctie van strafrechtelijke 

aard teneinde de naleving van het bij de wet bepaalde verbod van bedrieglijk misbruik te 

waarborgen, geen gevolgen heeft die onevenredig zijn met de nagestreefde doelstellingen. 

 

 B.19.10.1.  Artikel 442quater van het Strafwetboek bestraft het misdrijf met een 

gevangenisstraf van één maand tot twee jaar en met een geldboete van honderd euro tot 

duizend euro of met één van die straffen alleen. Indien het misbruik gepaard gaat met een 

verzwarende omstandigheid uit artikel 442quater, § 2, van het Strafwetboek, is een 

gevangenisstraf mogelijk van één jaar tot vier jaar en een geldboete van tweehonderd tot 

tweeduizend euro of één van die straffen alleen. 

 

 De rechtbank kan de veroordeelde ook geheel of gedeeltelijk ontzetten uit bepaalde 

burgerlijke en politieke rechten, zoals opgesomd in artikel 31, eerste lid, van het Strafwetboek 

(artikel 442quater, § 4, van het Strafwetboek). 

 

 De rechter kan ook bevelen het vonnis of een samenvatting ervan op kosten van de 

veroordeelde bekend te maken (artikel 442quater, § 5, van het Strafwetboek). De identiteit 

van het slachtoffer mag daarin niet vermeld zijn. 

 

 Naast die straffen kan het openbaar ministerie ook de verbeurdverklaring van de 

vermogensvoordelen uit artikel 42, 3°, van het Strafwetboek vorderen. Daarnaast kan het ook 

de verruimde verbeurdverklaring vorderen uit artikel 43quater van het Strafwetboek. 

 

 Pogingen tot het plegen van het misdrijf worden niet strafbaar gesteld. 
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 B.19.10.2.  Volgens de parlementaire voorbereiding werd gekozen voor een zo ruim 

mogelijke strafmaat, teneinde de magistraten zoveel mogelijk bewegingsruimte te geven : 

 

 « Dat de geldboeten zo hoog zijn, heeft ermee te maken dat de sektarische bewegingen en 
hun goeroes met hun zogezegde bijzondere krachten vaak over een groot fortuin beschikken, 
dat overigens nog aangroeit naarmate ze hun slachtoffers uitbuiten. Voorts beschikken zij 
soms over internationale connecties waardoor zij heel snel kunnen herwinnen wat zij 
mogelijkerwijs waren verloren. 
 
 Door hen aldus tot zware geldboeten te veroordelen, verkleinen wellicht de risico’s op 
recidive. 
 
 […] 
 
 [Door de] bekendmaking [van het vonnis] zullen zoveel mogelijk mensen ervan in kennis 
kunnen worden gesteld dat ’s lands gerechtelijke overheden de praktijken van deze 
verenigingen of gene individuen vervolgen en veroordelen. […] 
 
 […] 
 
 […] De rechters moeten immers de personen die zich als onwaardig burger hebben 
gedragen, de mogelijkheid kunnen ontzeggen het voordeel van bepaalde beleidsmaatregelen 
te genieten of bepaalde openbare ambten te bekleden » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, 
DOC 53-0080/007, pp. 25-26). 
 

 B.19.10.3.  Wanneer de wetgever van oordeel is dat bepaalde gedragingen dienen te 

worden bestraft, valt het onder zijn beoordelingsbevoegdheid te beslissen of het opportuun is 

te kiezen voor strafrechtelijke sancties en het niveau ervan te bepalen. 

 

 De vaststelling van de ernst van een misdrijf en van de zwaarwichtigheid waarmee dat 

misdrijf kan worden bestraft, behoort tot het opportuniteitsoordeel van de wetgever. Het Hof 

zou zich op het aan de wetgever voorbehouden domein begeven indien het bij de vraag naar 

de verantwoording van de evenredigheid van de ingevoerde strafsancties zelf een afweging 

zou maken op grond van een waardeoordeel over de laakbaarheid van de betrokken feiten. 

Wat de strafmaat en de burgerrechtelijke gevolgen ervan betreft, moet de beoordeling van het 

Hof beperkt blijven tot die gevallen waar de keuze van de wetgever dermate onsamenhangend 

is dat ze leidt tot een kennelijk onredelijk verschil in behandeling tussen vergelijkbare 

misdrijven, of tot onevenredige gevolgen, gelet op de door de wetgever nagestreefde 

doestellingen. 
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 B.19.10.4.  Aangezien de bescherming van de zwakken in een democratische 

samenleving een wettig doel is, en een essentiële voorwaarde om eenieder in zijn 

grondrechten te beschermen, vermocht de wetgever ervan uit te gaan dat het misbruik van 

zwakken de werking van de samenleving en de uitoefening van grondrechten in het gevaar 

kon brengen en bijgevolg strafrechtelijk diende te worden bestraft. 

 

 Die maatregel is niet onevenredig met de nagestreefde doelstellingen. De wetgever heeft 

gekozen voor vergelijkbare strafsancties als bij andere misdrijven tegen een zwakke persoon. 

De omstandigheid dat de straf zwaarder kan zijn indien aan één van de verzwarende 

omstandigheden is voldaan, leidt niet tot een ander besluit. 

 

 Bovendien kan het enkele lidmaatschap van een religieuze minderheid niet worden 

gelijkgesteld met een zwakheid en is het misdrijf slechts gepleegd voor zover het misbruik tot 

gevolg heeft dat ernstig afbreuk wordt gedaan aan de fysieke of geestelijke integriteit van het 

slachtoffer of aan diens vermogen. Het plegen van een dergelijk misdrijf wordt ten slotte niet 

bestraft door de ontbinding van de religieuze gemeenschap binnen welke dat misdrijf zou zijn 

gepleegd (vgl. EHRM, 10 juni 2010, Jehovah’s Witnesses of Moscow en anderen t. Rusland, 

§§ 141 en 159). 

 

 B.20.  De middelen aangaande de schending van de vrijheid van godsdienst zijn niet 

gegrond. 

 

 B.21.1.  Als derde middel wordt, door de verzoekende partijen in de zaken nrs. 5460 en 

5461, tevens een schending van de vrijheid van meningsuiting aangevoerd, omdat de 

bestreden artikelen een « chilling effect » zouden hebben. 

 

 B.21.2.  Zoals in B.19.4.1 is opgemerkt, omvat de vrijheid van godsdienst onder meer de 

vrijheid om hetzij alleen, hetzij met anderen, zijn godsdienst of overtuiging tot uiting te 

brengen. Aangezien de door de verzoekende partijen in de zaken nrs. 5460 en 5461 in het 

derde middel geformuleerde grieven niet verschillen van die welke zijn aangevoerd in het 

middel dat is afgeleid uit de schending van de godsdienstvrijheid, waarnaar de verzoekende 

partijen overigens verwijzen, is het middel niet gegrond om de redenen die zijn uiteengezet in 

B.19.1 tot B.19.10.4. 
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 B.22.  Het middel aangaande de schending van de vrijheid van meningsuiting is niet 

gegrond. 

 

 

 Wat het recht op eerbiediging van het privéleven betreft 

 

 B.23.  Het vierde middel in de zaak nr. 5459 is afgeleid uit de schending van artikel 22 

van de Grondwet. In de zaken nrs. 5460 en 5461 zijn de middelen afgeleid uit de schending 

van die grondwetsbepaling in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens (zevende middel). 

 

 De verzoekende partijen in de zaak nr. 5459 merken op dat artikel 22 van de Grondwet 

aan de bevoegde regelgever uitdrukkelijk de opdracht geeft om positieve maatregelen te 

nemen om de bescherming van het recht op eerbiediging van het privéleven te waarborgen. In 

de bestreden wet zou evenwel helemaal geen rekening worden gehouden met die opdracht, 

terwijl de wetgever de verplichting heeft de mogelijkheid van de burger om een deel van zijn 

vermogen weg te schenken te beschermen. De bestreden wet, daarentegen, zou het recht om 

een deel van het vermogen weg te schenken onderwerpen aan een inmenging van 

overheidswege dat niet aan vaste criteria kan worden getoetst, zodat de burger niet kan 

bepalen wanneer en om welke omstandigheden zijn recht op zelfbeschikking zal worden 

beperkt. 

 

 De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5460 en 5461 voeren aan dat het bestreden 

artikel 36 op ernstige wijze inbreuk zou maken op diverse aspecten van het privéleven, 

aangezien het rechtstreeks en onrechtstreeks afbreuk zou doen aan het recht van eenieder om 

gebruik te maken van zijn inkomen en zijn vermogen, zich op een zekere wijze te verzorgen 

en om levenskeuzes te maken, zelfs wanneer die keuzes niet bij iedereen in de smaak zouden 

vallen. 

 

 B.24.1.  Artikel 22 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven en zijn gezinsleven, behoudens in 
de gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald. 
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 De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen de bescherming van 
dat recht ». 
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 B.24.2.  Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « 1.  Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis 
en zijn briefwisseling. 
 
 2.  Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de 
uitoefening van dit recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische 
samenleving nodig is in het belang van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het 
economisch welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen 
van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of voor de 
bescherming van de rechten en vrijheden van anderen ». 
 

 B.25.1.  Het recht op eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven, zoals het door 

de voormelde bepalingen wordt gewaarborgd, heeft als essentieel doel de personen te 

beschermen tegen inmengingen in hun privéleven en hun gezinsleven. Het voorstel dat is 

voorafgegaan aan de aanneming van artikel 22 van de Grondwet beklemtoonde « de 

bescherming van de persoon, de erkenning van zijn identiteit en de belangrijkheid van zijn 

ontplooiing en die van zijn gezin » en het onderstreepte de noodzaak om het privéleven en het 

gezinsleven te beschermen tegen « inmenging, onder meer als gevolg van de onafgebroken 

ontwikkeling van de informatietechnieken, wanneer maatregelen van opsporing, onderzoek en 

controle door de overheid en particuliere instellingen worden uitgevoerd bij het uitoefenen 

van hun functie of hun activiteit » (Parl. St., Senaat, B.Z. 1991-1992, nr. 100-4/2°, p. 3). 

 

 B.25.2.  De rechten die bij artikel 22 van de Grondwet en bij artikel 8 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens worden gewaarborgd, zijn niet absoluut. Aldus, hoewel 

artikel 22 van de Grondwet aan eenieder het recht op eerbiediging van zijn privéleven en zijn 

gezinsleven toekent, voegt die bepaling immers daaraan onmiddellijk toe : « behoudens in de 

gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald ». 

 

 De voormelde bepalingen vereisen dat in elke overheidsinmenging in het recht op 

eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven wordt voorzien door een voldoende 

precieze wettelijke bepaling, dat zij beantwoordt aan een dwingende maatschappelijke 

behoefte en evenredig is met de nagestreefde wettige doelstelling. 
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 B.25.3.1.  Met betrekking tot de nauwkeurigheid van de wet, is in B.15.1 tot B.15.5 

vastgesteld dat de daarin gebruikte woorden voldoende duidelijk zijn om iedereen toe te laten 

op het ogenblik dat een gedrag wordt aangenomen, te weten of dat gedrag valt onder het 

toepassingsgebied van de wet en bijgevolg strafrechtelijk kan worden bestraft. 

 

 B.25.3.2.  Uit B.19.4.1 tot B.19.6 blijkt dat het bestreden artikel 36 beantwoordt aan een 

dwingende maatschappelijke behoefte. 

 

 B.25.3.3.  Ten slotte, wat betreft de mogelijke gevolgen van het bestreden artikel 36 voor 

het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven van de personen die hun keuze- en 

handelingsvrijheid beperkt zouden zien, onderscheidt de grief zich niet van die in verband met 

de eerbiediging van de vrijheid van eredienst, zodat hierop niet anders moet worden 

geantwoord. Uit B.19.8.1.1 tot B.19.8.1.3 blijkt dat het bestreden artikel 36 evenredig is met 

de nagestreefde doelstelling. 

 

 B.26.  Het middel is niet gegrond. 

 

 

 Wat de vrijheid van vereniging betreft 

 

 B.27.  Het vijfde middel in de zaken nrs. 5460 en 5461 is afgeleid uit de schending van 

artikel 27 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 11 en 53 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 Volgens de verzoekende partijen raakt het bestreden artikel 36 van de wet van 

26 november 2011 rechtstreeks de vrijheid van vereniging, aangezien het feit van deelneming 

aan de bedrijvigheden van een vereniging een misbruik zou kunnen uitmaken. 

 

 B.28.1.  Artikel 27 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « De Belgen hebben het recht van vereniging; dit recht kan niet aan enige preventieve 
maatregel worden onderworpen ». 
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 B.28.2.  Artikel 11 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « 1.  Eenieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vergadering en op vrijheid van 
vereniging, met inbegrip van het recht om vakverenigingen op te richten en zich bij 
vakverenigingen aan te sluiten voor de bescherming van zijn belangen. 
 
 2.  De uitoefening van deze rechten kan aan geen andere beperkingen worden 
onderworpen dan die welke bij de wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving 
nodig zijn in het belang van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, de bescherming van 
de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, voor de bescherming van de 
gezondheid of de goede zeden, of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. 
Dit artikel verbiedt niet, dat wettige beperkingen worden aangebracht in de uitoefening van 
deze rechten door leden van de gewapende macht, van de politie of van het ambtelijk apparaat 
van de Staat ». 
 

 B.28.3.  Artikel 53 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « Geen bepaling van dit Verdrag zal worden uitgelegd als beperkingen op te leggen of 
inbreuk te maken op de Rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, welke verzekerd 
kunnen worden ingevolge de wetten van enige Hoge Verdragsluitende Partij of ingevolge 
enig ander Verdrag waarbij de Hoge Verdragsluitende Partij partij is ». 
 

 B.29.1.1.  De bestreden artikelen voeren, enerzijds, een nieuwe specifieke 

strafbaarstelling in voor het misbruik van zwakke personen, en, anderzijds, een 

vorderingsrecht voor bepaalde verenigingen om in rechte op te treden. In tegenstelling tot wat 

de verzoekende partijen aanvoeren, hebben de bestreden bepalingen dus noch tot doel, noch 

tot gevolg de vrijheid van vereniging van personen te reglementeren. 

 

 B.29.1.2.  Wat de specifieke strafbaarstelling betreft, is het deelnemen aan de activiteiten 

van een vereniging op zich niet strafbaar. Dit wordt uitdrukkelijk bevestigd in de 

parlementaire voorbereiding : 

 

 « Het is hoegenaamd niet de bedoeling van de indieners te raken aan de in de Grondwet 
verankerde vrijheden van eredienst en van vereniging. Wel zijn zij de mening toegedaan dat 
streng moet worden opgetreden tegen misbruik van mensen in een verzwakte positie, zeker 
wanneer de manipulatie van die mensen nog werd versterkt door de druk van een groep 
mensen die zich bundelen rond een ideaal of een gemeenschappelijke visie op spiritualiteit » 
(Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-0080/007, pp. 24-25). 
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 Bovendien is de strafbaarstelling vervat in artikel 442quater, § 1, van het Strafwetboek 

niet afhankelijk van enig lidmaatschap van een vereniging en derhalve niet verbonden aan de 

vrijheid van vereniging. Dit wordt eveneens uitdrukkelijk bevestigd in de parlementaire 

voorbereiding : 

 

 « De tekst beoogt niet de sektarische organisaties in de eigenlijke zin van het woord, 
maar strekt ertoe de ontsporingen in verband met bepaalde sektarische praktijken te 
bestraffen, ongeacht of die uitgaan van een groep, dan wel het werk zijn van een bepaalde 
persoon (bijvoorbeeld de praktijken van iemand die zich voor psychotherapeut uitgeeft) » 
(ibid., pp. 60-61). 
 

 De verzwarende omstandigheid bedoeld in artikel 442quater, § 2, 4°, van het 

Strafwetboek kan weliswaar worden beschouwd als een inmenging in de vrijheid van 

vereniging, maar die inmenging is in elk geval redelijkerwijze verantwoord om de in B.11.3 

uiteengezette redenen. 

 

 B.29.1.3.  Wat het vorderingsrecht van bepaalde verenigingen betreft, blijkt dat het 

bestreden artikel 43 geen vorderingsrecht verleent om zogenaamde sekten te vervolgen op 

vraag van oud-leden. Een vordering kan pas worden ingesteld mits instemming van het 

slachtoffer, hetgeen betekent dat het slachtoffer een persoon moet zijn die zich in een toestand 

van zwakte bevindt die zijn oordeelsvermogen ernstig verstoort, en die meent het voorwerp 

van een bedrieglijk misbruik door een andere persoon te hebben uitgemaakt. Het enkele feit 

dat een oud-lid van een zogenaamde sekte ontevreden is, is niet voldoende om aan een 

bepaalde vereniging een vorderingsrecht te verlenen. 

 

 B.29.2.  Het middel is niet gegrond. 

 

 

 Wat de persoonlijke vrijheid betreft 

 

 B.30.  Het zesde middel in de zaken nrs. 5460 en 5461 is afgeleid uit een schending van 

artikel 12, eerste lid, van de Grondwet. Volgens de verzoekende partijen vormt artikel 36 van 

de bestreden wet een ernstige inbreuk op de vrijheid van de persoon. Enerzijds, zouden de 

handelingen van bepaalde personen die, zelfs tegen wil en dank, in een zwakke positie 

worden geacht, die derden zouden hebben misbruikt, in twijfel kunnen worden getrokken. 
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Teneinde hun handelingen te kunnen handhaven, zouden zij dan een geding moeten instellen. 

Het is in werkelijkheid het vrijheidsbeginsel zelf dat in het geding wordt gebracht, aangezien 

bepaalde personen onbekwaam zouden worden geacht dat recht uit te oefenen. Anderzijds, 

zou de bestreden wet ook de mogelijkheid openen voor bepaalde personen om niet de 

gevolgen te dragen van hun keuzes die vrij worden gemaakt. Door het ingevoerde effect van 

zelfcensuur en door de straffen waarin de bestreden wet voorziet, zou de wet de diversiteit 

inzake keuze aanzienlijk beperken, in het bijzonder op religieus en spiritueel vlak, wat de 

daadwerkelijke uitoefening van de individuele vrijheid zeer kwetsbaar maakt. 

 

 B.31.  Artikel 12, eerste lid, van de Grondwet waarborgt de vrijheid van de persoon. Die 

vrijheid is evenwel niet absoluut. 

 

 Zij sluit niet uit dat de wetgever kan optreden teneinde bepaalde personen in een toestand 

van zwakheid te beschermen tegen de bedrieglijke praktijken waaraan hun toestand hen 

blootstelt. Zij belet evenmin dat de wetgever de daders van dergelijke bedrieglijke 

gedragingen strafbaar stelt. 

 

 Voor het overige beperkt de bestreden bepaling de individuele vrijheid van de 

slachtoffers van een misbruik van zwakheid niet, maar zij beperkt zich ertoe een dergelijk 

gedrag strafbaar te stellen ten aanzien van de dader ervan. 

 

 B.32.  Het middel is niet gegrond. 

 

 

 Wat het eigendomsrecht betreft 

 

 B.33.  Het achtste middel in de zaken nrs. 5460 en 5461 is afgeleid uit de schending van 

artikel 16 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend 

Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 17 van het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. 

 

 De verzoekende partijen zijn van oordeel dat artikel 36 van de wet van 26 november 2011 

bepaalde gedragingen strafbaar stelt en met name de gevallen van aantasting van het 

vermogen. Evenwel bestaan er in het strafrecht reeds verschillende bepalingen die ertoe 
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strekken beslag te kunnen leggen op inkomsten uit onwettige activiteiten, zodat een dergelijke 

inmenging niet noodzakelijk zou zijn. De Belgische Staat zou zich, te dezen, niet kunnen 

beroepen op het algemeen belang, omdat de bestreden wet het particulier belang beoogt te 

beschermen van iedereen die zich benadeeld voelt. Ook zou het een inbreuk op het 

eigendomsrecht van de begunstigde van de fondsen zijn, aangezien hem fondsen worden 

ontzegd die hem toekomen en die hem, ondanks de instemming van de persoon die ze hem 

heeft toegekend, zouden kunnen worden ontnomen. 

 

 B.34.1.  Artikel 16 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Niemand kan van zijn eigendom worden ontzet dan ten algemenen nutte, in de gevallen 
en op de wijze bij de wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling ». 
 

 B.34.2.  Artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens bepaalt : 

 

 « Alle natuurlijke of rechtspersonen hebben recht op het ongestoord genot van hun 
eigendom. Niemand zal van zijn eigendom worden beroofd behalve in het algemeen belang 
en met inachtneming van de voorwaarden neergelegd in de wet en in de algemene beginselen 
van het internationaal recht. 
 
 De voorgaande bepalingen zullen echter op geen enkele wijze het recht aantasten dat een 
Staat heeft om die wetten toe te passen welke hij noodzakelijk oordeelt om toezicht uit te 
oefenen op het gebruik van eigendom in overeenstemming met het algemeen belang of om de 
betaling van belastingen of andere heffingen en boeten te verzekeren ». 
 

 B.34.3.  Aangezien de verzoekende partijen geen aanknopingspunt van hun situatie met 

de tenuitvoerlegging van het recht van de Unie aantonen, is het middel niet ontvankelijk in 

zoverre het is afgeleid uit de schending van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie. 

 

 Wanneer een internationaalrechtelijke bepaling zoals artikel 1 van het Eerste Aanvullend 

Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens een draagwijdte heeft die 

analoog is met die van artikel 16 van de Grondwet, vormen de erin vervatte waarborgen een 

onlosmakelijk geheel met diegene die zijn ingeschreven in die grondwetsbepaling, zodat het 

Hof, bij zijn toetsing van de bestreden bepalingen, ermee rekening houdt. 
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 B.35.1.  Het middel in de zaken nrs. 5460 en 5461 gaat ervan uit dat wanneer het misdrijf 

van artikel 442quater van het Strafwetboek is gepleegd waardoor de zwakke persoon in zijn 

vermogen is geraakt, een bijzondere verbeurdverklaring kan worden uitgesproken door de 

rechter. Artikel 42, 3°, van het Strafwetboek bepaalt immers dat een bijzondere 

verbeurdverklaring kan worden toegepast op de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het 

misdrijf zijn verkregen, op de goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en op 

de inkomsten uit de belegde voordelen. 

 

 B.35.2.  De bestreden bepaling strekt er precies toe het eigendomsrecht van de in die 

bepaling bedoelde personen die zich in een welbepaalde toestand van zwakheid bevinden, te 

beschermen. In zoverre die bepaling, in samenhang gelezen met artikel 42, 3°, van het 

Strafwetboek, kan leiden tot een verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen die uit het 

misdrijf zijn verkregen door de personen die bedrieglijk misbruik hebben gemaakt van die 

zwakheid teneinde hen ertoe te brengen een handeling te verrichten waarbij hun vermogen 

ernstig wordt aangetast, of van de vermogensvoordelen die door andere begunstigden uit het 

misdrijf zijn verkregen, dient te worden vastgesteld dat hun eigendomsrecht niet is 

geschonden. De vermogensvoordelen die voortvloeien uit een misdrijf zijn immers niet op 

rechtmatige wijze verkregen. 

 

 B.36.  Het middel is niet gegrond. 

 

 

 Wat het beginsel van de subsidiariteit van het strafrecht betreft 

 

 B.37.  Het laatste middel in de zaken nrs. 5460 en 5461 is afgeleid uit de schending van 

het beginsel van de subsidiariteit van het strafrecht, zoals het zou voortvloeien uit artikel 12 

van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 7, 8, 9, 11 en 14 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens, met de artikelen 9 en 15 van het Internationaal Verdrag 

inzake burgerrechten en politieke rechten en met de artikelen 6 en 49 van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie, doordat de bestreden wet, door de erbij ingevoerde 

strafrechtelijke bestraffing en door de gevangenisstraf waarin ze voorziet, zonder voorafgaand 

onderzoek van een niet-strafrechtelijke alternatieve maatregel en zonder adequate 

verantwoording, van nature en per definitie afbreuk zou doen aan het beginsel van de 

subsidiariteit van het strafrecht en aan de vrijheid van de persoon. 
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 B.38.1.  Artikel 9 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke 

rechten bepaalt : 

 

 « 1.  Een ieder heeft recht op vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon. Niemand 
mag worden onderworpen aan willekeurige arrestatie of gevangenhouding. Niemand mag van 
zijn vrijheid worden beroofd, behalve op wettige gronden en op wettige wijze. 
 
 2.  Iedere gearresteerde dient bij zijn arrestatie op de hoogte te worden gebracht van de 
redenen van zijn arrestatie en dient onverwijld op de hoogte te worden gebracht van de 
beschuldigingen die tegen hem zijn ingebracht. 
 
 3.  Een ieder die op beschuldiging van het begaan van een strafbaar feit wordt 
gearresteerd of gevangen gehouden dient onverwijld voor de rechter te worden geleid of voor 
een andere autoriteit die door de wet bevoegd is verklaard rechterlijke macht uit te oefenen en 
heeft het recht binnen een redelijke termijn berecht te worden of op vrije voeten te worden 
gesteld. Het mag geen regel zijn dat personen die op hun berechting wachten in voorarrest 
worden gehouden, doch hun invrijheidstelling kan afhankelijk worden gesteld van de 
garanties in een later stadium van de rechtsgang voor de rechtbank te verschijnen voor hun 
berechting en, zo daartoe aanleiding bestaat, voor de tenuitvoerlegging van het vonnis. 
 
 4.  Een ieder die door arrestatie of gevangenhouding van zijn vrijheid is beroofd, heeft het 
recht voorziening te vragen bij de rechter, opdat die rechter binnen korte termijn beslist over 
de wettigheid van zijn gevangenhouding en zijn invrijheidstelling beveelt, indien zijn 
gevangenhouding onrechtmatig is. 
 
 5.  Een ieder die het slachtoffer is geweest van een onwettige arrestatie of 
gevangenhouding heeft recht op schadeloosstelling ». 
 

 B.38.2.  Artikel 15 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke 

rechten bepaalt : 

 

 « 1.  Niemand kan worden veroordeeld wegens een handelen of nalaten, dat geen 
strafbaar feit naar nationaal of internationaal recht uitmaakte ten tijde dat het handelen of 
nalaten geschiedde. Evenmin, mag een zwaardere straf worden opgelegd dan die welke ten 
tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was. Indien, na het begaan van het 
strafbare feit de wet mocht voorzien in de oplegging van een lichtere straf, dient de overtreder 
daarvan te profiteren. 
 
 2.  Geen enkele bepaling van dit artikel staat in de weg aan het vonnis en de straf van 
iemand die schuldig is aan een handelen of nalaten, hetwelk ten tijde dat het handelen of 
nalaten geschiedde, van strafrechtelijke aard was overeenkomstig de algemene 
rechtsbeginselen die door de volkerengemeenschap worden erkend ». 
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 B.38.3.  Zoals aangegeven in B.34.3 tonen de verzoekende partijen geen 

aanknopingspunt van hun situatie met de tenuitvoerlegging van het recht van de Europese 

Unie aan, zodat het middel niet ontvankelijk is in zoverre het is afgeleid uit de schending van 

het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. 

 

 B.39.  In zoverre het middel verwijst naar het « beginsel van de subsidiariteit van het 

strafrecht » en het is afgeleid uit de schending, door de bestreden wet, van de individuele 

vrijheid zoals die verankerd is in de bepalingen die in het middel worden beoogd, houdt het in 

dat de noodzakelijkheid en de evenredigheid van de invoering, door de wetgever, van een 

sanctie van strafrechtelijke aard worden onderzocht. 

 

 Die grief is reeds beantwoord naar aanleiding van het onderzoek van het middel dat is 

afgeleid uit de schending van artikel 19 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 9 

van het Europees Verdrag voor de rechten van mens. Het in aanmerking nemen van andere 

verdragsbepalingen leidt niet tot een ander antwoord. 

 

 B.40.  Om de motieven uiteengezet in B.19 is het middel niet gegrond. 

 



57 
 

 

 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt de beroepen, onder het in B.15.3 vermelde voorbehoud van interpretatie. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 7 november 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5508 

 
 

Arrest nr. 147/2013 
van 7 november 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 318 van het Burgerlijk Wetboek, zoals 

vervangen bij artikel 7 van de wet van 1 juli 2006 tot wijziging van de bepalingen van het 

Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen 

ervan, en gewijzigd bij artikel 368 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse 

bepalingen (I), gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke, P. Nihoul, F. Daoût en T. Giet, bijgestaan 

door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 



 2 

  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 22 oktober 2012 in zake K.S. en A.S. tegen C.H. en anderen, en K.S. en 
A.S. tegen M.H. en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 
31 oktober 2012, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge de volgende prejudiciële 
vragen gesteld : 
 
 « 1.  Houdt artikel 318 BW zoals vervangen door art. 7 van de wet van 1 juli 2006 en 
gewijzigd door art. 368 van de wet van 27 december 2006, houdende diverse bepalingen (I), 
in samenlezing met art. 25 van de wet van 1 juli 2006, een schending in van de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet in zoverre art. 25, § 4, van de wet van 1 juli 2006 voorziet dat : 
 
 ‘ De erkenning en het vermoeden van vaderschap van de echtgenoot betreffende een kind 
dat geboren werd voor de inwerkingtreding van deze wet (met name de wet van 1 juli 2006), 
kunnen worden betwist door de echtgenoot of door degene die het kind erkent, binnen een 
termijn van één jaar vanaf de datum van de ontdekking van het feit dat hij niet de vader van 
het kind is, zelfs indien er meer dan een jaar zou zijn verstreken sedert de geboorte of het 
ontdekken van de geboorte van het kind ’ 
 
 terwijl een dergelijke overgangsbepaling niet voorzien is voor het kind dat op grond van 
art. 318, § 2, in fine van het Burgerlijk Wetboek, het vaderschap van de echtgenoot wenst te 
betwisten, binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat de echtgenoot van zijn moeder, 
zijn vader niet is ? 
 
 2.  Schendt art. 318, § 1, BW, artikel 22 van de Grondwet, eventueel samen gelezen met 
art. 8 EVRM, doordat de vordering tot betwisting van vaderschap niet kan worden toegelaten 
als het kind bezit van staat heeft ten aanzien van de echtgenoot [van zijn] moeder, in zoverre 
de kinderen reeds minderjarig [lees : meerderjarig] zijn, de wettelijke vader overleden is, de 
biologisch beweerde vader overleden is, de nalatenschap van de wettelijke vader reeds werd 
vereffend en de kinderen hun aandeel hebben genomen in de nalatenschap van hun wettelijke 
vader ? ». 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  C.H., S.H., G.H., M.H., J. D.V., L. D.V. en L.H.; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De Ministerraad heeft ook een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 9 oktober 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. V. Wanzeele, tevens loco Mr. C. Van Aerde, advocaten bij de balie te Brugge, voor 
C.H. en anderen; 
 
 .  Mr. D. Smets loco Mr. S. Ronse en Mr. M. Gees, advocaten bij de balie te Kortrijk, 
voor de Ministerraad; 
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 -  hebben de rechters-verslaggevers E. De Groot en P. Nihoul verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 E.S. en F. V.O. huwden op 16 augustus 1968. Tijdens dat huwelijk werden 3 kinderen geboren : R.S., 
geboren op 16 juni 1969, en A.S. en K.S., beiden geboren op 24 juni 1980. Bij vonnis van 9 juni 1987 zijn E.S. 
en F. V.O. gescheiden en op 7 februari 1999 overleed E.S. 
 
 Naar aanleiding van het overlijden van M.H. op 4 april 2010, vertelt F. V.O. aan A.S. en K.S. dat zij, ten 
tijde van hun verwekking, een buitenechtelijke relatie had met M.H., die hun biologische vader is. 
 
 Op 7 april 2010 heeft K.S. een eenzijdig verzoekschrift neergelegd bij de voorzitter van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Gent met het oog op DNA-afname van het stoffelijk overschot van M.H., gericht op de 
vaststelling van de biologische afstamming van vaderszijde. Dat verzoek werd ingewilligd. 
 
 Op 17 mei 2010 hebben A.S. en K.S. een dagvaarding ingediend bij de Rechtbank van eerste aanleg te 
Brugge, strekkende tot betwisting van het vaderschap van E.S. en de gerechtelijke vaststelling van de 
afstamming van vaderszijde van M.H. 
 
 De verwerende partijen voor de verwijzende rechter, de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge, zijnde de 
erfgenamen van M.H., menen dat de vordering tot betwisting van het vaderschap van de overleden E.S. 
onontvankelijk, dan wel ontoelaatbaar, is omdat die reeds verjaard is. Bovendien hebben A.S. en K.S., op grond 
van artikel 318, § 1, van het Burgerlijk Wetboek, bezit van staat ten aanzien van E.S. 
 
 De eisende partijen voor de verwijzende rechter menen dat artikel 318 van het Burgerlijk Wetboek de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in zoverre aan een kind niet de mogelijkheid wordt geboden om, op 
grond van artikel 318, § 2, van het Burgerlijk Wetboek, binnen een termijn van één jaar na de ontdekking van het 
feit dat de (ex-)echtgenoot van de moeder niet de biologische vader is, dat vaderschap te betwisten. De 
verwerende partijen voor de verwijzende rechter vragen eveneens aan de verwijzende rechter een prejudiciële 
vraag te stellen omdat zij van oordeel zijn dat artikel 318, § 1, van het Burgerlijk Wetboek artikel 22 van de 
Grondwet niet schendt, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten 
van de mens, doordat een vordering tot betwisting van het vaderschap ontoelaatbaar is wanneer er bezit van staat 
is tegenover de (ex-)echtgenoot van de moeder, de kinderen meerderjarig zijn, de wettelijke vader overleden is, 
de biologisch beweerde vader overleden is, de nalatenschap van de wettelijke vader reeds werd vereffend en de 
kinderen hun aandeel hebben opgenomen in die nalatenschap. 
 
 Dienvolgens stelt de verwijzende rechter bovenvermelde prejudiciële vragen. 
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  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Wat de eerste prejudiciële vraag betreft 
 
 A.1.  Aangaande de eerste prejudiciële vraag voert de Ministerraad aan dat het in casu onduidelijk is waar 
het verschil in behandeling gesitueerd moet worden. Er zijn namelijk twee categorieën van vorderingsrechten : 
het vorderingsrecht van de echtgenoot of van diegene die het kind erkent, ter betwisting van de erkenning of het 
vermoeden van vaderschap van de echtgenoot ten aanzien van het kind dat geboren werd vóór de 
inwerkingtreding van de wet van 1 juli 2006, en het vorderingsrecht van het kind dat werd geboren vóór de 
inwerkingtreding van voormelde wet en dat het vaderschap van de echtgenoot van zijn moeder wenst te 
betwisten. 
 
 Volgens de verwijzende rechter is, voor het vorderingsrecht van het kind, niet in een overgangsbepaling 
voorzien zodat het na afloop van zijn eerste levensjaar een dergelijke vordering niet meer kan instellen, terwijl, 
voor de echtgenoot en de man die het vaderschap opeist, wel in een overgangsregeling is voorzien, waardoor die 
vorderingsgerechtigden wel een dergelijke vordering kunnen instellen binnen één jaar na de ontdekking van het 
feit dat de echtgenoot niet de vader is, zelfs indien die kennisname plaatsvindt na verloop van meer dan één jaar 
na de geboorte of de ontdekking van de geboorte van het kind. 
 
 De Ministerraad is evenwel van oordeel dat er geen sprake kan zijn van verschillende vorderingsrechten. 
Het vorderingsrecht van het kind ter betwisting van het vaderschap, in het oude afstammingsrecht, verjaarde vier 
jaar nadat het kind de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt. In het huidige afstammingsrecht beschikt het kind 
thans over een termijn van tien jaar om zijn vordering in te stellen, die ingaat op zijn twaalfde verjaardag. 
 
 Vaste rechtspraak van het Hof stelt dat in het geding zijnde wetsbepalingen moeten worden onderzocht in 
de interpretatie die de verwijzende rechter eraan geeft; die interpretatie laat een grondwetsconforme lezing van 
de in het geding zijnde bepaling toe, waardoor er, binnen het kader van de prejudiciële vraag, geen 
ongrondwettig onderscheid bestaat tussen de door de verwijzende rechter vermelde categorieën. De Ministerraad 
is dan ook van oordeel dat er geen schending is van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
 
 A.2.  De verwerende partijen voor de verwijzende rechter voeren aan dat, aangezien een wet niet retroactief 
kan worden toegepast, het recht van A.S. en K.S. tot het instellen van een vordering tot betwisting van het 
vaderschap van de echtgenoot reeds vervallen was bij de inwerkingtreding van de nieuwe wet en dat dit recht 
niet opnieuw kan herleven. Derhalve kan er geen sprake zijn van een schending van de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet. 
 
 
 Wat betreft de tweede prejudiciële vraag 
 
 A.3.1.  Aangaande de tweede prejudiciële vraag merkt de Ministerraad op dat de notie « bezit van staat » 
werd ingevoerd bij wet van 31 maart 1987 als grond van niet-ontvankelijkheid van de vordering tot betwisting 
van de erkenning van vaderschap. De keuze van de wetgever om de notie « bezit van staat » als grond van niet-
ontvankelijkheid in te voeren paste in het kader van de algemene doelstellingen van de afstammingswet van 
1987, namelijk een humaner afstammingsrecht, waarbij de biologische realiteit niet onbelangrijk is, doch waar 
de socioaffectieve realiteit in sommige gevallen dient te primeren, voornamelijk wanneer dit in het belang van 
het kind is. 
 
 Hoewel artikel 318 van het Burgerlijk Wetboek op verschillende punten gewijzigd werd door artikel 7 van 
de wet van 1 juli 2006, werd aan de notie « bezit van staat » als grond van niet-ontvankelijkheid niet geraakt. 
 
 A.3.2.  De Ministerraad meent dat artikel 318 van het Burgerlijk Wetboek ontegensprekelijk voldoet aan de 
voorwaarden die aan een beperking van het recht tot betwisting van het vaderschap worden gesteld, zoals 
uiteengezet in de arresten Ahrens en Kautzor van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Gelet op de 
concrete interpretatie van het « bezit van staat », wordt de bevoegde rechter de mogelijkheid geboden om alle 
tegenstrijdige belangen af te wegen en tot een billijke beoordeling te komen. Van enige schending van artikel 22 
van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van 
de mens, kan, volgens de Ministerraad, geenszins sprake zijn. 
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 Daarnaast merkt de Ministerraad nog op dat de wetgever, bij de hervorming van het afstammingsrecht, er 
uitdrukkelijk voor gekozen heeft het begrip « bezit van staat » te behouden als grond van niet-ontvankelijkheid 
van de vordering tot betwisting van het vermoeden van vaderschap. Gelet op de vaststelling dat de in het geding 
zijnde bepaling voldoet aan de voorwaarden die door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zijn 
vooropgesteld, kan niet anders worden besloten dan dat de Belgische wetgever op een verantwoorde en wettige 
manier gebruik heeft gemaakt van zijn ter zake geldende appreciatiebevoegdheid. 
 
 A.4.1.  De verwerende partijen voor de verwijzende rechter merken op dat een afstammingsband die wordt 
bevestigd door het « bezit van staat », niet meer kan worden betwist op grond van artikel 318 van het Burgerlijk 
Wetboek. De wetgever heeft voorrang gegeven aan de socioaffectieve werkelijkheid indien de juridische 
afstamming bevestigd wordt door de sociale realiteit vóór de kennisname van de biologische realiteit. 
 
 Beslissingen over betwistingen van vaderschap hebben zowel juridische als socioaffectieve gevolgen; er 
wordt immers geoordeeld over een (juridische) afstammingsband en, eventueel, over het bestaan van een 
biologische band. Bovendien doen die gevolgen zich ook voor binnen meerdere families. Iedere regeling omtrent 
afstammingsvorderingen vormt bijgevolg een inmenging in het recht op eerbiediging van het privé-, familie- en 
gezinsleven, zoals gewaarborgd door artikel 22 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 8 
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
 
 A.4.2.  Daarbij merken zij op dat, overeenkomstig de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens, er, om te bepalen of artikel 318, § 1, van het Burgerlijk Wetboek in overeenstemming is met 
artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, moet worden onderzocht, op basis van de feiten 
van de zaak, of er een billijk evenwicht is gevonden tussen alle rechten en belangen in het geding. Hiertoe 
moeten niet alleen de individuele belangen tegenover het algemene belang van de samenleving worden 
afgewogen, maar ook de concurrerende belangen onderling. 
 
 Overeenkomstig het arrest nr. 20/2011 van 3 februari 2011 beschikt de wetgever over een appreciatiemarge 
om een billijk evenwicht te bereiken tussen de tegenstrijdige belangen van het individu en de samenleving in 
haar geheel. Er zijn legitieme doelstellingen voorhanden om een onbegrensde betwisting van het vaderschap van 
de echtgenoot te verhinderen, namelijk, enerzijds, de rust der families en de rechtszekerheid van de 
familiebanden en, anderzijds, het belang van het kind. In voormeld arrest oordeelde het Hof echter wel dat het 
« bezit van staat » als absolute grond van niet-ontvankelijkheid onevenredig was met het beoogde doel. Op die 
manier zou immers de socioaffectieve werkelijkheid altijd prevaleren boven de biologische werkelijkheid. 
 
 Volgens de verwerende partijen voor de verwijzende rechter, mag hieruit echter niet worden afgeleid dat 
het « bezit van staat » geen belang meer heeft. Uit de interpretatie van de rechtspraak van het Hof blijkt namelijk 
dat het bezit van staat nog steeds in aanmerking dient te worden genomen, en dat de biologische realiteit nu ook 
niet steeds zal mogen prevaleren boven de socioaffectieve realiteit. Het bezit van staat is dus nog steeds een 
grond van niet-ontvankelijkheid die beoordeeld dient te worden. Bijgevolg zal in elke zaak een 
belangenafweging moeten worden gemaakt op basis van de feiten die eigen zijn aan de zaak en rekening 
houdend met de vaststaande feiten en belangen van alle betrokken partijen om zo na te gaan of de maatregel al 
dan niet evenredig is met de doelstellingen. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag 

 

 B.1.  Om de eerste prejudiciële vraag te beantwoorden, moet het Hof zich uitspreken over 

de bestaanbaarheid, met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van artikel 318 van het 

Burgerlijk Wetboek, zoals vervangen bij artikel 7 van de wet van 1 juli 2006 « tot wijziging 

van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de 
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afstamming en de gevolgen ervan » en gewijzigd bij artikel 368 van de wet van 27 december 

2006 houdende diverse bepalingen (I), in samenhang gelezen met artikel 25 van de wet van 

1 juli 2006, in zoverre niet is voorzien in een overgangsbepaling voor het kind dat vóór de 

inwerkingtreding van de wet van 1 juli 2006 is geboren en het vaderschap van de echtgenoot 

van zijn moeder wenst te betwisten binnen een termijn van één jaar na de ontdekking van het 

feit dat de echtgenoot niet zijn vader is. 

 

 B.2.  Uit de motieven van de verwijzingsbeslissing vloeit voort dat de kinderen die de 

vordering tot betwisting van het vaderschap voor de verwijzende rechter hebben ingesteld, 

zijn geboren in 1980, dat hun wettelijke vader is overleden in 1999 en dat zij in 2010 hebben 

vernomen dat een andere man, in 2010 overleden, hun biologische vader is. 

 

 B.3.1.  Zoals vervangen bij artikel 7 van de wet van 1 juli 2006 en gewijzigd bij 

artikel 368 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) luidt 

artikel 318, §§ 1 en 2, van het Burgerlijk Wetboek : 

 

 « § 1.  Tenzij het kind bezit van staat heeft ten aanzien van de echtgenoot, kan het 
vermoeden van vaderschap worden betwist door de moeder, het kind, de man ten aanzien van 
wie de afstamming vaststaat en de persoon die het vaderschap van het kind opeist. 
 
 § 2.  De vordering van de moeder moet worden ingesteld binnen een jaar na de geboorte. 
De vordering van de echtgenoot moet worden ingesteld binnen een jaar na de ontdekking van 
het feit dat hij niet de vader van het kind is, die van de man die het vaderschap van het kind 
opeist moet worden ingesteld binnen het jaar na de ontdekking van het feit dat hij de vader 
van het kind is en die van het kind moet worden ingesteld op zijn vroegst op de dag waarop 
het de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt en uiterlijk op de dag waarop het de leeftijd van 
tweeëntwintig jaar heeft bereikt of binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat de 
echtgenoot zijn vader niet is. 
 
 Indien de echtgenoot overleden is zonder in rechte te zijn opgetreden, terwijl de termijn 
om zulks te doen nog niet verstreken is, kan zijn vaderschap binnen een jaar na zijn overlijden 
of na de geboorte, worden betwist door zijn bloedverwanten in de opgaande en in de 
neerdalende lijn. 
 
 Het vaderschap dat vaststaat krachtens artikel 317 kan daarenboven worden betwist door 
de vorige echtgenoot ». 
 

 B.3.2.  Artikel 25 van de wet van 1 juli 2006 « tot wijziging van de bepalingen van het 

Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen 

ervan » bepaalt : 
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 « § 1.  In afwijking van artikel 330, § 1, vierde lid, zoals gewijzigd bij deze wet, en van 
artikel 318, § 1, tweede lid, zoals ingevoegd bij deze wet, kunnen de erkenning en het 
vermoeden van vaderschap van de echtgenoot worden betwist door de persoon die het 
moederschap of vaderschap van het kind opeist gedurende een termijn van één jaar vanaf de 
inwerkingtreding van deze wet, zelfs indien er meer dan een jaar verstreken zou zijn sedert de 
geboorte of het ontdekken van de geboorte van het kind. 
 
 § 2.  Gedurende een termijn van één jaar vanaf de inwerkingtreding van deze wet, 
behoudt elke belanghebbende derde, in de zin van artikel 330, § 1, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek in zijn vorige lezing, de mogelijkheid een erkenning te betwisten, volgens 
de voorwaarden voorgeschreven door de vroegere wetgeving. 
 
 § 3.  De verjaringstermijn van de vordering tot betwisting van de erkenning ingesteld 
door artikel 330, § 1, vierde lid, zoals gewijzigd bij deze wet, begint te lopen de dag waarop 
deze wet in werking treedt, tenzij de vordering reeds was verjaard, en zonder dat de totale 
duur van de verjaringstermijn dertig jaar kan overschrijden. 
 
 § 4.  De erkenning en het vermoeden van vaderschap van de echtgenoot betreffende een 
kind dat geboren werd voor de inwerkingtreding van deze wet, kunnen worden betwist door 
de echtgenoot of door degene die het kind erkent, binnen een termijn van één jaar vanaf de 
datum van de ontdekking van het feit dat hij niet de vader van het kind is, zelfs indien er meer 
dan een jaar zou zijn verstreken sedert de geboorte of het ontdekken van de geboorte van het 
kind. 
 
 […] ». 
 

 B.3.3.  Het is artikel 368 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen 

(I) dat in artikel 318, § 2, voor het kind de mogelijkheid heeft ingevoerd om een vordering tot 

betwisting van het vaderschap in te stellen binnen het jaar na de ontdekking van het feit dat de 

echtgenoot van zijn moeder niet zijn vader is, aangezien de wet van 1 juli 2006 de echtgenoot 

en de man die het vaderschap van het kind opeist, toestaat om op dezelfde grond en binnen 

dezelfde termijn een vordering tot betwisting van het vaderschap in te stellen. 

 

 De memorie van toelichting bij het wetsontwerp dat heeft geleid tot de wet van 

27 december 2006 vermeldt : 

 

 « De wet van 1 juli 2006 legt vooraf bepaalde termijnen op voor de 
vaderschapsbetwistingen. Voor de diverse betrokkenen kan het startpunt van de termijn 
worden uitgesteld, aangezien de datum die in aanmerking moet worden genomen die is van de 
kennisname van het onjuiste karakter van de band van afstamming. Alleen de vordering van 
het kind genoot niet van deze mogelijkheid. Deze beperking moet verbeterd worden, want 
men zou die als discriminerend kunnen beschouwen » (Parl. St., Kamer, 2006-2007, 
DOC 51-2760/001, p. 239; Parl. St., Senaat, 2006-2007, nr. 3-1988/4, pp. 3 en 4). 
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 De wet van 27 december 2006 heeft evenwel voor het kind niet voorzien in een 

overgangsbepaling die vergelijkbaar is met de bepalingen vervat in artikel 25 van de wet van 

1 juli 2006, die het de man die het vaderschap opeist mogelijk maken om een vordering tot 

betwisting in te stellen gedurende een termijn van één jaar vanaf de inwerkingtreding van de 

wet, zelfs indien er meer dan een jaar zou zijn verstreken sedert de geboorte of het ontdekken 

van de geboorte van het kind (§ 1), en de echtgenoot om een vordering tot betwisting in te 

stellen binnen een termijn van één jaar vanaf de datum van de ontdekking van het feit dat hij 

niet de vader van het kind is, zelfs indien er meer dan een jaar zou zijn verstreken sedert de 

geboorte of het ontdekken van de geboorte van het kind (§ 4). 

 

 B.4.1.  Bij de totstandkoming van de wet van 1 juli 2006 heeft de wetgever gesteld dat 

verschillende nieuwe regels van het afstammingsrecht nood hadden aan overgangsbepalingen 

« ofwel om af te wijken van de algemene regels van het overgangsrecht, ofwel om één van die 

regels te verduidelijken wanneer ze onvoldoende gekend zijn of er een controverse over 

bestaat » (Parl. St., Senaat, 2005-2006, nr. 3-1402/5, p. 5). 

 

 Aansluitend op het in de Senaat ingediend amendement nr. 45 van de Regering (Parl. St., 

Senaat, 2005-2006, nr. 3-1402/5, pp. 3-5) is in de wet van 1 juli 2006 een bepaling van 

overgangsrecht ingevoegd om het, in de eerste plaats, de man die het vaderschap van het kind 

opeist en vóór de inwerkingtreding van de wet van 1 juli 2006 geen vordering tot betwisting 

van het vaderschap kon instellen, mogelijk te maken de bij artikel 318, § 2, eerste lid, van het 

Burgerlijk Wetboek bepaalde vordering in te stellen gedurende een termijn van één jaar vanaf 

de inwerkingtreding van de wet (artikel 25, § 1, van de wet van 1 juli 2006) : 

 

 « Ontwerpartikel 330, § 1, eerste lid, verleent de biologische vader het recht het 
wettelijke vaderschap of de erkenning van het vaderschap te betwisten. Het is niet wenselijk 
dat de toepassing van het nieuwe recht inzake betwisting van het vaderschap van de 
echtgenoot dat verleend wordt aan de biologische vader, beperkt wordt tot alleen maar de 
kinderen die geboren zijn na de inwerkingtreding van de wet, evenals tot die welke kort 
daarvoor zijn geboren (voor zover de vordering ingesteld wordt in het jaar van de geboorte of 
van het ontdekken ervan). 
 
 Om elk interpretatieprobleem te vermijden, wordt voorgesteld dat voor deze kinderen de 
termijn zal ingaan vanaf de dag waarop de nieuwe wet in werking treedt. 
 
 Deze overgangsbepaling verwijst naar het adagium ‘ actioni non natae non 
praescribitur ’ (de vorderingen die niet bestaan, kunnen niet verjaren), dat voorkomt in zowel 
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het gemeen recht als het overgangsrecht. Teneinde elke controverse te voorkomen, heeft de 
regering het nuttig geacht de overgangssituatie te verhelderen » (Parl. St., Senaat, 2005-2006, 
nr. 3-1402/7, p. 57). 
 

 B.4.2.  Het voormelde amendement nr. 45 van de Regering heeft vervolgens in een 

overgangsbepaling voorzien teneinde de echtgenoot toe te staan zijn vordering tot betwisting 

in te stellen binnen een termijn van één jaar vanaf de ontdekking van het feit dat hij niet de 

vader van het kind is, zelfs indien er meer dan een jaar zou zijn verstreken sedert de geboorte 

of het ontdekken van de geboorte van het kind (artikel 25, § 4, van de wet van 1 juli 2006) : 

 

 « Krachtens de algemene regels van het overgangsrecht blijven de verjaringen die 
geschied zijn op het moment dat de nieuwe wet van kracht wordt, behouden. Indien 
daarentegen de verjaring nog geen feit is op het moment van het van kracht worden van de 
nieuwe wet, wordt het startpunt van de verjaringstermijn verschoven. Uit de combinatie van 
deze regels resulteert dat, vanaf het van kracht worden van de nieuwe wet, de 
vorderingstermijn van de echtgenoot moet lopen vanaf het ontdekken van het feit dat hij niet 
de vader is van het kind, voor zover de verjaring niet vaststaat middels de vroegere 
wetgeving. Dat zal echter vaak het geval zijn voor kinderen die meer dan een jaar voordien 
werden geboren […]. 
 
 Om aan deze situatie te verhelpen en aan de echtgenoot een kans te geven die neerkomt 
op het instellen van een nieuwe vordering […], moet men afwijken van deze algemene regels 
via een overgangsbepaling. Deze bepaling heft het beletsel op van de verjaring die volgens de 
voorwaarden van de oude wet een feit is, met name door het aflopen van een termijn van één 
kaar die begint te lopen bij de geboorte, of bij het ontdekken ervan (art. 20, § 4). […] » (Parl. 
St., Senaat, 2005-2006, nr. 3-1402/5, p. 6). 
 

 « Thans kan de echtgenoot zijn vaderschap slechts betwisten binnen het jaar van de 
ontdekking van de geboorte. Het wetsontwerp bepaalt dat de termijn ingaat vanaf de dag dat 
hij ontdekt dat hij de vader van het kind niet is. 
 
 Aangezien het gaat om een nieuw recht dat deze nieuwe wet invoert, zal men op grond 
van deze wet kunnen optreden, ook al is de termijn van één jaar ruimschoots verstreken bij de 
inwerkingtreding van de nieuwe wet. 
 
 Men mag echter niet vergeten dat het bezit van staat hier zal gelden, zodat het belang van 
het kind in aanmerking kan komen, indien het gaat om een lang verworven staat » (Parl. St., 
Senaat, 2005-2006, nr. 3-1402/7, p. 58). 
 

 B.5.  In de aan de toetsing van het Hof voorgelegde hypothese, zoals gepreciseerd in B.2, 

van kinderen die zijn geboren vóór de inwerkingtreding van de wet van 1 juli 2006 en van de 

ontdekking, meer dan één jaar na de inwerkingtreding van die wet, van het biologische 

vaderschap van een derde, heeft de echtgenoot het recht zijn vaderschap te betwisten op grond 

van de overgangsbepaling waarin artikel 25, § 4, van de wet van 1 juli 2006 voorziet, en heeft 
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de man die het vaderschap opeist, eveneens het recht het vaderschap van de echtgenoot te 

betwisten, niet op grond van de in artikel 25, § 1, van die wet opgenomen overgangsbepaling, 

maar door de onmiddellijke toepassing van artikel 318, § 2, eerste lid, van het Burgerlijk 

Wetboek. 

 

 B.6.  Volgens de verwijzende rechter zou te dezen een verschil in behandeling bestaan 

tussen het vorderingsrecht van de echtgenoot of de persoon die het kind wenst te erkennen, 

enerzijds, en het vorderingsrecht van het kind, anderzijds, omdat daarvoor in geen enkele 

overgangsbepaling is voorzien. 

 

 Vóór de inwerkingtreding van de wetten van 1 juli 2006 en van 27 december 2006 moest 

het kind zijn vordering tot betwisting van het vaderschap instellen « uiterlijk vier jaar nadat 

het de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt » (artikel 332, vijfde lid, van het Burgerlijk 

Wetboek). Sinds de inwerkingtreding van de twee voormelde wetten moet de vordering van 

het kind op zijn vroegst worden ingesteld op de dag waarop het de leeftijd van twaalf jaar 

heeft bereikt en uiterlijk op de dag waarop het de leeftijd van tweeëntwintig jaar heeft bereikt 

of binnen een jaar na het ontdekken van het feit dat de echtgenoot niet zijn vader is 

(artikel 318, § 2, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek). 

 

 Volgens de verwijzende rechter maakt artikel 318, § 2, eerste lid, van het Burgerlijk 

Wetboek, bij ontstentenis van een overgangsbepaling, het een vóór de inwerkingtreding van 

de wetten van 1 juli 2006 en van 27 december 2006 geboren kind wiens recht om het 

vaderschap te betwisten is verjaard op het ogenblik van de inwerkingtreding van de wetten 

van 1 juli 2006 en van 27 december 2006 omdat het op dat ogenblik ouder is dan 

tweeëntwintig jaar, niet mogelijk een vordering tot betwisting van het vaderschap in te stellen 

wanneer het na de inwerkingtreding van de wetten van 1 juli 2006 en van 27 december 2006 

ontdekt dat de echtgenoot van zijn moeder niet zijn vader is. Het is in die interpretatie dat het 

Hof de prejudiciële vraag beantwoordt. 

 

 B.7.  Door het een kind dat vóór de inwerkingtreding van de wetten van 1 juli 2006 en 

van 27 december 2006 geboren is en wiens recht om het vaderschap te betwisten is verjaard 

op het ogenblik van de inwerkingtreding van die wetten, niet mogelijk te maken een 

vordering tot betwisting van het vaderschap in te stellen wanneer het na de inwerkingtreding 

van die wetten ontdekt dat de echtgenoot van zijn moeder niet zijn vader is, terwijl die 
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echtgenoot in dat geval het recht heeft zijn vaderschap te betwisten op grond van de in 

artikel 25, § 4, van de wet van 1 juli 2006 opgenomen overgangsbepaling, en terwijl de man 

die het vaderschap opeist eveneens in dat geval het recht heeft het vaderschap van de 

echtgenoot te betwisten, niet op grond van de in artikel 25, § 1, van die wet opgenomen 

overgangsbepaling, maar door de onmiddellijke toepassing van artikel 318, § 2, eerste lid, van 

het Burgerlijk Wetboek, heeft de wetgever een verschil in behandeling ingevoerd tussen die 

drie houders van de vordering tot betwisting van het vaderschap, verschil dat niet op redelijke 

wijze kan worden verantwoord. In die interpretatie is artikel 318, § 2, eerste lid, van het 

Burgerlijk Wetboek niet bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 B.8.  Het Hof merkt evenwel op dat artikel 318, § 2, eerste lid, van het Burgerlijk 

Wetboek in die zin kan worden geïnterpreteerd dat het een kind dat vóór de inwerkingtreding 

van de wetten van 1 juli 2006 en van 27 december 2006 is geboren en wiens recht om het 

vaderschap te betwisten is verjaard op het ogenblik van de inwerkingtreding van die wetten, 

mogelijk maakt een vordering tot betwisting van het vaderschap in te stellen wanneer het na 

de inwerkingtreding van die wetten ontdekt dat de echtgenoot van zijn moeder niet zijn vader 

is. Dat kind beschikte immers vóór de inwerkingtreding van de wet van 27 december 2006 

niet over het recht om een vordering tot betwisting van het vaderschap in te stellen binnen het 

jaar na het ontdekken van het feit dat de echtgenoot van zijn moeder niet zijn vader is. Zijn 

recht om op die grond op te treden, kan dus niet zijn verjaard. Het bevindt zich bijgevolg in 

dezelfde situatie als de man die het vaderschap opeist en kan het vaderschap betwisten door 

de onmiddellijke toepassing van artikel 318, § 2, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek. In 

die interpretatie voert artikel 318, § 2, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek geen verschil in 

behandeling in onder de houders van de vordering tot betwisting van het vaderschap en 

schendt het de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 

 Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag 

 

 B.9.  Om de tweede prejudiciële vraag te beantwoorden moet het Hof zich uitspreken 

over de bestaanbaarheid, met artikel 22 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen 

met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, van artikel 318, § 1, van 

het Burgerlijk Wetboek, in zoverre de vordering tot betwisting van het vaderschap niet kan 

worden toegestaan als het kind bezit van staat heeft ten aanzien van de echtgenoot van zijn 
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moeder, « in zoverre de kinderen reeds [meerderjarig] zijn, de wettelijke vader overleden is, 

de biologisch beweerde vader overleden is, de nalatenschap van de wettelijke vader reeds 

werd vereffend en de kinderen hun aandeel hebben genomen in de nalatenschap van hun 

wettelijke vader ». 

 

 B.10.  Artikel 318, § 1, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt : 

 

 « Tenzij het kind bezit van staat heeft ten aanzien van de echtgenoot, kan het vermoeden 
van vaderschap worden betwist door de moeder, het kind, de man ten aanzien van wie de 
afstamming vaststaat en de persoon die het vaderschap van het kind opeist ». 
 

 Met betrekking tot het bezit van staat bepaalt artikel 331nonies van het Burgerlijk 

Wetboek : 

 

 « Het bezit van staat moet voortdurend zijn. 
 
 Het wordt bewezen door feiten die te samen of afzonderlijk de betrekking van 
afstamming aantonen. 
 
 Die feiten zijn onder meer : 
 
 -  dat het kind altijd de naam heeft gedragen van degene van wie wordt gezegd dat het 
afstamt; 
 
 -  dat laatstgenoemde het als zijn kind heeft behandeld; 
 
 -  dat die persoon als vader of moeder in zijn onderhoud en opvoeding heeft voorzien; 
 
 -  dat het kind die persoon heeft behandeld als zijn vader of moeder; 
 
 -  dat het als zijn kind wordt erkend door de familie en in de maatschappij; 
 
 -  dat de openbare overheid het als zodanig beschouwt ». 
 

 B.11.1.  Artikel 318 van het Burgerlijk Wetboek regelt de mogelijkheid tot betwisting 

van het vermoeden van het vaderschap van de echtgenoot van de moeder van het kind. Het 

vermoeden van vaderschap is ingesteld in artikel 315 van het Burgerlijk Wetboek. Binnen de 

in paragraaf 2 van artikel 318 bepaalde termijnen - die verschillen naar gelang van de 

vorderingsgerechtigden - staat de vordering enkel open voor de moeder, het kind, de man ten 

aanzien van wie de afstamming vaststaat en de persoon die het vaderschap van het kind 

opeist. 
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 De mogelijkheid tot betwisting van het vermoeden van vaderschap is evenwel 

onderworpen aan een beperking : de vordering is - voor alle 

vorderingsgerechtigden - onontvankelijk wanneer het kind bezit van staat heeft ten aanzien 

van de echtgenoot. 

 

 B.11.2.  Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 318 van het Burgerlijk Wetboek 

blijkt dat aanvankelijk geen eensgezindheid leek te bestaan over de vraag of het bezit van 

staat elke betwisting van de afstamming onmogelijk diende te maken, onder meer omdat dit 

begrip niet noodzakelijk samenvalt met het begrip « belang van het kind », en omdat de 

opvattingen over de familievrede, die het wil beschermen, snel evolueren (Parl. St., Kamer, 

2004-2005, DOC 51-0597/024, pp. 60-62). Na uitvoerig overleg binnen de subcommissie 

Familierecht van de Commissie voor de Justitie van de Kamer van volksvertegenwoordigers 

heeft de wetgever gemeend het « bezit van staat » als grond van niet-ontvankelijkheid van de 

vordering tot betwisting van het vermoeden van vaderschap te moeten invoeren. Het daartoe 

strekkende amendement, dat aan de basis ligt van de in het geding zijnde bepaling, werd als 

volgt verantwoord : 

 

 « Ten eerste beoogt het voorgestelde amendement degenen die een vordering mogen 
instellen te beperken tot de personen die daadwerkelijk belanghebbenden zijn, namelijk de 
echtgenoot, de moeder, het kind en de persoon die het vaderschap of het moederschap van het 
kind opeist. 
 
 Vervolgens lijkt het ons nodig de gezinscel van het kind zoveel mogelijk te beschermen 
door eensdeels het bezit van staat te behouden die overeenstemt met de situatie van een kind 
dat door iedereen werkelijk als het kind van zijn ouders wordt beschouwd, ook al strookt dat 
niet met de biologische afstamming, en anderdeels door termijnen te bepalen voor het 
instellen van de vordering » (Parl. St., Kamer, 2004-2005, DOC 51-0597/026, p. 6, en 
DOC 51-0597/032, p. 31). 
 

 Het was derhalve de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever om de afstammingsband 

beter te beschermen, enerzijds, door het bezit van staat te behouden en anderzijds, andere 

derden, zoals grootouders, te beletten om op te treden (Parl. St., Senaat, 2005-2006, 

nr. 3-1402/7, p. 4). Nadat binnen de Senaatscommissie voor de Justitie bij die uitgangspunten 

vraagtekens werden geplaatst, onder meer met betrekking tot de interpretatieproblemen 

waartoe het begrip « bezit van staat » aanleiding kon geven, bevestigde de minister van 
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Justitie dat de Kamer niet heeft overwogen de regels inzake het « bezit van staat » te 

wijzigen : 

 

 « Het ontwerp wijzigt reeds een groot aantal regels, en ook al rijzen er bij de toepassing 
van het begrip soms problemen, toch hoeft dit niet te worden aangepast. De wetgever heeft er 
in 1987 voor gekozen het begrip te behouden om ervoor te zorgen dat de biologische 
waarheid het niet altijd wint van de sociaal-affectieve realiteit. Deze keuze moet behouden 
blijven en het bezit van staat hoeft dus niet te worden aangepast » (Parl. St., Senaat, 
2005-2006, nr. 3-1402/7, p. 9). 
 

 B.12.  Het Hof moet artikel 318, § 1, van het Burgerlijk Wetboek toetsen aan artikel 22 

van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens. 

 

 Artikel 22 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven en zijn gezinsleven, behoudens in 
de gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald. 
 
 De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen de bescherming van 
dat recht ». 
 

 Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « 1.  Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis 
en zijn briefwisseling. 
 
 2.  Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de 
uitoefening van dit recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische 
samenleving nodig is in het belang van ’s lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het 
economisch welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen 
van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of voor de 
bescherming van de rechten en vrijheden van anderen ». 
 

 Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 22 van de Grondwet blijkt dat de 

Grondwetgever « een zo groot mogelijke concordantie [heeft willen nastreven] met artikel 8 

van het Europees Verdrag tot Bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden (EVRM), teneinde betwistingen over de inhoud van dit Grondwetsartikel 

respectievelijk art. 8 van het EVRM te vermijden » (Parl. St., Kamer, 1992-1993, nr. 997/5, 

p. 2). 
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 B.13.  De in het geding zijnde regeling van betwisting van het vermoeden van vaderschap 

valt onder de toepassing van artikel 22 van de Grondwet en van artikel 8 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 B.14.  Het recht op de eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven, zoals het door 

de voormelde bepalingen wordt gewaarborgd, heeft als essentieel doel de personen te 

beschermen tegen inmengingen in hun privéleven en hun gezinsleven. 

 

 Artikel 22, eerste lid, van de Grondwet sluit, evenmin als artikel 8 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens, een overheidsinmenging in het recht op eerbiediging 

van het privéleven niet uit, maar vereist dat erin is voorzien in een voldoende precieze 

wettelijke bepaling, dat zij beantwoordt aan een dwingende maatschappelijke behoefte en dat 

zij evenredig is met de daarmee nagestreefde wettige doelstelling. Die bepalingen houden 

bovendien de positieve verplichting in voor de overheid om maatregelen te nemen die een 

daadwerkelijke eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven verzekeren, zelfs in de 

sfeer van de onderlinge verhoudingen van individuen (EHRM, 27 oktober 1994, Kroon e.a. 

t. Nederland, § 31). 

 

 B.15.  De procedures met betrekking tot het vaststellen of betwisten van de vaderlijke 

afstamming, raken het privéleven, omdat de materie van de afstamming belangrijke aspecten 

van iemands persoonlijke identiteit omvat (EHRM, 28 november 1984, Rasmussen 

t. Denemarken, § 33; 24 november 2005, Shofman t. Rusland, § 30; 12 januari 2006, Mizzi 

t. Malta, § 102; 16 juni 2011, Pascaud t. Frankrijk, §§ 48-49; 21 juni 2011, Krušković 

t. Kroatië, § 20; 22 maart 2012, Ahrens t. Duitsland, § 60; 12 februari 2013, Krisztián 

Barnabás Tóth t. Hongarije, § 28). 

 

 B.16.  De wetgever beschikt over een appreciatiemarge om bij de uitwerking van een 

wettelijke regeling die een overheidsinmenging in het privéleven inhoudt, rekening te houden 

met een billijk evenwicht tussen de tegenstrijdige belangen van het individu en de 

samenleving in haar geheel (EHRM, 26 mei 1994, Keegan t. Ierland, § 49; 27 oktober 1994, 

Kroon e.a. t. Nederland, § 31; 2 juni 2005, Znamenskaya t. Rusland, § 28; 24 november 2005, 

Shofman t. Rusland, § 34). 
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 Die appreciatiemarge van de wetgever is evenwel niet onbegrensd : opdat een wettelijke 

regeling verenigbaar is met het recht op eerbiediging van het privéleven, moet worden 

nagegaan of de wetgever een billijk evenwicht heeft gevonden tussen alle rechten en belangen 

die in het geding zijn. Zulks vereist dat de wetgever niet alleen een afweging maakt tussen de 

belangen van het individu tegenover de samenleving in haar geheel, maar tevens tussen de 

tegenstrijdige belangen van de betrokken personen (EHRM, 6 juli 2010, Backlund t. Finland, 

§ 46), op gevaar af anders een maatregel te nemen die niet evenredig is met de nagestreefde 

wettige doelstellingen. 

 

 B.17.  De rust der families en de rechtszekerheid van de familiale banden, enerzijds, en 

het belang van het kind, anderzijds, zijn legitieme doelstellingen waarvan de wetgever kan 

uitgaan om een onbeperkte mogelijkheid tot betwisting van het vermoeden van vaderschap te 

verhinderen. In dat opzicht is het pertinent om de biologische werkelijkheid niet a priori te 

laten prevaleren op de socioaffectieve werkelijkheid van het vaderschap. 

 

 B.18.  Door het « bezit van staat » als absolute grond van niet-ontvankelijkheid van de 

vordering tot betwisting van het vermoeden van vaderschap in te stellen, heeft de wetgever de 

socioaffectieve werkelijkheid van het vaderschap evenwel steeds laten prevaleren op de 

biologische werkelijkheid. Door die absolute grond van niet-ontvankelijkheid wordt het kind 

volledig de mogelijkheid ontnomen om het vermoeden van vaderschap te betwisten. 

 

 Aldus bestaat voor de rechter geen enkele mogelijkheid om rekening te houden met de 

belangen van alle betrokken partijen. 

 

 Een dergelijke maatregel is onevenredig met de door de wetgever nagestreefde, legitieme 

doelstellingen, en derhalve niet bestaanbaar met artikel 22 van de Grondwet, in samenhang 

gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 B.19.  Aan het voorgaande wordt geen afbreuk gedaan door het gegeven dat het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat een rechterlijke beslissing waarbij een 

regeling werd toegepast die vergelijkbaar is met de in het geding zijnde maatregel, geen 

schending van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens inhield 

(EHRM, 22 maart 2012, Ahrens t. Duitsland; 22 maart 2012, Kautzor t. Duitsland). Het 

Europees Hof wees erop dat binnen de lidstaten van de Raad van Europa geen eensgezindheid 
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over de in het geding zijnde aangelegenheid bestaat, zodat de lidstaten over een ruime 

appreciatiebevoegdheid beschikken wat de regelgeving inzake het vaststellen van het 

juridisch statuut van het kind betreft (Ahrens, voormeld, §§ 69-70 en 89; Kautzor, voormeld, 

§§ 70-71 en 91). Overigens onderzocht het Europees Hof eveneens of de concrete toepassing 

van de desbetreffende regeling, rekening houdend met alle concrete omstandigheden van de 

zaak, voldeed aan de vereisten van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens (Ahrens, voormeld, §§ 75-77; Kautzor, voormeld, §§ 62, 78 en 80). 

 

 B.20.  De prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 -  In die zin geïnterpreteerd dat het een kind dat is geboren vóór de inwerkingtreding van 
de wetten van 1 juli 2006 « tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met 
betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan » en van 27 december 
2006 « houdende diverse bepalingen (I) » en wiens recht op de betwisting van het vaderschap 
is verjaard op het ogenblik van de inwerkingtreding van die wetten, niet toestaat een 
vordering tot betwisting van het vaderschap in te stellen wanneer het na de inwerkingtreding 
van die wetten ontdekt dat de echtgenoot van zijn moeder niet zijn vader is, schendt 
artikel 318, § 2, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet. 
 
 -  In die zin geïnterpreteerd dat het een kind dat is geboren vóór de inwerkingtreding van 
de voormelde wetten van 1 juli 2006 en van 27 december 2006 en wiens recht op de 
betwisting van het vaderschap is verjaard op het ogenblik van de inwerkingtreding van die 
wetten, toestaat een vordering tot betwisting van het vaderschap in te stellen wanneer het na 
de inwerkingtreding van die wetten ontdekt dat de echtgenoot van zijn moeder niet zijn vader 
is, schendt artikel 318, § 2, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet niet. 
 
 -  Artikel 318, § 1, van het Burgerlijk Wetboek schendt artikel 22 van de Grondwet, in 
samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in 
zoverre de door het kind ingestelde vordering tot betwisting van het vaderschap niet 
ontvankelijk is wanneer het kind bezit van staat heeft ten aanzien van de echtgenoot van zijn 
moeder. 
 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 7 november 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 5514 en 5523 

 
 

Arrest nr. 148/2013 
van 7 november 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 227, § 2, van de algemene wet inzake 

douane en accijnzen, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 18 juli 1977, gesteld door het 

Hof van Beroep te Luik. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

A. Alen, J.-P. Snappe, T. Merckx-Van Goey en F. Daoût, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij arresten van 31 oktober en 21 november 2012 in zake het openbaar ministerie en de 
minister van Financiën respectievelijk tegen L.L. en de nv « V.M.C. » en tegen G.A. en Y.Ö., 
waarvan de expedities ter griffie van het Hof zijn ingekomen op 9 en 29 november 2012, heeft 
het Hof van Beroep te Luik de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 227, § 2, van de algemene wet van 18 juli 1977 houdende coördinatie 
van de algemene bepalingen inzake douane en accijnzen [lees : de algemene wet inzake 
douane en accijnzen, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 18 juli 1977] de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens, in zoverre de beklaagden, daders of medeplichtigen, 
aan wie een misdrijf inzake douane en accijnzen wordt verweten en die met een geldboete 
worden gestraft, die veroordeling steeds hoofdelijk uitgesproken zullen zien, terwijl de 
beklaagden, daders en medeplichtigen, aan wie een gemeenrechtelijk misdrijf wordt verweten 
en die met een geldboete worden gestraft, niet hoofdelijk kunnen worden veroordeeld maar 
een geldboete opgelegd zullen krijgen die door de rechter zal worden geïndividualiseerd ? ». 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5514 en 5523 van de rol van het Hof, werden 
samengevoegd. 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 18 september 2013 : 
 
 -  is verschenen : Mr. F. T’Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers F. Daoût en A. Alen verslag uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 
 
  II.  De feiten en de rechtspleging in de bodemgeschillen 
 
 De beklaagden werden door de Correctionele Rechtbank te Neufchâteau veroordeeld op grond van de 
algemene wet inzake douane en accijnzen, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 18 juli 1977. 
 
 Bij arresten van 31 oktober 2012 (zaak nr. 5514) en van 21 november 2012 (zaak nr. 5523) wijst het Hof 
van Beroep te Luik erop dat artikel 227, § 2, van de algemene wet inzake douane en accijnzen aan de rechter de 
verplichting oplegt een hoofdelijke veroordeling uit te spreken, waarbij de wetgever aldus afwijkt van het 
beginsel van de individualisering van straffen dat geldt in het gemeen recht. In artikel 39 van het Strafwetboek 
wordt immers gepreciseerd dat, wanneer verscheidene personen wegens een zelfde misdrijf worden veroordeeld, 
de geldboete tegen ieder van hen persoonlijk wordt uitgesproken. Het verbiedt bijgevolg dat wordt overgegaan 
tot een hoofdelijke veroordeling en maakt het mogelijk de straf zo adequaat mogelijk aan te passen aan de 
concrete omstandigheden van de aan de rechter voorgelegde zaak. 
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 Aangezien dat verschil in behandeling aanleiding kan geven tot een discriminatie tussen categorieën van 
personen, naar gelang van de verweten misdrijven, en aangezien het niet aan het Hof van Beroep staat zich uit te 
spreken over de grondwettigheid van de bepaling, beslist dat Hof de hiervoor vermelde prejudiciële vraag te 
stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Standpunt van de Ministerraad 
 
 A.1.  De Ministerraad brengt allereerst in herinnering dat de strafrechtelijke aansprakelijkheid in beginsel 
individueel is. Dat beginsel is vastgelegd door het Hof van Cassatie en door het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens. Op algemene wijze, overeenkomstig het beginsel van het individuele karakter van de 
strafrechtelijke aansprakelijkheid, in het geval waarin verschillende individuen samen een misdrijf plegen, kan 
ieder van hen worden gestraft met de straf die door de wet is bepaald, zodat de deelnemers aan een zelfde 
misdrijf in de regel niet hoofdelijk tot dezelfde straf kunnen worden veroordeeld. Die regel is in herinnering 
gebracht in een arrest van het Hof van Cassatie van 27 mei 2009 (Arr. Cass., 2009, nr. 352).  
 
 Het verbod om een hoofdelijke veroordeling tot een straf, in het bijzonder tot een geldboete, uit te spreken 
vormt evenwel geen onaantastbaar en absoluut beginsel en het is maar onvoorwaardelijk ten aanzien van de 
rechter die een strafwet moet toepassen die daarvan niet uitdrukkelijk afwijkt, ongeacht of de straf een hoofdstraf 
of een bijkomende straf is.  
 
 Dat is wat het Hof van Cassatie in zijn arrest van 8 januari 1951 had aanvaard, overeenkomstig een 
unanieme rechtsleer. De wetgever is dus ertoe gemachtigd, in een dergelijke bijzondere materie die hij van dien 
aard acht dat zij een dergelijke maatregel verantwoordt, uitdrukkelijk af te wijken van de in artikel 39 van het 
Strafwetboek gestelde regel. 
 
 A.2.  Volgens de Ministerraad is inzake douane- en accijnsstrafrecht in die afwijking voorzien. Het in de in 
het geding zijnde bepaling bedoelde hoofdelijkheidsbeginsel wijkt af van de regels van het gemeen recht die in 
het Strafwetboek zijn vervat en draagt bij tot de specificiteit van het douanestrafrecht. Die hoofdelijkheid sluit de 
rechten van de rechtzoekenden echter niet uit en wordt enkel toegepast binnen bepaalde perken, die onder meer 
verband houden met het in aanmerking nemen van eventuele verzachtende omstandigheden en met het 
individualiseren van de sanctie door de strafrechter. De Ministerraad merkt in dat opzicht op dat de wet van 
21 december 2009 houdende fiscale en diverse bepalingen een aantal strafbepalingen van de algemene wet 
inzake douane en accijnzen (hierna : AWDA) en van de bijzondere wetten inzake accijnzen heeft gewijzigd, 
teneinde ze in overeenstemming te brengen met de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en van het Hof van 
Cassatie. Dankzij de marge van de geldboete, tussen een minimum en een maximum, beschikt de strafrechter dus 
over een beoordelingsruimte die het hem mogelijk maakt, indien hij zulks wenst, de geldboete aan te passen naar 
gelang van de ernst en de omvang van de belastingfraude en de ontdoken belastingen, maar ook die geldboete te 
individualiseren voor elke gedagvaarde persoon naar gelang van zijn betrokkenheid bij de fraude, zijn sociale 
situatie, zijn wil om zijn gedrag te wijzigen. Aangezien artikel 85 van boek I van het Strafwetboek van 
toepassing wordt gemaakt op de misdrijven inzake douane en accijnzen, kan de rechter in elk geval nog lager 
dan het minimum van de straf gaan wanneer hij, op grond van de gegevens van de zaak, van oordeel is dat 
verzachtende omstandigheden in aanmerking moeten worden genomen. Bijgevolg geldt het in de in het geding 
zijnde bepaling bedoelde hoofdelijkheidsbeginsel voor het betalen van de geldboete onverminderd de nieuwe 
mogelijkheid die aan de rechter is gelaten om de straf te individualiseren voor elke beklaagde, via marges voor 
geldboeten die bij de algemene wet en de bijzondere wetten inzake accijnzen zijn verleend en door eventuele 
verzachtende omstandigheden krachtens artikel 281-2 van de AWDA in aanmerking te nemen. Wanneer de 
rechter de beklaagden van een misdrijf inzake douane of accijnzen hoofdelijk veroordeelt, wordt die 
hoofdelijkheid voor elk van hen dus beperkt tot het bedrag van de geldboete die individueel op hen is toegepast, 
rekening houdend met onder meer de mate waarin men zich van het misdrijf bewust is, de mate van schuld, de 
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wijze van deelneming aan het misdrijf en de eventuele verzachtende omstandigheden. Artikel 281-2 van de 
AWDA maakt het de rechter zelfs mogelijk, ten aanzien van de verzachtende omstandigheden die hij in 
aanmerking zou nemen, geen enkele straf uit te spreken en de omvang van de hoofdelijkheid ten aanzien van 
bepaalde veroordeelden teniet te doen. 
 
 De Ministerraad merkt op dat die verzoenende interpretatie van beide beginselen - hoofdelijkheid voor het 
betalen van de geldboete en individualisering van de sanctie - uit eigen beweging is aangenomen door de hoven 
en rechtbanken, met name in het rechtsgebied van het Hof van Beroep te Antwerpen. 
 
 A.3.  De Ministerraad is van mening dat de in het geding zijnde bepaling het beginsel van gelijkheid en 
niet-discriminatie, in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, 
niet schendt aangezien zij de rechter geenszins verhindert de geldboete te individualiseren met toepassing van de 
andere bepalingen van de gecoördineerde wetten en de bijzondere wetten inzake accijnzen. 
 
 De Ministerraad merkt op dat de bestraffing van de misdrijven inzake douane en accijnzen wordt 
gekenmerkt door een sterke specificiteit die wordt verklaard door de geschiedenis, maar vooral door het zowel 
bijzondere karakter van die delinquentie die de financiële belangen van de Staat en van de Europese Unie 
bedreigt, als moeilijk te vatten karakter ervan wegens de gehanteerde frauduleuze middelen. De kenmerken die 
eigen zijn aan douane- of accijnsfraude, hebben een versterking van de bevoegdheden van de administratie 
noodzakelijk gemaakt, zowel wat de opsporing van het misdrijf als wat de vervolging en de bestraffing ervan 
betreft. 
 
 De Ministerraad merkt op dat het Hof die specificiteit herhaalde malen heeft aanvaard en heeft geoordeeld 
dat regels inzake de strafrechtspleging, inzake bestraffing en invordering die eigen zijn aan het douanerecht en 
afwijken van het algemene strafrecht, objectief en redelijk verantwoord waren. Een dergelijke uitzondering is 
ruimschoots verantwoord met betrekking tot de in het geding zijnde bepaling. De Ministerraad baseert zich in dat 
verband op het arrest nr. 181/2011 van het Hof van 1 december 2011. 
 
 De hoofdelijkheidsregel heeft tot doel de invordering van de sanctie inzake douane of accijnzen te 
vergemakkelijken bij veroordeelden die in dezelfde mate betrokken zijn bij en aansprakelijk zijn voor het 
misdrijf, teneinde de doeltreffende bestraffing van de fraude te verzekeren en de rechten van de Schatkist te 
vrijwaren. 
 
 De Ministerraad merkt ten slotte op dat de specificiteit van het douane- en accijnsstrafrecht de toepassing 
van de in het gemeen recht aanvaarde beginselen niet uitsluit, zoals reeds werd gepreciseerd.  
 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 227, § 2, van de algemene wet inzake douane en accijnzen, gecoördineerd 

bij koninklijk besluit van 18 juli 1977 (hierna : « AWDA ») bepaalt : 

 

 « De veroordelingen tot boete en tot kosten worden solidair tegen de overtreders en de 
medeplichtigen uitgesproken ». 
 

 B.2.  De verwijzende rechter ondervraagt het Hof over de bestaanbaarheid van die 

bepaling met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met 

artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in zoverre ten aanzien van 

de beklaagden, daders of medeplichtigen aan wie een misdrijf inzake douane en accijnzen 

wordt verweten en die met een geldboete worden gestraft, die veroordeling steeds hoofdelijk 
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zal worden uitgesproken, terwijl de beklaagden, daders en medeplichtigen aan wie een 

gemeenrechtelijk misdrijf wordt verweten en die met een geldboete worden gestraft, niet 

hoofdelijk kunnen worden veroordeeld maar een door de rechter geïndividualiseerde 

geldboete opgelegd zullen krijgen. 

 

 B.3.  De hoofdelijke veroordeling tot de geldboete houdt bijgevolg in dat een geldboete 

wordt uitgesproken ten aanzien van de daders, de mededaders en de medeplichtigen van het 

misdrijf en dat ieder van hen ertoe kan worden gedwongen het geheel van die geldboete te 

betalen. 

 

 B.4.  Artikel 39 van het Strafwetboek bepaalt : 

 

 « Wanneer verscheidene personen wegens een zelfde misdrijf worden veroordeeld, wordt 
de geldboete uitgesproken tegen ieder van hen persoonlijk ». 
 

 Inzake geldboeten is dat artikel de toepassing van het beginsel van het individuele 

karakter van de straf, volgens hetwelk de straf in de regel individueel is en tegen elke 

veroordeelde moet worden uitgesproken. 

 

 B.5.  De in het geding zijnde bepaling, die van dat beginsel afwijkt, maakt deel uit van de 

regelgeving over het invorderen van douane- en accijnsrechten, die ertoe strekt de omvang en 

frequentie van de fraude te bestrijden in deze bijzonder technische en grensoverschrijdende 

materie, die mede door een uitgebreide Europese regelgeving wordt beheerst. Het gegeven dat 

de wetgever in die specifieke aangelegenheid is afgeweken van het gemeen strafrecht, is op 

zich niet discriminerend. 

 

 Er moet evenwel worden nagegaan of de in het geding zijnde bepaling een 

onverantwoord verschil in behandeling teweegbrengt tussen, enerzijds, personen die worden 

vervolgd wegens inbreuken op de AWDA en, anderzijds, personen die worden vervolgd 

wegens inbreuken op andere strafbepalingen. 

 

 Teneinde « tegemoet te komen aan een aantal arresten van het Grondwettelijk Hof » 

(Parl. St., Kamer, 2009-2010, DOC 52-2310/001, p. 13) heeft de wetgever bij artikel 45 van 

de wet van 21 december 2009 houdende fiscale en diverse bepalingen het vaste bedrag van 
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« tienmaal de ontdoken accijnzen » in artikel 27, eerste lid, van de wet van 7 januari 1998 

betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken vervangen 

door een geldboete van « vijf- tot tienmaal de ontdoken accijnzen », hetgeen de mogelijkheid 

biedt van een spreiding tussen de vroeger vastgestelde maximumstraf en een minimumstraf. 

 

 Bovendien heeft de wetgever bij artikel 37 van dezelfde wet in de AWDA artikel 281-2 

ingevoegd, dat de strafrechter toestaat om, wanneer er verzachtende omstandigheden bestaan, 

een geldboete op te leggen die lager is dan het wettelijke minimum. 

 

 Volgens de parlementaire voorbereiding van de wet van 21 december 2009 « [zal] enkel het 

invoegen van nieuwe wettelijke bepalingen voor het geheel van het douane- en accijnsrecht […] 

de rechter toelaten om rekening te houden met verzachtende omstandigheden en een boete op te 

leggen die gelegen is tussen een minimum en een maximum ». 

 

 De parlementaire voorbereiding gaat verder als volgt : 

 

 « Zulks is noodzakelijk met het oog op het behoud van de rechtszekerheid en om te 
voorkomen dat door het Grondwettelijk Hof gelijkaardige arresten worden geveld betreffende 
andere strafbepalingen die nog niet in vraag werden gesteld. 
 
 Het ontwerp heeft dus tot doel om, zoals aangegeven door het Hof, de grondwettelijkheid te 
herstellen en het principe van de evenredigheid toe te passen zonder daarbij het effectief en 
ontradend karakter van de bestraffing inzake douane en accijnzen aan te tasten » (Parl. St., 
Kamer, 2009-2010, DOC 52-2310/001, p. 17). 
 

 « Wat het individualiseren van de vaste boetes betreft, wordt beoogd om de rechter de 
mogelijkheid te bieden de op te leggen boete te bepalen in functie van de feitelijke 
omstandigheden. Vermits de gestrengheid van de bestraffing inzake douane en accijnzen niet in 
vraag wordt gesteld door het Grondwettelijk Hof, werd besloten de bestaande ‘ vaste ’ boete als 
maximumboete te behouden en een minimumboete in te lassen in de betrokken artikelen. 
 
 Bij het bepalen van het niveau van de minimumgeldboete moet rekening worden gehouden 
met de Europese regelgeving die aan de lidstaten oplegt om sancties vast te stellen die effectief, 
proportioneel en afschrikkend moeten zijn en tevens van aard moeten zijn om de financiële 
belangen van de Europese Unie te beschermen en de fiscale fraude te bestrijden. […] 
 
 […] 
 
 De vork waarbinnen de op te leggen geldboete zich moet situeren, moet bijgevolg van die 
aard zijn dat enerzijds aan de rechter voldoende marge wordt gegeven om een geldboete te 



7 
 

kunnen opleggen in verhouding tot de ernst en de grootte van de fiscale fraude en de ontdoken 
belastingen en anderzijds toch voldaan wordt aan het doeltreffend en afschrikkend karakter die 
een minimumgeldboete moet hebben » (ibid., pp. 18-19). 
 

 B.6.  Vóór de voormelde wetswijziging kon de hoofdelijke veroordeling tot het betalen van 

de enige geldboete die inzake douane en accijnzen tegen de overtreders wordt uitgesproken, 

worden verantwoord door het feit dat die geldboete « het materiële feit van de overtreding treft 

en een zakelijk karakter heeft » (Cass., 8 november 2005, Arr. Cass., 2005, nr. 571). 

 

 Aangezien de geldboete, sedert die wetswijziging, ten aanzien van elke veroordeelde op 

geïndividualiseerde wijze wordt uitgesproken en aangezien de in de in het geding zijnde bepaling 

bedoelde hoofdelijkheid hem daarentegen de last kan laten dragen van straffen die ten laste van 

andere veroordeelden zijn uitgesproken, is het in het geding zijnde verschil in behandeling niet 

redelijk verantwoord. 

 

 B.7.  De prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 227, § 2, van de algemene wet inzake douane en accijnzen, gecoördineerd bij 

koninklijk besluit van 18 juli 1977, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre het 

bepaalt dat de veroordelingen tot de geldboete steeds hoofdelijk tegen de overtreders en de 

medeplichtigen worden uitgesproken. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 

7 november 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5521 

 
 

Arrest nr. 149/2013 
van 7 november 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 26, eerste lid, van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992, in de versie ervan zoals van toepassing op de aanslagjaren 2002 

tot 2004, gesteld door het Hof van Beroep te Bergen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, 

P. Nihoul, F. Daoût en T. Giet, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 16 november 2012 in zake de nv « Société belge de Commerce » tegen de 
Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 26 november 
2012, heeft het Hof van Beroep te Bergen de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 26, eerste lid, van het WIB 1992, in de versie ervan die van toepassing 
is op de aanslagjaren 2002 tot 2004, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het 
leidt tot een dubbele economische belasting van het abnormale en/of goedgunstige voordeel 
dat door een Belgische onderneming aan een andere Belgische onderneming is verleend, 
terwijl die dubbele belasting op grond van de artikelen 4, 6, 7 en 12 van het Europees 
Arbitrageverdrag van 23 juli 1990 ter afschaffing van dubbele belasting in geval van 
winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen kan worden vermeden indien de verkrijger 
van het voordeel een in het buitenland gevestigde onderneming is ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de nv « Société belge de Commerce », met maatschappelijke zetel te 6040 Charleroi, 
Zoning Industriel de Jumet, 2ème rue; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De nv « Société belge de Commerce » heeft ook een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Bij beschikking van 2 juli 2013 heeft het Hof de zaak in gereedheid verklaard en de dag 
van de terechtzitting bepaald op 18 september 2013, na de partijen te hebben uitgenodigd, in 
een uiterlijk op 9 september 2013 in te dienen aanvullende memorie, waarvan zij binnen 
dezelfde termijn een kopie uitwisselen, te antwoorden op de volgende vraag : 
 
 « Is het eventueel frauduleuze karakter van de in het geding zijnde abnormale voordelen 
al dan niet vastgesteld via jurisdictionele weg, met name in het kader van de lopende 
strafprocedure waarvan sprake in het verwijzingsarrest, sedert de verwijzing van de zaak voor 
het Grondwettelijk Hof ? ». 
 
 De nv « Société belge de Commerce » en de Ministerraad hebben aanvullende memories 
ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 18 september 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. F. Fogli, advocaat bij de balie te Brussel, voor de nv « Société belge de 
Commerce »; 
 
 .  Mr. J.-F. Dizier, advocaat bij de balie te Charleroi, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en T. Merckx-Van Goey verslag 
uitgebracht; 
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 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De verwijzende rechter merkt op dat een van de in het geding zijnde aangelegenheden die voor hem zijn 
gebracht, betrekking heeft op de betaling, door de appellante, van prestaties aan een andere vennootschap 
waarvan de gedelegeerd bestuurder eveneens de gedelegeerd bestuurder van de appellante is. 
 
 De appellante voor de verwijzende rechter doet gelden dat, volgens de Belgische Staat, de aan de andere 
vennootschap betaalde sommen werden betaald zonder tegenprestatie voor haar, zodat zij abnormale voordelen 
uitmaken in de zin van artikel 26 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (hierna : WIB 1992), zoals 
het destijds van toepassing was. Volgens die partij heeft dat voordeel dus een bestanddeel gevormd van de 
belastbare grondslag van de vennootschap waarmee zij had gecontracteerd en zou het bijgevolg niet opnieuw in 
haar eigen belastbare grondslag kunnen worden opgenomen. 
 
 De verwijzende rechter brengt de rechtspraak van het Hof van Cassatie in herinnering volgens welke, 
wanneer de administratie krachtens artikel 49 van het WIB 1992 de door de belastingplichtige vermelde 
beroepskosten op legale wijze heeft verworpen, die kosten in zijn belastbare grondslag worden opgenomen 
zonder dat de rechter dient na te gaan of artikel 26, eerste lid, van het WIB 1992 eveneens van toepassing is. 
 
 Na te hebben beklemtoond dat het Hof het idee had verworpen dat artikel 26 van het WIB 1992 voorrang 
zou hebben boven artikel 49 van hetzelfde Wetboek, neemt de verwijzende rechter akte van het feit dat de 
appellante van mening is dat er een verschil in behandeling bestaat tussen de in België gevestigde 
ondernemingen naargelang de verkrijger van het abnormale voordeel zelf in België of in het buitenland is 
gevestigd. 
 
 Hij acht het bijgevolg noodzakelijk de voormelde prejudiciële vraag te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de vraag 
 
 A.1.  De Ministerraad is van mening dat de vraag onontvankelijk is in zoverre daarin enkel artikel 26, 
eerste lid, van het WIB 1992 als getoetste norm wordt beoogd, terwijl enkel de toepassing van artikel 49 van het 
WIB 1992 de grondslag vormt voor de voor het verwijzende rechtscollege betwiste belasting. Volgens hem zou 
de vraag bijgevolg klaarblijkelijk niet nuttig zijn voor de oplossing van het geschil. 
 
 Steunend op de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, merkt de Ministerraad eveneens 
op dat de fiscale situatie van de belastingplichtige in het kader van een zuiver interne situatie niet kan worden 
vergeleken met die van de belastingplichtige die handelt in het kader van een grensoverschrijdende activiteit, 
zodat de prejudiciële vraag, ook vanuit die invalshoek, onontvankelijk zou zijn. 
 
 A.2.  De appellante voor de verwijzende rechter brengt vooraf in herinnering dat het in beginsel aan het 
verwijzende rechtscollege staat te bepalen of de vraag die het aan het Hof stelt, nuttig is voor de oplossing van 
het voor dat rechtscollege hangende geschil. Bovendien is zij van mening dat de discriminatie die haar raakt, 
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voortvloeit uit de interpretatie die door de verwijzende rechter aan artikel 26 van het WIB 1992 wordt gegeven, 
volgens welke dat artikel geen voorrang heeft boven artikel 49 van hetzelfde Wetboek. 
 
 Diezelfde partij is eveneens van oordeel dat het argument van de Ministerraad met betrekking tot de 
niet-vergelijkbaarheid van de in de prejudiciële vraag beoogde situaties wellicht zou kunnen worden 
aangenomen in het kader van een geschil voor het Hof van Justitie, maar niet voor het Grondwettelijk Hof, 
aangezien dat laatste Hof een vergelijking tussen die situaties perfect kan behandelen, vermits de zuiver interne 
situaties niet aan zijn toetsing ontsnappen. Voor het overige merkt die partij op dat de toepassing van de in het 
geding zijnde bepaling, in de zaak die aanleiding heeft gegeven tot het arrest C-311/08 van het Hof van Justitie, 
resulteerde in het benadelen van de belastingplichtigen die een grensoverschrijdende activiteit uitoefenen, quod 
non te dezen. 
 
 
 Ten gronde 
 
 A.3.  De appellante voor de verwijzende rechter wijst allereerst op de standpunten in de rechtsleer en de 
rechtspraak volgens welke, wanneer de aftrek, wegens beroepskosten, van bepaalde voordelen die door een 
belastingplichtige aan een andere belastingplichtige zijn verleend, wordt verworpen, de dubbele belasting van die 
sommen moet worden vermeden ten aanzien van de belastingplichtige die die uitgave heeft gedaan en ten 
aanzien van de belastingplichtige die voordeel eruit heeft gehaald. 
 
 Die partij merkt in dit verband met name op dat de wetgever bij de programmawet van 27 april 2007 de 
bewoordingen van de in het geding zijnde bepaling heeft gewijzigd, door te preciseren dat die laatste bepaling 
onverminderd artikel 49 van het WIB 1992 van toepassing is, om een einde te maken aan de stroming in de 
rechtspraak waarin werd geoordeeld dat de in het geding zijnde bepaling voorrang had boven dat artikel 49. 
Volgens haar zou een dergelijk wetgevend optreden het bestaan aantonen van een andersluidend standpunt in de 
rechtspraak dat te dezen zou moeten worden toegepast aangezien de feiten van de zaak teruggaan tot een periode 
vóór de inwerkingtreding van de programmawet van 27 april 2007. 
 
 A.4.  De appellante voor de verwijzende rechter erkent evenwel dat het standpunt in de rechtspraak en de 
rechtsleer waarbij artikel 26 voorrang krijgt boven artikel 49 van het WIB 1992, door het Hof van Cassatie werd 
veroordeeld om redenen die haar bekritiseerbaar lijken. Die partij is evenwel van mening dat de in het geding 
zijnde bepaling, indien zij moet worden geïnterpreteerd in de zin die door het Hof van Cassatie in aanmerking is 
genomen, tot een discriminerende behandeling leidt. 
 
 België heeft immers het Europees Arbitrageverdrag van 23 juli 1990 ter afschaffing van dubbele belasting 
in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen (hierna : Arbitrageverdrag) geratificeerd. Ook al 
heeft dat Verdrag enkel betrekking op de grensoverschrijdende situaties, toch is de appellante voor de 
verwijzende rechter van mening dat het feit dat het voorkomen van dubbele belasting niet wordt uitgebreid tot de 
zuiver interne situaties, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet zou schenden. 
 
 A.5.  Volgens de appellante voor de verwijzende rechter maakt artikel 4 van het voormelde Verdrag het net 
zoals artikel 26 van het WIB 1992 mogelijk om in de belastbare grondslag van de ingezeten onderneming 
opnieuw abnormale of goedgunstige voordelen op te nemen die zij heeft verleend aan een andere niet-ingezeten 
onderneming waarmee zij relaties van wederzijdse afhankelijkheid onderhoudt. Volgens die partij legt het 
Arbitrageverdrag de betrokken Staten in een dergelijk geval echter de verplichting op om overleg te plegen 
teneinde de dubbele belasting af te schaffen volgens een vooraf bepaalde procedure en in een zekere dwingende 
mate. Bij gebrek aan een regeling ingevolge overleg tussen betrokken Staten moet immers een raadgevende 
commissie worden opgericht die een voor de in het geding zijnde Staten bindend advies uitbrengt, tenzij zij in 
onderlinge overeenstemming een ander besluit nemen. 
 
 Volgens de appellante voor de verwijzende rechter is een dergelijk verschil in behandeling naargelang het 
abnormale of goedgunstige voordeel aan een ingezeten onderneming of aan een in het buitenland gevestigde 
onderneming is verleend, niet redelijk verantwoord. 
 
 A.6.  De appellante voor de verwijzende rechter merkt op dat in het beroep tot vernietiging dat aanleiding 
heeft gegeven tot het arrest nr. 151/2008, een soortgelijk middel was geformuleerd, maar dat dat middel 
onontvankelijk was bevonden door het Hof omdat de verzoekende partijen de ter ondersteuning van hun middel 
aangevoerde referentienormen niet correct hadden geïdentificeerd. Volgens die partij voldoet de door de 
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verwijzende rechter gestelde vraag daarentegen volledig aan de vereisten van ontvankelijkheid die bij de 
bijzondere wet op het Grondwettelijk Hof worden opgelegd. 
 
 A.7.  De appellante voor de verwijzende rechter beklemtoont eveneens dat de rechtspraak van het Hof in 
die zin is gevestigd dat de verschillen in behandeling ter zake kunnen worden verantwoord door de bekommernis 
om fiscale misbruiken tegen te gaan. Zij is evenwel van mening dat een dergelijk doel te dezen moet worden 
afgewogen tegen de bij het Arbitrageverdrag nagestreefde doeleinden, namelijk vermijden dat een dubbele 
belasting concurrentieverstoringen of belemmeringen voor het kapitaalverkeer met zich meebrengt. 
 
 Volgens die partij is de omstandigheid dat, zoals de Ministerraad aanvoert, het Arbitrageverdrag niet in alle 
gevallen de verplichting zou opleggen om de dubbele belasting af te schaffen, niet van dien aard dat zij de door 
de verwijzende rechter in aanmerking genomen interpretatie van de in het geding zijnde bepaling bestaanbaar 
maakt met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. Volgens haar zou het immers aan de feitenrechter 
moeten worden overgelaten om geval per geval te onderzoeken, zoals in het kader van het in het geding zijnde 
Verdrag. 
 
 A.8.  De Ministerraad merkt allereerst op dat het Hof heeft geoordeeld dat de wetgever abnormale of 
goedgunstige voordelen op legitieme wijze dubbel kon belasten, rekening houdend met het risico van een 
oneigenlijk gebruik van de in artikel 26 van het WIB 1992 vervatte regeling, en dat het heeft beklemtoond dat de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet geen algemeen verbod op dubbele belasting omvatten. 
 
 Wat het in de prejudiciële vraag aangevoerde Arbitrageverdrag betreft, beklemtoont de Ministerraad dat 
daarin een procedure in het leven wordt geroepen die ertoe strekt de geschillen tussen Staten met betrekking tot 
de dubbele belasting van ondernemingen in grensoverschrijdende situaties op te lossen zonder de verplichting op 
te leggen de dubbele belasting in alle gevallen af te schaffen. 
 
 Hij merkt aldus op dat artikel 8 van het Arbitrageverdrag een Staat die partij is bij het Verdrag, ervan 
vrijstelt de overlegprocedure aan te vangen wanneer een van de betrokken ondernemingen « ernstig strafbaar » 
wordt bevonden en dat de Belgische Staat, ter gelegenheid van de ratificatie, een eenzijdige opmerking heeft 
neergelegd volgens welke onder « ernstig strafbaar » een strafrechtelijke of administratieve sanctie opgelegd in 
geval van een overtreding begaan met bedrieglijk opzet moest worden verstaan. De Ministerraad voert eveneens 
aan dat tal van andere Staten die partij zijn bij dat Verdrag, vergelijkbare eenzijdige opmerkingen hebben 
ingediend. 
 
 Volgens de Ministerraad vloeit daaruit voort dat, indien het Arbitrageverdrag in die zin wordt begrepen dat 
het het mogelijk maakt te vermijden dat de Staat van verblijf van de belastingplichtige het abnormale voordeel 
belast dat deze heeft verleend aan een belastingplichtige die verblijft in een andere verdragsluitende Staat die dat 
abnormale voordeel eveneens belast, elk voorliggend geval zou moeten worden onderzocht, in de wetenschap 
dat een rechtzetting ten gunste van de verkrijger van het voordeel niet steeds wordt gewaarborgd. De 
Ministerraad is bijgevolg van mening dat het verschil in behandeling niet enkel uit de tekst van het 
Arbitrageverdrag voortvloeit. 
 
 Diezelfde partij beklemtoont ten slotte dat het Hof van Justitie, in het arrest C-311/08, de in het geding 
zijnde bepaling geldig heeft verklaard in zoverre zij van toepassing is op een grensoverschrijdende situatie. 
 
 A.9.  De appellante voor de verwijzende rechter, in dat verband door het Hof ondervraagd, beklemtoont dat 
de kwestie van het eventueel bedrieglijke karakter van de abnormale en goedgunstige voordelen noch door de 
Correctionele Rechtbank te Charleroi noch door de verwijzende rechter is beslecht. 
 
 Het door de Ministerraad gegeven antwoord houdt in dat, hoewel voor het ogenblik in geen enkele 
strafrechtelijke beslissing het bedrieglijke karakter van de in het geding zijnde abnormale voordelen is 
vastgesteld, dat niet wegneemt dat de verwijzende rechter in zijn - op dat punt definitieve - verwijzingsarrest de 
toepassing van de afzonderlijke bijdrage tegen het tarief van 309 pct. heeft gehandhaafd wegens het bestaan van 
verkopen « in het zwart », hetgeen aldus een opzettelijke schending van de fiscale bepalingen door de 
belastingplichtige inhoudt. 
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- B - 

 

 B.1.1.  Zoals het van toepassing is op het hangende geschil voor de verwijzende rechter, 

bepaalt artikel 26 van het WIB 1992 : 

 

 « Wanneer een in België gevestigde onderneming abnormale of goedgunstige voordelen 
verleent, worden die voordelen, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 54, bij haar 
eigen winst gevoegd, tenzij die voordelen in aanmerking komen voor het bepalen van de 
belastbare inkomsten van de verkrijger. 
 
 Niettegenstaande de in het eerste lid vermelde beperking worden de abnormale of 
goedgunstige voordelen bij de eigen winst gevoegd wanneer die voordelen worden verleend 
aan : 
 
 1°  een in artikel 227 vermelde belastingplichtige ten aanzien waarvan de in België 
gevestigde onderneming zich rechtstreeks of onrechtstreeks in enigerlei band van wederzijdse 
afhankelijkheid bevindt;  
 
 2°  een in artikel 227 vermelde belastingplichtige of aan een buitenlandse inrichting die 
krachtens de bepalingen van de wetgeving van het land waar zij gevestigd zijn, aldaar niet aan 
een inkomstenbelasting zijn onderworpen of aan een aanzienlijk gunstigere belastingregeling 
zijn onderworpen dan die waaraan de in België gevestigde onderneming is onderworpen;  
 
 3°  een in artikel 227 vermelde belastingplichtige die belangen gemeen heeft met de in 1° 
of 2° vermelde belastingplichtige of inrichting ». 
 

 Zoals het is gewijzigd bij artikel 81 van de programmawet van 27 april 2007, bepaalt 

datzelfde artikel voortaan : 

 

 « Wanneer een in België gevestigde onderneming abnormale of goedgunstige voordelen 
verleent, worden die voordelen, onverminderd de toepassing van artikel 49 en onder 
voorbehoud van het bepaalde in artikel 54, bij haar eigen winst gevoegd, tenzij die voordelen 
in aanmerking komen voor het bepalen van de belastbare inkomsten van de verkrijger. 
 
 Niettegenstaande de in het eerste lid vermelde beperking worden de abnormale of 
goedgunstige voordelen bij de eigen winst gevoegd wanneer die voordelen worden verleend 
aan : 
 
 1°  een in artikel 227 vermelde belastingplichtige ten aanzien waarvan de in België 
gevestigde onderneming zich rechtstreeks of onrechtstreeks in enigerlei band van wederzijdse 
afhankelijkheid bevindt; 
 
 2°  een in artikel 227 vermelde belastingplichtige of aan een buitenlandse inrichting die 
krachtens de bepalingen van de wetgeving van het land waar zij gevestigd zijn, aldaar niet aan 
een inkomstenbelasting zijn onderworpen of aan een aanzienlijk gunstigere belastingregeling 
zijn onderworpen dan die waaraan de in België gevestigde onderneming is onderworpen; 
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 3°  een in artikel 227 vermelde belastingplichtige die belangen gemeen heeft met de in 1° 
of 2° vermelde belastingplichtige of inrichting ». 
 

 B.1.2.  Zoals het van toepassing is op het hangende geschil voor de verwijzende rechter, 

bepaalt artikel 54 van het WIB 1992 : 

 

 « Interest, retributies voor de concessie van het gebruik van uitvindingsoctrooien, 
fabricageprocédés en andere dergelijke rechten, of bezoldigingen voor prestaties of diensten, 
worden niet als beroepskosten aangemerkt indien zij rechtstreeks of onrechtstreeks worden 
betaald of toegekend aan een in artikel 227 vermelde belastingplichtige of aan een 
buitenlandse inrichting die krachtens de bepalingen van de wetgeving van het land waar zij 
gevestigd zijn, niet aan een inkomstenbelasting zijn onderworpen of voor zulke inkomsten 
aldaar aan een aanzienlijk gunstigere belastingregeling zijn onderworpen dan die waaraan die 
inkomsten in België zijn onderworpen, tenzij de belastingplichtige door alle rechtsmiddelen 
bewijst dat zij verband houden met werkelijke en oprechte verrichtingen en mits zij de 
normale grenzen niet overschrijden ». 
 

 B.1.3.  Zoals het van toepassing is op het hangende geschil voor de verwijzende rechter, 

bepaalt artikel 227 van het WIB 1992 : 

 

 « Aan de belasting van niet-inwoners zijn onderworpen : 
 
 1°  niet-rijksinwoners, met inbegrip van de in artikel 4 vermelde personen;  
 
 2°  buitenlandse vennootschappen, zomede verenigingen, instellingen of lichamen zonder 
rechtspersoonlijkheid die zijn opgericht in een rechtsvorm die vergelijkbaar is met de 
rechtsvorm van een vennootschap naar Belgisch recht en die hun maatschappelijke zetel, hun 
voornaamste inrichting of hun zetel van bestuur of beheer niet in België hebben; 
 
 3°  vreemde Staten, staatkundige onderdelen en plaatselijke gemeenschappen daarvan, 
alsmede alle rechtspersonen die hun maatschappelijke zetel, hun voornaamste inrichting of 
hun zetel van bestuur of beheer niet in België hebben en geen onderneming exploiteren of 
zich niet met verrichtingen van winstgevende aard bezighouden of zich zonder winstoogmerk 
uitsluitend met in artikel 182 vermelde verrichtingen bezighouden ». 
 

 B.1.4.  Artikel 49 van het WIB 1992 bepaalt : 

 

 « Als beroepskosten zijn aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbare 
tijdperk heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden en 
waarvan hij de echtheid en het bedrag verantwoordt door middel van bewijsstukken of, 
ingeval zulks niet mogelijk is, door alle andere door het gemeen recht toegelaten 
bewijsmiddelen, met uitzondering van de eed. 
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 Als in het belastbare tijdperk gedaan of gedragen worden beschouwd, de kosten die in dat 
tijdperk werkelijk zijn betaald of gedragen of het karakter van zekere en vaststaande schulden 
of verliezen hebben verkregen en als zodanig zijn geboekt ». 
 

 Op grond van dat artikel 49 kunnen kosten slechts als beroepskosten worden afgetrokken, 

wanneer zij zijn gemaakt om inkomsten te verkrijgen of te behouden. 

 

 Die bepaling, waarin de algemene aftrekbaarheidsvoorwaarden worden geformuleerd, 

laat in beginsel niet toe kosten af te trekken die niet aan werkelijke prestaties beantwoorden. 

 

 B.1.5.  Zoals het is gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 21 juni 2004 « tot wijziging van 

het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en de wet van 24 december 2002 tot 

wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een 

systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken », dat daarin een paragraaf 2 heeft 

ingevoegd, en bij artikel 15 van de wet van 11 december 2008 « houdende wijziging van het 

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde het in overeenstemming te brengen met 

de Richtlijn 90/434/EEG van de Raad van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke 

fiscale regeling voor fusies, splitsingen, gedeeltelijke splitsingen, inbreng van activa en 

aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten en voor de 

verplaatsing van de statutaire zetel van een SE of een SCE van een lidstaat naar een andere 

lidstaat, gewijzigd bij de Richtlijn 2005/19/EEG van de Raad van 17 februari 2005 », dat 

daarin een paragraaf 3 heeft ingevoegd, bepaalt artikel 185 van het WIB 1992 : 

 

 « § 1.  Vennootschappen zijn belastbaar op het totale bedrag van de winst, uitgekeerde 
dividenden inbegrepen. 
 
 § 2.  Onverminderd het tweede lid, voor twee vennootschappen die deel uitmaken van 
een multinationale groep van verbonden vennootschappen en met betrekking tot hun 
grensoverschrijdende onderlinge relaties : 
 
 a)  indien tussen de twee vennootschappen in hun handelsbetrekkingen of financiële 
betrekkingen, voorwaarden worden overeengekomen of opgelegd die afwijken van die welke 
zouden worden overeengekomen tussen onafhankelijke vennootschappen, mag winst die één 
van de vennootschappen zonder deze voorwaarden zou hebben behaald, maar ten gevolge van 
die voorwaarden niet heeft behaald, worden begrepen in de winst van die vennootschap; 
 
 b)  indien in de winst van een vennootschap winst is opgenomen die eveneens is 
opgenomen in de winst van een andere vennootschap, en de aldus opgenomen winst bestaat 
uit winst die deze andere vennootschap zou hebben behaald indien tussen de twee 
vennootschappen zodanige voorwaarden zouden zijn overeengekomen als tussen 
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onafhankelijke vennootschappen zouden zijn overeengekomen, wordt de winst van de 
eerstbedoelde vennootschap op passende wijze herzien. 
 
 Het eerste lid vindt toepassing bij voorafgaande beslissing onverminderd de toepassing 
van het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen 
verbonden ondernemingen (90/436) van 23 juli 1990 en de internationale overeenkomsten ter 
voorkoming van dubbele belasting. 
 
 § 3.  Het bedrag van de beroepsverliezen geleden binnen buitenlandse inrichtingen of met 
betrekking tot in het buitenland gelegen activa waarover de vennootschap beschikt en die 
gelegen zijn in een Staat waarmee België een overeenkomst tot voorkoming van dubbele 
belasting heeft gesloten, blijft buiten aanmerking voor het vaststellen van de belastbare basis, 
tenzij voor wat betreft het proportioneel gedeelte van deze verliezen waarvoor de 
vennootschap aantoont dat dit niet is afgetrokken van belastbare winsten van deze inrichting 
in de Staat waar deze gevestigd is, en niet verrekend is met in België vrijgestelde winsten van 
andere buitenlandse inrichtingen van de vennootschap ». 
 

 B.1.6.  Artikel 1 van het Verdrag 90/436/EEG « ter afschaffing van dubbele belasting in 

geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen » (hierna : Arbitrageverdrag) 

bepaalt : 

 

 « 1.  Dit verdrag is van toepassing indien om fiscale redenen winst die is opgenomen in 
de winst van een onderneming van een verdragsluitende Staat wordt of vermoedelijk zal 
worden opgenomen in de winst van een onderneming van een andere verdragsluitende Staat 
op grond van het feit dat de beginselen van artikel 4, die, hetzij rechtstreeks, hetzij in de 
overeenkomstige bepalingen van de wetgeving van de betrokken Staat, worden toegepast, niet 
in acht zijn genomen. 
 
 2.  Voor de toepassing van dit verdrag wordt een vaste inrichting van een onderneming 
van een verdragsluitende Staat, geacht een onderneming te zijn van de Staat waarin zij is 
gelegen. 
 
 3.  Lid 1 is ook van toepassing, indien een der betrokken ondernemingen verliezen heeft 
geleden en geen winst heeft gemaakt ». 
 

 B.1.7.  De artikelen 4 tot 8 van hetzelfde Verdrag bepalen : 

 

 « Artikel 4.  De volgende beginselen dienen in acht te worden genomen bij de toepassing 
van dit verdrag : 
 
 1)  Indien : 
 
 a)  een onderneming van een verdragsluitende Staat onmiddellijk of middellijk deelneemt 
aan de leiding van, aan het toezicht op, dan wel in het kapitaal van een onderneming van een 
andere verdragsluitende Staat, of 
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 b)  dezelfde personen onmiddellijk of middellijk deelnemen aan de leiding van, aan het 
toezicht op dan wel in het kapitaal van een onderneming van een verdragsluitende Staat en 
een onderneming van een andere verdragsluitende Staat, 
 
 -  en, in het ene of in het andere geval, tussen de beide ondernemingen in hun 
handelsbetrekkingen of financiële betrekkingen voorwaarden worden overeengekomen of 
opgelegd, die afwijken van die welke zouden worden overeengekomen tussen onafhankelijke 
ondernemingen, mag winst die een van de ondernemingen zonder deze voorwaarden zou 
hebben behaald, maar ten gevolge van die voorwaarden niet heeft behaald, worden begrepen 
in de winst van die onderneming en dienovereenkomstig worden belast. 
 
 2)  Indien een onderneming van een verdragsluitende Staat in een andere 
verdragsluitende Staat haar bedrijf uitoefent door middel van een aldaar gevestigde vaste 
inrichting, wordt in elk van de Staten aan die vaste inrichting de winst toegerekend die zij 
geacht zou kunnen worden te behalen, indien zij een zelfstandige onderneming zou zijn die 
dezelfde of soortgelijke werkzaamheden zou uitoefenen onder dezelfde of soortgelijke 
omstandigheden en die geheel onafhankelijk transacties zou aangaan met de onderneming 
waarvan zij een vaste inrichting is. 
 

 Artikel 5.  Indien een verdragsluitende Staat het voornemen heeft de winst van een 
onderneming te corrigeren conform de beginselen van artikel 4, stelt hij de onderneming tijdig 
in kennis van zijn voornemen en geeft hij haar de gelegenheid de andere onderneming in te 
lichten, zodat deze de andere verdragsluitende Staat op haar beurt kan inlichten. 
 
 De verdragsluitende Staat die dergelijke inlichtingen verstrekt, mag niet worden 
verhinderd de beoogde correctie uit te voeren. 
 
 Indien beide ondernemingen en de andere verdragsluitende Staat na die kennisgeving de 
correctie aanvaarden, zijn de artikelen 6 en 7 niet van toepassing. 
 

 Artikel 6.  1.  Indien een onderneming van oordeel is dat in een zaak waarop dit verdrag 
van toepassing is, de beginselen van artikel 4 niet in acht zijn genomen, kan zij, onverminderd 
de in de wetgeving van de betrokken verdragsluitende Staten geldende rechtsmiddelen, haar 
zaak voorleggen aan de bevoegde autoriteit van de verdragsluitende Staat waarvan zij 
inwoner is of waarin haar vaste inrichting is gelegen. De zaak moet worden voorgelegd 
binnen 3 jaar na de eerste kennisgeving van de maatregel waarvan dubbele belasting in de zin 
van artikel 1 het gevolg is of kan zijn. 
 
 De onderneming licht terzelfder tijd de bevoegde autoriteit in van de andere 
verdragsluitende Staten die eventueel bij de zaak betrokken zijn. De bevoegde autoriteit licht 
vervolgens onverwijld de bevoegde autoriteiten van die andere verdragsluitende Staten in. 
 
 2.  De bevoegde autoriteit tracht, indien het bezwaar haar gegrond voorkomt en indien zij 
niet zelf in staat is tot een bevredigende oplossing te komen, de aangelegenheid in onderlinge 
overeenstemming met de bevoegde autoriteit van iedere andere betrokken verdragsluitende 
Staat te regelen, ten einde dubbele belasting te voorkomen op basis van de in artikel 4 
vermelde beginselen. De overeengekomen regeling wordt uitgevoerd ongeacht de termijnen in 
de nationale wetgeving van de betrokken verdragsluitende Staten. 
 



11 
 

 Artikel 7.  1.  Indien de betrokken bevoegde autoriteiten er binnen twee jaar gerekend 
vanaf de vroegste datum waarop de zaak aan een der bevoegde autoriteiten is voorgelegd 
overeenkomstig artikel 6, lid 1, niet in slagen tot een regeling te komen waardoor een einde 
wordt gemaakt aan dubbele belasting, richten zij een raadgevende commissie op die advies 
moet uitbrengen over de wijze waarop de dubbele belasting in kwestie moet worden 
afgeschaft. 
 
 De ondernemingen kunnen de nationale rechtsmiddelen van de betrokken 
verdragsluitende Staten aanwenden. Wanneer de zaak evenwel aan een rechtbank is 
voorgelegd, gaat de in de eerste alinea bedoelde termijn van twee jaar in op de datum waarop 
de beslissing in hoogste instantie volgens de nationale wetgeving definitief is geworden. 
 
 2.  Het feit dat de zaak aan de raadgevende commissie is voorgelegd vormt geen beletsel 
voor een verdragsluitende Staat om voor diezelfde zaak rechtsvervolging of procedures met 
het oog op de toepassing van administratieve sancties in te stellen of voort te zetten. 
 
 3.  Indien de wetgeving van een verdragsluitende Staat de bevoegde autoriteiten niet de 
mogelijkheid laat van de beslissing van een rechterlijke instantie af te wijken, geldt lid 1 
slechts indien de verbonden onderneming van die Staat de termijn voor het instellen van 
beroep heeft laten verstrijken, dan wel indien een zodanig beroep is ingetrokken voordat er 
een uitspraak is gedaan. Deze bepaling is niet van invloed op het beroep, voor zover dat 
betrekking heeft op andere elementen dan die welke in artikel 6 zijn bedoeld. 
 
 4.  De bevoegde autoriteiten kunnen van de in lid 1 genoemde termijnen afwijken indien 
zij zulks overeenkomen en ook de betrokken verbonden ondernemingen daarmee instemmen. 
 
 5.  Indien en voor zover de leden 1 tot en met 4 niet worden toegepast, blijven de rechten 
van elk der verbonden ondernemingen, als bedoeld in artikel 6, onverlet. 
 

 Artikel 8.  1.  De bevoegde autoriteit van een verdragsluitende Staat is niet verplicht 
gebruik te maken van de regeling van onderling overleg of de in artikel 7, lid 1, genoemde 
commissie op te richten wanneer in een gerechtelijke of administratieve procedure definitief 
wordt uitgesproken dat een van de betrokken ondernemingen, wegens handelingen die 
aanleiding geven tot winstcorrectie uit hoofde van artikel 4 ernstig strafbaar is. 
 
 2.  Wanneer tegelijk met een van de in de artikelen 6 en 7 bedoelde procedures een 
gerechtelijke of administratieve procedure aanhangig is over de vraag of een van de betrokken 
ondernemingen, wegens handelingen die aanleiding geven tot winstcorrectie uit hoofde van 
artikel 4, ernstig strafbaar is, kunnen de bevoegde autoriteiten de afwikkeling van 
eerstgenoemde procedure schorsen totdat de gerechtelijke of administratieve procedure is 
voltooid ». 
 

 B.1.8.  De artikelen 11 tot 14 van hetzelfde Verdrag bepalen : 

 

 « Artikel 11.  1.  De in artikel 7 bedoelde raadgevende commissie brengt binnen zes 
maanden nadat zij hierom werd verzocht, advies uit. 
 
 De commissie dient haar advies te baseren op de bepalingen van artikel 4. 
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 2.  De commissie stelt haar advies vast met gewone meerderheid van haar leden. De 
betrokken bevoegde autoriteiten kunnen aanvullende procedureregels overeenkomen. 
 
 3.  De kosten van de commissieprocedure worden, voor zover het niet de door de 
verbonden ondernemingen gemaakte kosten betreft, gelijkelijk over de betrokken 
verdragsluitende Staten verdeeld. 
 

 Artikel 12.  1.  De bij de in artikel 7 bedoelde procedure betrokken bevoegde autoriteiten 
nemen in onderlinge overeenstemming en op basis van de bepalingen van artikel 4, een 
besluit tot afschaffing van de dubbele belasting binnen een termijn van zes maanden vanaf de 
datum waarop de commissie haar advies heeft uitgebracht. 
 
 De bevoegde autoriteiten kunnen een van het advies van de commissie afwijkend besluit 
nemen. Indien zij op dit punt niet tot overeenstemming kunnen komen, zijn zij verplicht zich 
aan het advies van de commissie te houden. 
 
 2.  De bevoegde autoriteiten kunnen overeenkomen het in lid 1 bedoelde besluit te 
publiceren indien de betrokken ondernemingen hiermee instemmen. 
 

 Artikel 13.  Het definitieve karakter van de beslissingen die de betrokken 
verdragsluitende Staten nemen met betrekking tot de belastingheffing van winsten die 
voortvloeien uit een transactie tussen verbonden ondernemingen, vormt geen beletsel om de 
in de artikelen 6 en 7 bedoelde procedures toe te passen. 
 

 Artikel 14.  Voor de toepassing van dit verdrag wordt dubbele belastingheffing op winst 
geacht te zijn afgeschaft, indien ofwel : 
 
 a)  de winst is opgenomen in de fiscale winstberekening in slechts één Staat; of 
 
 b)  de op deze winst te heffen belasting in een Staat wordt verminderd met een bedrag dat 
gelijk is aan de op deze winst in de andere Staat geheven belasting ». 
 

 B.1.9.  Met betrekking tot artikel 8 heeft België de volgende individuele verklaring 

gemaakt : 

 

 « Onder de uitdrukking ‘ ernstig strafbaar ’ (‘ pénalité grave ’) moet worden verstaan 
strafrechtelijke of administratieve sancties in geval van : 
 
 -  ofwel, misdrijven van gemeen recht die zijn gepleegd met het oog op 
belastingontduiking,  
 
 -  ofwel, overtredingen van de bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
of van de ter uitvoering daarvan genomen besluiten die zijn begaan met bedrieglijk opzet of 
met het oogmerk om te schaden ». 
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 B.1.10.  Bij de wet van 17 maart 1993 heeft de wetgever het Arbitrageverdrag alsook de 

slotakte ervan en de bijgevoegde verklaringen goedgekeurd. 

 

 Bij de wet van 27 februari 2003 heeft de wetgever ingestemd met het Protocol tot 

wijziging van het Arbitrageverdrag. 

 

 B.2.  Aan het Hof wordt een vraag gesteld over de bestaanbaarheid, met de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet, van artikel 26, eerste lid, van het WIB 1992, zoals het op de 

aanslagjaren 2002 tot 2004 van toepassing was, in zoverre die bepaling een verschil in 

behandeling invoert tussen de Belgische ingezeten ondernemingen en de ondernemingen die 

zijn gevestigd op het grondgebied van een andere Staat die partij is bij het Arbitrageverdrag. 

 

 Indien de onderneming die een abnormaal of goedgunstig voordeel verkrijgt dat door een 

Belgische onderneming is verleend via een niet-aftrekbare uitgave, in België is gevestigd, zou 

de in het geding zijnde bepaling immers leiden tot een economische dubbele belasting van dat 

voordeel, terwijl die dubbele belasting, indien die onderneming op het grondgebied van een 

andere Staat die partij is bij het Arbitrageverdrag, zou zijn gevestigd, krachtens de artikelen 4, 

6, 7 en 12 van het Arbitrageverdrag zou kunnen worden voorkomen. 

 

 B.3.1.  De verwijzende rechter interpreteert de in het geding zijnde bepaling dus in die 

zin dat zij niet in de weg staat aan de toepassing van artikel 49 van het WIB 1992 teneinde te 

bepalen of de uitgave, die een abnormaal of goedgunstig voordeel uitmaakt, kan worden 

afgetrokken van de winst van de onderneming die het toekent. 

 

 Die interpretatie is gebaseerd op de rechtspraak van het Hof van Cassatie waarin is 

geoordeeld : 

 

 « Luidens artikel 26, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, in 
de versie ervan die van toepassing is op de litigieuze aanslagjaren, worden, wanneer een in 
België gevestigde onderneming abnormale of goedgunstige voordelen verleent, die voordelen, 
onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 54, bij haar eigen winst gevoegd, tenzij die 
voordelen in aanmerking komen voor het bepalen van de belastbare inkomsten van de 
verkrijger. 
 
 Die bepaling, welke betrekking heeft op de vaststelling van de belastbare winsten van de 
nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen, biedt de mogelijkheid om, in afwijking 
van de bepalingen van de belastingwet die slechts de in het vermogen van een onderneming 
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opgenomen winsten aan de belasting onderwerpt, met uitsluiting van die welke zij had kunnen 
verkrijgen indien zij haar zaken anders had beheerd dan zij heeft gedaan, het gevolg van de 
verrichtingen waarop zij van toepassing is, voor de juiste belastingheffing te voorkomen. 
 
 Zonder noodzakelijkerwijs te vereisen dat de verrichting is geschied met de bedoeling 
een belastbare winst aan de belasting te onttrekken, verstaat artikel 26, eerste lid, onder 
abnormale voordelen, die voordelen die, gelet op de economische omstandigheden van het 
ogenblik, strijdig zijn met de gewone gang van zaken, met de regels, of met de gevestigde 
handelsgebruiken, en onder goedgunstige voordelen, de voordelen die worden verleend 
zonder de uitvoering van een verbintenis te vormen, of die welke worden verleend zonder 
enige tegenwaarde. 
 
 Artikel 49 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 verduidelijkt de 
voorwaarden waaronder de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft 
gedaan of gedragen, als beroepskosten aftrekbaar zijn. 
 
 Noch dit, noch enig ander artikel, bepaalt dat de aard van beroepskosten niet kan worden 
ontzegd aan uitgaven die in aanmerking komen voor het bepalen van de belastbare inkomsten 
van degenen die de daarmee overeenstemmende betalingen hebben ontvangen. 
 
 Uit de omstandigheid dat uitgaven niet voldoen aan de voorwaarden om als 
beroepskosten aftrekbaar te zijn, volgt niet dat die uitgaven abnormale of goedgunstige 
voordelen vormen in de zin van artikel 26, eerste lid, en evenmin dat ze, om te kunnen 
worden belast, gevoegd hadden moeten worden bij de eigen winsten waarvan ze, doordat ze 
als beroepskosten zijn verworpen, niet mogen worden afgetrokken. 
 
 De rechter die beslist dat de administratie, op grond van artikel 49 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen 1992 terecht de door belastingplichtige aangevoerde beroepskosten 
heeft verworpen, dient bijgevolg niet na te gaan of de voorwaarden voor de toepassing van 
artikel 26, eerste lid, van dat wetboek vervuld zijn » (Cass., 30 oktober 2008, Arr. Cass., 
2008, nr. 598. Zie eveneens Cass., 12 juni 2009, Arr. Cass., 2009, nr. 401; Cass., 10 juni 
2010, Arr. Cass., 2010, nr. 414; Cass., 22 september 2011, Arr. Cass., 2011, nr. 494). 
 

 Op dezelfde wijze interpreteert de verwijzende rechter het Arbitrageverdrag in die zin dat 

het van toepassing is op de gevallen waarin het abnormale of goedgunstige voordeel de vorm 

aanneemt van een uitgave ten aanzien van de onderneming die het toekent. 

 

 Die interpretatie kan steun vinden in het arrest van 21 januari 2010 (SGI, C-311/08), 

waarbij het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft geoordeeld dat het belasten van een 

abnormaal of goedgunstig voordeel ten aanzien van de onderneming die het heeft toegekend, 

een belemmering voor de vrijheid van vestiging vormde, ondanks het bestaan van het 

Arbitrageverdrag, en terwijl de in het geding zijnde voordelen tegelijkertijd een uitgave en 

gederfde inkomsten ten aanzien van die onderneming inhielden. 
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 Het is in die interpretatie dat het Hof de prejudiciële vraag beantwoordt. 

 

 B.3.2.  Bovendien merkt het Hof op dat de verwijzende rechter niet heeft vastgesteld dat 

de toekenning van het abnormale of goedgunstige voordeel dat in de voor hem hangende zaak 

in het geding is, werd gekenmerkt door bedrieglijk opzet. Het staat niet aan het Hof zich over 

die aangelegenheid uit te spreken. 

 

 B.3.3.  Uit de motivering van de verwijzingsbeslissing blijkt eveneens dat de 

vennootschap die het abnormale of goedgunstige voordeel heeft toegekend, banden van 

wederzijdse afhankelijkheid heeft met de verkrijgende vennootschap, in de zin van artikel 4 

van het Arbitrageverdrag. 

 

 Het Hof beperkt zijn onderzoek tot dat geval. 

 

 B.4.1.  De Ministerraad betwist de ontvankelijkheid van de prejudiciële vraag om reden 

dat het in het geding zijnde verschil in behandeling niet enkel uit artikel 26, eerste lid, van het 

WIB 1992 maar ook uit artikel 49 van hetzelfde Wetboek voortvloeit. 

 

 B.4.2.  De door de verwijzende rechter in aanmerking genomen interpretatie van de 

bepalingen die hij ter toetsing aan het Hof voorlegt, wordt in de regel door het Hof in 

aanmerking genomen, tenzij zij kennelijk onjuist blijkt te zijn. 

 

 Te dezen vertrekt de prejudiciële vraag niet van een kennelijk onjuist uitgangspunt in 

zoverre, zoals in B.3.1 is opgemerkt, het wel degelijk artikel 26, eerste lid, van het WIB 1992 

is, zoals het door het Hof van Cassatie wordt geïnterpreteerd, dat verbiedt om de toepassing 

van artikel 49 van het WIB 1992 te weren, zelfs wanneer de uitgave, die het abnormale of 

goedgunstige voordeel uitmaakt, in aanmerking komt voor het bepalen van de belastbare 

inkomsten van de verkrijger van dat voordeel. Op dezelfde wijze kan niet worden betwist dat 

artikel 26, eerste lid, van het WIB 1992 niet voorziet in een mechanisme dat soortgelijk is aan 

de in het Arbitrageverdrag bedoelde bemiddelingsprocedure. 

 

 De exceptie van de Ministerraad wordt verworpen. 
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 B.5.1.  De Ministerraad is eveneens van mening dat de prejudiciële vraag betrekking 

heeft op een verschil in behandeling tussen een zuiver interne situatie en een 

grensoverschrijdende situatie, terwijl die situaties niet vergelijkbaar zijn. 

 

 B.5.2.  In België gevestigde ondernemingen die een abnormaal of goedgunstig voordeel 

hebben verleend aan een andere in België gevestigde onderneming en in België gevestigde 

ondernemingen die een abnormaal of goedgunstig voordeel hebben verleend aan een 

onderneming gevestigd in een Staat die partij is bij het Arbitrageverdrag, kunnen pertinent 

worden vergeleken op het stuk van de belastbaarheid van dat voordeel in de 

vennootschapsbelasting, ook al is er in het tweede geval een grensoverschrijdend element en 

in het eerste niet. 

 

 B.5.3.  De exceptie wordt verworpen. 

 

 B.6.1.  De artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet omvatten geen algemeen verbod op 

dubbele belasting. 

 

 Bovendien behoort het tot de beoordelingsbevoegdheid van de wetgever te bepalen welke 

doelstellingen hij op fiscaal vlak wil nastreven en te beslissen onder welke voorwaarden de 

uitgaven van een onderneming als beroepskosten aftrekbaar zijn. Hij beschikt ter zake over 

een ruime beoordelingsvrijheid. 

 

 De wetgever kon dus beslissen om te opteren voor de autonome toepassing van de 

artikelen 26, eerste lid, en 49 van het WIB 1992 en de zienswijze te verwerpen volgens welke 

de toepassing van artikel 26 op die van artikel 49 voorrang zou hebben. 

 

 B.6.2.  Bij zijn arrest nr. 151/2008 van 6 november 2008 heeft het Hof geoordeeld : 

 

 « [De] wetgever [vermocht] van oordeel te zijn dat, gelet op de aard zelf van abnormale 
of goedgunstige voordelen, een risico bestaat op een oneigenlijk gebruik van de regeling die 
in artikel 26, eerste lid, van het WIB 1992 is neergelegd. Nu de [in het geding zijnde] 
maatregel van dien aard kan zijn dat dit risico daardoor wordt voorkomen, is hij niet zonder 
redelijke verantwoording ». 
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 B.7.  Daaruit volgt dat het feit dat rekening wordt gehouden met het abnormale of 

goedgunstige voordeel bij de berekening van de winst van de onderneming die het heeft 

toegekend, op zich geen onredelijke maatregel is, zelfs indien dat voordeel reeds in 

aanmerking is genomen bij het bepalen van het belastbare inkomen van de verkrijger ervan. 

Het gaat evenmin om een onverantwoorde belemmering voor de vrijheid van vestiging (HvJ, 

21 januari 2010, C-311/08, SGI). 

 

 B.8.1.  In de prejudiciële vraag wordt het Hof evenwel verzocht de situatie van een in 

België gevestigde onderneming die ten gunste van een Belgische ingezeten verkrijger een 

niet-aftrekbare uitgave doet die een abnormaal of goedgunstig voordeel uitmaakt, te 

vergelijken met die van een in België gevestigde onderneming die een zelfde voordeel toekent 

aan een verkrijger die in een andere Staat die partij is bij het Arbitrageverdrag, is gevestigd. 

 

 B.8.2.  Vanuit die invalshoek bekeken, doet de in het geding zijnde bepaling een verschil 

in behandeling ontstaan tussen belastingplichtigen op grond van het territoriale 

toepassingsgebied van het Arbitrageverdrag en bijgevolg op grond van de verblijfplaats van 

de verkrijger van het abnormale of goedgunstige voordeel, toegekend door de in België 

gevestigde onderneming waarmee die verkrijger banden van wederzijdse afhankelijkheid 

heeft. 

 

 De Belgische ingezeten onderneming die een dergelijke uitgave heeft gedaan, wordt, 

buiten elk frauduleus gedrag, immers belast op het abnormale of goedgunstige voordeel dat 

zij heeft toegekend, zelfs wanneer dat voordeel ook wordt belast ten aanzien van de verkrijger 

ervan, die een Belgische ingezetene is. Omgekeerd, wanneer de verkrijger van dat abnormale 

of goedgunstige voordeel op het grondgebied van een andere Staat die partij is bij het 

Arbitrageverdrag, is gevestigd, dienen de Belgische Staat en die andere Staat onverminderd 

artikel 8 van het genoemde Verdrag tot een onderhandelde oplossing te komen die het 

mogelijk maakt de dubbele belasting van dat voordeel te voorkomen, en krachtens welke de in 

België gevestigde onderneming mogelijk niet of minder wordt belast dan in het eerste geval. 

 

 B.9.  Een dergelijk verschil in behandeling is in strijd met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, tenzij het redelijk kan worden verantwoord. 
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 B.10.  Het in het geding zijnde verschil in behandeling is gebaseerd op een objectief 

criterium, namelijk de verblijfplaats van de verkrijger van het abnormale of goedgunstige 

voordeel dat in de vorm van een niet-aftrekbare uitgave door een in België gevestigde 

onderneming is verleend. 

 

 Het Hof dient evenwel nog na te gaan of de maatregel relevant en evenredig is ten 

aanzien van de door de wetgever nagestreefde doelstellingen. 

 

 B.11.  De verblijfplaats van de verkrijger van het abnormale of goedgunstige voordeel 

vormt geen relevant criterium ten aanzien van de wil om het oneigenlijke gebruik van de in 

artikel 26, eerste lid, van het WIB 1992 vastgelegde regeling te beperken. Er valt immers niet 

in te zien in welk opzicht de omstandigheid dat de verkrijger van het voordeel in België 

verblijft, een dergelijk risico van misbruik zou vergroten. 

 

 Integendeel, krachtens het beginsel van de fiscale soevereiniteit van de Staat kan de 

wetgever het fiscale beleid aannemen dat hij wenselijk acht. Die laatste is dus meester over de 

fiscale regeling die op de in België gevestigde belastingplichtigen van toepassing is, onder 

voorbehoud van zijn internationale verbintenissen en de relevante grondwettelijke regels. 

 

 De wetgever heeft de risico’s van misbruik ter zake echter net beperkt door de aan de 

Belgische belasting onderworpen vennootschappen te verbieden hun beroepsverliezen over te 

dragen naar het deel van hun winst dat voortvloeit uit abnormale of goedgunstige voordelen 

die zijn verkregen van een onderneming waarmee zij banden van wederzijdse afhankelijkheid 

hebben (artikelen 79 en 207 van het WIB 1992). 

 

 Als overheid van de Staat van verblijf van beide betrokken belastingplichtigen beschikt 

de Belgische fiscus bovendien « in het algemeen over de nodige gegevens om [hun] globale 

draagkracht […] te kunnen beoordelen » (zie, mutatis mutandis, HvJ, 14 februari 1995, 

C-279/93, Schumacker, punt 33). 

 

 B.12.1.  Er dient eveneens rekening te worden gehouden met de relevantie van het 

verschil in behandeling ten aanzien van de doelstelling die wordt nagestreefd met de wet 

houdende instemming met het Arbitrageverdrag, aangezien het de ontstentenis is van een 

regeling die, in het kader van een zuiver interne situatie, vergelijkbaar is met de 
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bemiddelingsprocedure die, in het kader van een grensoverschrijdende situatie, bij dat 

Verdrag is ingevoerd, die het voorwerp van de prejudiciële vraag uitmaakt. 

 

 B.12.2.  Het Arbitrageverdrag strekt in de eerste plaats ertoe krachtens het « arm’s 

length »-beginsel te bepalen welke Staat verantwoordelijk is voor het belasten van het 

abnormale of goedgunstige voordeel dat tussen twee wederzijds afhankelijke ondernemingen 

is toegekend. Het voorziet eveneens in een bemiddelingsprocedure voor de gevallen waarin de 

Staat op wiens grondgebied de verkrijger van het voordeel verblijft, ook aanspraak maakt op 

het recht om dat voordeel te belasten. Die bemiddelingsprocedure heeft tot doel een oplossing 

aan te reiken krachtens welke de in het geding zijnde verrichting maar aan een van de 

belastingtarieven wordt onderworpen die soeverein door beide Staten zijn bepaald. Zij legt 

daarentegen niet de verplichting op dat maar een van de twee belastingplichtigen op wie de 

verrichting betrekking heeft, moet worden belast op het abnormale of goedgunstige voordeel 

dat een van hen aan de andere heeft toegekend. 

 

 Daaruit volgt dat het doel minder bestaat in het voorkomen van het belasten, door elke 

betrokken Staat, van de belastingplichtigen die op hun respectieve grondgebied verblijven, 

wegens een en dezelfde verrichting, dan in het beperken van de belasting die op een 

dergelijke verrichting van toepassing is tegen het maximumbedrag van de belasting waaraan 

zij wordt onderworpen in die van beide Staten die ze het zwaarst belast. 

 

 B.12.3.  Rekening houdend met dat doel, dat nauw is verbonden met het 

grensoverschrijdende karakter van de in het geding zijnde verrichtingen en met het gebrek aan 

harmonisatie van het stelsel van de winstbelasting op Europees niveau, vormt het in het 

geding zijnde verschil in behandeling een relevante maatregel, in zoverre het het mogelijk 

maakt de bemiddelingsprocedure voor te behouden aan enkel die situaties die niet onder de 

fiscale soevereiniteit van één lidstaat vallen. 

 

 B.13.1.  Het Hof dient nog na te gaan of de maatregel onevenredige gevolgen met zich 

meebrengt ten nadele van de in België gevestigde ondernemingen die een abnormaal of 

goedgunstig voordeel, in de vorm van een niet-aftrekbare uitgave, toekennen aan een 

onderneming die eveneens in België is gevestigd en waarmee zij banden van wederzijdse 

afhankelijkheid hebben. 
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 In dat verband moet worden beklemtoond dat het het belastingniveau dat uiteindelijk op 

die belastingplichtigen rust, is dat in essentie bepalend is voor de vraag of de fiscale 

behandeling van de belastingplichtigen al dan niet gunstig uitvalt. 

 

 De verschillende wijze waarop het belastingstelsel in verschillende landen is 

georganiseerd en de onderscheiden belastingtarieven die er van toepassing zijn, kunnen 

bovendien ertoe leiden dat andere oplossingen worden verkozen voor situaties die, bekeken 

vanuit de Belgische rechtsorde, analoog zijn. 

 

 B.13.2.  Door het mogelijk te maken dat de niet-frauduleuze toekenning van een 

abnormaal of goedgunstig voordeel wordt belast ten aanzien van beide betrokken wederzijds 

afhankelijke ondernemingen wanneer zij allebei in België zijn gevestigd, heeft de wetgever de 

in het geding zijnde verrichting echter niet noodzakelijkerwijs aan een zwaardere belasting 

onderworpen dan wanneer zij was uitgevoerd voor een onderneming die in een andere lidstaat 

van de Unie is gevestigd. 

 

 Het belastingniveau waaraan de economische entiteit die beide belaste ondernemingen 

groepeert, daadwerkelijk wordt blootgesteld, zal in een zuiver interne situatie immers niet 

noodzakelijkerwijs hoger zijn dan in een grensoverschrijdende situatie. Dat zal enkel het 

geval zijn indien het bedrag van de belasting die verschuldigd is door de in het buitenland 

gevestigde onderneming die het abnormale of goedgunstige voordeel verkrijgt, lager is dan de 

som van de belastingen die verschuldigd zijn door de twee Belgische ingezeten 

ondernemingen krachtens artikel 26, eerste lid, in samenhang gelezen met artikel 49, van het 

WIB 1992. 

 

 Daaruit volgt dat de eventuele negatieve gevolgen van het in het geding zijnde verschil in 

behandeling voor de ondernemingen die optreden in zuiver interne situaties, meer 

voortvloeien uit de ongelijkheid van het belastingniveau binnen de Staten die partij zijn bij het 

Verdrag, dan uit de ontstentenis van een bepaling die voor dergelijke situaties voorziet in een 

mechanisme dat soortgelijk is aan dat wat in artikel 14 van het Arbitrageverdrag is vervat. 
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 Rekening houdend met het feit dat de wetgever niet eenzijdig kan optreden in 

grensoverschrijdende aangelegenheden, brengt de in het geding zijnde maatregel geen 

onevenredige gevolgen met zich mee. 

 

 B.14.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 26, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992, in de versie ervan 

zoals van toepassing op de aanslagjaren 2002 tot 2004, schendt de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 

7 november 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5524 

 
 

Arrest nr. 150/2013 
van 7 november 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 95 van het decreet van het Waalse Gewest van 

11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning, gesteld door de Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

A. Alen, J.-P. Snappe, T. Merckx-Van Goey en F. Daoût, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest nr. 221.486 van 22 november 2012 in zake Paul Dewaste tegen het Waalse 
Gewest, tussenkomende partij : de nv « Windvision », waarvan de expeditie ter griffie van het 
Hof is ingekomen op 3 december 2012, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële 
vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 95 van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met het algemene 
beginsel van de rechtszekerheid, in zoverre, in geval van verlenging van de termijn die aan de 
technische en de gemachtigde ambtenaar is toegekend om hun syntheserapport naar de 
Regering te versturen, de termijn die aan die laatstgenoemde is toegekend om zich uit te 
spreken over het beroep dat bij haar aanhangig is gemaakt, wordt berekend overeenkomstig 
het eerste en het vierde lid van paragraaf 7 van die bepaling, namelijk in één blok vanaf de 
eerste dag na de ontvangst van het laatste beroep, en niet overeenkomstig het eerste en het 
derde lid van diezelfde paragraaf 7, met andere woorden enkel vanaf de dag waarop de 
Regering het tijdig verstuurde syntheserapport ontvangt, zoals dat het geval is bij gebrek aan 
verlenging van de termijn die aan de technische en de gemachtigde ambtenaar is toegekend 
om hun syntheserapport naar de Regering te versturen ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Paul Dewaste, wonende te 7502 Esplechin, Chemin de Cysoing 4; 
 
 -  de nv « Windvision », met zetel te 3001 Heverlee, Interleuvenlaan 15D; 
 
 -  de Waalse Regering. 
 
 Bij beschikking van 19 september 2013 heeft het Hof de zaak in gereedheid verklaard en 
de dag van de terechtzitting bepaald op 9 oktober 2013 na de partijen te hebben uitgenodigd 
zich in een uiterlijk op 4 oktober 2013 in te dienen aanvullende memorie, die zij binnen 
dezelfde termijn aan de andere partijen overzenden, nader te verklaren over de eventuele 
gevolgen voor de onderhavige zaak van het decreet van het Waalse Gewest van 7 maart 2013 
« tot verklaring van de artikelen 35, § 1, tweede lid, 40, § 7, derde lid, 93, § 1, tweede lid, en 
95, § 7, derde lid, van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning, 
gewijzigd bij het programmadecreet van 3 februari 2005 betreffende de economische 
heropleving en de administratieve vereenvoudiging ». 
 
 Aanvullende memories zijn ingediend door : 
 
 -  Paul Dewaste; 
 
 -  de Waalse Regering. 
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 Op de openbare terechtzitting van 9 oktober 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. N. Dierckx loco Mr. P. Moërynck, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
nv « Windvision »; 
 
 .  Mr. N. Carbonnelle, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. E. Orban de Xivry, 
advocaat bij de balie te Marche-en-Famenne, voor de Waalse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers F. Daoût en A. Alen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Bij verzoekschrift van 12 juli 2012 vordert de verzoeker voor de Raad van State de schorsing en de 
nietigverklaring van het besluit van de minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit van het 
Waalse Gewest van 23 april 2012 waarbij aan de nv « Windvision » een globale vergunning wordt toegekend om 
een park met zes windmolens te vestigen en te exploiteren. 
 
 De procedure voor de afgifte van een globale vergunning wordt geregeld bij het decreet van 11 maart 1999 
betreffende de milieuvergunning. De globale vergunning wordt afgegeven door het gemeentecollege of door de 
technische en de gemachtigde ambtenaar samen. Bij de Waalse Regering kan een beroep worden ingesteld tegen 
de beslissingen die in eerste instantie door de genoemde overheden zijn genomen. 
 
 Artikel 95 van het decreet van 11 maart 1999 regelt de onderzoeksprocedure naar aanleiding van een 
beroep. In paragraaf 1 ervan bepaalt het de gevallen waarin een beroep tot herziening kan worden ingesteld bij 
de Waalse Regering en in paragraaf 2 ervan stelt het de termijn vast waarbinnen het beroep moet worden 
ingesteld.  
 
 Paragraaf 3 voorziet in het opmaken van een syntheserapport dat door de besturen Leefmilieu en 
Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw samen wordt opgesteld en bepaalt de termijn om dat syntheserapport aan 
de Regering over te zenden. 
 
 Ten slotte voorziet paragraaf 4 van artikel 95 erin dat de termijn voor het overzenden van het 
syntheserapport aan de Regering met maximum 30 dagen kan worden verlengd. 
 
 Paragraaf 7 van dezelfde bepaling voorziet in de termijn voor het overzenden van de beslissing op beroep 
aan de eiser. 
 
 Het is over die laatste paragraaf dat aan het Hof een vraag wordt gesteld. 
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  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  In zijn memorie beklemtoont de verzoeker voor de verwijzende rechter dat de Waalse decreetgever 
de rechtsplegingstermijnen aanvankelijk wou versnellen door naast de algemene beslissingstermijn die loopt 
vanaf de ontvangst van het beroep, een relatieve termijn op te nemen die een aanvang neemt bij de ontvangst van 
het syntheserapport. Indien de technische ambtenaren niet de volledige termijn die hun was toegekend maar 
enkel een deel ervan gebruikten, beschikte de Regering aldus niet langer over de volledige algemene termijn 
maar over de relatieve termijn om kennis te geven van haar beslissing.  
 
 Een interpretatieprobleem is gerezen in het geval waarin de technische en de gemachtigde ambtenaar hun 
syntheserapport op de laatste nuttige dag naar de Regering stuurden, waarbij dat rapport de volgende dag door de 
Regering werd ontvangen, met andere woorden buiten de overzendingstermijn. De rechtspraak van de Raad van 
State waarin die interpretatiemoeilijkheden worden weergegeven, wordt aangehaald. 
 
 A.1.2.  De verzoeker voor de verwijzende rechter beklemtoont dat de twee in het tweede en het derde lid 
van artikel 95, § 7, van het decreet bedoelde gevallen verschillend zijn. In het eerste geval blijven de bevoegde 
instanties en overheden immers binnen de algemene termijn waarin in artikel 95, § 7, eerste lid, van het decreet 
is voorzien. In dat geval heeft de decreetgever erin voorzien dat de door de gemachtigde en de technische 
ambtenaar geboekte tijdwinst kan worden behouden. In het tweede geval worden de termijn voor het overzenden 
van het syntheserapport en de termijn om kennis te geven van de beslissing van de bevoegde overheid verlengd 
tot 30 dagen. Die beslissing tot verlenging moet worden genomen vóór het verstrijken van de termijn waarin is 
voorzien voor het overzenden van het syntheserapport en zij wordt ter kennis gebracht van alle betrokken 
overheden en personen, namelijk de Regering, de aanvrager en de eiser. In dat geval heeft de decreetgever 
geoordeeld dat de algemene termijn door die verlenging was overschreden en dat de eindbeslissing binnen de 
verlengde termijn moest worden genomen.  
 
 A.1.3.  Volgens de verzoeker voor de verwijzende rechter kunnen specifieke procedureregels specifieke 
situaties regelen zonder dat zulks een discriminatie uitmaakt. 
 
 A.2.1.  De verwerende partij voor de verwijzende rechter geeft in haar memorie aan dat de termijn die aan 
de minister is toegekend om zich uit te spreken, in de procedure voor het onderzoeken van een aanvraag voor 
een globale vergunning in beginsel in drie keer wordt berekend : de toegekende termijn om het rapport te 
versturen, met inbegrip van de verlenging van 30 dagen, de aan de minister toegekende termijn om zijn 
beslissing te versturen vanaf de ontvangst van het syntheserapport en, tussen beide termijnen in, de 
afhandelingstermijn van het syntheserapport tussen het versturen en de ontvangst ervan. 
 
 Bij zijn arrest nr. 220.204 van 5 juli 2012, in zake Gillet en anderen, heeft de Raad van State geoordeeld dat 
paragraaf 7, derde lid, van artikel 95 niet van toepassing kon zijn in geval van verlenging van de termijn die aan 
de technische en de gemachtigde ambtenaar is toegekend om hun syntheserapport te versturen. Daaruit zou 
voortvloeien dat de termijn die aan de bevoegde overheid is toegekend om zich uit te spreken wanneer een 
syntheserapport naar haar wordt verstuurd, wordt ingekort met de afhandelingstermijn van dat rapport, ongeacht 
de duur van die afhandelingstermijn, en terwijl die duur mogelijk lang, en zelfs te lang, kan zijn aangezien hij 
aan diverse toevalligheden is onderworpen. 
 
 A.2.2.  Volgens de verwerende partij voor de verwijzende rechter wordt de verlenging in de rechtsleer niet 
geacht enige invloed te kunnen uitoefenen op de berekeningswijze in drie stappen ten aanzien van een tijdig 
verstuurd syntheserapport. 
 
 Er wordt aangevoerd dat de decreetgever aan de verlenging van de toegekende termijn voor het versturen 
van het syntheserapport niet de gevolgen zou hebben willen verlenen die het voormelde arrest van de Raad van 
State daaraan verbindt. Uit de parlementaire voorbereiding van het in het geding zijnde decreet zou integendeel 
blijken dat de Regering een volledige termijn moet kunnen genieten om zich uit te spreken. 
 
 A.2.3.  Volgens de verwerende partij voor de verwijzende rechter zou de lezing die bij het arrest van de 
Raad van State van 5 juli 2012 van artikel 95 van het decreet van 11 maart 1999 zou zijn gemaakt, aanleiding 
geven tot rechtsonzekerheid en discriminatie door het inkorten van de termijn die aan de bevoegde overheid is 
toegekend om zich uit te spreken over het beroep dat bij haar aanhangig is gemaakt en door het invoeren van een 
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toevalsgebonden feit in de berekening van die termijn, aangezien die laatste afhankelijk zou zijn van de duur van 
de afhandeling van het syntheserapport. 
 
 A.2.4.  De verwerende partij voor de verwijzende rechter wijst op het bestaan van een ontwerp van decreet 
tot uitlegging van het in het geding zijnde decreet, dat in het Parlement is ingediend en dat beoogt een einde te 
maken aan de reeds vermelde moeilijkheden om het bestaande decreet te interpreteren. 
 
 A.3.  Volgens de Waalse Regering zou het aannemen van het ontwerp van decreet de prejudiciële vraag 
zonder voorwerp maken, rekening houdend met de terugwerkende kracht van een interpretatief decreet. 
 
 Volgens haar zou het interpreteren van artikel 95, § 7, vierde lid, van het decreet van 11 maart 1999 
overeenkomstig de lering van het arrest Gillet, nr. 220.204, van de Raad van State van 5 juli 2012 een 
onverantwoorde discriminatie doen ontstaan. Daarentegen zou dezelfde bepaling, geïnterpreteerd 
overeenkomstig de administratieve praktijk en het arrest vzw « Le poumon vert de La Hulpe », nr. 185.114, van 
de Raad van State van 2 juli 2008 en overeenkomstig het beoogde ontwerp van interpretatief decreet, die 
discriminatie niet doen ontstaan. 
 
 A.4.  Bij brief van 29 maart 2013 vraagt de raadsman van de Waalse Regering om bij het dossier van de 
rechtspleging een kopie te voegen van het decreet van 7 maart 2013 « tot verklaring van de artikelen 35, § 1, 
tweede lid, 40, § 7, derde lid, 93, § 1, tweede lid, en 95, § 7, derde lid, van het decreet van 11 maart 1999 
betreffende de milieuvergunning, gewijzigd bij het programmadecreet van 3 februari 2005 betreffende de 
economische heropleving en de administratieve vereenvoudiging » (Belgisch Staatsblad van 26 maart 2013, 
tweede editie), dat in het enige artikel ervan bepaalt dat de termijn waarover de Regering of de bevoegde 
overheid beschikt om haar beslissing te versturen, voor de inrichtingen van klasse 1 wordt vastgesteld op 
30 dagen vanaf de dag van de ontvangst van het syntheserapport dat vóór het verstrijken van de verlengde 
termijn is verstuurd. 
 
 A.5.  Bij beschikking van 19 september 2013 heeft het Hof de partijen verzocht zich nader te verklaren over 
de eventuele weerslag van het voormelde decreet. Volgens de aanvullende memorie die door de Waalse 
Regering is ingediend, vloeit daaruit voort dat het aannemen van dat decreet de prejudiciële vraag zonder 
voorwerp maakt, rekening houdend met de terugwerkende kracht van een interpretatief decreet. Volgens de 
verzoeker voor de verwijzende rechter is de vraag zonder voorwerp geworden indien het Hof van oordeel is dat 
het genoemde decreet een interpretatief decreet is. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Het Hof wordt verzocht zich uit te spreken over de bestaanbaarheid van artikel 95 

van het decreet van het Waalse Gewest van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning 

met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met het 

algemeen beginsel van de rechtszekerheid, in zoverre, in geval van verlenging van de termijn 

die aan de technische en de gemachtigde ambtenaar is toegekend om hun syntheserapport naar 

de Regering te versturen, de termijn die aan die Regering is toegekend om zich uit te spreken 

over het beroep dat bij haar aanhangig is gemaakt, wordt berekend in één blok vanaf de eerste 

dag na de ontvangst van het laatste beroep, en niet vanaf de dag waarop de Regering het tijdig 

verstuurde syntheserapport ontvangt. 
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 B.2.  Het voormelde artikel 95 bepaalt : 

 

 « […] 
 
 § 3.  Op basis van de ingewonnen adviezen maken de besturen Leefmilieu en Ruimtelijke 
Ordening en Stedenbouw samen een syntheserapport op. 
 
 Het syntheserapport wordt aan de Regering gestuurd binnen een termijn van : 
 
 1°  vijftig dagen als het beroep betrekking heeft op een inrichting van klasse 2; 
 
 2°  zeventig dagen als het beroep betrekking heeft op een inrichting van klasse 1.  
 
 Deze termijn loopt vanaf de eerste dag volgend op de dag van ontvangst van het beroep. 
Als er verschillende beroepen zijn, loopt de termijn vanaf de eerste dag volgend op de dag van 
ontvangst van het laatste beroep. 
 
 […] 
 
 § 4.  De in § 3 bedoelde termijnen mogen bij gezamenlijke beslissing van de besturen 
Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw verlengd worden. De duur van de 
verlenging mag niet hoger zijn dan dertig dagen. Deze beslissing wordt binnen de in § 3, 
tweede lid, [bedoelde termijn] toegezonden aan de Regering, de aanvrager en de eiser. 
 
 […] 
 
 § 7.  De Regering stuurt haar beslissing aan de aanvrager binnen een termijn van : 
 
 1°  zeventig dagen als het beroep betrekking heeft op een inrichting van klasse 2; 
 
 2°  honderd dagen als het beroep betrekking heeft op een inrichting van klasse 1. 
 
 Die termijn loopt vanaf de eerste dag volgend op de dag van ontvangst van het beroep. 
Als er verschillende beroepen zijn, begint de termijn te lopen vanaf de eerste dag volgend op 
de dag van ontvangst van het laatste beroep. 
 
 Als het syntheserapport wordt overgemaakt vóór het verstrijken van de in paragraaf 3 
bedoelde termijn, verstuurt de Regering haar beslissing binnen een termijn van : 
 
 1°  twintig dagen, te rekenen van de dag waarop zij het syntheserapport van de besturen 
overeenkomstig paragraaf 3 ontvangt, voor inrichtingen van klasse 2; 
 
 2°  dertig dagen, te rekenen van de dag waarop zij het syntheserapport van de besturen 
overeenkomstig paragraaf 3 ontvangt, voor inrichtingen van klasse 1. 
 
 In de in § 4 bedoelde hypothese wordt de termijn waarover de Regering beschikt om haar 
beslissing te sturen, verlengd met een termijn gelijk aan die bepaald door de besturen 
leefmilieu en ruimtelijke ordening en stedenbouw. 
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 […] ». 
 

 B.3.1.  Op 7 maart 2013 werd door het Waalse Gewest een decreet genomen « tot 

verklaring van de artikelen 35, § 1, tweede lid, 40, § 7, derde lid, 93, § 1, tweede lid, en 95, 

§ 7, derde lid, van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning, gewijzigd 

bij het programmadecreet van 3 februari 2005 betreffende de economische heropleving en de 

administratieve vereenvoudiging » (Belgisch Staatsblad, 26 maart 2013, tweede editie). 

 

 Dat decreet omvat een enig artikel, dat bepaalt : 

 

 « De artikelen 35, § 1, tweede lid, 40, § 7, derde lid, 93, § 1, tweede lid, en 95, § 7, derde 
lid, van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning, gewijzigd bij het 
programmadecreet van 3 februari 2005, worden als volgt verklaard. 
 
 Als de termijnen bedoeld in de artikelen 32, § 1, tweede lid, 40, § 3, tweede lid, 92, § 3, 
eerste lid, en 95, § 3, tweede lid, overeenkomstig de artikelen 32, § 2, 40, § 4, 92, § 5, of 95, 
§ 4, worden verlengd, wordt de termijn waarover de Regering of de bevoegde overheid 
beschikt om haar beslissing te versturen, vastgesteld op :  
 
 1°  20 dagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het samenvattend verslag, 
verstuurd vóór het verstrijken van de verlengde termijn, voor de instellingen van klasse 2; 
 
 2°  30 dagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het samenvattend verslag, 
verstuurd vóór het verstrijken van de verlengde termijn, voor de instellingen van klasse 1 ». 
 

 B.3.2.  Uit de parlementaire voorbereiding van het decreet blijkt dat de Waalse 

decreetgever een einde heeft willen maken aan de interpretatiemoeilijkheden in verband met 

de in het geding zijnde bepaling en de administratieve praktijk vanuit een optiek van 

rechtszekerheid en vereenvoudiging heeft willen bevestigen (Parl. St., Waals Parlement, 

2012-2013, nr. 750/1, p. 4). 

 

 Volgens de memorie van toelichting : 

 

 « […] In zijn arrest nr. 220.204 van 5 juli 2012, GILLET en anderen, heeft de Raad van 
State geoordeeld dat de termijn waarbinnen de minister zich dient uit te spreken, in het geval 
waarin de termijn voor het versturen van het syntheserapport werd verlengd, in alle gevallen 
(indien de verlenging 30 dagen bedraagt) : 
 
 -  100 dagen bedraagt voor een inrichting van klasse 2; 
 
 -  130 dagen bedraagt voor een inrichting van klasse 1. 
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 De Raad van State is dus van oordeel dat de bepaling volgens welke de minister zich 
binnen een termijn van 20 dagen (klasse 2) of 30 dagen (klasse 1) vanaf de ontvangst van het 
syntheserapport dient uit te spreken, niet van toepassing is in geval van verlenging. 
 
 […] 
 
 Er is alle reden om te geloven dat de Raad van State dezelfde interpretatie zou geven met 
betrekking tot de beslissingen die met toepassing van de artikelen 35, § 1, tweede lid, 40, § 7, 
derde lid, en 93, § 1, tweede lid, van het decreet zijn verstuurd, aangezien die bepalingen zijn 
opgesteld op een wijze die identiek is aan artikel 95, § 7, derde lid. 
 
 In de praktijk voert die rechtspraak dus twee verschillende regelingen in voor het 
berekenen van de termijnen, naargelang er al dan niet een verlenging is geweest. Zulks was 
uiteraard niet de bedoeling van de [decreetgever] toen hij bij het RESA-decreet van 3 februari 
2005 de mogelijkheid heeft ingevoerd om de toegekende termijn voor het neerleggen van het 
syntheserapport te verlengen. 
 
 Integendeel, het lijkt erop dat de [decreetgever] aan de bevoegde overheid of aan de 
Regering een volledige termijn (twintig of dertig dagen volgens de klasse van de inrichting), 
vanaf de ontvangst van het syntheserapport, heeft willen voorbehouden of verzekeren om haar 
beslissing te versturen (Waals Parlement, 19 januari 2005, 74 (2004-2005), nr. 21) : ‘ Die 
termijn wordt berekend vanaf het ogenblik waarop het syntheserapport van de besturen wordt 
ontvangen ’). 
 
 Hoe het ook zij, de moeilijkheden om die bepalingen te interpreteren leveren voor de 
hand liggende problemen van rechtszekerheid op, zoals blijkt uit het arrest nr. 221.486 van 
22 november 2012 waarbij de Raad van State aan het Grondwettelijk Hof de volgende 
prejudiciële vraag stelt : ‘ Schendt artikel 95 van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de 
milieuvergunning de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen 
met het algemene beginsel van de rechtszekerheid, in zoverre, in geval van verlenging van de 
termijn die aan de technische en de gemachtigde ambtenaar is toegekend om hun 
syntheserapport naar de Regering te versturen, de termijn die aan die laatstgenoemde is 
toegekend om zich uit te spreken over het beroep dat bij haar aanhangig is gemaakt, wordt 
berekend overeenkomstig het eerste en het vierde lid van paragraaf 7 van die bepaling, 
namelijk in één blok vanaf de eerste dag na de ontvangst van het laatste beroep, en niet 
overeenkomstig het eerste en het derde lid van diezelfde paragraaf 7, met andere woorden 
enkel vanaf de dag waarop de Regering het tijdig verstuurde syntheserapport ontvangt, zoals 
dat het geval is bij gebrek aan verlenging van de termijn die aan de technische en de 
gemachtigde ambtenaar is toegekend om hun syntheserapport naar de Regering te 
versturen ? ’ » (ibid., pp. 2-4). 
 

 B.4.  Een bepaling is interpretatief wanneer zij aan een wetsbepaling de betekenis geeft 

die de wetgever bij de aanneming ervan haar heeft willen geven en die zij redelijkerwijze kon 

krijgen. Het is eigen aan een interpretatieve bepaling dat zij gevolg heeft op de datum van 

inwerkingtreding van de door haar geïnterpreteerde wetsbepalingen, vermits zij aan de 
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geïnterpreteerde tekst de betekenis verleent die hij redelijkerwijs had kunnen hebben bij de 

aanneming ervan. 

 

 B.5.  Dit is te dezen het geval en bijgevolg dient, in geval van verlenging van de termijn 

die aan de technische en de gemachtigde ambtenaar is toegekend om hun syntheserapport naar 

de Regering te versturen, de termijn die aan die Regering is toegekend om zich uit te spreken 

over het beroep dat bij haar aanhangig is gemaakt, te worden berekend vanaf de dag waarop 

zij het syntheserapport ontvangt dat vóór het verstrijken van de verlengde termijn is verstuurd. 

 

 Aangezien het decreet van 7 maart 2013 gevolg heeft op de datum van inwerkingtreding 

van het in het geding zijnde artikel 95, heeft dat artikel niet de betekenis die in de prejudiciële 

vraag eraan wordt gegeven en kan het, bijgevolg, niet aan de oorsprong liggen van het 

verschil in behandeling dat erin wordt aangeklaagd. 

 

 B.6.  Wegens de ontstentenis van een verschil in behandeling tussen de in de prejudiciële 

vraag beoogde categorieën van personen is die vraag zonder voorwerp. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof  

 

 zegt voor recht : 

 

 De prejudiciële vraag is zonder voorwerp. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 7 november 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5529 

 
 

Arrest nr. 151/2013 
van 7 november 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 745octies,  § 1, eerste lid, van het 

Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

A. Alen, J.-P. Snappe, T. Merckx-Van Goey en F. Daoût, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 23 november 2012 in zake Marc Henn en Nathalie Henn tegen Francis 
Heuclen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 7 december 2012, 
heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 745octies, § 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet in zoverre het, op roerend vlak, de rechten in vruchtgebruik van de 
langstlevende wettelijk samenwonende beperkt tot het huisraad dat aanwezig is in de 
gemeenschappelijke verblijfplaats van het gezin ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Marc Henn en Nathalie Henn, woonplaats kiezend te 1030 Brussel, 
P. Deschanellaan 52; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 9 oktober 2013 : 
 
 -  is verschenen : Mr. E. de Lophem, tevens loco Mr. S. Depré, advocaten bij de balie te 
Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers F. Daoût en A. Alen verslag uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De verwijzende rechter neemt kennis van een geschil waarbij de kinderen van een overledene staan 
tegenover de persoon met wie zij wettelijk samenwoonde, en dat betrekking heeft op de teruggave van roerende 
goederen. 
 
 De verwijzende rechter werpt ambtshalve de vraag op met betrekking tot een eventuele discriminatie van de 
langstlevende wettelijk samenwonende ten opzichte van de langstlevende echtgenoot, in zoverre 
artikel 745octies van het Burgerlijk Wetboek het vruchtgebruik van die samenwonende beperkt tot het huisraad 
dat aanwezig is in het onroerend goed dat het gezin tot gemeenschappelijke verblijfplaats diende, met uitsluiting 
van andere roerende goederen. 
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  III.  In rechte  

 
- A - 

 
 A.1.1.  Met betrekking tot de vergelijkbaarheid van de in het geding zijnde categorieën beklemtoont de 
Ministerraad dat alle paren tussen de wettelijke samenwoning of het huwelijk kunnen kiezen. Die keuze tussen 
diverse vormen van verbintenis brengt met name inzake erfrecht gevolgen met zich mee. 
 
 Het zijn de specifieke kenmerken van elk stelsel die ten grondslag zullen liggen aan de keuze van het paar 
voor de ene of de andere vorm van verbintenis die de wet hun biedt. 
 
 De personen die geen paar vormen maar onder hetzelfde dak wonen, kunnen dat samenleven via een 
contract van wettelijke samenwoning willen organiseren. In vele gevallen kunnen die personen niet met elkaar 
huwen omdat zij geen paar kunnen vormen. Die personen die wettelijk samenwonen, zouden zich niet in een 
situatie bevinden die vergelijkbaar is met die van een gehuwd paar. Het afkeuren of afschaffen van de 
verschillen in behandeling tussen de verschillende vormen van verbintenis zou erop neerkomen dat men ze doet 
samenvallen en dat de keuze van de paren voor de ene of de andere van die vormen van verbintenis bijgevolg 
wordt beperkt. 
 
 A.1.2.  De Ministerraad verwijst naar de parlementaire voorbereiding van de in het geding zijnde bepaling 
om aan te tonen dat de wetgever een duidelijke keuze zou hebben gemaakt, namelijk die welke erin bestaat aan 
de langstlevende wettelijk samenwonende een nieuwe en voor die manier van samenleven specifieke 
bescherming te bieden. Het ging immers erom te voorzien in een maatschappelijke behoefte, te dezen het bieden 
van een minimale bescherming aan de samenwonende teneinde schrijnende toestanden te vermijden zoals zijn 
uitzetting uit de gezinswoning door de erfgenamen van de vooroverleden samenwonende in de ogenblikken die 
volgen op het overlijden. 
 
 Net wegens de mogelijke aanwezigheid van reservataire afstammelingen van de vooroverleden 
samenwonende heeft de wetgever de rechten van de langstlevende wettelijk samenwonende echter niet verder 
willen uitbreiden. De wetgever vermocht dus te verlangen dat een onzekerdere manier van samenleven dan het 
huwelijk niet in de weg kon staan aan de rechten van de kinderen van de vooroverledene. 
 
 A.1.3.  De Ministerraad besluit dat de aangevoerde categorieën van personen niet vergelijkbaar zijn en dat 
de in de prejudiciële vraag beoogde wetsbepaling gebaseerd is op een legitiem doel en daarmee evenredig is. 
 
 A.2.1.  De eisers voor de verwijzende rechter voeren aan dat het verschil in behandeling tussen echtgenoten 
en wettelijk samenwonenden steunt op een objectief gegeven, aangezien hun juridische toestand verschilt wat 
hun verplichtingen jegens elkaar en hun vermogensrechtelijke toestand betreft. 
 
 A.2.2.  Zij voeren eveneens aan dat de preferentiële goederen die bestaan uit het huisraad, het de 
samenwonende mogelijk moeten maken zijn leefomgeving te behouden. Juwelen, gemunt geld of contanten, 
bankbiljetten en onlichamelijke goederen in het algemeen zijn daaraan echter vreemd. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Het Hof wordt verzocht zich uit te spreken over de bestaanbaarheid, met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van artikel 745octies, § 1, eerste lid, van het Burgerlijk 

Wetboek in zoverre het, op roerend vlak, het recht van vruchtgebruik van de langstlevende 

wettelijk samenwonende beperkt tot het huisraad dat aanwezig is in de gemeenschappelijke 

verblijfplaats van het gezin, met uitsluiting van de andere roerende goederen. 
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 De verwijzende rechter vergelijkt de situatie van de langstlevende wettelijk 

samenwonende met die van de langstlevende echtgenoot die, met toepassing van 

artikel 745bis, § 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, het vruchtgebruik van de gehele 

nalatenschap verkrijgt. 

 

 B.2.1.  Artikel 745octies, § 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt : 

 

 « De langstlevende wettelijk samenwonende verkrijgt, met welke erfgenamen hij ook tot 
de nalatenschap komt, het vruchtgebruik van het onroerend goed dat tijdens het samenwonen 
het gezin tot gemeenschappelijke verblijfplaats diende en van het daarin aanwezige 
huisraad ».   
 

 B.2.2.  De in het geding zijnde bepaling is in het Burgerlijk Wetboek ingevoerd bij de wet 

van 28 maart 2007 « tot wijziging, wat de regeling van het erfrecht van de langstlevende 

wettelijk samenwonende betreft, van het Burgerlijk Wetboek en van de wet van 29 augustus 

1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de 

continuïteit » (Belgisch Staatsblad, 8 mei 2007, tweede editie). 

 

 In de memorie van toelichting bij het ontwerp dat de voormelde wet is geworden, wordt 

vermeld : 

 

 « De wetgever heeft de wettelijke samenwoning als een verbintenisrechtelijk, en niet als 
een familierechtelijk, instituut geconstrueerd. Wie onbekwaam is om contracten aan te gaan, 
is ook onbekwaam om een wettelijke samenwoning aan te gaan. Het Arbitragehof overwoog 
aldus in zijn arrest nr. 23/2000 van 23 februari 2000, punt B.1.5, dat ‘ de wet op de wettelijke 
samenwoning geen instituut in het leven roept dat de wettelijk samenwonenden zou plaatsen 
in een nagenoeg identieke situatie als die van de gehuwden, doch dat het slechts een beperkte 
vermogensrechtelijke bescherming creëert die gedeeltelijk is geïnspireerd door bepalingen die 
gelden ten aanzien van echtgenoten ’. 
 
 De partners die een wettelijke samenwoning aangaan, worden inderdaad door het recht 
onderworpen aan een statuut dat veel beperkter is dan dat waaraan gehuwden onderworpen 
zijn. In het burgerlijk recht (artikelen 1477-1479 B.W.) zijn de gevolgen van de wettelijke 
samenwoning beperkt tot enkele regels uit het primaire huwelijksstelsel die van 
overeenkomstige toepassing worden verklaard en waardoor een primair wettelijk 
samenwoningsstelsel werd gecreëerd met het doel een minimale samenhorigheid tussen de 
partners te bevorderen en enkele regels in verband met de goederen van de partners met het 
oog op een pragmatische regeling van vermogensrechtelijke en geldelijke kwesties. 
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 Het primair wettelijk samenwoningsstelsel bevat een aantal regels inzake 
vermogensrechtelijke verhoudingen, waaronder de wettelijke bescherming van de 
gezinswoning en het huisraad (artikel 1477, § 2, B.W.) die is overgenomen uit het primaire 
huwelijksstelsel (artikel 215 B.W.). […] 
 
 Een van de voornaamste bezwaren die de voorbije jaren werd geuit is dat de wettelijke 
samenwoning nochtans tussen de partners geen gevolgen heeft op het vlak van de 
erfopvolging. Wettelijk samenwonenden hebben geen enkele wettelijke aanspraak op elkaars 
nalatenschap, ongeacht de erfgenamen waarmee de overlevende samenwonende tot de 
nalatenschap komt. In alle gevallen waarin er geen bloedverwantschap tussen de 
samenwoners bestaat, komen zij dus niet ab intestato tot elkaars nalatenschap. De 
samenwoners kunnen elkaar wel begunstigen bij schenking of testament maar in 
aanwezigheid van reservataire erfgenamen kunnen zij maar over een beperkt deel van hun 
nalatenschap beschikken. Meer bepaald slechts wanneer de overledene geen afstammelingen 
en geen ouders of grootouders nalaat, kan hij over zijn volledige nalatenschap ten gunste van 
de overblijvende samenwonende partner beschikken. 
 
 In de huidige situatie neemt de wettelijke bescherming van de gezinswoning met huisraad 
dus een einde bij het overlijden van de eerststervende samenwonende. Willen de partners 
elkaar bij het overlijden van de eerststervende de volle eigendom of minstens het 
vruchtgebruik van de samen aangekochte woning toebedelen, dan moeten zij ofwel 
beschikken bij testament ofwel in de aankoopakte een beding van aanwas of tontine inlassen. 
Dergelijke bedingen impliceren dat de rechten van de eerstgestorvene in het onverdeelde goed 
(er ontstaat nooit een ‘ gemeenschappelijk vermogen ’ tussen samenwoners) bij diens 
overlijden toekomen aan de langstlevende deelgenoot. Deze bedingen van aanwas of tontine 
kunnen door de reservataire erfgenamen van de eerstgestorven partner niet aangevochten 
worden voor zover zij beschouwd worden als een aleatoir beding ten bezwarende titel en dus 
niet als een schenking. 
 
 […] 
 
 Dit ontwerp strekt ertoe een intestaatserfrecht in te voeren enkel ten voordele van 
wettelijk samenwonende partners. Deze personen legden immers een verklaring af voor de 
ambtenaar van de burgerlijke stand en bevestigden aldus een duurzaam samenlevingsverband 
te willen uitbouwen. 
 
 Het ontwerp opteert voor een intestaatserfrecht dat geïnspireerd werd door het erfrecht 
van de langstlevende echtgenoot, maar wel degelijk beperkter is. Het lijkt immers niet 
wenselijk de erfrechtelijke gevolgen van het huwelijk en van een verklaring van wettelijke 
samenleving gelijk te schakelen omdat aan iedereen de keuzevrijheid moet worden gelaten 
om zijn gezinsleven te organiseren zoals hij dat wil en omdat, zoals hoger gezegd, de 
gevolgen van beide samenlevingsvormen aanzienlijk verschillen, ook wat de 
vermogensrechtelijke gevolgen tijdens het leven betreft. Daarom wordt enkel voorzien in een 
sui generis erfrecht ab intestato, dat betrekking heeft op dezelfde goederen als diegene die de 
concrete reserve van de langstlevende echtgenoot uitmaken, namelijk het vruchtgebruik op de 
woning die het samenwonende koppel bewoonde en van het daarin aanwezige huisraad, wat 
gemeenzaam de preferentiële goederen wordt genoemd. Maar de langstlevende 
samenwonende verkrijgt er geen reservataire aanspraak op. Een ruimer erfrecht lijkt niet 
nodig omdat nu ook uitdrukkelijk in het wetsontwerp voorzien wordt dat net zoals bij giften 
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tussen echtgenoten, giften t.v.v. de langstlevende wettelijk samenwonende de ganse 
nalatenschap mogen omvatten, althans zo de eerstgestorven partner geen kinderen nalaat. 
 
 Samenwoners die een ruimer ab intestato erfrecht verkiezen, kunnen dit verwezenlijken 
door in het huwelijk te treden » (Parl. St., Kamer, 2005-2006, DOC 51-2514/001, pp. 4 tot 8). 
 

 B.3.  Het verschil in behandeling tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden steunt 

op het feit dat hun juridische toestand verschilt, zowel wat hun persoonlijke verplichtingen 

jegens elkaar, als wat hun vermogensrechtelijke toestand betreft. 

 

 Die verschillende juridische toestand kan in bepaalde gevallen, wanneer die verband 

houdt met het doel van de maatregel, een verschil in behandeling tussen echtgenoten en 

wettelijk samenwonenden rechtvaardigen. Er dient bijgevolg te worden onderzocht of de 

respectieve kenmerken van het huwelijk en van de wettelijke samenwoning - in verband met 

het onderwerp en het doel van de in het geding zijnde maatregel - verantwoorden dat het 

vruchtgebruik van de langstlevende wettelijk samenwonende wordt beperkt tot het huisraad 

dat aanwezig is in de gemeenschappelijke verblijfplaats van het gezin, terwijl het 

vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot zich uitstrekt tot de gehele nalatenschap. 

 

 B.4.1.  Echtgenoten zijn elkaar hulp en bijstand verschuldigd (artikel 213 van het 

Burgerlijk Wetboek); zij genieten de bescherming van de gezinswoonst en de huisraad 

(artikel 215 van het Burgerlijk Wetboek); de echtgenoten moeten hun inkomsten bij voorrang 

besteden aan hun bijdrage in de lasten van het huwelijk (artikel 217 van het Burgerlijk 

Wetboek), waarin zij moeten bijdragen naar vermogen (artikel 221 van het Burgerlijk 

Wetboek). Schulden die door een der echtgenoten worden aangegaan ten behoeve van de 

huishouding en de opvoeding van de kinderen verbinden de andere echtgenoot hoofdelijk, 

behoudens wanneer zij, gelet op de bestaansmiddelen van het gezin, buitensporig zijn 

(artikel 222 van het Burgerlijk Wetboek).  

 

 B.4.2.  Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven van 

twee personen die een schriftelijke verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd 

(artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek). De wettelijke samenwoning houdt op wanneer een 

van de partijen in het huwelijk treedt of overlijdt. Zij kan tevens door de samenwonenden 

worden beëindigd, in onderlinge overeenstemming of eenzijdig, door middel van een 
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schriftelijke verklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, die daarvan melding maakt 

in het bevolkingsregister (artikel 1476 van het Burgerlijk Wetboek). 

 

 Op de wettelijke samenwoning zijn de volgende bepalingen toepasselijk : de wettelijke 

bescherming van de gezinswoning (artikelen 215, 220, § 1, en 224, § 1, 1, van het Burgerlijk 

Wetboek) wordt van overeenkomstige toepassing verklaard op de wettelijke samenwoning; de 

wettelijk samenwonenden dragen bij in de lasten van het samenleven naar evenredigheid van 

hun mogelijkheden en iedere niet-buitensporige schuld die door een der wettelijk 

samenwonenden wordt aangegaan ten behoeve van het samenleven en van de kinderen die 

door hen worden opgevoed, verbindt de andere samenwonende hoofdelijk (artikel 1477 van 

het Burgerlijk Wetboek). 

 

 Voor het overige is voorzien in een regeling van de goederen van de samenwonenden en 

in de mogelijkheid om de wettelijke samenwoning door middel van een overeenkomst te 

regelen, voor zover die geen beding bevat dat strijdig is met artikel 1477 van het Burgerlijk 

Wetboek, met de openbare orde of de goede zeden, noch met de regels betreffende het 

ouderlijk gezag en de voogdij, noch met de regels die de wettelijke orde van de erfopvolging 

bepalen. Die overeenkomst wordt in authentieke vorm verleden voor de notaris en wordt in 

het bevolkingsregister vermeld (artikel 1478 van het Burgerlijk Wetboek). 

 

 B.4.3.  Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek die 

gelden ten aanzien van wettelijk samenwonenden, een beperkte vermogensrechtelijke 

bescherming creëren die gedeeltelijk is geïnspireerd door bepalingen die gelden ten aanzien 

van echtgenoten.  

 

 B.5.  Uit de in B.2.2 aangehaalde parlementaire voorbereiding blijkt dat de wetgever, 

hoewel hij aan de wettelijke samenwoning een gevolg heeft willen toekennen op het vlak van 

de erfopvolging, de erfrechtelijke gevolgen van het huwelijk en van het contract van 

wettelijke samenwoning niet heeft willen gelijkschakelen opdat iedereen vrij en zoals hij dat 

wil kan kiezen hoe hij zijn gezinsleven organiseert, maar ook omdat die twee 

samenlevingsvormen verschillende juridische gevolgen met zich meebrengen. 
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 In dat opzicht is het niet zonder redelijke verantwoording dat het vruchtgebruik van de 

langstlevende wettelijk samenwonende wordt beperkt tot het huisraad dat aanwezig is in de 

gemeenschappelijke verblijfplaats, aangezien de wetgever in een maatschappelijke behoefte 

wou voorzien door schrijnende toestanden te vermijden zoals het uit die verblijfplaats zetten 

van de samenwonende door de erfgenamen van de vooroverleden samenwonende. Er wordt 

niet op onevenredige wijze afbreuk gedaan aan de rechten van de betrokkenen aangezien de 

rechtsbescherming die hun wordt geboden, het gevolg is van de keuze die zij maken voor de 

ene of de andere samenlevingsvorm. 

 

 B.6.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 745octies, § 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek schendt de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 7 november 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5537 

 
 

Arrest nr. 152/2013 
van 13 november 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 112, 113 en 115 van de 

programmawet van 22 juni 2012, ingesteld door de cvba « Provinciale Brabantse 

Energiemaatschappij ». 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en J. Spreutels, en de rechters A. Alen, 

J.-P. Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey en T. Giet, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 13 december 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 14 december 2012, heeft de 
cvba « Provinciale Brabantse Energiemaatschappij », met zetel te 3210 Linden (Lubbeek), 
Diestsesteenweg 126, beroep tot vernietiging ingesteld van de artikelen 112, 113 en 115 van 
de programmawet van 22 juni 2012 (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 juni 
2012). 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend, de verzoekende partij heeft een memorie 
van antwoord ingediend en de Ministerraad heeft ook een memorie van wederantwoord 
ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 9 oktober 2013 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. N. Ahmadzadah loco Mr. C. Coen, advocaten bij de balie te Antwerpen, voor de 
verzoekende partij; 
 
 .  Mr. A. Carton, tevens loco Mr. D. D’Hooghe, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en J.-P. Snappe verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Wat de ontvankelijkheid van het beroep betreft 
 
 A.1.  De Ministerraad is van oordeel dat het beroep is beperkt tot het onderdeel van het bestreden 
artikel 112 dat artikel 55, eerste lid, van de wet van 24 oktober 2011 amendeert en tot het onderdeel van het 
bestreden artikel 115, eerste lid, dat de inwerkingtreding van het voormelde artikel 112 op 1 januari 2012 
vaststelt. Het beroep tegen de overige onderdelen van de artikelen 112 en 115 en tegen artikel 113 is niet 
ontvankelijk, vermits daartegen geen grieven worden aangevoerd. 
 
 A.2.  Wat haar belang bij de vernietiging betreft, stelt de verzoekende partij dat zij, in haar hoedanigheid 
van overheidsdienst die niet was aangesloten bij het gemeenschappelijke pensioenstelstel van de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (hierna : RSZPPO) en in het 
verleden personeelsleden heeft overgenomen van een entiteit die wel bij het gemeenschappelijke pensioenstelsel 
van de RSZPPO was aangesloten, tot 1 januari 2012 aan artikel 161bis van de Nieuwe Gemeentewet was 
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onderworpen en op grond van die bepaling bijdragen aan de RSZPPO diende te betalen. Dat artikel 161bis werd 
met ingang van 1 januari 2012 opgeheven bij artikel 54 van de wet van 24 oktober 2011. Bij het bestreden 
artikel 112 wordt in de overgangsbepaling waarin artikel 55 van de wet van 24 oktober 2011 voorzag, 
« artikel 55 » door « artikel 54 » vervangen. De inwerkingtreding van de aldus gewijzigde bepaling wordt in het 
bestreden artikel 115 retroactief bepaald op 1 januari 2012. Artikel 161bis van de Nieuwe Gemeentewet wordt 
opnieuw en retroactief van toepassing op personeelsoverdrachten die vóór 1 januari 2012 hebben 
plaatsgevonden, met aanzienlijke gevolgen voor de financiële verplichtingen van de verzoekende partij. 
 
 A.3.  De Ministerraad betoogt dat de verzoekende partij haar belang bij de vernietiging van de bestreden 
bepalingen niet aantoont. Het standpunt van de verzoekende partij dat de wet van 24 oktober 2011 met ingang 
van 1 januari 2012 artikel 161bis van de Nieuwe Gemeentewet zou hebben opgeheven en dat artikel opnieuw 
retroactief van toepassing zou zijn verklaard ingevolge het bestreden artikel 112 van de programmawet van 
22 juni 2012, berust op een foutief juridisch uitgangspunt. Immers, de wet van 24 oktober 2011 voorziet reeds 
vanaf haar bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 3 november 2011, in artikel 55, in een 
overgangsbepaling voor de toepassing van de artikelen 161bis, 161ter en 161quater van de Nieuwe 
Gemeentewet op personeelsoverdrachten die vóór de inwerkingtreding van die wet hebben plaatsgevonden. Het 
bestreden artikel 112 wijzigt inhoudelijk niets aan het eerste lid van artikel 55 van de wet van 24 oktober 2011; 
het strekt uitsluitend ertoe een materiële vergissing van de wetgever recht te zetten door de verwijzing naar 
« artikel 55 » te vervangen door de verwijzing naar « artikel 54 ». Daaruit volgt volgens de Ministerraad dat de 
situatie van de verzoekende partij niet rechtstreeks en ongunstig door de bestreden bepaling kan worden geraakt. 
Een eventuele vernietiging van artikel 112 kan de verzoekende partij geen enkel voordeel opleveren : zij zou op 
grond van de oorspronkelijke tekst van artikel 55 van de wet van 24 oktober 2011 onderworpen blijven aan 
artikel 161bis van de Nieuwe Gemeentewet. 
 
 
 Wat de middelen betreft 
 
 A.4.  Het eerste van de drie middelen die de verzoekende partij aanvoert, is afgeleid uit de schending, door 
de bestreden bepalingen, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met 
artikel 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 26 van het Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. 
 
 Ingevolge de wijziging van artikel 55 van de wet van 24 oktober 2011 door de artikelen 112, 113 en 115 
van de programmawet van 22 juni 2012, worden vergelijkbare categorieën van plaatselijke overheden 
verschillend behandeld. Plaatselijke overheden die niet bij de RSZPPO zijn aangesloten en personeel overnemen 
van een overheidsdienst die wel bij de RSZPPO is aangesloten, worden op verschillende wijze behandeld 
naargelang die personeelsovername vóór of na 1 januari 2012 heeft plaatsgevonden. Indien de 
personeelsoverdracht vóór 1 januari 2012 heeft plaatsgevonden, blijven de niet bij de RSZPPO aangesloten 
plaatselijke overheden bijdrageplichtig op grond van artikel 161bis van de Nieuwe Gemeentewet. Die 
bijdrageplicht wordt daarentegen afgeschaft voor de niet bij de RSZPPO aangesloten plaatselijke overheden 
waar soortgelijke personeelsoverdrachten na 1 januari 2012 hebben plaatsgevonden. Voor dat verschil in 
behandeling bestaat volgens de verzoekende partij geen redelijke verantwoording.  
 
 Bovendien is de bestreden maatregel kennelijk onevenredig met het nagestreefde doel. Bij zijn arrest 
nr. 162/2005 van 9 november 2005 heeft het Hof artikel 161bis van de Nieuwe Gemeentewet bestaanbaar 
bevonden met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Het Hof was van oordeel dat, in zoverre de wetgever 
beoogt de levensvatbaarheid van het gemeenschappelijke pensioenstelsel van de plaatselijke overheden te 
verzekeren en mogelijke misbruiken te verhinderen, de in het geding zijnde bepaling een wettig doel nastreeft en 
geen onevenredige gevolgen heeft. Dat arrest kan te dezen niet dienstig worden aangevoerd, vermits de situatie 
bij de wet van 24 oktober 2011 is gewijzigd. Weliswaar streeft de wetgever met de wet van 24 oktober 2011 
hetzelfde doel na als dat van artikel 161bis van de Nieuwe Gemeentewet, namelijk het vrijwaren van het 
voortbestaan van het gemeenschappelijke pensioenstelsel van de plaatselijke overheden, toch worden de 
maatregelen, waarin artikel 161bis voorheen voorzag, blijkbaar niet meer noodzakelijk geacht, vermits die 
bepaling wordt opgeheven voor personeelsoverdrachten die na 1 januari 2012 plaatsvinden. Het onderscheid dat 
in de wet van 24 oktober 2011, zoals gewijzigd bij de programmawet van 22 juni 2012, wordt gemaakt 
naargelang de personeelsoverdrachten vóór of na 1 januari 2012 plaatsvinden, kan niet redelijk worden 
verantwoord.  
 
 A.5.  De Ministerraad betoogt dat het verschil in behandeling dat door de verzoekende partij wordt 
onderkend niet bestaat. Artikel 24 van de wet van 24 oktober 2011 behoudt immers de bestaande principes van 
artikel 161bis van de Nieuwe Gemeentewet voor overheden die niet bij het pensioenfonds van de RSZPPO zijn 
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aangesloten en na 1 januari 2012 personeel overnemen. Het eerste middel berust op het verkeerde uitgangspunt 
dat de wet van 24 oktober 2011 geen bepaling zou bevatten die soortgelijk is aan artikel 161bis van de Nieuwe 
Gemeentewet. 
 
 Zelfs als een verschil in behandeling zou bestaan - quod certe non - volgt dat verschil niet uit de 
programmawet van 22 juni 2012, maar uit de wet van 24 oktober 2011. Die wet voorziet reeds vanaf haar 
bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 3 november 2011 in een overgangsbepaling voor de toepassing 
van artikel 161bis van de Nieuwe Gemeentewet op personeelsoverdrachten die vóór 1 januari 2012 hebben 
plaatsgevonden. 
 
 Louter ten overvloede wijst de Ministerraad erop dat artikel 161bis van de Nieuwe Gemeentewet redelijk is 
verantwoord in het licht van het door de wetgever nagestreefde doel, zoals het Hof in zijn arrest nr. 162/2005 
heeft bevestigd. De zienswijze van de verzoekende partij dat dit arrest niet langer pertinent zou zijn, vermits de 
wetgever in geval van personeelsovernames na 1 januari 2012 de niet aangesloten plaatselijke overheden niet 
meer zou verplichten om de pensioenlasten ten aanzien van de RSZPPO op zich te nemen, indien zij 
personeelsleden overnemen van wel bij het pensioenstelsel van de RSZPPO aangesloten overheden, berust, zoals 
reeds door de Ministerraad is aangetoond, op een foutief juridisch uitgangspunt. 
 
 Voorts is het eerste middel niet ontvankelijk, in zoverre het steunt op de schending van artikel 14 van het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens en van artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten, vermits de verzoekende partij niet nader toelicht in welk opzicht de bestreden 
bepalingen die verdragsbepalingen zouden schenden. 
 
 A.6.  Het tweede middel is afgeleid uit de schending, door de bestreden bepalingen, van de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met het beginsel van het verbod van terugwerkende kracht, met het 
rechtszekerheids- en het vertrouwensbeginsel en met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens. 
 
 In de parlementaire voorbereiding wordt niet aangegeven welke uitzonderlijke omstandigheden of 
dwingende motieven van algemeen belang de terugwerkende kracht van het bestreden artikel 112 zouden kunnen 
verantwoorden. Door aan de bestreden bepalingen terugwerkende kracht te verlenen, beïnvloedt de wetgever 
bovendien de afloop van een hangend rechtsgeding bij de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Ook volgens 
de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kan de retroactiviteit van een wetskrachtige 
norm een schending inhouden van het recht op een behoorlijke rechtsbedeling dat door artikel 6 van het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens wordt gewaarborgd. Door het bestreden artikel 112 aan te 
nemen, heeft de wetgever volgens de verzoekende partij tevens afbreuk gedaan aan het rechtszekerheids- en het 
vertrouwensbeginsel. 
 
 A.7.  In hoofdorde is de Ministerraad van oordeel dat het tweede middel niet ontvankelijk is, vermits het 
niet voldoet aan de vereisten waarin artikel 6 van de bijzondere wet op het Grondwettelijk Hof voorziet.  
 
 In ondergeschikte orde betoogt de Ministerraad dat het tweede middel ongegrond is. Wat de vermeende 
schending van het beginsel van het verbod op retroactiviteit betreft, wijzigt het bestreden artikel 112 inhoudelijk 
niets aan het eerste lid van artikel 55 van de wet van 24 oktober 2011. 
 
 De zienswijze van de verzoekende partij dat het bestreden artikel 112 een hangend rechtsgeding zou 
beïnvloeden, kan niet worden aangenomen, vermits het betreffende rechtscollege aan het door artikel 112 
gewijzigde artikel 55 van de wet van 24 oktober 2011 redelijkerwijze enkel de betekenis kan geven dat 
artikel 161bis van toepassing blijft op personeelsoverdrachten die vóór de inwerkingtreding van die wet hebben 
plaatsgevonden.  
 
 A.8.  Het derde middel steunt op de schending, door de bestreden bepalingen, van de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 16 van de Grondwet en met artikel 1 van het Eerste Aanvullend 
Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
 
 De programmawet van 22 juni 2012 voert een discriminerend verschil in behandeling in tussen overheden 
die niet bij het gemeenschappelijke pensioenstelsel van de RSZPPO zijn aangesloten en personeel overnemen 
van een overheid die wel bij dat pensioenstelsel is aangesloten, naargelang die personeelsovername vóór of na 
1 januari 2012 heeft plaatsgevonden. 
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 De verzoekende partij is van oordeel dat de bijdrageplicht het eigendomsrecht aantast van de categorie van 
overheden die niet bij het gemeenschappelijke pensioenstelsel van de RSZPPO zijn aangesloten. Minstens wordt 
aan die categorie van overheden een aanzienlijke financiële last opgelegd, zonder dat daarvoor een redelijke 
verantwoording bestaat en met miskenning van de verplichting om een redelijk evenwicht na te streven tussen de 
vereisten van het algemeen belang en de bescherming van de fundamentele rechten van het individu.  
 
 A.9.  Wat de aangevoerde schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet betreft, verwijst de 
Ministerraad naar hetgeen hij bij de weerlegging van het eerste middel heeft uiteengezet. 
 
 Wat de aangevoerde schending van het eigendomsrecht betreft, is het derde middel noodzakelijkerwijze 
ongegrond, aangezien er geen schending is van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. In 
ondergeschikte orde heeft de verzoekende partij geen eigendomsrecht op de bedragen die zijn bestemd om een 
socialezekerheidsstelstel te financieren. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepalingen en de situering ervan 

 

 B.1.  De verzoekende partij vordert de vernietiging van de artikelen 112, 113 en 115 van 

de programmawet van 22 juni 2012. 

 

 B.2.  Het Hof kan slechts uitdrukkelijk bestreden wetskrachtige bepalingen vernietigen 

waartegen middelen worden aangevoerd en, in voorkomend geval, bepalingen die niet worden 

bestreden maar die onlosmakelijk zijn verbonden met de bepalingen die moeten worden 

vernietigd. 

 

 Te dezen worden enkel middelen aangevoerd tegen, enerzijds, artikel 112 van de 

programmawet van 22 juni 2012, in zoverre het artikel 55, eerste lid, van de wet van 

24 oktober 2011 « tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de 

vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de 

lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor 

de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale 

zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen » (hierna : wet van 24 oktober 2011) 

vervangt en, anderzijds, het eerste lid van artikel 115 van de programmawet van 22 juni 2012, 

in zoverre het bepaalt dat artikel 112 van dezelfde programmawet uitwerking heeft met 

ingang van 1 januari 2012. 
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 Bijgevolg beperkt het Hof zijn onderzoek tot die bepalingen, die luiden : 

 

 « Art. 112.  Artikel 55 van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame 
financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en 
plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 
mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en 
houdende bijzondere bepalingen inzake Sociale Zekerheid en houdende diverse 
wijzigingsbepalingen wordt vervangen als volgt : 
 
 ‘ Art. 55.  De bepalingen van de artikelen 161bis, 161ter en 161quater van de nieuwe 
gemeentewet, zoals deze luidden vóór de opheffing ervan door artikel 54 van deze wet, 
blijven van toepassing op personeelsoverdrachten die vóór de inwerkingtreding van deze wet 
hebben plaatsgevonden. 
 
 […] ». 
 

 « Art. 115.  [Artikel] 112 [heeft] uitwerking met ingang van 1 januari 2012 ». 

 

 B.3.1.  De wet van 24 oktober 2011 brengt een hervorming tot stand van de financiering 

van de pensioenen voor het vastbenoemde personeel van de betrokken besturen, hervorming 

die, volgens de memorie van toelichting, sedert meerdere jaren noodzakelijk was. Zij voert 

enkel een hervorming van de financiering door, en heeft geen betrekking op de inhoud van de 

pensioenstelsels. De voorwaarden om het recht op pensioen te openen en de berekening van 

de pensioenen van het betrokken personeel worden dus niet gewijzigd bij de bestreden wet 

(Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1770/001, p. 7). 

 

 In tegenstelling tot de werkgevers in de privésector of tot de federale overheidsdiensten 

en de ministeries van de gemeenschappen en de gewesten, dragen de provinciale en lokale 

besturen integraal de pensioenlasten van hun benoemde personeelsleden en hun 

rechthebbenden, dus zonder tegemoetkoming van de federale Staat (ibid., p. 5). 

 

 Vóór de inwerkingtreding van de wet van 24 oktober 2011 vielen de provinciale en lokale 

besturen onder verschillende systemen, om de wettelijke pensioenen van hun vastbenoemde 

personeelsleden en hun rechthebbenden te financieren. De overgrote meerderheid van de 

provinciale en lokale besturen was aangesloten bij één van de twee gesolidariseerde 

pensioenstelsels binnen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en 

plaatselijke overheidsdiensten (hierna : RSZPPO). Die twee stelsels waren bekend onder de 

benamingen « pool 1 » en « pool 2 ». Pool 1 bestond hoofdzakelijk uit de lokale besturen die 
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vóór 1 januari 1987 waren aangesloten bij de voormalige Omslagkas van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken. Pool 2 werd in 1993 opgericht en bestond hoofdzakelijk uit grote 

werkgevers (grote steden en hun OCMW’s). Hij was ook samengesteld uit een aantal 

provincies, van wie de toetreding werd toegestaan vanaf 2005. Die twee stelsels waren elk op 

zich gesolidariseerd. Zij werden apart beheerd. Het bijdragepercentage voor elk van beide 

pools werd jaarlijks vastgesteld door het beheerscomité van de RSZPPO op basis van de 

veronderstelde ontvangsten en uitgaven per pool (ibid., p. 4). 

 

 Enkele lokale besturen beschikten overigens over een eigen pensioenstelsel en namen hun 

pensioenlast individueel op zich. Sommigen van hen vertrouwden het beheer van hun 

pensioenen bij overeenkomst toe aan een voorzorgsinstelling. Die besturen werden 

samengebracht in « pool 3 ». Andere lokale besturen stonden zelf in voor het beheer van de 

pensioenen van hun benoemd personeel, zonder een beroep te doen op de dienstverlening van 

een voorzorgsinstelling (« pool 4 »). De pools 3 en 4 waren eigenlijk geen pools zoals de 

pools 1 en 2, omdat de betrokken lokale besturen individueel en apart hun eigen 

pensioenlasten droegen (ibid., p. 5). 

 

 Ten slotte waren alle lokale politiezones en de federale politie, sinds 1 april 2001, 

verplicht aangesloten bij het « Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie », dat 

ook een gesolidariseerd pensioenstelsel was, bekend onder de benaming « pool 5 » (ibid.). 

 

 Bij de wet van 24 oktober 2011 worden de pools 1 tot 5 samengevoegd in één enkel 

Fonds, het « gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO », waarin de uitgaven en de 

ontvangsten solidair worden verdeeld tussen alle deelnemers. Op termijn zal één identiek 

« basispensioenbijdragepercentage » van toepassing zijn voor alle provinciale en lokale 

besturen en voor de lokale politiezones die lid zijn van dat Fonds. Een gelijke behandeling 

met betrekking tot dat percentage zal geheel zijn verwezenlijkt vanaf 2016. Als correctief 

mechanisme wordt een bijkomende responsabiliseringsbijdrage ten laste gelegd van sommige 

provinciale en lokale besturen, namelijk die waarvan het eigen bijdragepercentage hoger is 

dan het basisbijdragepercentage doordat hun personeel weinig actieve statutaire 

personeelsleden telt. De memorie van toelichting bevat de volgende formule : « totale 

pensioenbijdrage = basisbijdragepercentage x loonmassa van de vastbenoemde 

personeelsleden + responsabiliseringscoëfficiënt x  (pensioenlast - [basisbijdragepercentage x 
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loonmassa van de vastbenoemde personeelsleden]) » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, 

DOC 53-1770/001, p. 19). 

 

 Wat de vroegere pool 5 betreft, zijn alleen de lokale politiezones ambtshalve aangesloten 

bij het nieuwe Fonds; de pensioenen van de leden van de federale politie en hun 

rechthebbenden worden apart gefinancierd. 

 

 B.3.2.  Bij zijn arrest nr. 71/2013 van 22 mei 2013 heeft het Hof de beroepen tot 

vernietiging die tegen de wet van 24 oktober 2011 waren ingesteld, verworpen. 

 

 B.3.3.  Artikel 24 van de wet van 24 oktober 2011 - opgenomen in hoofdstuk 7 

(« Toepasselijke bepalingen in geval van herstructurering ») van titel 2 (« Financiering van de 

pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke besturen 

en van de lokale politiezones ») - voorziet in een vervanging, voor de toekomst, van 

artikel 161bis van de Nieuwe Gemeentewet (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1770/001, 

p. 40) en bevat een soortgelijke regeling als die van artikel 161bis.  

 

 B.3.4.  Bij zijn arrest nr. 162/2005 van 9 november 2005 heeft het Hof voor recht gezegd 

dat artikel 161bis, §§ 1 en 2, van de Nieuwe Gemeentewet, zoals ingevoegd bij artikel 75 van 

de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, dus vóór de wijziging 

ervan bij artikel 58 van de wet van 22 december 2008 houdende diverse bepalingen (I), de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schond. 

 

 B.3.5.  Bij artikel 54, 1°, van de wet van 24 oktober 2011 worden de artikelen 161 tot 169 

van de Nieuwe Gemeentewet opgeheven. 

 

 Artikel 55, eerste lid, van de wet van 24 oktober 2011 voorziet in een overgangsbepaling, 

die als volgt is gesteld : 

 « De bepalingen van artikelen 161bis, 161ter en 161quater van de nieuwe gemeentewet, 
zoals deze luidden vóór de opheffing ervan door artikel 55, blijven van toepassing op 
personeelsoverdrachten die vóór de inwerkingtreding van deze wet hebben plaatsgevonden ». 
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 De voormelde artikelen 54, 1°, en 55 zijn op 1 januari 2012 in werking getreden 

(artikel 56 van de wet van 24 oktober 2011). 

 

 B.3.6.  Het bestreden artikel 112 van de programmawet van 22 juni 2012 vervangt het 

eerste lid van artikel 55 van de wet van 24 oktober 2011 door de volgende bepaling : 

 

 « De bepalingen van de artikelen 161bis, 161ter en 161quater van de nieuwe 
gemeentewet, zoals deze luidden vóór de opheffing ervan door artikel 54 van deze wet, 
blijven van toepassing op personeelsoverdrachten die vóór de inwerkingtreding van deze wet 
hebben plaatsgevonden ». 
 

 Overeenkomstig het bestreden eerste lid van artikel 115 van de programmawet van 

22 juni 2012 heeft artikel 112 uitwerking met ingang van 1 januari 2012, zijnde de datum van 

de inwerkingtreding van de wet van 24 oktober 2011. 

 

 

 Ten aanzien van het belang  

 

 B.4.1.  De verzoekende partij wijst erop dat zij, in haar hoedanigheid van overheidsdienst 

die niet was aangesloten bij het gemeenschappelijke pensioenstelsel van de RSZPPO en in het 

verleden personeelsleden heeft overgenomen van een entiteit die wel bij dat pensioenstelsel 

was aangesloten, tot 1 januari 2012 aan artikel 161bis van de Nieuwe Gemeentewet was 

onderworpen. 

 

 Zodra het met ingang van 1 januari 2012 is opgeheven, is artikel 161bis van de Nieuwe 

Gemeentewet opnieuw en retroactief op haar van toepassing ingevolge het bestreden 

artikel 112 van de programmawet van 22 juni 2012, met aanzienlijke gevolgen voor de 

financiële verplichtingen van de verzoekende partij, zodat zij rechtstreeks en ongunstig in 

haar situatie zou kunnen worden geraakt. 

 

 B.4.2.  Volgens de Ministerraad zou de voormelde zienswijze van de verzoekende partij 

op een foutief juridisch uitgangspunt berusten, vermits de wet van 24 oktober 2011 reeds 

vanaf haar bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 3 november 2011, in artikel 55, in 

een overgangsbepaling zou hebben voorzien wat betreft de toepassing van de 

artikelen 161bis, 161ter en 161quater van de Nieuwe Gemeentewet op 
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personeelsoverdrachten die vóór de inwerkingtreding van die wet hebben plaatsgevonden. Het 

bestreden artikel 112 zou inhoudelijk niets aan het eerste lid van artikel 55 van de wet van 

24 oktober 2011 hebben gewijzigd; het zou uitsluitend ertoe strekken een materiële vergissing 

van de wetgever recht te zetten door de verwijzing naar « artikel 55 » te vervangen door de 

verwijzing naar « artikel 54 ». Daaruit zou volgen dat de situatie van de verzoekende partij 

niet rechtstreeks en ongunstig door de bestreden bepaling zou kunnen worden geraakt.  

 

 B.4.3.  Die exceptie van onontvankelijkheid hangt af van de draagwijdte van de bestreden 

bepalingen. Wanneer een exceptie van niet-ontvankelijkheid die is afgeleid uit de ontstentenis 

van belang, betrekking heeft op de draagwijdte die aan de bestreden bepalingen dient te 

worden gegeven, valt het onderzoek van de ontvankelijkheid samen met het onderzoek van de 

grond van de zaak. 

 

 

 Ten gronde 

 

 B.5.  De verzoekende partij voert drie middelen aan. 

 

 Het eerste middel is afgeleid uit de schending, door de bestreden bepalingen, van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 14 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 26 van het Internationaal 

Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. 

 

 Ingevolge de wijziging, door de bestreden bepalingen, van artikel 55 van de wet van 

24 oktober 2011, zouden vergelijkbare categorieën van plaatselijke overheden zonder 

redelijke verantwoording verschillend worden behandeld. Plaatselijke overheden die niet bij 

de RSZPPO zijn aangesloten en personeel overnemen van een overheidsdienst die wel bij de 

RSZPPO is aangesloten, zouden op verschillende wijze worden behandeld naargelang die 

personeelsovername vóór of na 1 januari 2012 heeft plaatsgevonden. Indien de 

personeelsoverdracht vóór 1 januari 2012 heeft plaatsgevonden, zouden de niet bij de 

RSZPPO aangesloten plaatselijke overheden bijdrageplichtig blijven op grond van 

artikel 161bis van de Nieuwe Gemeentewet. Volgens de verzoekende partij zou die 

bijdrageplicht daarentegen worden afgeschaft voor de niet bij de RSZPPO aangesloten 
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plaatselijke overheden waar soortgelijke personeelsoverdrachten na 1 januari 2012 hebben 

plaatsgevonden.  

 

 B.6.  Uit de vergelijking van de in B.3.5 en B.3.6 geciteerde oude respectievelijk nieuwe 

redactie van artikel 55, eerste lid, van de wet van 24 oktober 2011, blijkt dat het bestreden 

artikel 112 van de programmawet van 22 juni 2012, behoudens louter vormelijke 

aanpassingen, slechts op één punt de vorige redactie van het eerste lid van artikel 55 van de 

wet van 24 oktober 2011 heeft gewijzigd, namelijk de vervanging van de verwijzing naar 

« artikel 55 » door de verwijzing naar « artikel 54 ». 

 

 Daarmee beoogde de wetgever een manifeste materiële vergissing in de oorspronkelijke 

redactie van het eerste lid van artikel 55 van de wet van 24 oktober 2011 - de enige 

overgangsbepaling in die wet - recht te zetten, waarin per vergissing naar de opheffing van de 

artikelen 161bis, 161ter en 161quater van de Nieuwe Gemeentewet « door artikel 55 » werd 

verwezen. De wetgever beoogde vanzelfsprekend in het eerste lid van artikel 55 van de wet 

van 24 oktober 2011 te verwijzen naar artikel 54 van dezelfde wet, wat de enige algemene 

opheffingsbepaling in die wet is. Om die reden werd door het bestreden artikel 112 de 

verwijzing naar « artikel 55 » vervangen door een verwijzing naar « artikel 54 ». Die 

vervanging wijzigt niets aan de inhoud van het eerste lid van artikel 55 van de wet van 

24 oktober 2011. 

 

 Aangezien het eerste lid van artikel 55 van de wet van 24 oktober 2011 ook vóór de 

inwerkingtreding van het bestreden artikel 112 van de programmawet van 22 juni 2012 

bepaalde dat de artikelen 161bis, 161ter en 161quater van de Nieuwe Gemeentewet van 

toepassing blijven op personeelsoverdrachten die vóór de inwerkingtreding van de wet van 

24 oktober 2011 hebben plaatsgevonden, berust de zienswijze van de verzoekende partij dat 

ingevolge het bestreden artikel 112 artikel 161bis van de Nieuwe Gemeentewet opnieuw en 

retroactief van toepassing zou zijn op personeelsoverdrachten die vóór 1 januari 2012 hebben 

plaatsgevonden, op een verkeerd uitgangspunt. 

 

 B.7.  Het eerste middel is niet gegrond.  

 

 B.8.  Vermits het tweede en het derde middel op dezelfde verkeerde lezing van de 

bestreden maatregel berusten, zijn zij evenmin gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 13 november 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5548 

 
 

Arrest nr. 153/2013 
van 13 november 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 66 van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Luik. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, 

onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 17 december 2012 in zake de nv « Entreprises Vincent t’Serstevens » 
tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 
8 januari 2013, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Luik de volgende prejudiciële vraag 
gesteld : 
 
 « Schendt artikel 66 van het WIB 1992, dat voorziet in een algemene beperking van 
aftrek van de kosten van voertuigen tot 75 pct., aldus geïnterpreteerd dat het van de beperking 
op de aftrek de garagehouders uitsluit die eigenaar zijn van vervangwagens die zij uitsluitend 
verhuren met toepassing van paragraaf 2, 3°, van die bepaling maar, met toepassing van 
paragraaf 3 van die bepaling, aan de beperking van de aftrek de garagehouders onderwerpt die 
geen eigenaar zijn van die vervangwagens, de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet ten 
nadele van de tweede categorie van belastingplichtigen ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de nv « Entreprises Vincent t’Serstevens », met maatschappelijke zetel te 4031 Luik, 
quai des Ardennes 117; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De nv « Entreprises Vincent t’Serstevens » heeft ook een memorie van antwoord 
ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 9 oktober 2013 : 
 
 -  is verschenen : Mr. G. Gauthier, advocaat bij de balie te Dinant, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers P. Nihoul en E. De Groot verslag uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De nv « Entreprises Vincent t’Serstevens » is autoconcessiehouder. Zij levert haar klanten, tijdens het 
onderhoud of de herstelling van hun voertuig, vervangwagens die bij derde firma’s worden gehuurd. De 
belastingadministratie, die van mening is dat het gaat om voertuigen zoals bedoeld in paragraaf 2, 3°, van 
artikel 66 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (hierna : WIB 1992) die toebehoren aan derde 
firma’s, waarvoor de wet de verplichting oplegt de aftrek van de beroepskosten tot 75 pct. te beperken, heeft 
voor de aanslagjaren 2008 en 2009 een bericht van wijziging gestuurd naar de nv « Entreprises Vincent 
t’Serstevens ». 
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 Voor de Rechtbank van eerste aanleg te Luik betwist de nv « Entreprises Vincent t’Serstevens » de te haren 
laste ingekohierde aanslagen en de beperking van de aftrekken van kosten die betrekking hebben op de 
vervangwagens. Zij is van mening dat artikel 66, §§ 1 tot 3, van het WIB 1992 een niet-verantwoorde 
discriminatie met zich meebrengt tussen de garagehouders die eigenaar zijn van de voertuigen die zij hun klanten 
ter beschikking stellen en diegenen die geen eigenaar zijn van die voertuigen, en verzoekt de Rechtbank van 
eerste aanleg te Luik daarover een vraag te stellen aan het Hof. De Rechtbank stelt vast dat de toepassing van 
artikel 66, §§ 1 tot 3, van het WIB 1992 ertoe leidt de garagehouder die zijn klanten een vervangwagen, om 
welke reden ook, ter beschikking stelt, fiscaal verschillend te behandelen naargelang die garagehouder zelf al 
dan niet eigenaar is van het verhuurde voertuig, en willigt bijgevolg het verzoek om een prejudiciële vraag te 
stellen in. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  De nv « Entreprises Vincent t’Serstevens », eiseres voor de verwijzende rechter, wijst erop dat 
hoewel paragraaf 3 van artikel 66 van het WIB 1992 de kosten die een dealer maakt om over voertuigen te 
beschikken die bestemd zijn om als vervangwagen te worden gebruikt zonder zelf eigenaar ervan te zijn, aan de 
beperking van aftrek tot 75 pct. lijkt te onderwerpen, wordt in de door de belastingadministratie verstrekte 
commentaar bij die bepaling en in verscheidene antwoorden van de minister van Financiën op parlementaire 
vragen een andere interpretatie ervan gegeven, volgens welke de beperking tot 75 pct. niet moet worden 
toegepast op de huurkosten die autoverhuurfirma’s zelf betalen met betrekking tot de wagens die zij uitsluitend 
aan derden verhuren. 
 
 Zij verwijst vervolgens naar een arrest dat op 15 maart 2012 door het Hof van Cassatie is gewezen waarbij 
het Hof oordeelt dat artikel 66, § 3, van het WIB 1992 in die zin moet worden gelezen dat het betekent dat de 
kosten die worden gemaakt met betrekking tot de voertuigen die bestemd zijn om te worden verhuurd aan 
klanten en die niet toebehoren aan de belastingplichtige zelf, maar aan een derde, onder de beperking van de 
aftrek vallen, hetgeen de interpretatie van de belastingadministratie ongeldig maakt. 
 
 A.1.2.  De nv « Entreprises Vincent t’Serstevens » zet uiteen dat artikel 66, §§ 1 tot 3, van het WIB 1992 is 
ontstaan uit de wet van 7 december 1988 houdende hervorming van de inkomstenbelasting en wijziging van de 
met het zegel gelijkgestelde taksen, waarvan artikel 22 een veralgemeende beperking van aftrek tot 75 pct. voor 
de meeste kosten van voertuigen instelt. Zij doet opmerken dat die aftrekbeperking te maken heeft met hetzelfde 
beginsel als andere beperkingen van de aftrek van beroepskosten waarvan het strikte beroepskarakter moeilijk 
objectiveerbaar is, wat erop wijst dat de wetgever inzake autokosten heeft verondersteld dat op het geheel van de 
kosten waarvoor aftrek wordt gevraagd, 25 pct. van die kosten overeenstemden met privé-uitgaven. Zij voegt 
eraan toe dat de wetgever logischerwijze echter heeft voorzien in uitzonderingen op de beperking ten voordele 
van bepaalde categorieën van belastingplichtigen voor wie de autokosten onbetwistbaar beroepskosten zijn, 
zoals, bijvoorbeeld, de vervangwagens die door de concessiehouders en garagehouders aan hun klanten ter 
beschikking worden gesteld. 
 
 Zij onderstreept dat de wetgever van 1988 echter niet het geval heeft geïntegreerd waarbij de 
concessiehouder of de garagehouder niet zelf eigenaar van de vervangwagen is maar dat voertuig huurt omdat hij 
door de invoerder daartoe gedwongen is. Zij is van mening dat er dus een onverantwoord verschil in behandeling 
bestaat tussen die beide categorieën van belastingplichtigen en voegt eraan toe dat de door de 
belastingadministratie en door de minister van Financiën gesuggereerde interpretatie slechts ertoe strekt die 
discriminatie te corrigeren. 
 
 A.2.1.  De Ministerraad zet uiteen dat artikel 66, §§ 1 tot 3, van het WIB 1992 historisch gezien zijn 
oorsprong vindt in artikel 37 van de herstelwet van 31 juli 1984, waarbij artikel 48, § 3, in het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1964 werd ingevoerd, bepaling die is opgeheven bij de wet van 7 december 1988 
« houdende hervorming van de inkomstenbelasting en wijziging van de met het zegel gelijkgestelde taksen », 
aangezien artikel 22 van die wet een nieuwe regeling van beperking van de in het geding zijnde kosten instelde 
in bewoordingen die vergelijkbaar zijn met die van de in het geding zijnde bepaling. 
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 Hij verwijst eveneens naar het arrest van het Hof van Cassatie van 15 maart 2012 en wijst erop dat de 
belastingadministratie zich die rechtspraak eigen wenst te maken, die artikel 66, § 2, 3°, van het WIB 1992 
letterlijk interpreteert krachtens het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk elke uitzondering restrictief moet 
worden geïnterpreteerd. 
 
 A.2.2.  De Ministerraad doet gelden dat artikel 66, § 1, van het WIB 1992 het principe instelt van een 
beperking tot 75 pct. van de aftrek van de beroepskosten met betrekking tot het gebruik van een voertuig, met 
uitzondering van de brandstofkosten die zonder beperking aftrekbaar blijven, en dat de drie in artikel 66, § 2, van 
het WIB 1992 vastgelegde uitzonderingen op die regel voortkomen uit de vaststelling dat het gebruik van het 
voertuig in die drie gevallen dezelfde bijzonderheid vertoont, namelijk dat het gaat om een intensief gebruik van 
een onberispelijk voertuig in rijomstandigheden die de machine op de proef stellen en hogere kosten veroorzaken 
dan die van een gewoon gebruik. Hij voegt eraan toe dat de uitzondering op de algemene regeling van beperking 
van de aftrekbare kosten slechts verantwoord is indien het intensieve en bijzondere gebruik van het voertuig niet 
kan worden gecombineerd met min of meer lange periodes van gewoon gebruik. 
 
 Hij doet gelden dat anders dan de taximaatschappijen, de autorijscholen en de autoverhuurbedrijven, die 
hun voertuigen uitsluitend gebruiken voor hun doel, een onderneming waarvan de activiteit hoofdzakelijk bestaat 
in het onderhoud en de herstelling van voertuigen, de facto niet in staat kan zijn aan te tonen dat het voertuig dat 
zij ter beschikking stelt van een klant die haar het zijne voor een herstelling of een onderhoud heeft 
toevertrouwd, een voertuig is dat uitsluitend aan derden wordt verhuurd. Hij voegt eraan toe dat de 
terbeschikkingstelling van het voertuig trouwens over het algemeen wordt begrepen als een dienst die aan de 
klant wordt verstrekt en dat zij is inbegrepen in de factuur die voor de herstelling of de werkzaamheden wordt 
opgemaakt. Uit twee antwoorden van de minister van Financiën op parlementaire vragen besluit hij dat de twee 
in de prejudiciële vraag bedoelde categorieën van belastingplichtigen door de wetgever op identieke wijze 
worden behandeld in zoverre geen van beide categorieën de uitzonderingsregeling kan genieten, gelet op de 
praktische onmogelijkheid om na te gaan of de wagens waarover het gaat uitsluitend voor de aangevoerde 
doeleinden worden gebruikt. 
 
 A.2.3.  De Ministerraad zet uiteen dat artikel 66, § 3, van het WIB 1992 de toepassing van de algemene 
regeling van beperking tot 75 pct. van de aftrekbare voertuigkosten herstelt voor voertuigen die de 
uitzonderingsregeling kunnen genieten maar die aan derden toebehoren, omdat wanneer het voertuig aan een 
derde toebehoort, de daadwerkelijke controle dat het voertuig uitsluitend wordt gebruikt voor een van de 
doeleinden die aanleiding geven tot de toepassing van de uitzonderingsregeling, moeilijk en zelfs utopisch 
wordt. Hij onderstreept in dat verband dat de vereiste volgens welke, om de uitzonderingsregeling te kunnen 
genieten, de voertuigen die uitsluitend worden gebruikt voor een taxidienst of voor verhuring met bestuurder of 
die uitsluitend aan derden worden verhuurd, niet aan derden mogen toebehoren, onlosmakelijk verbonden lijkt 
met de exclusiviteitsvoorwaarde waaraan het gebruik van het voertuig moet voldoen, waarbij die 
exclusiviteitsvoorwaarde het voorwerp moet kunnen uitmaken van een ernstige en doeltreffende controle. Hij 
besluit daaruit dat het criterium van de eigendom van het voertuig, waarop het bekritiseerde verschil in 
behandeling is gebaseerd, relevant is ten opzichte van de doelstelling een controle van de 
exclusiviteitsvoorwaarde met betrekking tot het gebruik van het betrokken voertuig ten aanzien van diegene die 
het voertuig aan een derde verhuurt, mogelijk te maken. 
 
 A.3.1.  De nv « Entreprises Vincent t’Serstevens » antwoordt dat de bewering van de Ministerraad volgens 
welke er geen verschil in behandeling zou zijn aangezien alle concessiehouders en garagehouders zouden zijn 
onderworpen aan de beperking van 75 pct. waarin bij artikel 66 van het WIB 1992 is voorzien voor de 
vervangwagens, ongeacht of zij al dan niet eigenaar daarvan zijn, totaal onjuist is. Zij wijst erop dat in de 
rechtspraak unaniem ervan wordt uitgegaan dat een concessiehouder of een garagehouder die een vervangwagen 
waarvan hij eigenaar is aan zijn klanten ter beschikking stelt, niet wordt geraakt door de beperking van 75 pct. 
van de autokosten, want artikel 66, § 2, 3°, van het WIB 1992, dat de voertuigen beoogt die uitsluitend aan 
derden worden verhuurd, wordt op hem toegepast. 
 
 A.3.2.  De nv « Entreprises Vincent t’Serstevens » is van mening dat het argument van de Ministerraad 
volgens hetwelk het verschil in behandeling verantwoord is door de praktische onmogelijkheid om na te gaan of 
de wagens die aan de klanten ter beschikking worden gesteld uitsluitend daartoe worden aangewend, niet in 
aanmerking kan worden genomen, met name gelet op de verplichting, volgens artikel 28, § 1, van het koninklijk 
besluit nr. 1 tot uitvoering van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, voor de 
merkengaragisten om een register bij te houden waarin alle voertuigen worden vermeld die hun inrichting 
binnenkomen of verlaten. Zij doet gelden dat dat register de belastingadministratie de mogelijkheid biedt de 
nodige verificaties te verrichten teneinde de toepassing van artikel 66 van het WIB 1992 te controleren. 



5 

- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vraag betreft artikel 66 van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992 (hierna : WIB 1992). Zoals het van toepassing is op het 

aanslagjaar 2008, bepaalt dat artikel : 

 

 « § 1.  Met uitzondering van de kosten van brandstof zijn beroepskosten met betrekking 
tot het gebruik van de in artikel 65 bedoelde voertuigen en op die voertuigen geleden 
minderwaarden, slechts tot 75 pct. aftrekbaar. 
 
 § 2.  Paragraaf 1 is niet van toepassing : 
 
 1°  op voertuigen die uitsluitend gebruikt worden voor een taxidienst of voor verhuring 
met bestuurder en op grond daarvan van de verkeersbelasting op de autovoertuigen vrijgesteld 
zijn; 
 
 2°  op voertuigen die in erkende autorijscholen uitsluitend worden gebruikt voor 
praktisch onderricht en daartoe speciaal zijn uitgerust; 
 
 3°  op voertuigen die uitsluitend aan derden worden verhuurd. 
 
 § 3.  De in § 1 vermelde beroepskosten omvatten de kosten die zijn gedaan met 
betrekking tot de in § 2, 1° en 3°, vermelde voertuigen die toebehoren aan derden, zomede het 
bedrag van de in dit artikel vermelde kosten die aan derden worden terugbetaald. 
 
 […] ». 
 

 Hetzelfde artikel, zoals het van toepassing is op het aanslagjaar 2009, is in paragraaf 1 

ervan als volgt opgesteld : 

 

 « Met uitzondering van de kosten van brandstof zijn beroepskosten met betrekking tot het 
gebruik van de in artikel 65 bedoelde voertuigen, slechts tot 75 % aftrekbaar. 
 
 De in het eerste lid bedoelde beroepskosten omvatten ook de op die voertuigen geleden 
minderwaarden ». 
 

 De andere paragrafen van de in het geding zijnde bepaling zijn identiek met die welke 

van toepassing zijn op het aanslagjaar 2008. 

 

 B.2.1.  De in het geding zijnde bepaling vindt haar oorsprong in artikel 22 van de wet van 

7 december 1988 « houdende hervorming van de inkomstenbelasting en wijziging van de met 

het zegel gelijkgestelde taksen ». Die wet had met name ten doel « de fiscale druk op de 
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arbeidsinkomens te verlichten ». De uit die hervorming voortvloeiende belastingvermindering 

is gefinancierd via andere fiscale maatregelen, waaronder « het schrappen of verminderen van 

fiscale aftrekken en dit zowel in hoofde van de natuurlijke personen als van de bedrijven » 

(Parl. St., Senaat, B.Z. 1988, nr. 440-1, pp. 1-3). De beperking van de andere aftrekbare 

autokosten dan die met betrekking tot de brandstof maakt deel uit van de maatregelen die zijn 

aangenomen teneinde het gevolg van de maatregelen die ertoe strekken de belasting op de 

inkomsten uit arbeid te verminderen, fiscaal te compenseren. 

 

 B.2.2.  Die maatregel is in de parlementaire voorbereiding als volgt toegelicht : 

 

 « Krachtens artikel 22 van het ontwerp, zal voortaan slechts 75 pct. van het 
bedrijfsgedeelte van de kosten met betrekking tot een personenauto (met inbegrip van de 
huurprijzen en de kosten met betrekking tot voertuigen die aan derden toebehoren) als 
bedrijfslast worden aanvaard, met uitsluiting evenwel van de brandstofkosten waarvan het 
bedrijfsgedeelte volledig aftrekbaar blijft. 
 
 De voertuigen die worden gebruikt voor een taxidienst of voor verhuring met chauffeur 
blijven uitgesloten van de toepassing van die maatregel. 
 
 Evenmin worden bedoeld : 
 
 -  de voertuigen van erkende autorijscholen; 
 
 -  de verhuurde voertuigen, daar het de huurder is en niet meer de verhuurder die de 
beperking zal ondergaan » (Parl. St., Senaat, B.Z. 1988, nr. 440-2, p. 107). 
 

 B.2.3.  Bovendien blijkt uit dezelfde parlementaire voorbereiding eveneens dat de 

wetgever de bedoeling heeft gehad « de maatregelen [toe te spitsen] op drie gebieden waar 

vaker ‘ excessen ’ werden vastgesteld » of waarin « de tot nog toe genomen maatregelen 

gemakkelijk konden worden omzeild », waaronder de bedrijfsuitgaven en -lasten met 

betrekking tot het gebruik van personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen 

(Parl. St., Kamer, 1988-1989, nr. 597/7, pp. 7 en 13). 

 

 B.3.1.  In de prejudiciële vraag wordt het Hof verzocht de situatie van de garagehouders 

die hun klanten vervangwagens ter beschikking stellen tijdens de duur van het onderhoud of 

de herstelling van hun voertuig, te vergelijken ten aanzien van de artikelen 10, 11 en 172 van 

de Grondwet, naargelang zij al dan niet eigenaar van die vervangwagens zijn. Volgens de 
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verwijzende rechter kan de garagehouder die eigenaar is van de vervangwagens die aan zijn 

klanten ter beschikking worden gesteld, het volledige bedrag van de kosten met betrekking tot 

het gebruik van die voertuigen aftrekken. Daarentegen kan de garagehouder die de 

vervangwagens die aan zijn klanten ter beschikking worden gesteld, bij een derde firma huurt, 

die kosten, met toepassing van de in het geding zijnde bepaling, slechts tot 75 pct. aftrekken. 

 

 B.3.2.  In antwoord op twee parlementaire vragen over vervangwagens die door 

garagisten aan hun klanten ter beschikking worden gesteld, heeft de minister geantwoord dat 

die voertuigen niet voorkomen « in artikel 22, § 2 van de wet van 7 december 1988 houdende 

hervorming van de inkomstenbelasting en wijziging van de met het zegel gelijkgestelde 

taksen [artikel 66, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992], dat de gevallen 

opsomt waarop de beperking tot 75 pct. van de autokosten niet van toepassing is » en dat een 

« administratieve uitzondering evenmin aangewezen [lijkt], alleen al wegens de praktische 

onmogelijkheid de betreffende auto’s te onderscheiden van die welke door garagisten voor 

andere doeleinden worden gebruikt » (Parlementaire vraag nr. 680 van 3 januari 1991, Bull. 

van vragen en antwoorden nr. 145 van 19 februari 1991, Kamer, 1990-1991, p. 12319; 

Parlementaire vraag nr. 39 van 9 januari 1996, Bull. van vragen en antwoorden, Senaat, 

1995-1996, nr. 1-12). 

 

 B.3.3.  In gerechtelijke beslissingen wordt echter aanvaard dat de kosten veroorzaakt door 

het gebruik van vervangwagens niet worden geraakt door de beperking tot 75 pct. ten aanzien 

van de garagehouder die ze aan zijn klanten ter beschikking stelt, omdat zij vallen onder de 

categorie van de kosten van wagens die uitsluitend worden gebruikt voor verhuring aan 

derden (Luik, 12 maart 1999, R 1995/FI/276; Rb. Luik, 21 juni 2007, AR 02/4672/A; Rb. 

Brussel, 30 januari 2008, AR 2003/2514/A). De verwijzende rechter maakt die rechtspraak tot 

de zijne en gaat eveneens ervan uit dat de voertuigen die een garagehouder aan zijn klanten 

ter beschikking stelt, te zijnen aanzien niet door de beperking tot 75 pct. worden geraakt. In 

die interpretatie van artikel 66 van het WIB 1992 is het dat het Hof het verschil in 

behandeling onderzoekt. 

 

 B.4.1.  In antwoord op een parlementaire vraag met betrekking tot de toepassing van de 

beperking van de aftrekbaarheid tot 75 pct. ten aanzien van de onderneming die uitsluitend 

aan derden wagens verhuurt die zijzelf huurt, heeft de minister geantwoord : 
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 « De beperking [tot 75 pct.] wordt niet toegepast op de huurkosten die de firma zelf 
betaalt als de voertuigen enkel voor verhuur aan derden worden gebruikt. De beperking wordt 
bij de huurder van de wagen toegepast. Voor ondernemingen die uitsluitend verhuren aan 
derden is er geen beperking » (Parlementaire vraag nr. 992, Kamer, CRABV 51 COM 112, 
pp. 3-4). 
 

 Die interpretatie wordt herhaald in de administratieve commentaar bij het WIB 1992, 

nr. 66/27, waarin twee andere antwoorden in die zin op in 1991 gestelde parlementaire vragen 

worden geciteerd. 

 

 B.4.2.  Bij een arrest van 15 maart 2012 (F.11.0059.N) heeft het Hof van Cassatie echter, 

wegens schending van artikel 66, § 3, van het WIB 1992, een arrest van het Hof van Beroep te 

Brussel van 6 mei 2010 vernietigd dat de volledige aftrek, door een vennootschap die een 

garage uitbaat, van de kosten met betrekking tot voertuigen die toebehoren aan een 

zustervennootschap van de belastingplichtige en die aan derden worden verhuurd, had 

aanvaard. 

 

 B.5.1.  Het verschil in behandeling berust op het criterium van het eigendomsrecht dat de 

garagehouder al dan niet bezit op de vervangwagens die hij uitsluitend aan zijn klanten ter 

beschikking stelt. Dat criterium is objectief. Aangezien de garagehouder in beide gevallen de 

door die voertuigen veroorzaakte kosten draagt, die voertuigen uitsluitend worden gebruikt 

voor verhuring aan zijn klanten en de beperking van de aftrekbaarheid in voorkomend geval 

op dezelfde wijze op die klanten wordt toegepast, ongeacht of de voertuigen de eigendom van 

de garagehouder zijn dan wel door hem worden gehuurd, is het criterium van onderscheid 

daarentegen niet relevant ten opzichte van het doel van de in het geding zijnde bepaling. 

 

 B.5.2.  Bovendien kunnen de door de Ministerraad aangevoerde redenen die verband 

houden met de onmogelijkheid of de moeilijkheid voor de belastingadministratie om na te 

gaan of het voertuig uitsluitend wordt gebruikt voor verhuring als vervangwagen, het verschil 

in behandeling niet verantwoorden aangezien die moeilijkheden op het vlak van verificatie 

zich op dezelfde wijze voordoen ongeacht of de garagehouder eigenaar dan wel huurder van 

het voertuig is. 

 

 B.6.  De prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 66, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in die zin 

geïnterpreteerd dat de beperking van de aftrek van de voertuigkosten bepaald in paragraaf 1 

van dat artikel, op de garagehouders van toepassing is voor de kosten met betrekking tot de 

vervangwagens die zij uitsluitend aan hun klanten verhuren wanneer zij geen eigenaar van die 

vervangwagens zijn, schendt de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 13 november 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5557 

 
 

Arrest nr. 154/2013 
van 13 november 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 13 van het decreet van het Vlaamse 

Gewest van 13 juli 2012 houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat 

betreft de milieuvriendelijke energieproductie, ingesteld door de vzw « Federatie van 

Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven ». 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en J. Spreutels, en de rechters A. Alen, 

J.-P. Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey en T. Giet, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 17 januari 2013 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 18 januari 2013, heeft de vzw « Federatie 
van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven », met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, 
Ravensteingalerij 3, beroep tot vernietiging ingesteld van artikel 13 van het decreet van het 
Vlaamse Gewest van 13 juli 2012 houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, 
wat betreft de milieuvriendelijke energieproductie (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad 
van 20 juli 2012, derde editie). 
 
 
 De Ministerraad en de Vlaamse Regering hebben memories ingediend, de verzoekende 
partij heeft een memorie van antwoord ingediend en de Ministerraad en de Vlaamse Regering 
hebben ook memories van wederantwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 9 oktober 2013 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. T. Schoors, advocaat bij de balie te Antwerpen, tevens loco Mr. G. van Thuyne, 
advocaat bij de balie te Brussel, voor de verzoekende partij; 
 
 .  Mr. V. De Schepper, tevens loco Mr. J.-F. De Bock, advocaten bij de balie te Brussel, 
voor de Ministerraad; 
 
 .  Mr. H.-K. Carème en Mr. S. Brouwers, tevens loco Mr. P. Luypaers, advocaten bij de 
balie te Leuven, voor de Vlaamse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en J.-P. Snappe verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Standpunt van de verzoekende partij 
 
 A.1.  Aan de Europeesrechtelijke verplichtingen inzake hernieuwbare energie werd door de gewesten 
uitvoering gegeven. De bevoegdheidsverdeling tussen het gewestelijke en het federale niveau inzake 
energiebeleid is vastgelegd in artikel 6, § 1, VII, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen. Daaruit blijkt dat, ondanks de in het eerste lid van die bepaling uitdrukkelijk aan de gewesten 
toegewezen bevoegdheden, de federale overheid bevoegd blijft voor alle aspecten van de vier aangelegenheden 
die in het tweede lid van dat artikel 6, § 1, VII, worden opgesomd, waaronder de tarieven. Bijgevolg is enkel de 
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federale overheid bevoegd inzake energietarieven. Dat wordt bevestigd in de recente rechtspraak van het Hof 
over de regeling inzake injectietarieven voor elektriciteit (arrest nr. 97/2011 van  31 mei 2011 en arrest 
nr. 89/2012 van 12 juli 2012). 
 
 Volgens de verzoekende partij is het bestreden artikel 13 van het decreet van 13 juli 2012 onmiskenbaar 
een tariefmaatregel : het specifieert en beperkt de kosten van de quotumverplichting die mogen worden 
doorgerekend en het grijpt daardoor in op de tarieven. Aldus worden de tarieven die aan de eindgebruiker 
worden aangerekend rechtstreeks beïnvloed. De bestreden bepaling is dan ook een tariefmaatregel die tot de 
exclusieve bevoegdheid van de federale overheid behoort. In zijn advies had de Raad van State er reeds op 
gewezen dat met de bestreden bepaling niet het opwekken van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen 
wordt bevorderd, maar een element van het tarief wordt vastgesteld en in een bescherming van de consument 
wordt voorzien, zodat de gewesten niet bevoegd zijn om op die terreinen op te treden. Volgens de verzoekende 
partij dient artikel 13 dan ook te worden vernietigd wegens schending van de bevoegdheidverdelende regels, 
meer bepaald van artikel 6, § 1, VII, tweede lid, d), van de bijzondere wet van 8 augustus 1980. 
 
 A.2.  Volgens de verzoekende partij kan door de decreetgever geenszins een beroep worden gedaan op de 
impliciete bevoegdheden (artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980) om de federale bevoegdheid 
inzake energietarieven te betreden. Aan de drie voorwaarden waaronder dat artikel 10 volgens de rechtspraak 
van het Hof toepassing kan vinden, is te dezen niet voldaan. Allereerst is het niet noodzakelijk voor de zinvolle 
uitoefening van de eigen gewestelijke bevoegdheid inzake hernieuwbare energie om de bestreden tariefmaatregel 
te nemen. Vervolgens leent de materie zich niet tot een gedifferentieerde regeling : een gewestelijke en een 
federale regeling ter zake kunnen niet naast elkaar bestaan, temeer omdat zulks tot grote onduidelijkheid over de 
verhouding tussen de federale en de gewestelijke regelgeving leidt met rechtsonzekerheid tot gevolg. De federale 
wetgever heeft immers, door artikel 7 van de wet van 25 augustus 2012 aan te nemen, in een soortgelijke 
maatregel als het bestreden artikel 13 voorzien, zij het met belangrijke verschillen. Het naast elkaar bestaan van 
beide regelgevingen zou tevens tot gevolg hebben dat eenzelfde gedraging tweemaal zou worden bestraft, wat in 
strijd is met beginsel non bis in idem. Ten slotte is de weerslag van de gewestelijke regeling niet louter 
marginaal : de bestreden maatregel raakt de essentie zelf van de federale bevoegdheid inzake tarieven, doordat 
zij een federale maatregel beoogt te neutraliseren. Gelet op de uitdrukkelijke bedoeling van de decreetgever om 
de kosten volledig bij de leveranciers te leggen, terwijl de federale overheid ervoor opteert toe te laten dat 
forfaitaire transactiekosten worden doorgerekend, kan niet worden beweerd dat de weerslag van de bestreden 
maatregel slechts marginaal zou zijn. 
 
 
 Standpunt van de Vlaamse Regering 
 
 A.3.  De Vlaamse Regering zet uiteen dat naar aanleiding van de evaluatie van het certificatensysteem in 
2011 door de decreetgever werd vastgesteld dat het steunsysteem een aantal ongewenste neveneffecten had die 
een bijsturing noodzakelijk maakten. Daarom voorziet het decreet van 13 juli 2012 onder meer in een betere 
differentiatie bij de toekenning van de certificatie, in een beperking van de toekenning van certificaten tot de 
zogenaamde « strikt noodzakelijke steun » en in een verhoging van de certificatiequota. Als onderdeel van de 
aangenomen wijzigingsmaatregelen die een verhoging van de kostenefficiëntie nastreven, voorziet het bestreden 
artikel 13 in de invoering van een nieuw artikel 7.1.15 in het Energiedecreet van 8 mei 2009. Die bepaling strekt 
ertoe te verhinderen dat de lasten van de quotumverplichting door de leveranciers naar de eindgebruiker worden 
doorgeschoven door kosten aan te rekenen die hoger zijn dan de werkelijke kostprijs van die 
quotumverplichting. Door sommige leveranciers wordt steeds vaker geanticipeerd op een mogelijke 
tekortkoming in hun verplichting - en de daaruit voortvloeiende administratieve geldboetes - door die 
vermoedelijke, bijkomende kosten aan de eindverbruiker door te rekenen.  
 
 Volgens de Vlaamse Regering dient de bestreden bepaling als een accessorium of een modaliteit van de 
quotumverplichting te worden beschouwd. Die bepaling beoogt de naleving van en de eventuele tekortkoming in 
de quotumverplichting definitief ten laste van de leverancier te leggen. Zij maakt bijgevolg integraal deel uit van 
het door het Vlaamse Gewest ontwikkelde systeem van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten dat de 
bevordering van nieuwe energiebronnen nastreeft. Het bestreden artikel 13 raakt dus niet aan de tariefstructuur 
op zich. De federale bevoegdheid blijft op dat punt onaangetast. Dat de bestreden regeling als een accessorium 
bij de gewestelijke bevoegdheden inzake de bevordering van de nieuwe energiebronnen en het rationeel 
energieverbruik dient te worden beschouwd, blijkt duidelijk uit de parlementaire behandeling van het 
amendement nr. 22. De bestreden bepaling moedigt de leverancier aan om alsnog zijn quotum te behalen, wat op 
zijn beurt leidt tot een verhoogde vraag naar groenestroomcertificaten en dus tot een bevordering van het 
opwekken van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. De Vlaamse Regering is dan ook van oordeel dat 
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de bestreden maatregel binnen de gewestelijke bevoegdheid inzake hernieuwbare energiebronnen valt, zoals 
bepaald in artikel 6, § 1, VII, eerste lid, f), van de bijzondere wet van 8 augustus 1980.  
 
 A.4.  Zelfs indien het bestreden artikel 13 als een tariefmaatregel dient te worden beschouwd, quod non, 
past die bepaling binnen de impliciete bevoegdheden die het Vlaamse Gewest aan artikel 10 van de bijzondere 
wet van 8 augustus 1980 ontleent. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt volgens de Vlaamse Regering dat de 
bestreden maatregel noodzakelijk wordt geacht om de efficiënte en correcte werking van het certificatensysteem 
te waarborgen en zulks ongeacht het feit dat een federale norm werd aangenomen die, met ingang van een door 
de Koning te bepalen datum, de leveranciers zou verbieden om meer dan de werkelijke kosten van de 
groenestroom- of warmtekrachtcertificaten, bestaande uit de marktprijs en transactiekosten, op de consument te 
verhalen. Bovendien leent de aangelegenheid zich tot een gedifferentieerde regeling. De federale en de 
gewestelijke regelgeving kunnen naast elkaar bestaan zonder dat zulks tot onduidelijkheden of tot 
rechtsonzekerheid zou leiden. Overigens kan er geen sprake zijn van enig risico op dubbele bestraffing en 
schending van het beginsel non bis in idem. In dat verband merkt de Vlaamse Regering op dat het 
sanctiemechanisme niet in het bestreden artikel 13, maar in het niet-bestreden artikel 15 van het decreet van 
13 juli 2012 is opgenomen. Ten slotte betoogt de Vlaamse Regering dat de bestreden maatregel een louter 
marginale weerslag heeft op de aan de federale wetgever toegekende bevoegdheden en niet ingrijpt in de 
eigenlijke tariefstructuur. De bestreden maatregel neutraliseert de federale regeling niet, maar verscherpt die 
enkel in het licht van de voor de Vlaamse overheid noodzakelijke doelstelling van een efficiënte en correcte 
werking van haar certificatensysteem.  
 
 
 Standpunt van de Ministerraad 
 
 A.5.  Het energiebeleid is opgevat als een gedeelde exclusieve bevoegdheid. Dat betekent volgens de 
Ministerraad dat sommige deelaspecten van dat beleid exclusief aan de gewesten zijn toegewezen en andere 
exclusief aan de federale overheid zijn voorbehouden. Die exclusiviteit is echter niet absoluut. Wanneer de 
uitoefening van een bevoegdheid een weerslag heeft op de bevoegdheid van een andere overheid, dient steeds 
het evenredigheidsbeginsel in acht te worden genomen. 
 
 De gewesten zijn bevoegd voor, onder meer, de nieuwe energiebronnen, met uitzondering van die welke 
met kernenergie verband houden. De federale overheid blijft bevoegd voor de aangelegenheden die wegens hun 
technische en economische ondeelbaarheid een gelijke behandeling op nationaal vlak behoeven. Zo is de 
federale overheid bevoegd voor het vervoer van elektriciteit via het transmissienet. Uit artikel 6, § 1, VII, tweede 
lid, d), van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 volgt dat de federale overheid ook over de voorbehouden 
bevoegdheid beschikt om de tarieven in het kader van het energiebeleid vast te stellen.  
 
 De Ministerraad is van oordeel dat de redenering van het Hof in de voormelde arresten nrs. 97/2011 en 
89/2012 in verband met de injectietarieven, te dezen naar analogie kan worden toegepast. De verplichting voor 
de leverancier om ten hoogste de door hem daadwerkelijk gemaakte kosten door te rekenen aan de 
eindverbruiker is een tariefmaatregel. De Ministerraad verwijst naar artikel 20quater van de wet van 29 april 
1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, ingevoerd door artikel 7 van de wet van 25 augustus 
2012 houdende diverse bepalingen inzake energie (I). Bijgevolg heeft de federale wetgever reeds geregeld dat de 
leverancier ten hoogste de werkelijke kosten van de gewestelijke verplichtingen inzake groenestroom- of 
warmtekrachtcertificaten aan de eindafnemer mag doorrekenen, wat de huishoudelijke eindafnemers en de kmo’s 
betreft. De Ministerraad besluit dat het bestreden artikel 13 een schending inhoudt van artikel 6, § 1, VII, tweede 
lid, d), van de bijzondere wet van 8 augustus 1980. 
 

 

- B - 
 

 B.1.  De verzoekende partij vordert de vernietiging van artikel 13 van het decreet van het 

Vlaamse Gewest van 13 juli 2012 « houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 

2009, wat betreft de milieuvriendelijke energieproductie » (hierna : decreet van 13 juli 2012), 
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waarbij artikel 7.1.15 in het decreet van 8 mei 2009 « houdende algemene bepalingen 

betreffende het energiebeleid » (hierna : Energiedecreet) wordt ingevoegd.  

 

 Dat artikel 13 bepaalt : 

 

 « Art. 13.  In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 16 maart 2012, 
wordt een artikel 7.1.15 ingevoegd, dat luidt als volgt : 
 
 ‘ Art. 7.1.15.  Elke leverancier mag maximaal de door hem daadwerkelijk gemaakte 
kosten om te voldoen aan de verplichting, vermeld in artikel 7.1.10 en 7.1.11, doorrekenen 
aan de eindgebruiker. 
 
 Als een leverancier die kosten expliciet vermeldt op de factuur, mag het vermelde bedrag 
niet hoger zijn dan het bedrag dat de VREG voor die leverancier gepubliceerd heeft in het 
rapport, vermeld in artikel 3.1.3, eerste lid, 4°, d). ’ ». 
 

 B.2.  Het Energiedecreet van 8 mei 2009 bouwt voort op en vervangt onder meer het 

decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, waarin voor het 

Vlaamse Gewest is geopteerd voor een stelsel van groenestroomcertificaten ter bevordering 

van de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. 

 

 Een groenestroomcertificaat is een overdraagbaar immaterieel goed dat aantoont dat een 

producent in een bepaald jaar een bepaalde hoeveelheid elektriciteit heeft opgewekt door 

gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen. 

 

 Het stelsel van de groenestroomcertificaten houdt in grote lijnen het volgende in : 

 

 -  de producenten van « groene stroom », dit is elektriciteit opgewekt door gebruik te 

maken van hernieuwbare energiebronnen, kunnen van de Vlaamse Regulator van de 

Elektriciteits- en Gasmarkt (hierna : VREG) een groenestroomcertificaat verkrijgen wanneer 

zij een bepaalde hoeveelheid groene stroom hebben opgewekt (artikel 7.1.1 van het 

Energiedecreet); 

 

 -  de producenten kunnen hun certificaten aanbieden hetzij op de markt tegen de 

marktprijs, hetzij aan een netbeheerder, die dan ertoe is gehouden het certificaat op te kopen 

tegen een bepaalde minimumwaarde. De minimumwaarde varieert naar gelang van de 

gebruikte energiebron en productietechnologie. De verplichting voor de netbeheerders om de 



6 
 

certificaten op te kopen tegen een bepaalde minimumwaarde is ingegeven door de zorg om 

voor de producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen een zekere opbrengst 

te waarborgen. De netbeheerders brengen op regelmatige tijdstippen de verworven certificaten 

op de markt om de kosten ervan te recupereren (artikel 7.1.6 van het Energiedecreet);  

 

 -  de leveranciers van elektriciteit (de zogenaamde « toegangshouders ») moeten elk jaar 

een aantal groenestroomcertificaten bij de VREG inleveren dat overeenstemt met een 

percentage groene stroom in verhouding tot het totaal van de door hen in het voorgaande 

kalenderjaar aan de eindafnemers geleverde elektriciteit (dit is de zogenaamde 

« certificatenverplichting » of « quotumverplichting »). Zij kunnen aan die verplichting 

voldoen door certificaten aan te kopen bij de producenten of bij de netbeheerders 

(artikel 7.1.10 van het Energiedecreet).  

 

 B.3.1.  Uitgaande van de vaststelling dat het stelsel een aantal ongewenste neveneffecten 

had, onder meer omdat het leidde tot een overschot van certificaten op de markt, waardoor het 

investeringsklimaat onzeker werd, de kosten in de nettarieven terechtkwamen, de kosten voor 

de eindgebruikers toenamen en het maatschappelijke draagvlak voor groene energie afnam 

(Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1639/1, pp. 2-3), heeft de decreetgever het nodig 

geacht het stelsel bij te sturen.  

 

 Meer in het algemeen heeft de decreetgever zich tot doel gesteld om, enerzijds, de 

kostenefficiëntie van het stelsel te verhogen en, anderzijds, de investeringszekerheid van 

producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen te blijven waarborgen, om 

aldus « de Europese doelstellingen voor 2020 inzake hernieuwbare energie op een 

kostenefficiënte manier te bereiken zonder de Vlaamse economie in het gedrang te brengen » 

(ibid., p. 2). 

 

 B.3.2.  Het bestreden artikel 13 van het decreet van 13 juli 2012 voegt in het 

Energiedecreet een artikel 7.1.15 in, volgens hetwelk de leverancier maximaal de door hem 

daadwerkelijk gemaakte kosten om aan de certificatenverplichting te voldoen, aan de 

eindgebruiker mag doorrekenen. 

 

 B.4.  Het middel is afgeleid uit de schending, door het bestreden artikel 13, van de 

bevoegdheidverdelende regels, meer bepaald van artikel 6, § 1, VII, tweede lid, d), van de 
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bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, doordat de bestreden 

bepaling een tariefmaatregel zou uitmaken die tot de exclusieve bevoegdheid van de federale 

overheid behoort. Doordat de bestreden bepaling de kosten van de quotumverplichting die 

mogen worden doorgerekend, specifieert en beperkt, zou zij de prijs die aan de eindgebruiker 

wordt aangerekend, beïnvloeden, zodat op de tarieven zou worden ingegrepen. 

 

 B.5.1.  In de parlementaire voorbereiding wordt de bestreden bepaling als volgt 

toegelicht : 

 

 « Uit de praktijk blijkt dat bepaalde leveranciers niet altijd hun daadwerkelijke kosten 
voor het voldoen aan hun groenestroom- of WKK-doelstellingen op de elektriciteitsfactuur 
van de eindafnemer doorrekenen en vermelden, maar bijvoorbeeld het decretaal vastgestelde 
boetebedrag als door hen gemaakte kosten vermelden. Dat boetebedrag ligt echter beduidend 
hoger dan wat de daadwerkelijke kosten zijn en zal enkel door de VREG aan de leverancier 
als administratieve geldboete worden aangerekend wanneer hij niet voldoet aan zijn decretaal 
vastgestelde quotumverplichting door onvoldoende certificaten in te dienen. Een dergelijke 
vermelding is dan ook misleidend voor de eindafnemer » (Parl. St., Vlaams Parlement, 
2011-2012, nr. 1639/1, p. 18). 
 

 B.5.2.  In haar advies merkt de afdeling wetgeving van de Raad van State op dat 

artikel 13 van het voorstel van decreet een bevoegdheidsrechtelijk probleem doet rijzen : 

 

 « Bij het voorgestelde artikel 7.1.15 van het Energiedecreet wordt aan de leveranciers 
verbod opgelegd om meer dan de werkelijke kosten voor de quotaverplichtingen aan te 
rekenen aan de consument en wordt hen de verplichting opgelegd om dat in voorkomend 
geval ook duidelijk te maken op de factuur. 
 
 Met die bepalingen wordt niet het opwekken van elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen bevorderd, maar wordt een element van het tarief vastgesteld en wordt 
voorzien in een bescherming van de consument. De bescherming van de verbruiker en de 
energietarieven behoren echter tot de aan de federale overheid voorbehouden bevoegdheden 
(artikel 6, § 1, VI, vierde lid, 2°, en VII, tweede lid, d), van de bijzondere wet van 8 augustus 
1980). De gewesten zijn dus niet bevoegd om op die terreinen op te treden » (Parl. St., 
Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1639/2, p. 9). 
 

 B.5.3.  In de verantwoording van het amendement nr. 22 wordt als volgt geantwoord op 

de voormelde kritiek van de Raad van State : 

 

 « De bevordering van de nieuwe energiebronnen, inclusief hernieuwbare energie (de 
groenestroomcertificaten), en het rationeel energiegebruik (de warmte-krachtcertificaten) zijn 
conform artikel 6, § 1, VII, eerste lid, f) en h), van de bijzondere wet tot hervorming der 
instellingen […] een exclusieve gewestelijke bevoegdheid. Het is in het kader van die 
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bevoegdheid dat het Vlaamse Gewest enerzijds de groenestroom- en 
warmte-krachtcertificaten en anderzijds de quotumverplichtingen gecreëerd heeft. Via deze 
bepaling in het ontworpen artikel 13 wil het gewest vermijden dat de leveranciers - op wie de 
decretale quotumverplichting om certificaten in te leveren, rust - deze verplichting volledig 
doorschuiven naar hun klanten, wat niet de bedoeling van het systeem is. Het gewest is van 
mening dat een dergelijke inhoudelijke keuze omtrent wie de lasten van het systeem draagt, 
eigenlijk niet aan de federale regelgever toekomt, maar aan de regelgever die voor het 
systeem zelf inhoudelijk bevoegd is. Het kan immers niet zijn dat onder het mom van de 
‘ bescherming van de gebruiker ’ de federale wetgever actief ingrijpt in gewestelijke 
aangelegenheden en steunmechanismen en zodoende in het doel en effect van die systemen 
zal interveniëren, wat mogelijk effecten creëert die strijdig zijn met de doelstelling van het 
systeem, als geconcipieerd door de decreetgever. De bewuste regeling valt dan ook als een 
accessorium bij deze gewestbevoegdheden te beschouwen » (Parl. St., Vlaams Parlement, 
2011-2012, nr. 1639/4, pp. 10-11). 
 

 B.6.1.  Krachtens artikel 6, § 1, VII, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen zijn de gewesten bevoegd voor : 

 
 « Wat het energiebeleid betreft : 
 
 De gewestelijke aspecten van de energie, en in ieder geval : 
 
 a)  De distributie en het plaatselijk vervoer van elektriciteit door middel van netten 
waarvan de nominale spanning lager is dan of gelijk is aan 70 000 volt; 
 
 b)  De openbare gasdistributie; 
 
 c)  De aanwending van mijngas en van gas afkomstig van hoogovens; 
 
 d)  De netten van warmtevoorziening op afstand; 
 
 e)  De valorisatie van steenbergen; 
 
 f)  De nieuwe energiebronnen met uitzondering van deze die verband houden met de 
kernenergie; 
 
 g)  De terugwinning van energie door de nijverheid en andere gebruikers; 
 
 h)  Het rationeel energieverbruik. 
 
 De federale overheid is echter bevoegd voor de aangelegenheden die wegens hun 
technische en economische ondeelbaarheid een gelijke behandeling op nationaal vlak 
behoeven, te weten : 
 
 a)  Het nationaal uitrustingsprogramma in de elektriciteitssector; 
 
 b)  De kernbrandstofcyclus; 
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 c)  De grote infrastructuren voor de stockering; het vervoer en de produktie van energie; 
 
 d)  De tarieven ». 
 

 B.6.2.  Aldus heeft de bijzondere wetgever het energiebeleid opgevat als een gedeelde 

exclusieve bevoegdheid, waarbij het bepalen van de tarieven tot de bevoegdheid van de 

federale wetgever is blijven behoren. Onder « tarieven » dienen te worden begrepen zowel de 

tarieven voor levering aan de gewone consument als die voor industriële levering van gas en 

elektriciteit (Parl. St., Kamer, B.Z. 1988, nr. 516/6, p. 145). 

 

 B.6.3.  De bestreden bepalingen staan de leveranciers toe « maximaal » de door hen 

daadwerkelijk gemaakte kosten om aan de certificatenverplichting te voldoen, aan de 

eindgebruiker door te rekenen. Door in een maximum van door te rekenen kosten te voorzien, 

beïnvloedt de bestreden maatregel aldus de prijs die aan de eindgebruiker wordt aangerekend 

en grijpt hij in in de tariefstructuur. 

 

 Op grond van artikel 6, § 1, VII, tweede lid, d), van de bijzondere wet van 8 augustus 

1980 zijn de tarieven een aan de federale overheid voorbehouden bevoegdheid. 

 

 Daaruit volgt dat het bestreden artikel 13 een aangelegenheid regelt die tot de 

bevoegdheid van de federale wetgever behoort. 

 

 B.7.1.  De Vlaamse Regering betoogt dat de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest om de 

bestreden maatregel aan te nemen, kan worden gegrond op artikel 10 van de bijzondere wet 

van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, dat bepaalt : 

 
 « De decreten kunnen rechtsbepalingen bevatten in aangelegenheden waarvoor de 
Parlementen niet bevoegd zijn, voor zover die bepalingen noodzakelijk zijn voor de 
uitoefening van hun bevoegdheid ». 
 

 Opdat artikel 10 toepassing kan vinden, is het vereist dat de regeling noodzakelijk is voor 

de uitoefening van de bevoegdheden van het gewest, dat de aangelegenheid zich leent tot een 

gedifferentieerde regeling en dat de weerslag van de bestreden bepalingen op de federale 

bevoegdheid slechts marginaal is. 

 

  



10 
 

 B.7.2.  De verantwoording bij het voormelde amendement nr. 22 vermeldt daaromtrent : 

 
 « Het is noodzakelijk dat deze maatregel wordt genomen ten einde de efficiënte en 
correcte werking van de twee gewestelijke certificatensystemen (groenestroomcertificaten en 
warmte-krachtcertificaten), zoals bedoeld door de decreetgever, te garanderen. De Federale 
Regering is van mening dat de doorrekening van de kost van de verplichtingen inzake 
certificaten aan de eindklant kan gebeuren in functie van een kost voor de transacties bovenop 
de werkelijke prijs van het certificaat zoals gepubliceerd door de gewestelijke regulatoren. De 
door de Federale Regering voorgestelde regeling bereikt echter niet het doel dat de 
gewestwetgever voor ogen staat in het kader van de gewenste effecten van haar eigen 
certificatensysteem. De voorgestelde federale regeling laat nog steeds toe dat transactiekosten 
worden doorgerekend, zowel wat transactiekosten betreft bij verhandeling van certificaten op 
de markt als wat betreft transactiemarges bij transacties tussen verticaal geïntegreerde 
bedrijven. Het gewest meent echter dat de kosten maximaal bij de leverancier horen te liggen, 
en geen winsten kunnen gemaakt worden op last van de eindafnemers. 
 
 Gelet op het feit dat de quotumverplichting een gewestelijke verplichting is waarvoor 
momenteel bij gebreke van gelijkwaardigheid enkel door de VREG uitgegeven certificaten in 
aanmerking komen om te voldoen aan de verplichting, leent de materie zich tot een 
gedifferentieerde aanpak. Tot slot heeft de regeling ook een marginale impact aangezien het 
voorstel van decreet slechts de algemene verplichting oplegt dat in het kader van het voldoen 
aan zijn quotumverplichtingen niet meer dan de werkelijke kost mag worden doorgerekend. 
Aan de tariefstructuur zelf raakt het voorstel helemaal niet. Het blijft in deze aan de 
Commissie Voor de Reguliering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) om de tarieven vast 
te stellen. In die zin is de impact op federale bevoegdheden marginaal » (Parl. St., Vlaams 
Parlement, 2011-2012, nr. 1639/4, p. 11). 
 

 B.7.3.  Zonder dat het nodig is uit te maken of de bestreden maatregel noodzakelijk is 

voor de uitoefening van de eigen bevoegdheden, dient te worden vastgesteld dat de 

aangelegenheid zich niet tot een gedifferentieerde regeling leent en dat de weerslag van de 

bestreden maatregel niet marginaal is. 

 

 B.7.4.  De federale wetgever heeft immers over hetzelfde onderwerp als dat waarin de 

bestreden maatregel voorziet, een regeling aangenomen, met dien verstande dat de federale en 

de gewestelijke regeling toch belangrijke verschilpunten vertonen wat, onder meer, de 

adressaten van de betrokken norm en de wijze van vaststelling van de maximaal door de 

rekenen kosten betreft. 

 

 Bij artikel 7 van de wet van 25 augustus 2012 houdende diverse bepalingen inzake 

energie (I) (Belgisch Staatsblad van 3 september 2012) wordt in de wet van 29 april 1999 

betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt een artikel 20quater ingevoegd, waarvan 

paragraaf 1, eerste lid, als volgt luidt : 
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 « Voor huishoudelijke eindafnemers en K.M.O.'s kan de leverancier ten hoogste de 
werkelijke kost van de gewestelijke verplichtingen inzake groenestroomcertificaten of 
warmtekrachtcertificaten doorrekenen aan de eindafnemer en hij houdt daarbij enkel rekening 
met de marktprijs van de certificaten en met een forfaitaire transactiekost. Na advies van de 
commissie bepaalt de Koning deze transactiekost bij besluit, vastgesteld na overleg in de 
Ministerraad ». 
 

 De Koning bepaalt de datum van inwerkingtreding van het voormelde artikel 7 (artikel 16 

van de wet van 25 augustus 2012). 

 

 De parlementaire voorbereiding vermeldt dienaangaande : 

 

 « De groenestroomcertificaten worden door de gewestelijke regulatoren toegekend in 
functie van de hoeveelheid geproduceerde groene stroom. Deze certificaten zijn 
overdraagbaar. De leveranciers kunnen dus de nodige certificaten verwerven om het quotum 
te dekken. Als ze er niet genoeg verwerven, voorziet de gewestelijke wetgeving de oplegging 
van een administratieve boete per ontbrekend groenestroomcertificaat. 
 
 In haar studie van 20 mei 2010 ‘ over de verschillende ondersteuningsmechanismen voor 
groene stroom in België ’, heeft de CREG echter vastgesteld dat een bepaald aantal 
leveranciers de prijs van de boete voor het tekort aan groenestroomcertificaten systematisch 
doorrekenden aan de eindafnemer, en zo verkeerdelijk laten uitschijnen dat ze volledig in 
gebreke zijn wat hun verplichtingen terzake betreft. 
 
 De regering is van mening dat de doorrekening van de kost van de verplichtingen inzake 
certificaten aan de eindafnemer enkel kan gebeuren in functie van de werkelijke kosten : dit 
wil zeggen een forfaitaire transactiekost en de marktprijs van het certificaat zoals 
gepubliceerd door de gewestelijke regulatoren. Aan de hierboven beschreven toestand moet 
dus een einde gesteld worden. 
 
 Het bepalen van de transactiekost vereist verdere studie vanwege de regulator, in 
samenwerking met de gewestelijke regulatoren. Het is omwille van die reden dat de maximaal 
toegelaten transactiekost op een later tijdstip bepaald zal worden bij Koninklijk besluit, na 
advies van de CREG. De bevoegde ministers zullen in hun adviesvraag aan de CREG tevens 
vragen dit advies af te toetsen met de gewestelijke regulatoren. De bepalingen met betrekking 
tot het doorrekenen van de groenestroomcertificaten zullen dus slechts in werking treden op 
een later tijdstip, bepaald door de Koning, nadat die de transactiekost heeft vastgelegd 
(Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-2320/001 en 53-2321/001, p. 6). 
 
 De federale Staat is bevoegd om een dergelijke maatregel aan te nemen aangezien die 
bevoegd is gebleven voor consumentenbescherming, prijsbeleid, mededingingsrecht, en, in 
het algemeen, energietarieven (met uitzondering van de distributietarieven die binnenkort 
zullen worden overgedragen naar de gewesten (artikel 6, § 1, VI, al. 4, 2°, al. 5, 3° en 4°, VII, 
al. 3, d)). Dit wordt ook bevestigd door de Raad van State in zijn advies 51 167/1 van 19 april 
2012 » (ibid., p. 7). 
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 B.7.5.  De keuze van de federale overheid om misbruiken te bestrijden die erin bestaan 

marges te creëren op de groenestroomcomponent, die overigens geen maatregel is om de 

groenestroomproductie te bevorderen (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-2320/003, p. 3, 

en DOC 53-2320/001 en 53-2321/001, p. 33), is een maatregel in het raam van haar 

bevoegdheid inzake de energietarieven, waarin artikel 6, § 1, VII, tweede lid, d), van de 

bijzondere wet van 8 augustus 1980 voorziet. 

 

 De bestreden maatregel raakt bijgevolg het wezen zelf van de bevoegdheid van de 

federale overheid inzake de energietarieven. 

 

 B.8.  Het middel is gegrond. 

 

 Het bestreden artikel 13 van het decreet van 13 juli 2012 dient te worden vernietigd. 

 

 B.9.  Artikel 15, 2°, van het bestreden decreet bepaalt : 

 

 « Aan artikel 13.3.5 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2011, 
worden de volgende wijzigingen aangebracht : 
 
 […] 
 
 2°  een paragraaf 1/1 wordt ingevoegd die luidt als volgt : 
 
 ‘ § 1/1.  Wanneer de VREG vaststelt dat een leverancier de verplichting, vermeld in 
artikel 7.1.15, niet respecteert, dan meldt hij dit aan de CREG. Van haar beslissing over het al 
dan niet behandelen van de melding, bericht de CREG aan de VREG. Een beslissing van de 
CREG houdende behandeling van het dossier sluit het opleggen van een administratieve 
geldboete door de VREG uit. 
 
 Wanneer de CREG echter te kennen geeft geen stappen te willen ondernemen in reactie 
op de melding of wanneer de CREG binnen de twaalf maanden volgende op de melding niet 
reageert, dan start de VREG de procedure voor de eventuele oplegging van een 
administratieve geldboete, vermeld in het derde lid. 
 
 Bij niet-naleving van de verplichting, vermeld in artikel 7.1.15, legt de VREG de 
betrokken leverancier in dat geval een boete op die gelijk is aan de te veel doorgerekende of 
de te hoge, op de factuur vermelde kosten, vermenigvuldigd met twee. ’ ». 
 

 Aangezien artikel 15, 2°, van hetzelfde decreet onlosmakelijk is verbonden met 

artikel 13, dient het eveneens te worden vernietigd. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 vernietigt de artikelen 13 en 15, 2°, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 13 juli 

2012 houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de 

milieuvriendelijke energieproductie. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 13 november 2013.  

 

 

 

De griffier,  De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux  M. Bossuyt 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5708 

 
 

Arrest nr. 155/2013 
van 13 november 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van een vonnis van de Rechtbank van Koophandel te 

Nijvel van 11 september 1995 en van een vonnis van de Correctionele Rechtbank te Brussel 

van 9 maart 2005, ingesteld door André Genicot. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, 

 

 samengesteld uit voorzitter M. Bossuyt en de rechters-verslaggevers 

T. Merckx-Van Goey en F. Daoût, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 23 augustus 2013 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 26 augustus 2013, heeft André Genicot, 
wonende te 3800 Sint-Truiden, Kennedylaan 13, beroep tot vernietiging ingesteld van een 
vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Nijvel van 11 september 1995 en van een vonnis 
van de Correctionele Rechtbank te Brussel van 9 maart 2005. 
 
 
 Op 18 september 2013 hebben de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en 
F. Daoût, met toepassing van artikel 71, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 
op het Grondwettelijk Hof, de voorzitter ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen 
worden gebracht aan het Hof, zitting houdende in beperkte kamer, voor te stellen een arrest te 
wijzen waarin wordt vastgesteld dat het Hof klaarblijkelijk niet bevoegd is om kennis te 
nemen van het ingediende verzoekschrift. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte  

 
- A - 

 
 De verzoekende partij heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een memorie met 
verantwoording in te dienen. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Bij een verzoekschrift dat het Hof heeft ontvangen op 26 augustus 2013, vraagt 

André Genicot de vernietiging van een vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Nijvel 

van 11 september 1995 alsook van een vonnis van de Correctionele Rechtbank te Brussel van 

9 maart 2005. 

 

 B.2.  Artikel 1 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 

bepaalt : 

 

 « Het Grondwettelijk Hof doet, bij wege van arrest, uitspraak op de beroepen tot gehele 
of gedeeltelijke vernietiging van een wet, een decreet of een in artikel 134 van de Grondwet 
bedoelde regel wegens schending van : 
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 1°  de regels die door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de 
onderscheiden bevoegdheid van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten; of 
 
 2º  de artikelen van titel II ‘ De Belgen en hun rechten ’, en de artikelen 170, 172 en 191 
van de Grondwet ». 
 

 Noch dat artikel 1, noch enige andere grondwets- of wetsbepaling verleent het Hof de 

bevoegdheid om uitspraak te doen over een beroep tot vernietiging gericht tegen vonnissen 

van de rechterlijke macht. 

 

 B.3.  Het beroep tot vernietiging behoort klaarblijkelijk niet tot de bevoegdheid van het 

Hof.  
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 Om die redenen, 

 

 het Hof, beperkte kamer, 

 

 met eenparigheid van stemmen uitspraak doende, 

 

 verwerpt het beroep. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 13 november 2013.  

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5526 

 
 

Arrest nr. 156/2013 
van 21 november 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 50 van de wet van 10 april 1971 betreffende de 

arbeidsongevallen, gesteld door het Arbeidshof te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, 

P. Nihoul, F. Daoût en T. Giet, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 27 november 2012 in zake de vzw « Incidanse » tegen het Fonds voor 
Arbeidsongevallen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 4 december 
2012, heeft het Arbeidshof te Brussel de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 50 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, overwegende dat de 
bijdrage voor de in dat artikel bedoelde ambtshalve aansluiting een sanctie van strafrechtelijke 
aard is en aan het bestaan van een strafrechtelijke inbreuk is verbonden, de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet, in zoverre het een arbeidsgerecht, waarvoor een beroep is ingesteld tegen 
de door het FAO opgelegde ambtshalve aansluiting, niet zou toelaten de algemene beginselen 
van het strafrecht toe te passen, waaronder de verzachtende omstandigheden en het uitstel, 
terwijl die personen voor eenzelfde inbreuk de toepassing van die beginselen voor de 
strafrechter zouden kunnen genieten ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de vzw « Incidanse », met maatschappelijke zetel te 1300 Waver, chaussée de 
Louvain 210; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De Ministerraad heeft ook een memorie van antwoord ingediend. 
 
 
 Op de openbare terechtzitting van 23 oktober 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. K. Sheik Hassan loco Mr. G. Demez en Mr. V. Graulich, advocaten bij de balie te 
Brussel, voor de vzw « Incidanse »; 
 
 .  Mr. B. Fonteyn, tevens loco Mr. P. Slegers, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en T. Merckx-Van Goey verslag 
uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Van 1 januari 2002 tot 8 maart 2004 was de vereniging zonder winstoogmerk « Incidanse - Centre 
d’enseignement Artistique », die een werkgever is in de zin van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, niet 
gebonden door een verzekeringsovereenkomst inzake arbeidsongevallen, met schending van artikel 49 van de 
arbeidsongevallenwet van 10 april 1971. 
 
 Op 8 november 2004 geeft het Fonds voor Arbeidsongevallen aan die vzw kennis van een afrekening met 
betrekking tot een « bijdrage voor ambtshalve aansluiting » die zij voor die periode verschuldigd is met toepassing 
van artikel 59 van het koninklijk besluit van 21 december 1971 « houdende uitvoering van sommige bepalingen van 
de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 ». De vzw betwist dat verzoek tot betaling en voert aan dat zij te goeder 
trouw heeft gehandeld en dat het van haar gevorderde bedrag niet in verhouding staat tot haar nalatigheid. 
 
 Het Fonds voor Arbeidsongevallen, dat de betaling van de gevraagde bijdrage niet heeft ontvangen, verzoekt de 
Arbeidsrechtbank te Nijvel de vzw ertoe te veroordelen die bijdrage aan het Fonds te betalen, hetgeen dat 
rechtscollege doet bij een vonnis van 20 januari 2009. 
 
 Het Arbeidshof te Brussel, waarvoor de vzw tegen dat vonnis hoger beroep heeft ingesteld, merkt, enerzijds, op 
dat het niet sluiten, door een werkgever, van een verzekeringsovereenkomst inzake arbeidsongevallen een 
strafrechtelijke inbreuk is en, anderzijds, dat een « bijdrage voor ambtshalve aansluiting » in de zin van artikel 59 van 
het koninklijk besluit van 21 december 1971 een strafrechtelijke sanctie zoals is bedoeld in artikel 6 van het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens. Overwegende dat de ontstentenis van verzekering ofwel wordt bestraft door 
een « bijdrage voor ambtshalve aansluiting » die door het Fonds voor Arbeidsongevallen wordt gevorderd en 
waarvan het bedrag op forfaitaire wijze wordt berekend met toepassing van artikel 59 van het koninklijk besluit van 
21 december 1971, ofwel wordt bestraft door de correctionele rechtbank, stelt het Arbeidshof vast dat de werkgever 
die voor de arbeidsrechtbank een beroep instelt tegen een beslissing tot aansluiting ambtshalve, genomen met 
toepassing van artikel 50 van de wet van 10 april 1971, geen vermindering van de « bijdrage voor ambtshalve 
aansluiting » op grond van verzachtende omstandigheden kan verkrijgen, noch een uitstel van de tenuitvoerlegging 
van die strafrechtelijke sanctie, terwijl de werkgever die voor dezelfde inbreuk voor de correctionele rechtbank wordt 
vervolgd, een vermindering van zijn straf op grond van verzachtende omstandigheden of een uitstel van de 
tenuitvoerlegging van de uitgesproken straf kan verkrijgen. 
 
 Het Arbeidshof heeft vragen bij de grondwettigheid van dat verschil in behandeling en beslist aan het Hof de 
hiervoor weergegeven prejudiciële vraag te stellen op verzoek van de vereniging zonder winstoogmerk. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  De vereniging zonder winstoogmerk « Incidanse - Centre d’enseignement Artistique » is van mening dat 
de prejudiciële vraag bevestigend dient te worden beantwoord. 
 
 Zij voert aan dat het niet sluiten van een verzekeringsovereenkomst inzake arbeidsongevallen door een 
werkgever ofwel wordt bestraft door een aansluiting ambtshalve waarin artikel 50 van de arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971 voorziet, ofwel door een van de straffen waarin artikel 91quater van die wet, intussen vervangen door 
artikel 184 van het Sociaal Strafwetboek, voorziet. Zij is van mening dat de ambtshalve aansluiting een 
administratieve sanctie van strafrechtelijke aard is in de zin van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten 
van de mens. 
 
 Volgens de vzw « Incidanse - Centre d’enseignement Artistique » moet de rechter voor wie de zaak aanhangig 
is gemaakt, de twee soorten sancties op dezelfde manier onderzoeken in het licht van de algemene beginselen van het 
strafrecht. Zij is van mening dat het discriminerend is de werkgever die voor de arbeidsrechtbank wordt beoogd door 
een vordering tot betaling van de « bijdrage voor ambtshalve aansluiting » die verschuldigd is met toepassing van 
artikel 50 van de wet van 10 april 1971, niet in staat te stellen de maatregelen inzake de individualisering van de  
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straf - zoals een uitstel of de vermindering van de straf op grond van verzachtende omstandigheden – te genieten die 
de werkgever zou kunnen genieten die voor de correctionele rechtbank wordt vervolgd, omdat hij geen 
verzekeringsovereenkomst inzake arbeidsongevallen heeft gesloten. 
 
 A.2.  De Ministerraad voert in hoofdorde aan dat de prejudiciële vraag geen antwoord behoeft, omdat de in het 
geding zijnde bepaling losstaat van de « bijdrage voor ambtshalve aansluiting » die centraal staat in het geschil dat 
aanleiding heeft gegeven tot de verwijzingsbeslissing. 
 
 Hij merkt op dat de verplichting om die bijdrage te betalen, in beginsel voortvloeit uit artikel 59, 4°, van de wet 
van 10 april 1971 en, wat de voorwaarden ervan betreft, uit artikel 59 van het koninklijk besluit van 21 december 
1971 « houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 ». 
 
 A.3.1.  De Ministerraad voert in ondergeschikte orde aan dat de prejudiciële vraag ontkennend dient te worden 
beantwoord. 
 
 Hij merkt in de eerste plaats op dat de werkgever die in de bij de verwijzingsbeslissing beoogde periode niet 
voldeed aan de verplichting om een verzekeringsovereenkomst inzake arbeidsongevallen te sluiten, bepaald in 
artikel 49 van de wet van 10 april 1971, ambtshalve kon worden aangesloten bij het Fonds voor Arbeidsongevallen 
met toepassing van artikel 50 van dezelfde wet en bijgevolg ertoe gehouden was de bijdrage te betalen waarin 
artikel 59, 4°, van die wet en artikel 59 van het koninklijk besluit van 21 december 1971 voorzien, waarbij hij, 
parallel daarmee en om dezelfde reden, wordt vervolgd voor de correctionele rechtbank op grond van 
artikel 91quater, 1°, van dezelfde wet. Hij merkt ook op dat artikel 64 van de wet van 10 april 1971 aan de 
arbeidsrechtbank de bevoegdheid voorbehoudt om kennis te nemen van de betwistingen met betrekking tot de 
« bijdrage voor ambtshalve aansluiting ». De Ministerraad leidt uit die opmerkingen af dat de wetgevingscontext van 
de onderhavige zaak niet dezelfde is als die welke is onderzocht in het arrest van het Hof nr. 45/97 van 14 juli 1997, 
dat betrekking heeft op de wet van 30 juni 1971 « betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van 
inbreuk op sommige sociale wetten ». 
 
 A.3.2.  De Ministerraad zet vervolgens uiteen dat de onmogelijkheid, voor de arbeidsrechtbank, wanneer die 
zich moet uitspreken over een betwisting met betrekking tot de « bijdrage voor ambtshalve aansluiting », om het 
uitstel te bevelen of die bijdrage te verminderen rekening houdend met verzachtende omstandigheden, redelijk 
verantwoord is gelet op het doel van de aansluiting ambtshalve bij het Fonds voor Arbeidsongevallen en om reden 
van het onderwerp van de voor die rechtbank ingestelde procedure. 
 
 Hij preciseert dat de ambtshalve aansluiting een voorlopige maatregel is die, enerzijds, ertoe strekt de sociale 
bescherming van de werknemer voorlopig te waarborgen, los van de administratieve situatie van zijn werkgever, en, 
anderzijds, het verlies voor de sociale zekerheid te compenseren dat voortvloeit uit het feit dat de werkgever die de 
vereiste overeenkomst niet heeft gesloten, niet financieel bijdraagt tot de onderlinge spreiding van het aan de 
arbeidsongevallen verbonden beroepsrisico. De Ministerraad is van mening dat die burgerlijke maatregel met een 
administratief karakter van dezelfde aard is als de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs in geval van 
alcoholintoxicatie, die het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft geweigerd te kwalificeren als een 
strafrechtelijke sanctie in de zin van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (EHRM, grote 
kamer, 28 oktober 1999, Escoubet t. België). Hij merkt op dat de verzekeringsonderneming waarmee de werkgever 
een verzekeringsovereenkomst inzake arbeidsongevallen moet sluiten, via een bijdrage deelneemt aan de algemene 
financiering van de betrokken socialezekerheidstak. Hij wijst erop dat de aansluiting ambtshalve van de nalatige 
werkgever het gevolg is van de verzekeringsplicht en ertoe strekt een onmiddellijke bescherming te bieden aan de 
werknemers van die werkgever, maar ook aan de andere werknemers die verzekerd moeten zijn. Hij onderstreept dat 
de « bijdrage voor ambtshalve aansluiting » zowel het financiële risico dekt dat het Fonds voor Arbeidsongevallen 
loopt, dat ertoe kan worden gebracht de vergoeding die voortvloeit uit een arbeidsongeval waarvan de werknemer 
van een niet-verzekerde werkgever het slachtoffer is, voorlopig te financieren, als het deel van de algemene 
financiering van het socialezekerheidsstelsel waarvoor elke werkgever instaat. 
 
 A.4.1.  In nog meer ondergeschikte orde voert de Ministerraad aan dat de prejudiciële vraag ook om andere 
redenen een ontkennend antwoord behoeft. 
 
 A.4.2.  In de eerste plaats zet hij uiteen dat de ambtshalve aansluiting verre van een sanctie is en volgens 
artikel 59 van de wet van 10 april 1971 een bron is voor de financiering van het Fonds voor Arbeidsongevallen die 
het die overheidsinstelling mogelijk maakt haar wettelijke opdracht uit te voeren ten behoeve van met name de 
nalatige werkgever die een automatische dekking van zijn werknemers en van het aan zijn insolvabiliteit verbonden 
financiële risico geniet. De Ministerraad voegt eraan toe dat de aansluiting ambtshalve, die onder het mechanisme 
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van de sociale zekerheid valt, een daadwerkelijke bescherming biedt aan alle werknemers, alsook, via een bijdrage, 
de deelname waarborgt van alle werkgevers aan de financiering van het gemeenschappelijke stelsel. Hij onderstreept 
dat de ambtshalve aansluiting de vergoeding inhoudt van de burgerlijke of administratieve schade die is veroorzaakt 
door het verzuim van de werkgever die de vereiste verzekeringsovereenkomst niet heeft gesloten, terwijl de 
strafrechtelijke vervolging te verklaren is door de ernst van dat verzuim dat de belangen van de maatschappij in 
gevaar brengt. Hij merkt op dat de werkgever, die tijdelijk ambtshalve is aangesloten bij het Fonds voor 
Arbeidsongevallen, vrij blijft om een verzekeringsonderneming te kiezen waarvan de vrijheid eveneens wordt 
gevrijwaard. 
 
 De Ministerraad merkt ook op dat de « bijdrage voor ambtshalve aansluiting » evenmin een sanctie is, maar een 
« normale » financiële compensatie voor het optreden van het Fonds voor Arbeidsongevallen, ook al ligt die lager 
dan de werkelijke kostprijs van het niet sluiten van een overeenkomst met een verzekeringsonderneming. 
 
 Bovendien merkt de Ministerraad op, waarbij hij een arrest van het Arbeidshof te Gent van 15 januari 2010 
aanhaalt, dat het bedrag van die bijdrage het niet mogelijk maakt die te kwalificeren als een strafrechtelijke sanctie. 
In dat verband merkt hij op dat, volgens het jaarverslag 2011 van het Fonds voor Arbeidsongevallen, de « bijdragen 
voor ambtshalve aansluiting » niet volstaan om de uitgaven te financieren die het Fonds voor Arbeidsongevallen 
maakt als gevolg van het feit dat de werkgevers die die bijdrage verschuldigd zijn, de verplichte 
verzekeringsovereenkomst niet hebben gesloten. 
 
 De Ministerraad merkt ook op dat de aard van het gedrag dat aan de oorsprong ligt van de aansluiting 
ambtshalve en van de verplichting om de daaruit voortvloeiende bijdrage te betalen, het evenmin mogelijk maakt aan 
die aansluiting en aan die bijdrage een strafrechtelijke aard toe te kennen in de zin van artikel 6 van het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens. Hij wijst erop dat zowel de aansluiting als de bijdrage ertoe strekken de goede 
uitvoering te verzekeren van de regels van het overheidsbestuur, vermits zij bedoeld zijn om de goede werking te 
verzekeren van het socialezekerheidsstelsel dat eigen is aan het beroepsrisico. Uit de parlementaire voorbereiding van 
de in het geding zijnde bepaling leidt hij eveneens af dat de ambtshalve aansluiting niet tot doel heeft de herhaling 
van het gedrag van de werkgever te voorkomen. Zij zou veeleer gericht zijn op het feit dat de door de toepasselijke 
reglementering vereiste voorzorg niet aan de dag is gelegd. 
 
 De Ministerraad voert ten slotte aan dat de aard van de aansluiting ambtshalve en van de verplichting om de 
daaruit voortvloeiende bijdrage te betalen, het evenmin mogelijk maakt aan die aansluiting en aan die bijdrage een 
strafrechtelijk karakter toe te kennen in de zin van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
De aansluiting en de bijdrage zouden tot doel hebben te waarborgen dat de werknemers tegen arbeidsongevallen 
verzekerd zijn, en rekening te houden met de kostprijs van die dienst die gelijk is aan of zelfs hoger ligt dan de som 
van de « bijdragen voor ambtshalve aansluiting » die het Fonds voor Arbeidsongevallen int. 
 
 A.4.3.  De Ministerraad besluit hieruit dat de « bijdrage voor ambtshalve aansluiting » niet het voorwerp zou 
kunnen zijn van een maatregel tot uitstel of zou kunnen worden verminderd op grond van verzachtende 
omstandigheden. 
 
 Hij onderstreept dat die bijdrage noch hetzelfde onderwerp, noch dezelfde gevolgen heeft als de straffen 
bestaande in geldboeten en een gevangenisstraf bepaald in artikel 91quater, 1°, van de wet van 10 april 1971. Hij 
voegt eraan toe dat die straffen niet worden besproken voor de arbeidsrechtbank en dat zowel die straffen als de 
bijdrage op coherente wijze deel uitmaken van een specifiek systeem zonder dat werkgevers die zich in dezelfde 
situatie bevinden, op onderscheiden wijze worden behandeld. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 49 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 bepaalde, vóór de 

wijziging ervan bij artikel 176 van de wet van 27 december 2006 « houdende diverse 

bepalingen (I) » : 
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 « De werkgever is verplicht een arbeidsongevallenverzekering aan te gaan bij een 
verzekeringsonderneming, die : 
 
 1°  toegelaten is tot de arbeidsongevallenverzekering of de arbeidsongevallenverzekering 
mag beoefenen in België door middel van een bijkantoor of in vrije dienstverrichting 
overeenkomstig de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle op de 
verzekeringsondernemingen; 
 
 2°  voldoet aan alle regels en voorwaarden gesteld door deze wet. 
 
 De duur van de verzekeringsovereenkomst mag niet langer zijn dan één jaar; deze duur 
moet, indien nodig, worden verlengd met de periode die de datum van het ingaan van de 
overeenkomst scheidt van 1 januari van het jaar dat erop volgt. 
 
 Behalve wanneer één der partijen zich er tegen verzet door een aangetekende brief die 
tenminste drie maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst ter post is afgegeven, wordt 
deze stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van een jaar. Deze bepaling is niet 
van toepassing op de verzekeringsovereenkomsten waarvan de duur korter is dan één jaar. 
 
 In afwijking van de bepalingen van het tweede en derde lid, mag de duur drie jaar 
bedragen voor de verzekeringsovereenkomsten gesloten met ondernemingen die op het 
ogenblik van het afsluiten of de verlenging van de overeenkomst tien of meer personen 
tewerkstellen of die een loonvolume laten verzekeren van meer dan tienmaal het maximum 
basisjaarloon bedoeld bij artikel 39 van deze wet. 
 
 De Koning bepaalt de voorwaarden, de wijze en de termijnen waarop aan de 
verzekeringsovereenkomst een einde wordt gemaakt. 
 
 In de gevallen waarin de verzekeringsonderneming zich het recht voorbehoudt de 
overeenkomst na het zich voordoen van een schadegeval op te zeggen, beschikt de 
verzekeringnemer over hetzelfde recht. Deze bepaling is niet van toepassing op de 
verzekeringsovereenkomsten met een duur van drie jaar gesloten met ondernemingen 
waarvan het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan honderd bedraagt of die een 
loonvolume laten verzekeren van meer dan honderd maal het maximum basisjaarloon bedoeld 
bij artikel 39. 
 
 De verzekeringsonderneming dekt alle bij de artikelen 7 en 8 vastgestelde risico's voor 
alle werknemers in dienst van een werkgever en voor alle werkzaamheden waarvoor zij door 
die werkgever zijn tewerkgesteld. 
 
 De werkgever behoudt echter de mogelijkheid om het personeel van verschillende 
exploitatiezetels en om al het huispersoneel in zijn dienst te verzekeren bij afzonderlijke 
verzekeringsondernemingen. 
 
 De werkgever die tevens arbeidsongevallen verzekert, dient de verplichte 
ongevallenverzekering voor zijn werknemers af te sluiten bij een verzekeringsonderneming 
met wie hij juridisch of commercieel geen enkele binding heeft ». 
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 Artikel 50 van dezelfde wet bepaalt : 

 

 « De werkgever die geen verzekering heeft afgesloten is ambtshalve aangesloten bij het 
Fonds voor arbeidsongevallen, volgens de nadere regels bepaald door de Koning na advies 
van het beheerscomité van dit fonds ». 
 
 Die twee bepalingen maken deel uit van de eerste afdeling 

(« Verzekeringsondernemingen ») van hoofdstuk III (« De verzekering ») van de wet van 

10 april 1971. 

 

 Zij zijn met elkaar verbonden en getuigen van dezelfde wil om de bescherming van alle 

werknemers tegen arbeidsongevallen te waarborgen (Parl. St., Senaat, 1969-1970, nr. 328, 

pp. 28-29). 

 

 B.2.  Uit de motivering van de verwijzingsbeslissing en de bewoordingen van de 

prejudiciële vraag blijkt dat het Hof wordt ondervraagd over de bestaanbaarheid, met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van artikel 50 van de wet van 10 april 1971, in zoverre 

die bepaling een verschil in behandeling zou invoeren onder twee categorieën van werkgevers 

die geen verzekering tegen arbeidsongevallen hebben gesloten : enerzijds, de werkgever die, 

bij de arbeidsrechtbank, een beroep instelt tegen de door het Fonds voor arbeidsongevallen 

genomen beslissing tot ambtshalve aansluiting en, anderzijds, de werkgever die voor de 

correctionele rechtbank wordt vervolgd wegens het gepleegde misdrijf. 

 

 In tegenstelling tot de tweede zou de eerste geen vermindering van de « bijdrage voor 

ambtshalve aansluiting » kunnen genieten in geval van verzachtende omstandigheden of geen 

uitstel van de tenuitvoerlegging van de sanctie waarvan hij het voorwerp uitmaakt, kunnen 

verkrijgen. 

 

 B.3.  Het staat in de regel aan het rechtscollege dat een prejudiciële vraag aan het Hof 

stelt, om te oordelen of het antwoord op die vraag nuttig is voor het oplossen van het geschil 

dat het moet beslechten. 

 

 Alleen indien dat klaarblijkelijk niet het geval is, kan het Hof beslissen dat de vraag geen 

antwoord behoeft. 

 



 8 

 B.4.  In de prejudiciële vraag wordt het Hof verzocht de situatie van een werkgever die, 

bij de arbeidsrechtbank, een beroep heeft ingesteld tegen een door het Fonds voor 

arbeidsongevallen genomen beslissing tot ambtshalve aansluiting, te vergelijken met de 

situatie van een werkgever die voor de correctionele rechtbank wordt vervolgd. 

 

 Uit de motieven van de verwijzingsbeslissing en het dossier dat het rechtscollege dat de 

prejudiciële vraag stelt, aan het Hof heeft bezorgd, blijkt echter dat de aan dat rechtscollege 

voorgelegde feiten op geen enkele van die twee situaties betrekking hebben. Bij de 

Arbeidsrechtbank te Nijvel is geen beroep ingesteld tegen de beslissing tot ambtshalve 

aansluiting van de vereniging zonder winstoogmerk « Incidanse – Centre d’Enseignement 

Artistique », maar wel een vordering tot betaling van de nog niet betaalde bijdrage, ingesteld 

door het Fonds voor arbeidsongevallen tegen de schuldenaar ervan. 

 

 B.5.  Het antwoord op de prejudiciële vraag, die betrekking heeft op andere situaties dan 

die van de partijen bij het geschil voor het rechtscollege dat de prejudiciële vraag aan het Hof 

stelt, kan niet nuttig zijn om dat geschil op te lossen. 

 

 B.6.  De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 21 november 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5533 

 
 

Arrest nr. 157/2013 
van 21 november 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 21, tweede lid, van de wetten op de Raad 

van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, gesteld door de Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke et P. Nihoul, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest nr. 221.534 van 27 november 2012 in zake de gemeente Baelen tegen het 
Waalse Gewest, tussenkomende partijen : Steve Orban en Martine Gerkens, waarvan de 
expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 10 december 2012, heeft de Raad van State 
de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 21, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met het algemene 
rechtsbeginsel van de rechten van de verdediging en met het recht op een eerlijk proces, 
gewaarborgd bij artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens : 
 
 -  in zoverre het ten aanzien van de verzoekende partijen een onverantwoord verschil in 
behandeling doet ontstaan doordat zij, enerzijds, tegenover de tegenpartij en, anderzijds, 
tegenover de tussenkomende partij staan, waarbij zij enkel over een termijn van 60 dagen 
beschikken om een memorie van wederantwoord neer te leggen na kennisgeving te hebben 
gekregen van de memorie van antwoord van de tegenpartij en niet na kennisgeving van de 
memorie ten gronde van de tussenkomende partij; 
 
 -  in zoverre het een onverantwoord verschil in behandeling doet ontstaan tussen, 
enerzijds, de verzoekende partijen aan wie kennis wordt gegeven van de memorie van de 
tussenkomende partij vóór het verstrijken van de termijn van 60 dagen die is vastgesteld voor 
het toesturen van de memorie van wederantwoord, waardoor zij erop kunnen repliceren via 
hun memorie van wederantwoord, en, anderzijds, de verzoekende partijen aan wie kennis 
wordt gegeven van de genoemde memorie van de tussenkomende partij na of aan het einde 
van de hiervoor bedoelde termijn, waardoor zij niet erop kunnen repliceren ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  de gemeente Baelen, vertegenwoordigd door haar gemeentecollege; 
 
 -  de Waalse Regering; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 18 september 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. P. Henry, advocaat bij de balie te Verviers, voor de gemeente Baelen; 
 
 .  Mr. F. Krenc loco Mr. B. Hendrickx, advocaten bij de balie te Brussel, voor de Waalse 
Regering; 
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 .  Mr. G. Pijcke en Mr. N. Bonbled, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers P. Nihoul en E. De Groot verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Bij de Raad van State wordt op 17 juni 2011 door de gemeente Baelen een verzoekschrift ingediend waarin 
de schorsing en de nietigverklaring worden gevorderd van de stedenbouwkundige vergunning die door de 
minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit van het Waalse Gewest is uitgereikt aan 
particulieren met het oog op het regulariseren van een tuinhuis en een carport. Op 29 juni 2011 vragen de 
betrokken particulieren, bij verzoekschrift, om als tussenkomende partijen te worden toegelaten. De Raad van 
State willigt dat verzoek in bij een arrest van 28 september 2011, heropent de debatten en verwijst de zaak naar 
de gewone rechtspleging. Bij arrest van 14 februari 2012 verwerpt de Raad van State de vordering tot schorsing 
van de tenuitvoerlegging van de bestreden handeling. De verzoekende partij dient op 19 maart 2012 een verzoek 
tot voortzetting van de procedure in. Bij beschikking van 12 april 2012 willigt de Raad van State het verzoek tot 
tussenkomst van de betrokken particulieren in de procedure ten gronde in. De memorie van antwoord van de 
tegenpartij wordt op 18 april 2012 door de verzoekende partij ontvangen. Die beschikt dan over een termijn van 
zestig dagen om haar memorie van wederantwoord toe te sturen. 
 
 Aangezien de verzoekende partij op 18 juni 2012 geen memorie van wederantwoord aan de Raad van State 
heeft doen toekomen, vraagt de auditeur bij de Raad van State op 28 juni 2012 om de bij artikel 14bis van de 
algemene procedureregeling vastgestelde procedure in werking te stellen en de partijen worden bij brief van 
4 juli 2012 op de hoogte gebracht van het feit dat de kamer uitspraak zal doen en het ontbreken van het vereiste 
belang zal vaststellen, tenzij een van hen erom verzoekt te worden gehoord. Bij brief van 19 juli 2012 vraagt de 
verzoekende partij om te worden gehoord. De partijen worden vervolgens opgeroepen om op de terechtzitting 
van 14 november 2012 te verschijnen. Ter terechtzitting voert de verzoekende partij geen uitzonderlijke 
omstandigheden aan die haar hebben verhinderd de termijn van rechtspleging te eerbiedigen waarin is voorzien 
voor het toesturen van haar memorie van wederantwoord, maar zij legt uit dat zij in haar memorie van 
wederantwoord de argumenten van de tussenkomende partij heeft willen opnemen, argumenten waarvan zij pas 
op 14 juni 2012 op de hoogte is gebracht, ingevolge het toesturen van de memorie tot tussenkomst door de 
griffie van de Raad van State. Zij trekt de grondwettigheid van artikel 21, tweede lid, van de gecoördineerde 
wetten op de Raad van State in twijfel en vraagt om aan het Hof een prejudiciële vraag te stellen. 
 
 De Raad van State stelt vast dat een ongrondwettigheidsverklaring van de in het geding zijnde bepaling een 
bepalende invloed kan hebben op de voortzetting van de nietigverklaringsprocedure en stelt bijgevolg de 
hiervoor aangehaalde vraag. 
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  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  De gemeente Baelen, verzoekende partij voor de Raad van State, merkt op dat de kennisgeving van 
de memorie van de tussenkomende partij niet noodzakelijkerwijs door de griffie van de Raad van State wordt 
gedaan vóór de uiterste datum waarin is voorzien voor het neerleggen van de memorie van wederantwoord door 
de verzoekende partij. Zij zet uiteen dat de memorie van de tussenkomende partij in sommige zaken veel meer 
argumenten dan de memorie van antwoord van de tegenpartij bevat en dat het kan gebeuren dat de verzoekende 
partij dus niet in staat is om schriftelijk op die argumenten te antwoorden. Zij besluit daaruit dat er een 
onverantwoord verschil in behandeling bestaat tussen de verzoekende partijen aan wie kennis wordt gegeven van 
de memorie van de tussenkomende partij vóór het verstrijken van de termijn van zestig dagen die is vastgesteld 
voor het toesturen van de memorie van wederantwoord en de verzoekende partijen aan wie kennis wordt 
gegeven van de memorie van de tussenkomende partij na of aan het einde van die termijn, hetgeen hun niet de 
mogelijkheid biedt in hun memorie van wederantwoord daarop te antwoorden. 
 
 Zij doet gelden dat er eveneens een onverantwoord verschil in behandeling bestaat ten aanzien van de 
verzoekende partijen die, enerzijds, tegenover de tegenpartij en, anderzijds, tegenover een tussenkomende partij 
staan die de verwerping van het verzoekschrift tot nietigverklaring vordert, in zoverre zij niet beschikken over 
een termijn van zestig dagen na de ontvangst van de memorie van de tussenkomende partij om daarop te 
antwoorden. 
 
 A.1.2.  De gemeente Baelen is van mening dat, hoewel het juist is dat het voor de verzoekende partij nog 
mogelijk is een laatste memorie neer te leggen na de kennisgeving van het verslag van het auditoraat, zulks niet 
wegneemt dat zij haar argumenten als antwoord op die van de tussenkomende partij niet heeft kunnen 
voorstellen vóór het optreden van het auditoraat, terwijl die mogelijkheid een invloed zou kunnen hebben gehad 
op het standpunt dat door de auditeur is ingenomen. Zij voegt daaraan toe dat een repliek op de memorie die is 
neergelegd door een tussenkomende partij die de verwerping van het verzoekschrift vordert, van fundamenteel 
belang is voor de verzoekende partij. 
 
 A.2.1.  Het Waalse Gewest, tegenpartij voor de Raad van State, merkt op dat er tussen de verzoekende 
partij en de tegenpartij geen enkel verschil in behandeling bestaat aangezien zowel de tegenpartij als de 
verzoekende partij over dezelfde termijn beschikken om hun argumenten ten gronde uit te wisselen en geen van 
beiden kunnen repliceren op de argumenten die door de tussenkomende partij in haar memorie tot tussenkomst 
zijn uiteengezet. Het voegt daaraan toe dat zowel de tegenpartij als de verzoekende partij daarentegen nog een 
procedurestuk kunnen neerleggen nadat het verslag van het auditoraat is neergelegd en daarbij een of andere 
argumentatie kunnen aansnijden die door de tussenkomende partij in haar memorie zou zijn uiteengezet. 
 
 A.2.2.  Het Waalse Gewest brengt in herinnering dat de hoofdpartijen bij het proces de verzoekende partij 
en de tegenpartij zijn, dat de tussenkomende partij geen middelen kan uiteenzetten die verschillen van die welke 
door de verzoekende partij zijn aangevoerd en dat de tussenkomst betrekking heeft op de zaak ten gronde. Het 
besluit daaruit dat de tussenkomende partij zich niet in een situatie bevindt die vergelijkbaar is met die van de 
verzoekende partij, noch met die van de tegenpartij. 
 
 Het merkt op dat de Raad van State herhaalde malen in herinnering heeft gebracht dat, krachtens 
artikel 21bis, § 1, vijfde lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, een tussenkomst de procedure 
op generlei wijze mag vertragen. Aldus, zo preciseert het, moet het verzoekschrift tot tussenkomst worden 
ingediend binnen een korte termijn, die door de Raad van State is vastgesteld, en meestal 15 of 30 dagen 
bedraagt. Het voegt daaraan toe dat het verzoekschrift tot tussenkomst de rechten van de verdediging niet mag 
aantasten, hoewel het reeds is voorgevallen dat de Raad van State de vordering tot tussenkomst die in extremis 
vóór de terechtzitting is ingesteld, als niet-tijdig beschouwt. 
 
 A.2.3.  Het Waalse Gewest besluit dat aannemen dat de verzoekende partij aan wie kennis wordt gegeven 
van de memorie van de tussenkomende partij na het verstrijken van de termijn die haar wordt opgelegd om te 
antwoorden op de memorie van de tegenpartij, daarop zou kunnen repliceren, de debatten onnodig zou vertragen, 
terwijl er een repliekmogelijkheid bestaat door het neerleggen van een laatste memorie na het neerleggen van het 
verslag van het auditoraat. 
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 A.3.  De gemeente Baelen antwoordt dat zij geen verschil in behandeling aanklaagt tussen de verzoekende 
partij en de tegenpartij met betrekking tot de termijnen waarover die partijen beschikken. 
 
 A.4.1.  De Ministerraad is van mening dat de in de prejudiciële vraag aangevoerde verschillen in 
behandeling hun oorsprong niet in artikel 21, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State 
vinden, maar wel in de bepalingen die het overzenden van de memorie van antwoord aan de verzoekende partij 
regelen. Hij is van oordeel dat het voormelde artikel 21, tweede lid, een procedureregel is die zich beperkt tot het 
bestraffen van het gebrek aan kennisgeving of van de niet-tijdige kennisgeving van de memorie van 
wederantwoord of van de aanvullende memorie van de verzoekende partij en dat het dus vreemd is aan de 
kwestie - de enige die in de prejudiciële vraag in het geding is - betreffende de termijn waarbinnen van die 
memorie van wederantwoord of van die aanvullende memorie kennis moet worden gegeven. Hij wijst erop dat 
de verschillen in behandeling waarover de verzoekende partij voor het verwijzende rechtscollege klaagt, in 
werkelijkheid voortvloeien uit de artikelen 7 en 8 van het besluit tot regeling van de rechtspleging, die binnen de 
termijn voor kennisgeving van de memorie van wederantwoord of van de aanvullende memorie geen enkel 
onderscheid maken naargelang een derde partij al dan niet in de zaak is tussengekomen. Hij verwijst naar het 
arrest nr. 21/2002 van 23 januari 2002 van het Hof. 
 
 A.4.2.  In ondergeschikte orde brengt de Ministerraad de vaste rechtspraak van het Hof in herinnering 
volgens welke de verschillen in behandeling tussen categorieën van rechtzoekenden die voortvloeien uit de 
toepassing van verschillende procedureregels in verschillende omstandigheden, op zich niet discriminerend zijn. 
Hij doet gelden dat de procedurele rechten van de verzoekende partij te dezen niet op onevenredige wijze 
worden beperkt door de omstandigheid dat haar niet tijdig kennis zou worden gegeven van de memorie van de 
tussenkomende partij, aangezien zij in de laatste memorie van antwoord op het verslag van het auditoraat nog 
daarop kan antwoorden. Hij merkt bovendien op dat de memorie van de tussenkomende partij in beginsel niet 
voor verrassingen zorgt, aangezien zij niet wordt vermoed andere elementen dan de repliek op de argumenten 
van de verzoekende partij te bevatten en aangezien het administratieve dossier in de regel door de tegenpartij 
wordt neergelegd. 
 
 A.4.3.  De Ministerraad wijst erop dat artikel 21, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van 
State wordt verantwoord door de bekommernis van de wetgever om de duur van de rechtspleging te beperken en 
de achterstand van de afdeling bestuursrechtspraak weg te werken. Hij is daarenboven van mening dat de 
omstandigheid dat enkel het overzenden van de memorie van antwoord in aanmerking wordt genomen voor de 
berekening van de termijn voor het neerleggen van de memorie van wederantwoord of van de aanvullende 
memorie, en niet het overzenden van de memorie tot tussenkomst, wordt verantwoord door de bijzondere plaats 
die de tussenkomende partij, die een derde is, in het administratieve proces inneemt, door het feit dat de 
tussenkomst de behandeling van de zaak niet mag vertragen en door het feit dat zij een accessorium van het 
hoofdgeding is. 
 
 A.5.  De gemeente Baelen antwoordt dat de aangevoerde schending van de Grondwet ontegenzeglijk 
voortvloeit uit artikel 21, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, weliswaar in 
samenhang gelezen met de artikelen 7 en 8 van de algemene procedureregeling, in zoverre de harde sanctie die 
die bepaling bevat, als dusdanig een verschil in behandeling doet ontstaan door niet te voorzien in het geval van 
de vrijwillige tussenkomst. Zij is van mening dat het door de Ministerraad aangehaalde arrest nr. 21/2002 te 
dezen niet kan worden toegepast, aangezien het enkel betrekking heeft op de problematiek van de modaliteiten 
voor het overzenden van de memorie van antwoord die in de algemene procedureregeling worden vastgesteld. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op de bestaanbaarheid van artikel 21, 

tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met het algemene 

rechtsbeginsel van de inachtneming van de rechten van de verdediging en met het recht op 
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een eerlijk proces, gewaarborgd bij artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens. 

 

 B.1.2.  Artikel 21, eerste en tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van 

State bepaalt : 

 

 « De termijnen waarbinnen de partijen hun memories, het administratief dossier of de 
door de afdeling bestuursrechtspraak gevraagde stukken of inlichtingen moeten toesturen, 
worden bij in Ministerraad overlegd koninklijk besluit vastgesteld. 
 
 Wanneer de verzoekende partij de termijnen voor het toesturen van de memorie van 
wederantwoord of van de aanvullende memorie niet eerbiedigt, doet de afdeling, nadat de 
partijen die daarom verzocht hebben gehoord zijn, zonder verwijl uitspraak, waarbij het 
ontbreken van het vereiste belang wordt vastgesteld ». 
 

 B.1.3.  Aan het Hof wordt een vraag gesteld over de grondwettigheid van het tweede lid 

van die bepaling wanneer, in het geval waarin een in de rechtspleging tussenkomende partij 

de Raad van State verzoekt het beroep tot nietigverklaring te verwerpen, de memorie van die 

tussenkomende partij ter kennis van de verzoekende partij wordt gebracht aan het einde of na 

het verstrijken van de haar opgelegde termijn om te repliceren op de memorie van antwoord 

van de tegenpartij. 

 

 In dat geval is de verzoekende partij niet in staat, teneinde de termijn te eerbiedigen 

waarbinnen haar memorie van wederantwoord aan de griffie moet worden toegestuurd, in die 

memorie te antwoorden op de argumenten die de tussenkomende partij in haar memorie heeft 

voorgesteld. Indien de verzoekende partij daarentegen wacht op de kennisgeving van de 

memorie van de tussenkomende partij om daarop in haar memorie van wederantwoord te 

kunnen antwoorden, loopt zij het risico dat de afdeling bestuursrechtspraak met toepassing 

van de in het geding zijnde bepaling een gebrek aan belang te haren aanzien vaststelt. 

 

 B.1.4.  Aldus zou bij het voormelde artikel 21, tweede lid, met betrekking tot de 

uitoefening van de rechten van de verdediging een verschil in behandeling worden 

teweeggebracht tussen de verzoekende partijen voor de Raad van State, enerzijds, naargelang 

zij enkel tegenover een tegenpartij staan of naargelang zij tegelijkertijd tegenover een 

tegenpartij en een tussenkomende partij staan en, anderzijds, volgens het ogenblik waarop zij 
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kennis nemen van de memorie van de tussenkomende partij ten opzichte van de datum die 

hun wordt opgelegd voor het toesturen van hun memorie van wederantwoord. 

 

 B.2.  De termijn waarover de verzoekende partij beschikt om haar memorie van 

wederantwoord aan de Raad van State te doen toekomen, wordt vastgesteld bij artikel 7 van 

het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de 

afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, dat bepaalt : 

 

 « Een afschrift van de memorie van antwoord wordt aan de verzoekende partij 
overgemaakt door de griffier, die haar tevens van de neerlegging van het dossier ter griffie in 
kennis stelt. De verzoekende partij beschikt over zestig dagen om aan de griffie een memorie 
van wederantwoord te laten geworden. 
 
 Een afschrift ervan wordt door de griffier aan de verwerende partij overgemaakt ». 
 

 Artikel 8 van hetzelfde besluit bepaalt : 

 

 « Zo de verwerende partij verzuimt, binnen de bepaalde termijn een memorie van 
antwoord te laten geworden, wordt de verzoekende partij hiervan door de griffier in kennis 
gesteld en mag zij de memorie van wederantwoord door een toelichtende memorie 
vervangen ». 
 

 B.3.  De in het geding zijnde bepaling is bij artikel 1 van de wet van 17 oktober 1990 

ingevoegd in de gecoördineerde wetten op de Raad van State. Zij maakt deel uit van een reeks 

maatregelen waarmee de wetgever beoogde de duur van de rechtspleging voor de afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State te beperken en de ontstane achterstand weg te werken 

(Parl. St., Senaat, 1989-1990, nr. 984-1, p. 1, en nr. 984-2, p. 2, en Hand., Senaat, 12 juli 1990, 

pp. 2640 en volgende). 

 

 De parlementaire voorbereiding omtrent die bepaling preciseerde dat « het […] de bedoeling 

[is] te verhelpen aan de al dan niet door sommige gedingvoerende partijen gewilde langdurigheid 

van de procedures die voor de Raad van State worden aangespannen. Het niet respecteren van de 

termijnen voor het toesturen van de memories zal van rechtswege geacht worden gelijk te staan 

met het niet meer doen blijken van het in artikel 19 vereiste belang » (Parl. St., Senaat, 

1989-1990, nr. 984-1, p. 3). 
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 Uit de parlementaire voorbereiding blijkt bovendien dat de wetgever de bedoeling had 

strenge gevolgen te verbinden aan het niet respecteren van de termijnen en dat hij ervan uitging 

dat de Raad van State, bij de kennisgevingen van de griffier, de verzoekende partij zou 

herinneren aan de wettelijke gevolgen van de afwezigheid of de laattijdigheid van antwoord 

(ibid., pp. 4 en 43). 

 

 B.4.1.  Zoals de Ministerraad opmerkt, vinden de in de prejudiciële vraag vermelde 

verschillen in behandeling niet hun oorsprong in de in het geding zijnde bepaling, die zich ertoe 

beperkt te preciseren welk gevolg is verbonden aan het niet toesturen van een memorie van 

wederantwoord of van een aanvullende memorie door de verzoekende partij binnen de termijn 

waarover zij beschikt. 

 

 Die verschillen in behandeling vloeien in werkelijkheid voort uit het feit dat de aan de 

verzoekende partij toegekende termijn om haar memorie van wederantwoord aan de griffie te 

doen toekomen, loopt vanaf de dag die volgt op de dag waarop zij kennisgeving krijgt van de 

memorie van antwoord van de tegenpartij, krachtens artikel 7 van het voormelde besluit van de 

Regent van 23 augustus 1948, terwijl die bepaling niet voorziet in de mogelijkheid dat een 

memorie wordt neergelegd door een tussenkomende partij die na de kennisgeving van de 

memorie van antwoord van de tegenpartij de verwerping van het verzoekschrift vordert. 

Krachtens artikel 159 van de Grondwet staat het aan de Raad van State de grondwettigheid van 

het voormelde artikel 7 te beoordelen dat, in voorkomend geval, in dat bijzondere geval wordt 

toegepast. 

 

 B.4.2.  Het komt eveneens de Raad van State toe te onderzoeken of de procedure die werd 

gevolgd, te dezen in overeenstemming is met de vereisten van een eerlijk proces. In dat verband 

oordeelt de Raad van State dat de niet-tijdige tussenkomst, hoewel zij krachtens artikel 21bis, 

§ 1, vijfde lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan worden aanvaard voor 

zover zij de procedure « op generlei wijze vertraagt », « evenmin [de rechten] van verdediging 

[mag] aantasten » (RvSt, arrest Coomans, 17 november 2008, nr. 187.998). Het komt de Raad 

van State toe te onderzoeken of de onmogelijkheid voor de verzoekende partij om in haar 

memorie van wederantwoord te antwoorden op de argumenten van de tussenkomende partij, de 

rechten van de verdediging te dezen al dan niet aantast. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 21, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 

1973, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 21 november 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5540 

 
 

Arrest nr. 158/2013 
van 21 november 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 2 juni 2012 betreffende de federale 

instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen, ingesteld door het Havenbedrijf Gent en 

anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke, P. Nihoul, F. Daoût en T. Giet, bijgestaan 

door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 18 december 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 19 december 2012, is beroep tot 
vernietiging ingesteld van de wet van 2 juni 2012 betreffende de federale instantie voor 
onderzoek van scheepvaartongevallen (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18 juni 
2012) door het Havenbedrijf Gent, met zetel te 9042 Gent, John Kennedylaan 32, het 
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, met zetel te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 1, en de 
Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen, met zetel te 8380 Brugge, Isabellalaan 1. 
 
 
 De Vlaamse Regering en de Ministerraad hebben memories ingediend, de verzoekende 
partijen hebben een memorie van antwoord ingediend en de Vlaamse Regering en de 
Ministerraad hebben ook memories van wederantwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 9 oktober 2013 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. A. Carton, tevens loco Mr. F. Vandendriessche en Mr. I. Arnouts, advocaten bij de 
balie te Brussel, voor de verzoekende partijen en voor de Vlaamse Regering; 
 
 .  Mr. J. Van Raemdonck loco Mr. E. Van Hooydonk, advocaten bij de balie te 
Antwerpen, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en T. Giet verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van het eerste middel 
 
 A.1.1.  Het eerste middel is afgeleid uit een schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan 
niet in samenhang gelezen met de artikelen 37 en 105 van de Grondwet, artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en 
artikel 8 van de richtlijn 2009/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 « tot vaststelling 
van de grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector en tot wijziging van de 
Richtlijn 1999/35/EG van de Raad en Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad ». 
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 In het eerste onderdeel voeren de verzoekende partijen een verschil in behandeling aan van de exploitanten 
van Belgische schepen, enerzijds, die een vaste bijdrage verschuldigd zijn, en de havens van Antwerpen, 
Brussel, Gent, Luik, Oostende en Zeebrugge, anderzijds, die een variabele bijdrage moeten betalen, berekend op 
basis van hun trafiekcijfers. In zoverre beide categorieën van heffingsplichtigen samen een totaal bedrag 
verschuldigd zijn aan de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen (FOSO), zou er geen 
objectieve en redelijke verantwoording bestaan voor het feit dat artikel 15 van de bestreden wet voor beide 
categorieën een andere verhouding en berekeningsmethode hanteert om hun respectieve aandeel in dat bedrag te 
berekenen en zulks bovendien op basis van gegevens uit een ander jaar. 
 
 A.1.2.  Volgens de Ministerraad behandelt de bestreden wet de genoemde havens en de exploitanten van 
Belgische schepen « als twee afzonderlijke categorieën van belastingplichtigen, die voor het overige volkomen 
onvergelijkbaar zijn ». De aard van de exploitatie is fundamenteel verschillend en de financiële draagkracht van 
een individuele scheepsexploitant dient in de regel geringer te worden ingeschat dan die van de verzoekende 
partijen. Uit de parlementaire voorbereiding zou blijken dat de verdeling van de belasting over de twee 
categorieën van belastingplichtigen op een objectief en pertinent criterium berust, namelijk de mate waarin 
Belgische schepen in het verleden bij scheepvaartongevallen betrokken waren. Ook de daaruit voortvloeiende 
berekeningswijze van de bijdrage zou geen discriminatie inhouden. 
 
 A.2.1.  In het tweede onderdeel voeren de verzoekende partijen een verschil in behandeling aan van de 
havens van Antwerpen, Brussel, Gent, Luik, Oostende en Zeebrugge, enerzijds, en de andere entiteiten die 
wateren beheren waarop de bestreden wet van toepassing is, anderzijds. Enkel de eerstgenoemde categorie is aan 
de bijdrageplicht onderworpen, terwijl de FOSO bevoegd is ten aanzien van een heel waterwegennetwerk, dat in 
zijn geheel door vreemde schepen wordt bevaren. Naast de havens zouden met name ook de Belgische Staat, de 
gewesten en andere beheerders van « maritieme zones » moeten worden aangesproken. Bovendien worden niet 
alle beheerders van havengebieden of -installaties waar zeeschepen kunnen aanmeren aan de bijdrageplicht 
onderworpen, zoals met name de nv « Waterwegen en Zeekanaal », die in het centrum en het westen van 
Vlaanderen de waterwegen beheert, en de nv « De Scheepvaart », die in België 316 km kanalen beheert. 
 
 A.2.2.  Volgens de Ministerraad is het aanwijzen van de havens als belastingplichtigen ingegeven door de 
bekommernis van de wetgever om tot een effectieve en soepele inning van de FOSO-bijdragen te kunnen 
overgaan. Bovendien was het de bedoeling van de wetgever dat de door de havens betaalde bijdragen zouden 
worden doorgerekend aan de vreemde schepen die de betrokken havens aandoen. Via de door hen geïnde 
havengelden kunnen de havens immers eenvoudig en zonder veel bijkomende administratieve lasten de door hen 
betaalde bijdragen doorrekenen aan de schepen onder vreemde vlag die hun haven aandoen. Een verplichting tot 
doorrekenen werd niet opgelegd omdat de federale overheid daarvoor niet bevoegd is. Andere 
waterwegbeheerders zouden de bijdragen niet op dezelfde soepele en efficiënte wijze als de havens kunnen 
doorrekenen, zodat de verschillende behandeling van beide categorieën objectief en redelijk verantwoord is. De 
nv « Waterwegen en Zeekanaal » en de nv « De Scheepvaart » beheren hoofdzakelijk waterwegen die voor de 
binnenvaart worden gebruikt, terwijl de bestreden wet in beginsel slechts van toepassing is op 
scheepvaartincidenten op zee of op de binnenwateren voor zover er een zeeschip bij betrokken is. 
 
 A.3.1.  In het derde onderdeel voeren de verzoekende partijen een verschil in behandeling aan van de 
exploitanten van Belgische schepen, enerzijds, en de exploitanten van schepen onder vreemde vlag, anderzijds, 
dat niet op een objectieve en redelijke wijze zou kunnen worden verantwoord. Wat de eerste categorie betreft, is 
de bijdrage verschuldigd door de exploitant van het schip. Wat de tweede categorie betreft, is de bijdrage niet 
verschuldigd door de exploitant van het schip, maar door de havens, die geen band hebben met de schepen op 
grond waarvan de bijdrage wordt berekend. Het doorrekenen van die bijdrage aan die vreemde schepen zou het 
verschil in behandeling niet kunnen verantwoorden, gelet op de praktische en juridische bezwaren die daaraan in 
de weg staan (gebrek aan rechtsgrond, kwalificatie als belasting of retributie). Bovendien wordt nergens 
toegelicht waarom de bijdrage ten aanzien van schepen onder vreemde vlag niet rechtstreeks zou kunnen worden 
aangerekend. Indien daarvoor een wettelijke grondslag zou bestaan, kunnen de havens de bijdrage namens en 
voor rekening van de FOSO aanrekenen. Ook via de persoon van de « scheepsagent », waarin het 
scheepvaartbegeleidingsdecreet voorziet, zou de bijdrage kunnen worden aangerekend. 
 
 A.3.2.  Volgens de Ministerraad hangt de verschillende behandeling van exploitanten van schepen onder 
vreemde of Belgische vlag af van de houding van de havenbesturen, zoals de verzoekende partijen. Zij beslissen 
immers autonoom om de FOSO-bijdrage al dan niet door te rekenen aan de schepen onder vreemde vlag die hun 
haven aandoen. De Ministerraad betwist de praktische en juridische moeilijkheden die daarmee gepaard zouden 
gaan. Zoals andere fiscale en niet-fiscale werkingskosten, kan de bijdrage aan de klanten worden doorgerekend. 
Op basis van de trafiekcijfers en –prognoses zou het door te rekenen bedrag perfect kunnen worden berekend. 
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De federale wetgever zou niet bevoegd zijn om de haven toe te staan de bijdrage namens en voor rekening van 
de FOSO te innen, wat een rechtstreekse aanrekening aan de schepen onder vreemde vlag mogelijk zou maken, 
en de bijdrage zou evenmin via de persoon van de scheepsagent kunnen worden aangerekend aangezien niet alle 
vreemde schepen over een scheepsagent beschikken. Ook een vergelijking met de vergoeding voor het 
verkeersbegeleidingssysteem gaat volgens de Ministerraad niet op omdat die vergoeding, zoals de loodsgelden, 
aan het Vlaamse Gewest verschuldigd zijn. 
 
 A.4.1.  In het vierde onderdeel voeren de verzoekende partijen een verschil in behandeling aan van de 
exploitanten van de verschillende categorieën van vaartuigen die de bestreden wet onderscheidt. De wet hanteert 
een principiële opdeling tussen schepen en binnenschepen, maar die opdeling wordt niet volledig doorgetrokken 
wat het toepassingsgebied en de bijdrageplicht betreft. Hoewel de FOSO gedeeltelijk bevoegd is ten aanzien van 
binnenschepen, worden die schepen volledig uitgesloten van de bijdrageplicht en hoewel de FOSO niet bevoegd 
is ten aanzien van visserijschepen kleiner dan vijftien meter, blijken die schepen wel te zijn onderworpen aan de 
bijdrageplicht. Die verschillen in behandeling zouden niet op een objectieve en redelijke wijze kunnen worden 
verantwoord. Het zou inzonderheid niet verantwoord zijn om de zeeschepen wel aan de bijdrageplicht te 
onderwerpen en de binnenschepen niet, temeer daar bij de meeste ongevallen ook binnenschepen zouden zijn 
betrokken. 
 
 A.4.2.  Volgens de Ministerraad vloeit het bekritiseerde verschil in behandeling rechtstreeks voort uit de 
richtlijn 2009/18/EG, waarvan de bestreden wet de gedeeltelijke omzetting beoogt. Het zou de wetgever niet 
kunnen worden verweten bij de omzetting het toepassingsgebied van de voormelde richtlijn te hebben 
overgenomen. Voorts voert de Ministerraad aan dat het verschil in behandeling verantwoord is. De gevallen 
waarbij de FOSO scheepvaartongevallen en incidenten met binnenschepen zal onderzoeken, zijn immers beperkt 
tot situaties waarin ook zeeschepen zijn betrokken of die zich in een maritieme zone hebben voorgedaan en een 
ongeval met uitsluitend binnenschepen in een maritieme zone zou hoogst uitzonderlijk zijn. Het opleggen van 
een bijdrage aan de binnenvaart zou bovendien een zware administratieve last met zich meebrengen, voor de 
inning van relatief beperkte bijdragen. Vissersschepen kleiner dan vijftien meter vallen buiten het 
toepassingsgebied van de bestreden wet en zouden volgens de Ministerraad niet bijdrageplichtig zijn. 
 
 A.5.1.  In het vijfde onderdeel voeren de verzoekende partijen een schending aan van de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, doordat de bestreden wet 
retroactieve werking heeft zonder dat daarvoor een afdoende verantwoording bestaat. De loutere verwijzing naar 
de uiterste omzettingsdatum van een Europese richtlijn zou niet kunnen volstaan als verantwoording aangezien 
daarmee niet wordt aangegeven welke doelstelling van algemeen belang daarmee wordt nagestreefd en waarvoor 
de terugwerkende kracht onontbeerlijk zou zijn. De retroactieve inwerkingtreding doet geen afbreuk aan de 
vaststelling dat de richtlijn niet tijdig is omgezet. Bovendien biedt een verwijzing naar de richtlijn geen enkele 
verantwoording voor de bepalingen die geen omzetting van die richtlijn betreffen, zoals de financieringsregeling 
van de FOSO. 
 
 A.5.2.  Het feit dat de wetgever verplicht is een wet te wijzigen om in overeenstemming te blijven met de 
Europese regelgeving, kan volgens de Ministerraad meespelen in de belangenafweging ter rechtvaardiging van 
een retroactieve wet. Zonder de terugwerkende kracht zouden de bijdragen voor de eerste maal pas op 1 juni 
2013 verschuldigd zijn, waardoor de oprichting en werking van de FOSO nog meer vertraging zou oplopen. 
Zonder de betaling van bijdragen aan het betrokken begrotingsfonds beschikt de FOSO niet over een budget en 
de begrotingsfondsen kunnen niet worden gestijfd met kredieten van de algemene uitgavenbegroting. De goede 
werking en de continuïteit van de openbare dienst zijn naar het oordeel van de Ministerraad belangrijke motieven 
waarmee het Hof rekening houdt om de terugwerkende kracht te verantwoorden. 
 
 A.6.1.  In het zesde onderdeel voeren de verzoekende partijen een schending aan van de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 37 en 105 van de Grondwet, doordat artikel 30 van de 
bestreden wet aan de FOSO de bevoegdheid verleent om veiligheidsaanbevelingen op te stellen en uit te 
vaardigen, terwijl die bevoegdheid aan de Koning zou toekomen. Aangezien het overtreden of belemmeren van 
de veiligheidsaanbevelingen strafbaar wordt gesteld (artikel 34), moeten zij als bindende maatregelen en 
bijgevolg als uitvoeringsbesluiten worden beschouwd. De aan de bestreden wet onderworpen rechtsonderhorigen 
genieten dus niet « het voordeel van het optreden van de Koning », zoals dat voortvloeit uit de Grondwet, die de 
Koning exclusief met de uitvoeringsbevoegdheid belast. 
 
 A.6.2.  Volgens de Ministerraad berust het zesde onderdeel van het middel op een foutieve lezing van de 
artikelen 30 en 34 van de bestreden wet, die immers aan de FOSO geen verordenende bevoegdheid zouden 
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verlenen. Aanbevelingen kunnen vanzelfsprekend geen verplichtingen opleggen. Indien wordt gemotiveerd 
waarom een veiligheidsonderzoek niet wordt gevolgd, zou reeds passend gevolg worden gegeven aan de 
veiligheidsaanbeveling. Uit de bestreden wet zou overigens blijken dat een uitbreiding van de taken van de 
FOSO « geen regelgevende, bestuurlijke of normgevende verantwoordelijkheden » met zich mee mag brengen 
(artikel 9, § 3), dat het veiligheidsonderzoek van de FOSO niet dient ter bepaling van de aansprakelijkheid 
(artikel 6) en dat de rapporten van de FOSO niet als bewijsmateriaal in een strafonderzoek kunnen worden 
gebruikt (artikel 29). 
 
 A.7.1.  In het zevende onderdeel voeren de verzoekende partijen een schending aan van de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van de richtlijn 2009/18/EG, dat in de oprichting van 
een volledig onafhankelijke onderzoeksinstantie voorziet, terwijl artikel 7 van de bestreden wet slechts in een 
functionele onafhankelijkheid voorziet. Van enige onafhankelijkheid ten aanzien van het Directoraat-Generaal 
Maritiem Vervoer van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer blijkt er in de praktijk geen sprake te 
zijn, aangezien de verzoekende partijen al diverse brieven hebben ontvangen van vertegenwoordigers van die 
overheidsdiensten, die kennelijk optreden voor de FOSO. Zij wijzen ook op enkele bepalingen van de bestreden 
wet, met name de artikelen 4 en 8, waaruit een gebrek aan onafhankelijkheid van de FOSO ten aanzien van de 
Belgische Staat zou blijken. Krachtens die laatste bepaling staat de bevoegde minister in voor de goede werking 
van de FOSO en staat de directeur daarvan onder het hiërarchische gezag van de minister. Enkel een volledig 
van de Belgische Staat afgescheiden rechtspersoon zou daadwerkelijk als een onafhankelijke onderzoeksinstantie 
kunnen optreden. In ondergeschikte orde vragen de verzoekende partijen om een prejudiciële vraag te stellen aan 
het Hof van Justitie. 
 
 A.7.2.  Volgens de Ministerraad behoren de bepalingen van Europese richtlijnen niet tot de normen 
waaraan het Hof mag toetsen. In elk geval zou artikel 7 van de bestreden wet een correcte omzetting van de 
richtlijn vormen. Door de toevoeging in de bestreden wet dat de FOSO « autonoom en functioneel 
onafhankelijk » is, zouden de waarborgen inzake autonomie en onafhankelijkheid van de onderzoeksinstantie 
sterker zijn dan wat door de richtlijn wordt vereist. Die autonomie en die onafhankelijkheid blijken in de eerste 
plaats uit het feit dat de FOSO geen deel uitmaakt noch afhangt van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en 
Vervoer, maar onder het rechtstreekse hiërarchische gezag van de bevoegde minister staat. Voorts zouden de 
autonomie en de onafhankelijkheid blijken uit de wijze waarop de FOSO wordt gefinancierd : zij ontleent haar 
werkingsmiddelen aan een specifiek daartoe opgericht begrotingsfonds, dat niet met algemene 
begrotingsmiddelen maar met bijzondere bijdragen wordt gestijfd. Naar het oordeel van de Ministerraad dient 
geen prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie te worden gesteld. 
 
 
 Ten aanzien van het tweede middel 
 
 A.8.1.  Het tweede middel is afgeleid uit een schending van de artikelen 170 en 172 van de Grondwet, dan 
wel een schending van artikel 173 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet. 
 
 Volgens de verzoekende partijen moet de bijdrageplicht op grond van artikel 15 van de bestreden wet als 
een belasting worden gekwalificeerd, aangezien het gaat om een heffing die gezagshalve door de overheid wordt 
opgelegd en niet de (proportionele) tegenprestatie vormt voor een dienst die door de overheid wordt geleverd ten 
voordele van een afzonderlijk beschouwde heffingsplichtige. De identiteit van de belastingplichtige en de 
belastinggrondslag zouden evenwel niet nauwkeurig, ondubbelzinnig en duidelijk worden vermeld, zodat het 
legaliteitsbeginsel inzake belastingen of minstens het legaliteitsbeginsel inzake retributies en bijgevolg ook het 
gelijkheidsbeginsel zijn geschonden. 
 
 In de eerste plaats, zo preciseren de verzoekende partijen, kan niet worden vastgesteld welke personen als 
heffingsplichtige worden aangewezen en waarom hun de belasting wordt opgelegd. Het begrip « haven » wordt 
in de bestreden wet niet gedefinieerd en er blijken geen rechtspersonen te bestaan met de maatschappelijke 
benamingen « haven van Antwerpen », « haven van Gent » of « haven van Zeebrugge ». Minstens kunnen de 
verzoekende partijen niet onder die noemers worden verstaan, aangezien zij een andere maatschappelijke naam 
dragen. Ook de termen « schepen onder vreemde vlag » en « het aandoen van een haven » zouden onduidelijk 
zijn en nadere precisering behoeven. 
 
 Door de gebrekkige omschrijving van de voormelde begrippen zou in de tweede plaats ook de 
belastinggrondslag onvoldoende duidelijk zijn. Bovendien zou het nog onzeker zijn tot waar de territoriale 
grenzen voor de toepassing van de bestreden wet reiken en dus welke schepen voor de berekening in aanmerking 
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moeten worden genomen. Uit de reeds ontvangen eerste factuur blijkt volgens de verzoekende partijen dat de 
federale overheid of de FOSO er kennelijk niet in slaagt de jaarlijkse bijdrage op een correcte wijze te 
berekenen. Indien het Hof de bijdrage ten slotte als een retributie zou kwalificeren, is volgens de verzoekende 
partijen vanwege hetzelfde gebrek aan nauwkeurigheid evenmin aan het legaliteitsbeginsel voldaan. 
 
 A.8.2.  Hoewel de jaarlijkse bijdrage in de parlementaire voorbereiding van de bestreden wet als een 
retributie werd beschouwd, erkent de Ministerraad dat het in wezen om een belasting gaat. Hij meent echter dat 
alle essentiële bestanddelen van de belasting voldoende duidelijk zijn omschreven : artikel 15 van de bestreden 
wet zou de belastingplichtigen, de belastinggrondslag en de wijze waarop het door elke belastingplichtige 
verschuldigde belasting wordt berekend op ondubbelzinnige wijze bepalen. 
 
 Begrippen die een voldoende duidelijke gebruikelijke betekenis hebben, volstaan naar het oordeel van de 
Ministerraad om de heffingsplichtigen aan te wijzen. Wanneer de havens van Antwerpen, Gent of Zeebrugge 
worden vermeld als belastingplichtige is het voor eenieder duidelijk dat daarmee, zoals in het dagelijkse 
taalgebruik, de bevoegde havenbesturen worden bedoeld. Een generieke benaming was aangewezen omdat de 
individuele benaming van de havens door de gewesten kan worden gewijzigd, waardoor de betrokken havens 
niet langer heffingsplichtig zouden zijn. Er zou overigens geen enkel risico op verwarring bestaan met andere 
publieke of private rechtspersonen. 
 
 Ook de andere gebruikte begrippen zijn volgens de Ministerraad voldoende duidelijk. De bewoordingen 
« schepen onder vreemde vlag » zouden een ingeburgerd begrip vormen, dat ook in andere wetten verwijst naar 
de schepen die niet de Belgische vlag voeren. Het « aandoen van een haven » wordt in van Dale gedefinieerd als 
het « voor korte tijd bezoeken », hetgeen niet noodzakelijkerwijze impliceert dat wordt aangemeerd, geladen of 
gelost. 
 
 De Ministerraad preciseert ten slotte dat de territoriale grenzen van de havens niet door de Koning moeten 
worden vastgesteld voor de toepassing van de bijdrageregeling (artikel 15), maar enkel voor de omschrijving van 
het bevoegdheidsgebied van de FOSO (artikel 3, 6°, juncto artikel 4). 
 
 
 Ten aanzien van het derde middel 
 
 A.9.1.  Het derde middel is afgeleid uit een schending van de bevoegdheidverdelende regels, meer bepaald 
artikel 6, § 1, X, 2° en 3°, en § 4, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. 
 
 In het eerste onderdeel voeren de verzoekende partijen aan dat inzonderheid de artikelen 15 en 30 van de 
bestreden wet de bevoegdheid van de gewesten inzake waterwegen en hun aanhorigheden (artikel 6, § 1, X, 2°) 
en inzake havens en hun aanhorigheden (artikel 6, § 1, X, 3°) miskennen. Die bevoegdheid zou op ruime wijze 
moeten worden uitgelegd en zou volgens de parlementaire voorbereiding ook de bevoegdheid omvatten « tot 
regeling van de eventuele rechten en heffingen, evenals van het recht om ze te innen ». Uit de rechtspraak en de 
adviespraktijk van de Raad van State zou blijken dat enkel de gewesten bijzondere regels kunnen uitvaardigen 
die eigen zijn aan de aan hen toegewezen aangelegenheden inzake de waterwegen, de havens en hun 
aanhorigheden, hetgeen tevens de politie van met name de havens omvat (als onderdeel van de bevoegdheid 
inzake bijzondere politie). De federale overheid zou enkel bevoegd zijn voor de algemene politie en dus niet 
voor de bijzondere administratieve politie wanneer het om aangelegenheden gaat waarvoor de gemeenschappen 
en gewesten bevoegd zijn. 
 
 Met de bestreden wet zou de wetgever de organisatie en aldus ook de politie van de havens, de waterwegen 
en hun aanhorigheden beogen te reglementeren. De bevoegdheidsoverschrijding vloeit in de eerste plaats voort 
uit de omschrijving van het territoriale toepassingsgebied, zo zetten de verzoekende partijen uiteen. Daaruit 
blijkt dat de wetgever de bedoeling had om scheepvaartongevallen en incidenten in de havens te reglementeren 
en de Koning met de opdracht te belasten om de grenzen van de havens vast te stellen. De gewesten zijn echter 
bevoegd voor de organisatie van de havens en het afbakenen van de grenzen daarvan zou niet tot de federale 
bevoegdheid inzake algemene politie behoren. 
 
 Daarnaast zou de bevoegdheidsoverschrijding door de wetgever blijken uit de diverse bepalingen inzake de 
zogenaamde veiligheidsaanbevelingen, die in werkelijkheid verplichtingen opleggen aan onder meer de 
verzoekende partijen. Die moeten immers « passend » rekening houden met en « passend » gevolg geven aan de 
aanbevelingen van de FOSO, die over een controlebevoegdheid inzake de naleving van de aanbevelingen en van 
de herstelmaatregelen beschikt en in voorkomend geval bijkomende veiligheidsaanbevelingen kan uitvaardigen. 
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Bovendien kunnen strafsancties worden opgelegd aan personen die met de veiligheidsaanbevelingen geen 
rekening houden. Op die manier eigent de wetgever zich via de FOSO de bevoegdheid toe om de politie en de 
organisatie van de havens te bepalen. Het opleggen van wijzigingen die gevolgen hebben voor de 
haveninfrastructuur of de exploitatie ervan behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de gewesten. 
 
 Indien het Hof ten slotte de voormelde bijdrage als een retributie zou kwalificeren, wijzen de verzoekende 
partijen erop dat het reguleren van retributies ten aanzien van de havens een gewestelijke bevoegdheid vormt op 
grond van artikel 6, § 1, X, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980. 
 
 A.9.2.  De Vlaamse Regering komt tussen ter ondersteuning van het derde middel. Wat het eerste onderdeel 
ervan betreft, is zij van oordeel dat de bestreden wet de bevoegdheidverdelende regels schendt door de Koning te 
machtigen de grenzen van de havens vast te stellen, door de FOSO toe te staan (minstens feitelijk) bindende 
aanbevelingen te verrichten die manifest ingaan tegen de bevoegdheden van het Vlaamse Gewest en door het 
reguleren van retributies met betrekking tot de havens en de gebruikers van de waterwegen. De Vlaamse 
Regering merkt inzonderheid op dat het Vlaamse scheepvaartbegeleidingsdecreet van 16 juni 2006 reeds tal van 
verplichtingen inzake informatieaanlevering voor de gebruikers van de havens en waterwegen bevat alsook 
procedures voor het voorkomen van scheepvaartongevallen. In dat kader zijn ook specifieke overheidsinstanties, 
zoals de havenkapiteins, het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) en de Permanente Commissie 
van Toezicht op de Scheldevaart, met bevoegdheden en verantwoordelijkheden belast. De bestreden wet zou die 
bevoegdheid doorkruisen en de goede werking ervan in het gedrang brengen. Gezagvoerders zullen kunnen 
worden geconfronteerd met relevante en nuttige maatregelen van het MRCC om ongevallen te voorkomen en de 
veiligheid van het verkeer te verzekeren, terwijl ze door die te volgen zich schuldig kunnen maken « aan 
strafrechtelijk beteugelde ‘ aanbevelingen ’ van de FOSO ». 
 
 Ook als de bijdrageverplichting voor de havenbedrijven niet als een retributie maar als een belasting wordt 
gekwalificeerd, zo preciseert de Vlaamse Regering in haar memorie van wederantwoord, is er sprake van een 
bevoegdheidsoverschrijding aangezien daardoor verschillende verdragsbepalingen worden geschonden die een 
dergelijke belasting verbieden en waarvan het wijzigen onder de Vlaamse bevoegdheid ressorteert. Bovendien 
zou de belasting een aanzienlijke impact hebben op de werking en de concurrentiepositie van de Vlaamse havens 
en derhalve op onevenredige wijze de uitoefening van de gewestbevoegdheden beperken. 
 
 A.9.3.  Volgens de Ministerraad regelt de bestreden wet niet het beheer van de waterwegen en de havens. In 
zoverre de FOSO scheepvaartongevallen en incidenten onderzoekt die buiten België hebben plaatsgevonden met 
betrokkenheid van Belgische schepen of in de Belgische zeegebieden, heeft de wet hoe dan ook geen betrekking 
op de waterwegen en de havens. De zee is immers geen waterweg in de zin van artikel 6, § 1, X, 2°, van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980. Ook de aan de Koning toegekende bevoegdheid om de territoriale grenzen 
van het toepassingsgebied van de bestreden wet nader te bepalen, zou geen enkele repercussie hebben op het 
beheer van de havens. De afbakening van de havengebieden door de Vlaamse Regering ter uitvoering van het 
Vlaamse Havendecreet zou daardoor onaangetast blijven. 
 
 De Ministerraad merkt vervolgens op dat slechts enkele bepalingen van de bestreden wet van politionele 
aard zijn en dat de havens noch enig ander deel van het Vlaamse Gewest zijn uitgesloten van de federale 
bevoegdheid inzake de algemene politie en de reglementering op het verkeer en vervoer. Hij verwijst in dat 
verband naar het arrest nr. 5/96, waaruit zou blijken dat de regeling van het scheepvaartverkeer niet tot de 
gewestelijke bevoegdheden zou behoren, en naar het advies 49.960/2/V van de afdeling wetgeving van de Raad 
van State, waarin wordt verduidelijkt dat de veiligheid en vlotheid van het scheepvaartverkeer een federale 
bevoegdheid is op grond van artikel 6, § 4, 3°, van de reeds vermelde bijzondere wet. De bestreden wet betreft 
derhalve niet (de gewestelijke bevoegdheid inzake) het beheer van de havens, maar uitsluitend (de federale 
bevoegdheid inzake) de veiligheid van het verkeer en de registratie van schepen. Op zijn minst zou de bestreden 
wet tot de residuaire bevoegdheid van de federale wetgever behoren. 
 
 De Ministerraad herhaalt (zie A.6.2) dat de bestreden wet de FOSO niet de bevoegdheid verleent om 
bindende rechtsnormen uit te vaardigen, zodat artikel 30, § 1, geen middel kan vormen om de gewestelijke 
bevoegdheden te schenden, wat reeds zou blijken uit de zinsnede « overeenkomstig het vigerend Belgisch 
recht ». De veiligheidsaanbevelingen van de FOSO zijn geen politiemaatregelen en de niet-naleving ervan kan 
niet als een strafbare overtreding worden beschouwd. Evenmin zouden zij de havenbedrijven verplichten om hun 
infrastructuur aan te passen of hun haven op een welbepaalde manier te organiseren. 
 



8 
 

 Ten slotte betoogt de Ministerraad dat de gewestbevoegdheid tot regeling van de rechten en heffingen die 
door de havens in rekening worden gebracht niet inhoudt dat de havens zelf bij voorbaat van elke federale 
belasting of heffing zouden zijn vrijgesteld. 
 
 A.10.1.  In het tweede onderdeel voeren de verzoekende partijen aan dat, indien het Hof van oordeel zou 
zijn dat de bestreden wet geen inbreuk maakt op de bevoegdheid van de gewesten inzake waterwegen en havens, 
de wetgever in elk geval zijn verplichting om de Vlaamse Regering bij de totstandkoming van de bestreden wet 
te betrekken niet heeft nageleefd. Die verplichting op grond van artikel 6, § 4, 3°, van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 zou een daadwerkelijke discussie tussen de verschillende bevoegdheidsniveaus vereisen en dus 
het aangaan van een werkelijk debat. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt allereerst dat het aan de Raad van 
State voorgelegde voorontwerp van wet niet met de deelstaten was afgestemd. Aan het latere ongunstig advies 
van de Vlaamse Regering en de daarin geformuleerde kritische opmerkingen werd vervolgens niet of nauwelijks 
aandacht besteed in de parlementaire voorbereiding. In elk geval heeft er geen discussie of debat plaatsgevonden 
met de Vlaamse Regering. 
 
 A.10.2.  Wat het tweede onderdeel van het derde middel betreft, wijst de Vlaamse Regering erop dat de 
procedure van betrokkenheid pas werd opgestart met de brieven van 18 april 2011 van de staatssecretaris voor 
Mobiliteit. Hoewel de betrokkenheid een daadwerkelijke discussie tussen de verschillende bevoegdheidsniveaus 
vereist, heeft de federale overheid dus maandenlang gewacht om de Vlaamse Regering formeel te betrekken bij 
het voorontwerp dat tot de bestreden wet heeft geleid, terwijl de juridische probleempunten reeds medio 2010 
bekend waren. Het gegeven dat de federale overheid slechts over een kleine speelruimte zou beschikken omdat 
de wet een Europese richtlijn beoogt om te zetten, ontslaat haar niet van de verplichting om de Gewestregeringen 
te betrekken. Dat geldt des te meer omdat de federale overheid op cruciale punten, zoals de financiering van de 
FOSO, wel over een ruime beleidsvrijheid meent te kunnen beschikken en ter zake keuzes heeft gemaakt die de 
Vlaamse bevoegdheden schenden en de concurrentiepositie van de Vlaamse havens aantast. De andere 
deelstaatregeringen hebben blijkens de parlementaire voorbereiding niet gereageerd op het verzoek om 
opmerkingen. Het komt aan de federale overheid toe, zo meent de Vlaamse Regering, om aan te tonen dat ook 
ten aanzien van de twee andere gewesten de vereiste van betrokkenheid werd nageleefd. 
 
 A.10.3.  De Ministerraad wijst erop dat de verplichte betrokkenheid de beslissingsmacht niet verdeelt en dat 
de verplichting om de Gewestregeringen te betrekken bij het ontwerpen van de in artikel 6, § 4, 3°, van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980 bedoelde regels niet betekent dat de federale overheid door het standpunt 
van die Regeringen is gebonden. De betrokkenheidsprocedure zou ook niet inhouden dat de Raad van State 
kennis moet nemen van de adviezen van de deelstaten. 
 
 Naar het oordeel van de Ministerraad vormde de betrokkenheid geen loutere formaliteit. De 
Gewestregeringen werden op 18 april 2011 uitgenodigd om hun standpunt over het voorontwerp van wet mee te 
delen. Op 24 juni 2011 bracht de Vlaamse Regering een ongunstig advies uit, als gevolg waarvan het 
wetsontwerp en de memorie van toelichting nog op betekenisvolle wijze werden aangepast. De bevoegde 
minister heeft dat duidelijk uiteengezet tijdens het debat in de bevoegde commissie van de Kamer. Er werd 
eveneens melding van gemaakt in de plenaire vergadering en de bevoegde Vlaamse minister heeft het nogmaals 
verduidelijkt in haar antwoord op een parlementaire vraag van 25 april 2012. 
 
 
 Ten aanzien van het vierde middel 
 
 A.11.1.  Het vierde middel is afgeleid uit een schending van artikel 12, tweede lid, en artikel 14 van de 
Grondwet. 
 
 Volgens de verzoekende partijen is het met strafrechtelijke sancties gepaard gaande verbod tot het 
overtreden van de verplichting om « op passende wijze » rekening te houden met en gevolg te geven aan de 
veiligheidsaanbevelingen van de FOSO en andere bepalingen en uitvoeringsmaatregelen van de wet, onduidelijk 
en kan het door de adressaten ervan niet op nauwkeurige wijze worden geïnterpreteerd. Hetzelfde zou gelden 
voor het verbod om de bepalingen van de wet en de uitvoeringsbesluiten ervan te « belemmeren ». Artikel 34, 
§ 1, van de bestreden wet, afzonderlijk en in samenhang gelezen met artikel 30, § 1, eerste lid, van de wet zou 
bijgevolg niet aan het legaliteitsvereiste voor strafsancties voldoen. Meer bepaald is het volgens de verzoekende 
partijen niet duidelijk hoe men een veiligheidsaanbeveling - naast het al dan niet respecteren ervan - kan 
« belemmeren ». Een persoon tot wie de FOSO een veiligheidsaanbeveling richt, zou onmogelijk kunnen weten 
welke handelingen en verzuimen zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid in het geding kunnen brengen. 
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 A.11.2.  Volgens de Ministerraad betekent het legaliteitsbeginsel in strafzaken niet dat elke 
beoordelingsvrijheid van de rechter moet zijn uitgesloten. Voorts zou elk begrip dat niet wordt gedefinieerd in 
zijn gangbare betekenis moeten worden geïnterpreteerd. Hij verwijst in dat verband naar de rechtspraak van het 
Grondwettelijk Hof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, in het licht waarvan zou moeten worden 
besloten dat artikel 34, § 1, van de bestreden wet aan de vereisten van het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel 
voldoet. Meer bepaald zou het begrip « belemmeren », dat ook in andere wettelijke en decretale strafbepalingen 
wordt gebruikt, niet onduidelijk of dubbelzinnig zijn. Wat artikel 30, § 1, eerste lid, van de bestreden wet betreft, 
herhaalt de Ministerraad dat daarin slechts niet-bindende aanbevelingen zijn vervat, waarvan de niet-naleving 
niet als een strafbare overtreding of belemmering kan worden beschouwd. 
 
 
 Ten aanzien van het verzoek tot handhaving van de gevolgen 
 
 A.12.1.  In ondergeschikte orde, indien het Hof tot de gehele of gedeeltelijke vernietiging van de bestreden 
wet zou besluiten, vraagt de Ministerraad dat het Hof de gevolgen van de vernietigde bepalingen zou handhaven 
gedurende een periode die eindigt één jaar na de publicatie in het Belgisch Staatsblad van het vernietigingsarrest, 
zo niet zou de federale overheid worden blootgesteld aan vervolging door de Europese Commissie en aan een 
inbreukprocedure voor het Hof van Justitie. Bovendien zou de terugwerkende kracht van een vernietiging 
aanzienlijke financiële repercussies hebben, daar alle reeds betaalde bijdragen zouden moeten worden 
teruggestort. 
 
 A.12.2.  De verzoekende partijen verzetten zich tegen het verzoek tot handhaving van de gevolgen. De 
Ministerraad zou niet uiteenzetten waarom de vernietigde bepalingen gedurende een periode van een jaar 
volledig gehandhaafd moeten blijven. Er zijn immers minder vergaande alternatieven mogelijk, zoals de 
handhaving gedurende een periode van enkele maanden om de activiteiten van de FOSO geleidelijk af te 
bouwen. Doordat de bestreden wet pas op 18 juni 2012 werd gepubliceerd, zou er in elk geval reeds sprake zijn 
van een niet-tijdige omzetting van de betrokken richtlijn en bijgevolg een risico op een procedure voor de 
Europese Commissie en het Hof van Justitie. De verzoekende partijen zouden evenwel niet het slachtoffer 
mogen zijn van het talmen van de wetgever. Tot slot worden ook de aangevoerde financiële gevolgen door de 
verzoekende partijen betwist. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden wet 

 

 B.1.1.  De verzoekende partijen vorderen de vernietiging van de wet van 2 juni 2012 

betreffende de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen. 

 

 Die wet voorziet in « de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2009/18/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot vaststelling van de grondbeginselen 

voor het onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector en tot wijziging van de 

Richtlijn 1999/35/EG van de Raad en Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de 

Raad » (artikel 2). 
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 In de parlementaire voorbereiding van de wet wordt naar de aanleiding voor die richtlijn 

verwezen : 

 

 « De Maltese olietanker Erika leed op 12 december 1999 schipbreuk voor de Bretoense 
kust. Op 13 november 2002 leed de olietanker Prestige, varend onder de vlag van de 
Bahama’s, schipbreuk op 270 kilometer voor de Galicische kust. Na deze 
scheepvaartongevallen is aangetoond dat er geen dwingende internationale regelgeving 
bestond voor het voeren van een technisch onderzoek naar de oorzaken van een 
scheepvaartongeval of incident » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-1931/001, p. 6). 
 

 B.1.2.  De bestreden wet heeft tot doel de maritieme veiligheid te verhogen en 

verontreiniging door schepen te voorkomen en daarmee de kans op toekomstige 

scheepvaartongevallen en incidenten te verminderen door : 

 

 « 1°  een spoedige uitvoering van het veiligheidsonderzoek en een gedegen analyse van 
scheepvaartongevallen en incidenten te bevorderen, teneinde de oorzaken ervan vast te 
stellen; 
 
 2°  ervoor te zorgen dat tijdig en nauwgezet verslag over het veiligheidsonderzoek wordt 
uitgebracht en voorstellen voor herstelmaatregelen worden gedaan; 
 
 3°  ervoor te zorgen dat wordt nagegaan of er al dan niet gevolg wordt gegeven aan de 
veiligheidsaanbevelingen en de genomen herstelmaatregelen te onderzoeken om eventueel 
bijkomende veiligheidsaanbevelingen te geven » (artikel 5). 
 

 De wet bepaalt dat een onderzoeksinstantie wordt opgericht onder de benaming 

« federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen » (afgekort FOSO). Zij is wat 

betreft haar organisatie, juridische structuur en besluitvorming autonoom en functioneel 

onafhankelijk van iedere partij of instantie waarvan de belangen strijdig zouden kunnen zijn 

met de haar toevertrouwde opdrachten (artikel 7). 

 

 De FOSO heeft als taak om bij een scheepvaartongeval of incident een 

veiligheidsonderzoek in te stellen, met als doel ongevallen en incidenten met een schip in de 

toekomst te voorkomen (artikelen 3, 18°, en 19, § 1). Het is niet de taak van de FOSO om de 

aansprakelijkheid voor een scheepvaartongeval te bepalen of de schuldvraag te beantwoorden 

(artikelen 6 en 30, § 2). De rapporten en veiligheidsaanbevelingen van de FOSO kunnen niet 

in een strafrechtelijke, tuchtrechtelijke of civielrechtelijke procedure als bewijs worden 

gebruikt (artikel 29). 
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 B.2.  De aangevoerde middelen hebben betrekking op de onafhankelijkheid, de 

bevoegdheid en de financiering van de FOSO (eerste en tweede middel), op de 

sanctieregeling (vierde middel) en op de retroactieve werking van de bestreden wet (vijfde 

onderdeel van het eerste middel). 

 

 In de eerste plaats dient evenwel het middel dat uit een schending van de 

bevoegdheidverdelende regels is afgeleid, te worden onderzocht (derde middel). 

 

 

 Ten aanzien van de bevoegdheid van de federale wetgever 

 

 B.3.1.  Het eerste onderdeel van het derde middel is afgeleid uit een schending van 

artikel 6, § 1, X, 2° en 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 

instellingen, op grond waarvan de gewesten bevoegd zijn, wat de openbare werken en het 

vervoer betreft, voor « de waterwegen en hun aanhorigheden » en voor « de havens en hun 

aanhorigheden ». 

 

 B.3.2.  In de parlementaire voorbereiding van de voormelde bepaling wordt de 

bevoegdheid die aan de gewesten is toegekend inzake openbare werken en vervoer 

aangemerkt als « een beheersbevoegdheid in de ruime zin » (Parl. St., Kamer, B.Z. 1988, 

nr. 516/1, p. 13; Parl. St., Senaat, 1992-1993, nr. 558-5, p. 412). 

 

 B.3.3.  Voor zover zij er niet anders over hebben beschikt, moeten de Grondwetgever en 

de bijzondere wetgever worden geacht aan de gemeenschappen en de gewesten de volledige 

bevoegdheid te hebben toegekend tot het uitvaardigen van regels die eigen zijn aan de aan hen 

toegewezen aangelegenheden. Behoudens andersluidende bepalingen heeft de bijzondere 

wetgever het gehele beleid inzake de door hem toegewezen aangelegenheden aan de 

gemeenschappen en de gewesten overgedragen. 

 

 B.3.4.  De bevoegdheidstoewijzing inzake de waterwegen en de havens omvat niet het 

aannemen van « de regels van de algemene politie en de reglementering op het verkeer en 

vervoer », wat een federale bevoegdheid is gebleven, zoals blijkt uit het vereiste dat de 

Gewestregeringen bij het ontwerpen van die regels en reglementering moeten worden 

betrokken (artikel 6, § 4, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980). 
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 B.4.1.  Volgens de verzoekende partijen beoogt de bestreden wet « de organisatie en 

aldus ook de politie van de havens, de waterwegen en hun aanhorigheden » te reglementeren. 

Bovendien verleent zij aan de Koning de bevoegdheid om de grenzen van de havens te 

bepalen. Beide aangelegenheden zouden tot de bevoegdheid van de gewesten behoren. 

 

 B.4.2.  Tot de regels van de algemene politie en de reglementering op het verkeer en 

vervoer behoren met name « het algemeen reglement van de scheepvaartwegen » en « de 

politie op de zeevaart » (Parl. St., Kamer, B.Z. 1988, nr. 516/1, p. 21). 

 

 De bijzondere politieregels, inzonderheid wat de havens en hun aanhorigheden betreft, 

behoren daarentegen tot de bevoegdheid van de gewesten. Zo zijn de gewesten in beginsel 

bevoegd om door middel van politieverordeningen onder meer de goederenbehandeling en 

opslag, het in- en ontschepen van passagiers en de vrijheid van handel en nijverheid in 

kanaal- en havengebonden activiteiten te regelen (zie arrest nr. 5/96 van 18 januari 1996, 

B.3.1-B.3.3). 

 

 B.4.3.  De bestreden wet is krachtens artikel 4, eerste lid, van toepassing op 

scheepvaartongevallen en incidenten : 

 

 « 1°  waarbij Belgische schepen zijn betrokken; of 
 
 2°  die zich voordoen in de maritieme zones; of 
 
 3°  die zich voordoen op de binnenwateren en waarbij schepen zijn betrokken; of 
 
 4°  die andere aanzienlijke belangen van het Koninkrijk België raken ». 
 

 Met « schip » is bedoeld elk vaartuig dat op zee personen of zaken vervoert, de visvangst 

bedrijft, sleepverrichtingen, baggerwerken of enige andere winstgevende verrichting van 

scheepvaart uitvoert, of dat ertoe bestemd is (artikel 3, 10°). 

 

 De « maritieme zones » zijn de Belgische zeewateren, de exclusieve economische zone 

(zoals bepaald en afgebakend in de wet van 22 april 1999 betreffende de exclusieve 

economische zone van België in de Noordzee) en het continentaal plat (zoals bepaald en 



13 
 

afgebakend in de wet van 13 juni 1969 inzake de exploratie en de exploitatie van niet-levende 

rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat) (artikel 3, 7°). 

 

 De « Belgische zeewateren » omvatten de territoriale zee, de havens van de kust en de 

Beneden-Zeeschelde « waarvan de grenzen door de Koning worden vastgesteld », de haven 

van Gent « waarvan de grenzen door de Koning worden vastgesteld », het Belgische gedeelte 

van het kanaal van Terneuzen naar Gent, de havens gelegen aan het Belgisch gedeelte van het 

kanaal van Terneuzen naar Gent « waarvan de grenzen door de Koning worden vastgesteld » 

en de kanalen Zeebrugge-Brugge en Oostende-Brugge (artikel 3, 6°). 

 

 De « binnenwateren » zijn de Belgische openbare wateren die voor de scheepvaart 

bestemd zijn of gebruikt worden en die niet behoren tot de Belgische zeewateren (artikel 3, 

8°). 

 

 B.4.4.  Uit de draagwijdte van de bestreden wet blijkt dat zij tevens van toepassing is op 

scheepvaartongevallen en incidenten die zich voordoen in havens en op waterwegen, waarvan 

het beheer tot de bevoegdheid van de gewesten behoort. 

 

 Doordat de bestreden wet in hoofdzaak de veiligheid van het scheepvaartverkeer betreft, 

maakt zij evenwel deel uit van de regels van de algemene politie en de reglementering op het 

verkeer en vervoer, die tot de bevoegdheid van de federale overheid behoren, ook indien dat 

verkeer in de havens en op de binnenwateren plaatsvindt. 

 

 Zoals het Hof reeds in zijn arrest nr. 2/97 van 16 januari 1997 heeft geoordeeld, hebben 

de verkeersregels betrekking op het verloop van het scheepvaartverkeer in zijn geheel en zijn 

zij erop gericht dat verkeer vlot en zonder gevaar voor anderen te organiseren, alsmede het 

ontstaan van gevaarlijke situaties te vermijden (B.4.3). 

 

 B.4.5.  De begrenzing van de havens maakt evenwel geen deel uit van de 

verkeersreglementering, maar behoort tot de bevoegdheid van de gewesten inzake het beheer 

van de havens. De federale overheid dient op dat punt rekening te houden met de afbakening 

van de havengebieden door de gewesten. 
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 Artikel 3, 6°, van de bestreden wet dient derhalve te worden vernietigd in zoverre het de 

Koning machtigt om de grenzen van de havens vast te stellen. 

 

 B.5.1.  De verzoekende partijen voeren vervolgens aan dat de 

« veiligheidsaanbevelingen » waarin de bestreden wet voorziet in werkelijkheid 

verplichtingen opleggen, waarvoor de federale wetgever niet bevoegd zou zijn. 

 

 B.5.2.  Onder een veiligheidsaanbeveling in de zin van de bestreden wet wordt verstaan : 

 

 « elk voorstel, ook ten behoeve van registratie en controle : 
 
 a)  hetzij van de bevoegde onderzoeksinstantie die het veiligheidsonderzoek verricht of 
leidt, dat gebaseerd is op uit dat onderzoek verkregen informatie; of, in voorkomend geval, 
 
 b)  van de Europese Commissie op basis van een abstracte gegevensanalyse en de 
resultaten van uitgevoerde veiligheidsonderzoeken » (artikel 3, 24°). 
 

 Krachtens artikel 30, § 1, eerste lid, wordt met de veiligheidsaanbevelingen van de FOSO 

« op passende wijze rekening gehouden door degenen aan wie zij gericht zijn die er, waar 

nodig, een passend gevolg aan geven overeenkomstig het vigerend Belgisch recht, het recht 

van de Europese Unie en het internationaal recht ». 

 

 B.5.3.  Ongeacht of de veiligheidsaanbevelingen bindende kracht hebben, hetgeen verder 

wordt onderzocht (B.14.3), kan worden vastgesteld dat zij de veiligheid van het 

scheepvaartverkeer betreffen en uit dien hoofde tot de algemene politiebevoegdheid van de 

federale overheid behoren. 

 

 Het loutere feit dat de veiligheidsaanbevelingen gevolgen kunnen hebben voor de 

haveninfrastructuur of de exploitatie ervan en derhalve voor het beheer van de havens doet op 

zichzelf beschouwd geen afbreuk aan de bevoegdheid van de federale overheid. Zoals elke 

federale overheid dient ook de FOSO, bij het uitoefenen van zijn bevoegdheid, erover te 

waken dat de FOSO de uitoefening van de bevoegdheid van andere overheden niet 

buitengewoon moeilijk of onmogelijk maakt. Het komt de bevoegde rechter toe daarop toe te 

zien. 
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 B.6.1.  De verzoekende partijen voeren ten slotte aan dat, indien de bijdrageplicht waarin 

de bestreden wet ten aanzien van de havens voorziet als een retributie wordt gekwalificeerd, 

de federale wetgever zijn bevoegdheid heeft overschreden. 

 

 B.6.2.  Opdat een heffing kan worden gekwalificeerd als een retributie, is niet alleen 

vereist dat het gaat om de vergoeding van een dienst die de overheid presteert ten voordele 

van de heffingsplichtige individueel beschouwd, maar ook dat zij een louter vergoedend 

karakter heeft, zodat er een redelijke verhouding moet bestaan tussen de kostprijs of de 

waarde van de verstrekte dienst en het bedrag dat de heffingsplichtige verschuldigd is. 

 

 B.6.3.  Met het oog op de dekking van de oprichtings-, personeels- en werkingskosten 

van de FOSO is aan de FOSO een jaarlijkse bijdrage van 800 000 euro verschuldigd, die 

gedeeltelijk door de exploitanten van Belgische schepen wordt betaald en gedeeltelijk door de 

havens van Antwerpen, Brussel, Gent, Luik, Oostende en Zeebrugge (artikel 15, § 1). 

 

 De heffing van een jaarlijkse bijdrage, die rechtstreeks strekt tot financiering van een 

overheidsinstantie, kan niet worden beschouwd als de vergoeding van een dienst die de 

overheid presteert ten voordele van een heffingsplichtige individueel beschouwd. De 

betrokken bijdrage betreft bijgevolg een belasting in de zin van artikel 170 van de Grondwet. 

 

 B.6.4.  Artikel 170, §§ 1 en 2, van de Grondwet bepaalt : 

 

 « § 1.  Geen belasting ten behoeve van de Staat kan worden ingevoerd dan door een wet. 
 
 § 2.  Geen belasting ten behoeve van de gemeenschap of het gewest kan worden 
ingevoerd dan door een decreet of een in artikel 134 bedoelde regel. 
 
 De wet bepaalt ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde belastingen, de 
uitzonderingen waarvan de noodzakelijkheid blijkt ». 
 

 B.6.5.  Het feit dat de opbrengst van een bijdrage wordt aangewend voor het 

verwezenlijken van een bepaald doel of beleid dat in de wet wordt omschreven en dat zij 

daartoe in een begrotingsfonds wordt gestort, ontneemt die bijdrage niet het karakter van een 

belasting. 
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 Weliswaar kan de verplichte bijdrage ten laste van de havens en de exploitanten van 

schepen een onrechtstreekse weerslag hebben op het beheer van de havens en het economisch 

beleid van de gewesten, maar een dergelijke weerslag is eigen aan elke fiscale maatregel. Uit 

geen enkel gegeven blijkt dat de bestreden maatregel de uitoefening van de gewestelijke 

bevoegdheden onmogelijk of overdreven moeilijk maakt. 

 

 B.6.6.  In zoverre de Vlaamse Regering in haar memorie van wederantwoord betoogt dat 

het invoeren van de bestreden belasting verschillende verdragsbepalingen schendt, waarvan 

het wijzigen onder de Vlaamse bevoegdheid zou ressorteren, voert zij in werkelijkheid een 

nieuw middel aan dat in dat stadium van de rechtspleging niet meer kan worden voorgedragen 

(artikel 85, tweede lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof). 

 

 B.7.  Met uitzondering van de grief inzake de begrenzing van de havens (B.4.5), is het 

eerste onderdeel van het derde middel niet gegrond. 

 

 

 Ten aanzien van de betrokkenheid van de Gewestregeringen 

 

 B.8.1.  Het tweede onderdeel van het derde middel is afgeleid uit een schending van 

artikel 6, § 4, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, 

op grond waarvan de Gewestregeringen bij het ontwerpen van de regels van de algemene 

politie en de reglementering op het verkeer en vervoer moeten worden betrokken. De 

verzoekende en de tussenkomende partij voeren meer bepaald aan dat de Vlaamse Regering 

niet op voldoende wijze bij het ontwerpen van de bestreden wet werd betrokken. 

 

 B.8.2.  Het betrekken van de Gewestregeringen bij de voormelde ontwerpen vereist dat 

zij daadwerkelijk in de gelegenheid worden gesteld om hun opvatting over die ontwerpen aan 

de bevoegde overheid kenbaar te maken. Het vereist in de regel dat die overheid antwoordt op 

de opmerkingen en bezwaren die door de Gewestregeringen worden geformuleerd, zonder dat 

daardoor evenwel haar beslissingsbevoegdheid wordt aangetast. 

 

 B.8.3.  In het protocol van de Interministeriële Conferentie voor Mobiliteit, Infrastructuur 

en Telecommunicatie van 24 april 2001 tot regeling van de betrokkenheid van de 

Gewestregeringen bij het ontwerpen van de regels van de algemene politie en de 
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reglementering op het verkeer en vervoer en van de technische voorschriften inzake 

verkeers- en vervoermiddelen, alsook bij het ontwerpen van de regels betreffende de 

organisatie en de uitwerking van de veiligheid van het luchtverkeer op de regionale 

luchthavens en de openbare vliegvelden (Belgisch Staatsblad, 19 september 2001, tweede 

editie) zijn de federale Regering en de Gewestregeringen het volgende overeengekomen : 

 

 « Art. 2.  De federale Regering stuurt ieder ontwerp van regels van de algemene politie en 
de reglementering op het verkeer en vervoer, alsook van de technische voorschriften inzake 
verkeers- en vervoermiddelen met vermelding van dit protocol naar de Ministers-presidenten 
van de Gewestregeringen, alsook naar de bevoegde Ministers. Zij doet hetzelfde met ieder 
ontwerp van regels betreffende de organisatie en de uitwerking van de veiligheid van het 
luchtverkeer op de regionale luchthavens en de openbare vliegvelden. 
 
 De bevoegde Ministers van de Gewestregeringen melden onmiddellijk ontvangst van het 
ontwerp. 
 
 Art. 3.  De federale Regering vraagt, behoudens uitzondering, de medewerking van de 
Gewesten aan de voorbereiding van de ontwerpen van regelgeving. Voor zover zij betrokken 
werden bij de realisatie van het ontwerp, verbinden de Gewestregeringen zich schriftelijk te 
antwoorden binnen een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van het 
ontwerp, hetzij met een akkoord, hetzij door opmerkingen te formuleren. Indien de 
gewestregeringen niet akkoord gaan met het betrokken ontwerp, hebben zij de mogelijkheid 
om binnen de vermelde termijn, het verzoek te formuleren om behandeling van het ontwerp in 
het Overlegcomité of binnen de bevoegde interministeriële conferentie. 
 
 Wanneer zij niet betrokken werden verbinden de Gewestregeringen zich schriftelijk te 
antwoorden binnen een termijn van 60 kalenderdagen. 
 
 Onder betrokkenheid wordt verstaan elke vorm van contact tussen de initiatiefnemende 
federale administratie en de bevoegde gewestelijke administraties en elke vorm van contact 
tussen de bevoegde federale minister en zijn bevoegde gewestelijke collega's bij de 
voorbereiding van het betrokken ontwerp van regelgevende tekst. 
 
 Deze betrokkenheid wordt bewezen aan de hand van briefwisseling tussen de partners 
en/of aan de hand van notulen van vergaderingen. 
 
 Art. 4.  Bij dringende noodzakelijkheid kan de federale Regering de gewestregeringen 
verzoeken de termijnen bedoeld in artikel 3 [terug te brengen] tot 15 kalenderdagen (bij 
betrokkenheid) en tot 30 kalenderdagen (indien geen betrokkenheid). De dringende 
noodzakelijkheid wordt gemotiveerd. 
 
 Art. 5.  Indien de federale Regering geen rekening houdt met de opmerkingen 
geformuleerd door de Gewestregeringen, wordt dit schriftelijk en uitdrukkelijk gemotiveerd 
ter kennis gesteld van de Ministers-presidenten van de Gewestregeringen, alsook van de 
bevoegde Ministers ». 
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 Hoewel het protocol niet als dusdanig deel uitmaakt van de regels die door of krachtens 

de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheid van de 

Staat, de gemeenschappen en de gewesten (artikel 1 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 

op het Grondwettelijk Hof), preciseren de bepalingen ervan de basisbeginselen van de 

betrokkenheid, die zelf wel onderdeel vormt van de voormelde regels (artikel 30bis van 

dezelfde bijzondere wet). 

 

 B.8.4.  Uit de aan het Hof voorgelegde documenten blijkt dat de Gewestregeringen bij 

brief van 18 april 2011 werden uitgenodigd om hun standpunt over het voorontwerp van wet 

mee te delen en dat de Vlaamse Regering op 24 juni 2011 een « ongunstig advies » heeft 

uitgebracht. De andere Gewestregeringen hebben niet gereageerd. Vervolgens heeft op 19 juli 

2011 een overlegvergadering plaatsgevonden tussen de federale overheid en het Vlaamse 

Gewest, waarop een tekst met antwoorden op de diverse opmerkingen van de Vlaamse 

Regering werd besproken. 

 

 Naar aanleiding van dat overleg, zo blijkt uit het antwoord van de Vlaamse minister van 

Mobiliteit en Openbare Werken op een parlementaire vraag (nr. 1102 van 25 april 2012), 

« werden er een aantal punten verduidelijkt ten aanzien van het voorontwerp FOSO en 

werden er een aantal punten in de tekst van het voorontwerp FOSO of de bijbehorende 

Memorie van Toelichting aangepast ». 

 

 Het wetsontwerp werd op 2 december 2011 in de Kamer van volksvertegenwoordigers 

ingediend. In de parlementaire voorbereiding van de bestreden wet werd het standpunt van de 

Vlaamse Regering meermaals in herinnering gebracht (zie Parl. St., Kamer, 2011-2012, 

DOC 53-1931/003, pp. 3-4, en Hand., Kamer, 2011-2012, 10 mei 2012). 

 

 In het reeds vermelde antwoord van de Vlaamse Minister van Mobiliteit en Openbare 

Werken op een parlementaire vraag wordt « geconcludeerd dat de federale Regering rekening 

heeft gehouden met het door de Vlaamse Regering uitgebrachte advies ». 

 

 B.8.5.  Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de Vlaamse Regering in ruime mate werd 

betrokken bij het ontwerpen van de bestreden wet en dat haar opmerkingen op voldoende 

wijze in beschouwing werden genomen. 
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 B.8.6.  Hoewel het ten slotte de voorkeur verdient dat de betrokkenheid van de 

Gewestregeringen bij een voorontwerp van wet plaatsvindt vooraleer daarover het advies van 

de Raad van State wordt gevraagd, kan uit de loutere omkering van de volgorde van de 

voormelde vormvereisten niet tot de schending van artikel 6, § 4, 3°, van de bijzondere wet 

van 8 augustus 1980 worden besloten. 

 

 B.9.  Het tweede onderdeel van het derde middel is niet gegrond. 

 

 

 Ten aanzien van de onafhankelijkheid van de FOSO 

 

 B.10.  Het zevende onderdeel van het eerste middel is afgeleid uit een schending van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van 

richtlijn 2009/18/EG, doordat de bestreden wet niet in de vereiste onafhankelijkheid van de 

FOSO voorziet. 

 

 B.11.1.  Artikel 8, lid 1, van de voormelde richtlijn bepaalt : 

 

 « De lidstaten zorgen ervoor dat veiligheidsonderzoeken worden uitgevoerd onder de 
verantwoordelijkheid van een onpartijdige permanente onderzoeksinstantie die over de nodige 
bevoegdheden beschikt, en door naar behoren gekwalificeerde onderzoekers met 
deskundigheid op het gebied van ongevallen en incidenten op zee. 
 
 Teneinde het veiligheidsonderzoek op onpartijdige wijze te verrichten, is de 
onderzoeksinstantie wat betreft haar organisatie, juridische structuur en besluitvorming 
onafhankelijk van iedere partij waarvan de belangen strijdig zouden kunnen zijn met de haar 
toevertrouwde opdracht. 
 
 Door land omsloten lidstaten die niet beschikken over schepen of vaartuigen die hun vlag 
voeren, wijzen een onafhankelijke instantie aan voor samenwerking bij het onderzoek 
ingevolge artikel 5, lid 1, onder c) ». 
 

 In overweging 13 van de richtlijn wordt die bepaling als volgt toegelicht : 

 

 « Het is van het allergrootste belang dat het veiligheidsonderzoek naar ongevallen en 
incidenten met zeeschepen, dan wel met andere schepen in havens of andere beperkte 
maritieme zones, op onpartijdige wijze wordt verricht, opdat de omstandigheden en oorzaken 
van zulke ongevallen of incidenten effectief kunnen worden vastgesteld. Dit onderzoek dient 
dan ook te worden verricht door gekwalificeerde onderzoekers onder toezicht van een 
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onafhankelijke, met de nodige bevoegdheden toegeruste instantie of entiteit, teneinde 
belangenconflicten te vermijden ». 
 

 B.11.2.  Artikel 7 van de bestreden wet bepaalt : 

 

 « Er wordt een onderzoeksinstantie opgericht onder de benaming ‘ federale instantie voor 
onderzoek van scheepvaartongevallen ’ (afgekort FOSO). 
 
 De FOSO is wat betreft haar organisatie, juridische structuur en besluitvorming 
autonoom en functioneel onafhankelijk van iedere partij of instantie waarvan de belangen 
strijdig zouden kunnen zijn met de haar toevertrouwde opdrachten ». 
 

 In de parlementaire voorbereiding van de bestreden wet wordt, wat dat artikel betreft, 

enkel verwezen naar de omzetting van de aangehaalde richtlijnbepaling (Parl. St., Kamer, 

2011-2012, DOC 53-1931/001, p. 10). 

 

 B.11.3.  Zoals de verzoekende partijen aanvoeren, bepaalt artikel 7 van de bestreden wet 

dat de FOSO « functioneel onafhankelijk » is, terwijl de richtlijnbepaling waarvan het de 

omzetting vormt een niet nader bepaalde onafhankelijkheid vereist. 

 

 B.11.4.  Het vereiste van functionele onafhankelijkheid van een instantie is niet vreemd 

aan het Unierecht. Zo wordt in de richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de 

Raad van 13 juli 2009 « betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor 

elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG » vereist dat de « regulerende 

instantie » juridisch gescheiden en « functioneel onafhankelijk » is van enige andere publieke 

of particuliere entiteit. Uit artikel 35 van de richtlijn 2009/72/EG blijkt meer bepaald dat die 

onafhankelijke instantie zelfstandig besluiten kan nemen, onafhankelijk van enig politiek 

orgaan, afzonderlijke jaarlijkse begrotingstoewijzingen ontvangt, zodat zij over autonomie 

beschikt bij de uitvoering van de toegewezen begroting, en de adequate personele en 

financiële middelen heeft om haar taken uit te voeren. Het personeel van die onafhankelijke 

instantie en de personen die belast zijn met haar beheer mogen bij het verrichten van de 

reguleringstaken geen directe instructies verlangen of ontvangen van regeringen of andere 

publieke of particuliere entiteiten. 
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 B.11.5.  Op die wijze beschouwd biedt het vereiste dat de FOSO « functioneel 

onafhankelijk » is voldoende waarborgen inzake autonomie en onafhankelijkheid van de 

onderzoeksinstantie opdat niet op discriminerende wijze afbreuk wordt gedaan aan een 

waarborg waarin de voormelde richtlijn op dwingende wijze voorziet. 

 

 B.11.6.  Artikel 8 van de bestreden wet bepaalt : 

 

 « § 1.  De Koning bepaalt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad de 
organisatie, de samenstelling en de werking van de FOSO en de bekwaamheden van het 
personeel van de FOSO. 
 
 De minister staat in voor de goede werking van de FOSO. 
 
 § 2.  De FOSO bestaat ten minste uit één personeelslid dat bekwaam is om de FOSO als 
directeur te leiden en om veiligheidsonderzoeken te verrichten, en dat onder het hiërarchisch 
gezag van de minister staat. 
 
 § 3.  De personeelsleden van de FOSO en de extern aangestelde deskundigen zijn 
onderworpen aan het beroepsgeheim wat betreft de verkregen informatie bij de uitoefening 
van hun taken ». 
 

 B.11.7.  Het is tegenstrijdig te bepalen dat de FOSO « autonoom en functioneel 

onafhankelijk » is en vervolgens de directeur van de FOSO « onder het hiërarchisch gezag 

van de minister » te plaatsen (artikel 8, § 2). Dat hiërarchisch toezicht is onverenigbaar met de 

vooropgestelde onafhankelijkheid. Het valt immers niet uit te sluiten dat de bevoegde minister 

in bepaalde omstandigheden moet worden beschouwd als een « partij of instantie waarvan de 

belangen strijdig zouden kunnen zijn met de [aan de FOSO] toevertrouwde opdrachten ». 

 

 De woorden « en dat onder het hiërarchisch gezag van de minister staat » dienen derhalve 

te worden vernietigd. 

 

 B.11.8.  De loutere toevoeging dat de bevoegde minister instaat voor de goede werking 

van de FOSO (artikel 8, § 1, tweede lid), impliceert geen hiërarchisch toezicht door die 

minister en brengt op zichzelf beschouwd de onafhankelijkheid van de onderzoeksinstantie 

niet in het gedrang. De wijze waarop aan de onafhankelijkheid van de FOSO nadere 

uitvoering wordt gegeven, ontsnapt aan de bevoegdheid van het Hof. 
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 B.12.  Met uitzondering van de grief inzake het hiërarchisch gezag van de minister 

(B.11.7), is het zevende onderdeel van het eerste middel niet gegrond. 

 

 

 Ten aanzien van de bevoegdheid van de FOSO 

 

 B.13.  Het zesde onderdeel van het eerste middel is afgeleid uit een schending van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 37 en 105 van de 

Grondwet, doordat artikel 30 van de bestreden wet aan de FOSO de bevoegdheid verleent om 

veiligheidsaanbevelingen op te stellen en uit te vaardigen, terwijl die bevoegdheid aan de 

Koning zou toekomen. 

 

 B.14.1.  Zoals in B.5.2 is vastgesteld, vormt een « veiligheidsaanbeveling » in de zin van 

de bestreden wet (en van de richtlijn waarvan die wet de omzetting in het interne recht vormt), 

« een voorstel » van de FOSO of van de Europese Commissie (artikel 3, 24°, van de bestreden 

wet), waarmee op passende wijze rekening moet worden gehouden door degenen aan wie zij 

gericht is (artikel 30 van de bestreden wet). 

 

 B.14.2.  Krachtens artikel 15, lid 1, van de richtlijn 2009/18/EG dienen de lidstaten 

ervoor te zorgen « dat met de veiligheidsaanbevelingen van de onderzoeksinstanties op 

passende wijze rekening wordt gehouden door degenen aan wie zij gericht zijn en dat er, waar 

nodig, een passend gevolg aan wordt gegeven overeenkomstig het Gemeenschapsrecht en het 

internationaal recht ». 

 

 B.14.3.  Om aan de voormelde verplichting uit hoofde van de richtlijn te voldoen, kan de 

FOSO weliswaar de herstelmaatregelen onderzoeken en bijkomende veiligheidsaanbevelingen 

geven (artikel 9, § 2, van de bestreden wet), maar zoals de Ministerraad aanvoert, kan daaruit 

niet worden afgeleid dat de FOSO bevoegd is om bindende besluiten of verordeningen uit te 

vaardigen. 

 

 Ook in het Unierecht is een aanbeveling overigens niet verbindend (artikel 288, vijfde 

alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). 
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 B.14.4.  Zelfs indien de aanbevelingen verbindend zouden zijn, staat artikel 37 van de 

Grondwet, dat mede in het middel wordt aangevoerd, niet eraan in de weg dat de wetgever 

specifieke uitvoerende bevoegdheden in een welbepaalde technische aangelegenheid 

toevertrouwt aan een autonome administratieve overheid, die voor het overige onderworpen 

blijft aan zowel de rechterlijke toetsing als de parlementaire controle (zie arrest nr. 130/2010 

van 18 november 2010, B.5). 

 

 In dat verband heeft het Hof van Justitie het unierechtelijke beginsel van democratie, dat 

in aanmerking dient te worden genomen bij de uitlegging van een handeling van afgeleid 

Unierecht, op de volgende wijze nader gepreciseerd : 

 

 « Dat beginsel belet niet dat er buiten de klassieke hiërarchische administratie 
overheidsinstanties bestaan die in meerdere of mindere mate onafhankelijk zijn van de 
regering. Het bestaan en de voorwaarden voor de werking van deze autoriteiten worden in de 
lidstaten in de wet of in bepaalde lidstaten zelfs in de Grondwet geregeld en deze autoriteiten 
moeten de wet naleven en staan onder toezicht van de bevoegde rechter. Dergelijke 
onafhankelijke administratieve autoriteiten […] hebben vaak regelgevende taken of vervullen 
taken waarbij er geen politieke beïnvloeding mag zijn, maar moeten wel de wet blijven 
naleven en staan onder toezicht van de bevoegde rechter. […] Dat er geen parlementaire 
invloed op deze autoriteiten zou zijn, is stellig ondenkbaar » (HvJ, grote kamer, 9 maart 2010, 
Commissie/Duitsland, C-518/07, punten 42-43). 
 

 B.15.  Het zesde onderdeel van het eerste middel is niet gegrond. 

 

 

 Ten aanzien van de financiering van de FOSO 

 

 B.16.  Artikel 15 van de bestreden wet bepaalt : 

 

 « § 1.  Met het oog op de dekking van de oprichtings-, personeels-, en werkingskosten 
van de FOSO is aan de FOSO een jaarlijkse bijdrage van 800.000 euro verschuldigd. 
 
 De jaarlijkse bijdrage bedoeld in het eerste lid is verschuldigd door de exploitanten en, 
met betrekking tot de schepen onder vreemde vlag, door de havens van Antwerpen, Brussel, 
Gent, Luik, Oostende en Zeebrugge die door die schepen worden aangedaan. 
 
 § 2.  De jaarlijkse bijdrage van de exploitant bedraagt 0,0126 euro per brutotonnenmaat 
van de schepen waarvan hij de exploitant is op 1 januari van het jaar waarvoor de jaarlijkse 
bijdrage verschuldigd is. 
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 De jaarlijkse bijdrage van de exploitant bedoeld in het eerste lid wordt afgerond naar de 
eenheid erboven als het decimale gedeelte gelijk aan of meer dan vijftig eurocent is. Ze wordt 
naar onder afgerond als dit gedeelte minder is dan vijftig eurocent. 
 
 De jaarlijkse bijdrage van de exploitant bedraagt minimaal 25 euro en maximaal 
1.500 euro per Belgisch schip waarvan hij exploitant is. 
 
 § 3.  De gezamenlijke jaarlijkse bijdrage van de havens van Antwerpen, Brussel, Gent, 
Luik, Oostende en Zeebrugge is gelijk aan de jaarlijkse bijdrage bedoeld in § 1, eerste lid, 
verminderd met de gezamenlijke jaarlijkse bijdrage van de exploitanten van de Belgische 
schepen bedoeld in § 2. 
 
 De jaarlijkse bijdrage van de havens van Antwerpen, Brussel, Gent, Luik, Oostende en 
Zeebrugge afzonderlijk wordt vastgesteld op basis van volgende formule : 
 
 Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage bedoeld in § 3, eerste lid, vermenigvuldigd met het 
getal dat bekomen wordt door respectievelijk het totaal aan brutotonnenmaat van de schepen 
onder vreemde vlag die respectievelijk de haven van Antwerpen, Brussel, Gent, Luik, 
Oostende of Zeebrugge hebben aangedaan te delen door de som van die totalen aan 
brutotonnenmaat. 
 
 Het totaal aan brutotonnenmaat van de schepen onder vreemde vlag dat betrekking heeft 
op het tweede kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin de jaarlijkse bijdrage 
verschuldigd is, wordt in aanmerking genomen. 
 
 De jaarlijkse bijdrage van de havens van Antwerpen, Brussel, Gent, Luik, Oostende en 
Zeebrugge afzonderlijk berekend volgens de formule in het tweede lid wordt afgerond naar de 
eenheid erboven als het decimale gedeelte gelijk aan of meer dan vijftig eurocent is. Het 
wordt naar onder afgerond als dit gedeelte minder is dan vijftig eurocent. 
 
 § 4.  Het jaarlijkse bijdrage bedoeld in § 1, eerste lid, wordt jaarlijks op 1 januari 
aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen op basis van de volgende formule : 
 
 Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage bedoeld in § 1, eerste lid, vermenigvuldigd met het 
nieuwe indexcijfer en gedeeld door het aanvangsindexcijfer. 
 
 Het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand 
november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het bedrag van de jaarlijkse bijdrage 
wordt aangepast overeenkomstig het eerste lid. 
 
 Het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van mei 2011. 
 
 § 5.  Het bedrag per brutotonnenmaat bedoeld in § 2, eerste lid, wordt jaarlijks op 
1 januari aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen op basis van de volgende 
formule : 
 
 Het bedrag per brutotonnenmaat bedoeld in § 2, eerste lid, vermenigvuldigd met het 
nieuwe indexcijfer en gedeeld door het aanvangsindexcijfer. 
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 Het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand 
november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het bedrag wordt aangepast 
overeenkomstig het eerste lid. 
 
 Het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van mei 2011. 
 
 § 6.  De jaarlijkse bijdrage van de exploitant bedoeld in § 2 en de jaarlijkse bijdrage van 
de havens van Antwerpen, Brussel, Gent, Luik, Oostende en Zeebrugge afzonderlijk bedoeld 
in § 3, tweede lid, worden uiterlijk betaald op 1 juni van het jaar waarvoor de jaarlijkse 
bijdragen verschuldigd zijn ». 
 

 B.17.1.  De verzoekende partijen voeren in de eerste plaats aan dat die bepaling de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt doordat : 

 

 -  de exploitanten van Belgische schepen een vaste bijdrage verschuldigd zijn, terwijl de 

havens van Antwerpen, Brussel, Gent, Luik, Oostende en Zeebrugge een variabele bijdrage 

moeten betalen, berekend op basis van hun trafiekcijfers (eerste onderdeel van het eerste 

middel); 

 

 -  de havens van Antwerpen, Brussel, Gent, Luik, Oostende en Zeebrugge een bijdrage 

moeten betalen, terwijl de andere entiteiten die wateren beheren niet aan de bijdrageplicht zijn 

onderworpen (tweede onderdeel van het eerste middel); 

 

 -  de exploitanten van Belgische schepen een bijdrage moeten betalen, terwijl de 

exploitanten van schepen onder vreemde vlag geen bijdrage verschuldigd zijn (derde 

onderdeel van het eerste middel); 

 

 -  de exploitanten van binnenschepen geen bijdrage moeten betalen, hoewel de FOSO 

bevoegd is ten aanzien van die schepen, en de exploitanten van visserijschepen kleiner dan 

vijftien meter aan de bijdrageplicht zijn onderworpen, hoewel de FOSO niet bevoegd is ten 

aanzien van die schepen (vierde onderdeel van het eerste middel). 

 

 Vervolgens voeren de verzoekende partijen aan dat aan de bijdrageregeling 

terugwerkende kracht wordt verleend door artikel 35 van de bestreden wet, zonder dat 

daarvoor een redelijke verantwoording zou bestaan (vijfde onderdeel van het eerste middel). 
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 Ten slotte voeren de verzoekende partijen aan dat het wettigheidsbeginsel inzake 

belastingen niet werd nageleefd, doordat bepaalde essentiële elementen van de bijdrage niet 

nauwkeurig genoeg zijn bepaald (tweede middel). 

 

 B.17.2.  Het komt de wetgever toe te bepalen welke belastingplichtigen aan de bestreden 

bijdrageplicht worden onderworpen. Hij beschikt ter zake over een ruime 

beoordelingsbevoegdheid. 

 

 De maatschappelijke keuzen die bij het inzamelen en het inzetten van middelen moeten 

worden gemaakt, behoren derhalve tot de beoordelingsvrijheid van de wetgever. 

 

 B.17.3.  De jaarlijkse bijdrage bedoeld in de bestreden bepaling is verschuldigd door twee 

categorieën van personen : de exploitanten en, « met betrekking tot de schepen onder vreemde 

vlag », de havens van Antwerpen, Brussel, Gent, Luik, Oostende en Zeebrugge die door die 

schepen worden aangedaan. 

 

 Met « de exploitanten » zijn bedoeld de natuurlijke of de rechtspersonen die, als eigenaar 

of voor rekening van de eigenaar dan wel als rompbevrachter, een of meer Belgische schepen 

exploiteren (artikel 3, 29°, van de bestreden wet). 

 

 De exploitanten van de schepen onder vreemde vlag zijn derhalve geen bijdrage 

verschuldigd, al is het volgens de wetgever de bedoeling dat de havens de door hen betaalde 

bijdragen doorrekenen aan die exploitanten (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-1931/003, 

p. 6). 

 

 B.17.4.  De exploitanten van Belgische schepen zijn een vaste bijdrage verschuldigd, 

berekend op basis van de brutotonnenmaat van de schepen waarvan zij de exploitant zijn, 

terwijl de havens van Antwerpen, Brussel, Gent, Luik, Oostende en Zeebrugge een variabele 

bijdrage moeten betalen, berekend op basis van hun trafiekcijfers. 

 

 Ten aanzien van de exceptie van niet-vergelijkbaarheid van de Ministerraad dient in 

herinnering te worden gebracht dat verschil en vergelijkbaarheid niet met elkaar mogen 

worden verward. De verschillende wijze waarop de bijdrage wordt berekend, kan weliswaar 

een element zijn in de beoordeling van een verschil in behandeling, maar zij kan niet volstaan 
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om tot de niet-vergelijkbaarheid te besluiten, anders zou de toetsing aan het beginsel van 

gelijkheid en niet-discriminatie van elke inhoud worden ontdaan. 

 

 B.17.5.  De keuze van de wetgever om, wat de schepen onder vreemde vlag betreft, niet 

de exploitanten van die schepen aan de bijdrageplicht te onderwerpen, maar de havens die 

door die schepen worden aangedaan, is volgens de Ministerraad ingegeven door de 

bekommernis om tot een effectieve en soepele inning van de bijdrage te kunnen overgaan. 

 

 De verzoekende partijen brengen daartegen in dat het doorrekenen aan de voormelde 

exploitanten van de bijdragen die door de havens zijn betaald, op juridische en praktische 

bezwaren stuit. 

 

 B.17.6.  Wanneer de wetgever in een bijdrage voorziet die inzonderheid ertoe strekt het 

onderzoek van scheepvaartongevallen te financieren, teneinde de maritieme veiligheid te 

verhogen en de verontreiniging door schepen te voorkomen, is de keuze om de categorieën 

van personen aan de bijdrage te onderwerpen die het betrokken risico voor mens en milieu 

doen ontstaan, niet zonder redelijke verantwoording. 

 

 Hoewel het tot de beoordelingsbevoegdheid van de wetgever behoort om ook de 

categorieën van personen te doen bijdragen aan wie de doelstelling van de bijdrage ten goede 

komt, is het daarentegen niet redelijk verantwoord om de exploitanten van schepen onder 

vreemde vlag uit te sluiten van de bijdrageplicht. 

 

 B.17.7.  Het argument dat die exploitanten onrechtstreeks aan de bijdrage zijn 

onderworpen, doordat de havens hun bijdrage zullen doorrekenen, kan het verschil in 

behandeling niet verantwoorden. 

 

 De bestreden regeling biedt geen enkele waarborg dat de exploitanten van schepen onder 

vreemde vlag daadwerkelijk een zelfde - of minstens soortgelijk - bedrag dienen te betalen als 

de exploitanten van Belgische schepen. Bovendien wordt in de parlementaire voorbereiding 

noch in de memories van de Ministerraad nader gepreciseerd op welke wijze het rechtstreeks 

onderwerpen van alle scheepsexploitanten aan de in het geding zijnde bijdrageplicht een 

effectieve en soepele inning van de bijdrage in de weg zou staan. Zoals in B.6.1 tot B.6.6 is 
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vastgesteld, behoort het opleggen van de bijdrage tot de fiscale bevoegdheid van de wetgever. 

Die bevoegdheid omvat tevens de inning van de bijdrage. 

 

 Indien de wetgever de bijdragen via de havenbesturen wenst te innen, is de normale gang 

van zaken in de Belgische coöperatieve federale staatsstructuur dat daarover met het 

betrokken gewest een samenwerkingsakkoord wordt gesloten en niet dat hij die inning 

eenzijdig op de havenbesturen afwentelt door hen als belastingplichtigen aan te wijzen. 

 

 B.18.  Het eerste en het derde onderdeel van het eerste middel zijn gegrond. 

 

 Artikel 15 dient derhalve te worden vernietigd. 

 

 B.19.  Aangezien het tweede, het vierde en het vijfde onderdeel van het eerste middel, 

alsook het tweede middel, niet tot een ruimere vernietiging van die bepaling aanleiding 

kunnen geven, dienen zij niet te worden onderzocht. Het vijfde onderdeel van het eerste 

middel zal evenwel verder worden onderzocht in zoverre het betrekking heeft op de andere 

bepalingen van de bestreden wet (B.23-B.25). 

 

 

 Ten aanzien van de sanctieregeling 

 

 B.20.  Het vierde middel is afgeleid uit een schending van artikel 12, tweede lid, en 

artikel 14 van de Grondwet, doordat artikel 34, § 1, van de bestreden wet, al dan niet in 

samenhang gelezen met artikel 30, § 1, eerste lid, van de wet, niet aan het wettigheidsbeginsel 

in strafzaken zou voldoen. Een persoon tot wie de FOSO een veiligheidsaanbeveling richt, 

zou onmogelijk kunnen weten welke handelingen en verzuimen zijn strafrechtelijke 

aansprakelijkheid in het geding kunnen brengen. 

 

 B.21.1.  Artikel 34 van de bestreden wet bepaalt : 

 

 « § 1.  Met gevangenisstraf van zes maand tot een jaar en met geldboete van 26 euro tot 
3.000 euro of met een van die straffen alleen, wordt gestraft, eenieder die de bepalingen van 
deze wet en haar uitvoeringsbesluiten heeft overtreden of belemmerd. 
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 § 2.  Elke schending van het beroepsgeheim, bedoeld in artikel 8, § 3, wordt gestraft met 
de straffen bepaald in artikel 458 van het Strafwetboek. 
 
 Onverminderd artikel 458 van het Strafwetboek wordt gestraft met gevangenisstraf van 
zes maanden tot drie jaar en met geldboete van 500 euro tot 30.000 euro of met een van die 
straffen alleen, de persoon die de identiteit onthult van een persoon die om anonimiteit 
verzoekt overeenkomstig artikel 25, § 2. 
 
 § 3.  Alle bepalingen van boek I van het Strafwetboek, daaronder begrepen hoofdstuk VII 
en artikel 85, zijn van toepassing op de misdrijven omschreven in deze wet ». 
 

 B.21.2.  Artikel 30, § 1, van de bestreden wet bepaalt : 

 

 « Met de veiligheidsaanbevelingen van de FOSO wordt op passende wijze rekening 
gehouden door degenen aan wie zij gericht zijn die er, waar nodig, een passend gevolg aan 
geven overeenkomstig het vigerend Belgisch recht, het recht van de Europese Unie en het 
internationaal recht. 
 
 De FOSO doet, wanneer zulks noodzakelijk is, veiligheidsaanbevelingen op basis van een 
abstracte analyse van gegevens en de algemene resultaten van uitgevoerde 
veiligheidsonderzoeken ». 
 

 B.21.3.  Zoals in B.14.3 werd vastgesteld, is een veiligheidsaanbeveling van de FOSO 

niet verbindend. Weliswaar kan de niet-naleving ervan aanleiding geven tot bijkomende 

veiligheidsaanbevelingen, maar niet tot strafrechtelijke maatregelen. 

 

 B.21.4.  Het « belemmeren » van een bepaling dient redelijkerwijze te worden begrepen 

als het verhinderen dat die bepaling toepassing vindt. Voor het overige zetten de verzoekende 

partijen niet nader uiteen welke bepalingen van de bestreden wet, waarvan de niet-naleving 

kan worden bestraft, aan het strafrechtelijk wettigheidsbeginsel afbreuk zouden doen. 

 

 B.22.  Het vierde middel is niet gegrond. 
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 Ten aanzien van de retroactieve werking van de bestreden wet 

 

 B.23.  Het vijfde onderdeel van het eerste middel is afgeleid uit een schending van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 2 van het Burgerlijk 

Wetboek, doordat de bestreden wet terugwerkende kracht heeft zonder dat daarvoor een 

afdoende verantwoording bestaat. 

 

 B.24.1.  Artikel 35 van de bestreden wet bepaalt dat de wet uitwerking heeft met ingang 

van 17 juni 2011, terwijl zij pas op 18 juni 2012 in het Belgisch Staatsblad werd 

bekendgemaakt. 

 

 B.24.2.  De niet-retroactiviteit van wetten is een waarborg ter voorkoming van de 

rechtsonzekerheid. Die waarborg vereist dat de inhoud van het recht voorzienbaar en 

toegankelijk is, zodat de rechtzoekende in redelijke mate de gevolgen van een bepaalde 

handeling kan voorzien op het tijdstip dat die handeling wordt verricht. De terugwerkende 

kracht kan enkel worden verantwoord wanneer zij onontbeerlijk is voor de verwezenlijking 

van een doelstelling van algemeen belang. 

 

 Indien bovendien blijkt dat de terugwerkende kracht tot doel heeft dat de afloop van een 

of meer jurisdictionele procedures in een bepaalde zin wordt beïnvloed of dat rechtscolleges 

worden verhinderd zich uit te spreken over een welbepaalde rechtsvraag, vereist de aard van 

het in het geding zijnde beginsel dat uitzonderlijke omstandigheden of dwingende motieven 

van algemeen belang het optreden van de wetgever verantwoorden, dat ten nadele van een 

categorie van burgers afbreuk doet aan de aan allen geboden jurisdictionele waarborgen. 

 

 B.24.3.  Krachtens artikel 25 van richtlijn 2009/18/EG doen de lidstaten de nodige 

wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 17 juni 2011 

aan die richtlijn te voldoen. 

 

 Door te bepalen dat de wet uitwerking heeft met ingang van 17 juni 2011 heeft de 

wetgever de FOSO vanaf die datum in staat gesteld een veiligheidsonderzoek in te stellen 

naar scheepvaartongevallen en incidenten en is hij op formele wijze tegemoetgekomen aan de 

voormelde richtlijnbepaling. 
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 Zowel uit de richtlijn (artikel 5, lid 5) als uit de bestreden wet (artikel 22) vloeit evenwel 

voort dat de FOSO het veiligheidsonderzoek zo spoedig mogelijk moet inleiden en in ieder 

geval uiterlijk binnen twee maanden nadat het scheepvaartongeval of incident plaatsvond. Nu 

niet valt in te zien hoe de FOSO op retroactieve wijze aan die verplichting kan voldoen, 

bestaat er geen redelijke verantwoording om de bestreden wet met ingang van 17 juni 2011 

uitwerking te verlenen. 

 

 Bovendien heeft de wetgever, door vanaf die datum aan artikel 34 (zie B.21.1) uitwerking 

te verlenen, op discriminerende wijze afbreuk gedaan aan de waarborg dat niemand kan 

worden veroordeeld wegens een handelen of nalaten dat geen strafbaar feit uitmaakte ten tijde 

dat het handelen of nalaten geschiedde. 

 

 B.25.  Het vijfde onderdeel van het eerste middel is gegrond. 

 

 Artikel 35 van de bestreden wet dient derhalve te worden vernietigd. 

 

 
 Ten aanzien van de handhaving van de gevolgen 

 

 B.26.  Teneinde de administratieve en budgettaire moeilijkheden te vermijden die uit de 

vernietiging van artikel 15 van de bestreden wet zouden voortvloeien en België in staat te 

stellen verdere uitvoering te geven aan de richtlijn 2009/18/EG, dienen, met toepassing van 

artikel 8, tweede lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, de 

gevolgen van het vernietigde artikel 15 te worden gehandhaafd tot de wetgever een 

wetswijziging in werking heeft doen treden - en in voorkomend geval een 

samenwerkingsakkoord heeft gesloten (B.17.7) - en uiterlijk tot 31 december 2014. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 -  vernietigt de woorden « waarvan de grenzen door de Koning worden vastgesteld » in 

artikel 3, 6°, van de wet van 2 juni 2012 betreffende de federale instantie voor onderzoek van 

scheepvaartongevallen; 

 

 -  vernietigt de woorden « en dat onder het hiërarchisch gezag van de minister staat » in 

artikel 8, § 2, van dezelfde wet; 

 

 -  vernietigt de artikelen 15 en 35 van dezelfde wet; 

 

 -  handhaaft de gevolgen van het vernietigde artikel 15 tot de bevoegde wetgevers bij 

wege van wetgeving en goedkeuring van een samenwerkingsakkoord zijn opgetreden, en 

uiterlijk tot 31 december 2014; 

 

 -  verwerpt het beroep voor het overige. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 21 november 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5541 

 
 

Arrest nr. 159/2013 
van 21 november 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 218, § 2, van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing op het aanslagjaar 2009, gesteld door de 

Rechtbank van eerste aanleg te Bergen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey en F. Daoût, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 8 november 2012 in zake de bvba « Consultys International » tegen de 
Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 26 december 
2012, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Bergen de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 218, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1992), 
ingevoegd bij artikel 14 van de wet van 24 december 2002 tot wijziging van de 
vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van 
voorafgaande beslissingen in fiscale zaken, zoals het van toepassing was voor het aanslagjaar 
2009, het gelijkheidsbeginsel dat is geformuleerd in de artikelen 10, 11 en 172 van de 
Grondwet, doordat de vennootschappen die beantwoorden aan de kenmerken van een kmo 
maar die een participatie bezitten waarvan de investeringswaarde 50 pct. overschrijdt van het 
gestorte kapitaal verhoogd met de belaste reserves en de geboekte meerwaarden op datum van 
de afsluiting van de jaarrekening, niet de ontstentenis kunnen genieten van vermeerdering 
wegens ontoereikende voorafbetalingen, verschuldigd op de belasting die betrekking heeft op 
hun eerste drie boekjaren, terwijl de vennootschappen die beantwoorden aan de kenmerken van 
een kmo maar die niet een participatie bezitten waarvan de investeringswaarde 50 pct. 
overschrijdt van het gestorte kapitaal verhoogd met de belaste reserves en de geboekte 
meerwaarden op datum van de afsluiting van de jaarrekening de ontstentenis van 
vermeerdering wegens ontoereikende voorafbetalingen waarin die bepaling voorziet kunnen 
genieten ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de bvba « Consultys International », met maatschappelijke zetel te 1400 Nijvel, rue 
Fief-de-Rognon 25; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 18 september 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. J. Yu, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. J. Picavet en Mr. O. D’Aout, 
advocaten bij de balie te Luik, voor de bvba « Consultys International »; 
 
 .  Mr. M. Carrese loco Mr. M. Denève, advocaten bij de balie te Charleroi, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en T. Merckx-Van Goey verslag 
uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De balans van de bvba « Consultys International », eisende partij voor de verwijzende rechter, vermeldde, op 
31 december 2008, financiële participaties ten belope van 350 050 euro, terwijl het kapitaal, de belaste reserves en 
de herwaarderingsmeerwaarden opliepen tot in totaal 19 609,68 euro. 
 
 Ondanks het feit dat het om haar tweede boekjaar ging, werd aan de vennootschap een 
belastingvermeerdering van 2 062,95 euro opgelegd, wegens ontoereikende voorafbetalingen. 
 
 Daarop diende zij een bezwaarschrift in bij de gewestelijke directeur, om reden dat het bij artikel 218, § 2, 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (hierna : WIB 1992) vastgelegde criterium om een vrijstelling 
te genieten van de belastingvermeerdering die verschuldigd is wanneer geen of ontoereikende voorafbetalingen 
zijn gedaan, discriminerend zou zijn. Na de verwerping van haar bezwaarschrift diende de vennootschap op 
8 april 2011 een verzoekschrift in voor de verwijzende rechter. 
 
 Na te hebben herinnerd aan de inhoud van de pertinente wetsbepalingen, zoals zij van kracht waren voor het 
aanslagjaar 2009, wijst de verwijzende rechter erop dat, rekening houdend met de respectieve bedragen van haar 
financiële participaties, enerzijds, en van haar kapitaal, haar belaste reserves en haar herwaarderingsmeerwaarden, 
anderzijds, de eisende partij niet het verlaagde belastingtarief van artikel 215, tweede lid, van het WIB 1992 kon 
genieten omdat zij beantwoordde aan het criterium bedoeld in artikel 215, derde lid, 1°, van hetzelfde Wetboek en, 
bijgevolg, wegens de verwijzing naar dat artikel door de in het geding zijnde bepaling, in de onmogelijkheid 
verkeerde om een vrijstelling te genieten van de belastingvermeerdering wegens ontstentenis van 
voorafbetalingen. 
 
 De verwijzende rechter onderstreept dat het Hof zich reeds heeft moeten uitspreken over de grondwettigheid 
van bepalingen van het WIB 1992 waarvan de toepassing verband hield met het voordeel van het verlaagde 
belastingtarief van artikel 215 van hetzelfde Wetboek. Niettemin heeft geen enkel arrest van het Hof betrekking 
op het criterium bedoeld in artikel 215, derde lid, 1°, van het WIB 1992. Bovendien is de in het geding zijnde 
bepaling, ook al kan het doel dat de wetgever te dezen nastreeft worden vergeleken met de doelstellingen van de 
bepalingen die reeds ter toetsing aan het Hof werden voorgelegd, slechts door het Hof onderzocht in zoverre zij 
verwijst naar het absolute bedrag van het belastbaar inkomen bedoeld in artikel 215, tweede lid, van het 
WIB 1992. 
 
 Ten slotte, ook al is het juist dat artikel 215, tweede lid, van het WIB 1992 voortaan verwijst naar artikel 15 
van het Wetboek van vennootschappen, toch was die nieuwe formulering niet van kracht tijdens het aanslagjaar 
2009. Bovendien zou daaruit niet kunnen worden afgeleid dat alle criteria voor afwijking van het verlaagde 
belastingtarief die waren vastgesteld bij artikel 215 van het WIB 1992, in de vroegere versie ervan, ongrondwettig 
waren. 
 
 De verwijzende rechter is bijgevolg van mening dat de voormelde prejudiciële vraag moet worden gesteld. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A – 

 
 A.1.  De eisende partij voor de verwijzende rechter onderstreept dat de wetgever, met de aanneming van 
artikel 215, tweede lid, van het WIB 1992, de kmo’s heeft willen begunstigen. Het criterium dat hij gebruikt is 
echter niet pertinent in het licht van dat doel, zoals de rechtsleer en de rechtspraak van het Hof hebben opgemerkt. 
 
 Een soortgelijke conclusie dringt zich op voor het criterium dat door de in het geding zijnde bepaling wordt 
gehanteerd. Dat criterium heeft immers niets te maken met de vraag of de eisende partij voor de verwijzende 
rechter al dan niet een kmo is. 
 
 A.2.  Die partij wijst nog erop dat de wetgever heeft beslist om zich voortaan, voor het definiëren van een 
kmo, niet meer te baseren op het criterium van artikel 215, tweede lid, van het WIB 1992, maar om te verwijzen 
naar de definitie van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen, precies om zich aan de rechtspraak van het 
Hof te conformeren. 
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 A.3.  De Ministerraad wijst in de eerste plaats erop dat het Grondwettelijk Hof zich in zijn arrest 
nr. 156/2010 slechts over de grondwettigheid van artikel 218, § 2, van het WIB 1992 heeft uitgesproken in zoverre 
die bepaling verwees naar het criterium van artikel 215, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, om te bepalen of die 
vennootschappen de vrijstelling van belastingvermeerdering wegens ontstentenis van voorafbetalingen konden 
genieten. De voorliggende prejudiciële vraag zou volgens die partij echter betrekking hebben op een andere 
voorwaarde om zulk een vrijstelling te genieten, die is vervat in artikel 215, derde lid, 1°, van hetzelfde Wetboek. 
 
 A.4.  De Ministerraad onderstreept verder nog dat de uitsluiting van de dochterondernemingen van zulk een 
gunstige fiscale regeling, pertinent werd geacht in het arrest nr. 156/2010. 
 
 A.5.  Volgens de Ministerraad lijdt het te dezen geen twijfel dat het criterium van onderscheid objectief is. 
Het is overigens eveneens pertinent in zoverre het type van vennootschappen dat wordt beoogd door de 
uitsluitingsgrond van artikel 215, derde lid, 1°, van het WIB 1992, inkomsten heeft die hoofdzakelijk uit 
dividenden of inkomsten uit geïnvesteerde kapitalen bestaan en die in zeer geringe mate kunnen worden belast, 
wegens het mechanisme van de definitief belaste inkomsten. 
 
 De Ministerraad is van mening dat de redenering in verband met de dochterondernemingen in het arrest 
nr. 156/2010 te dezen kan worden overgenomen. Hij vraagt zich overigens af of er sprake is van een omgekeerde 
discriminatie indien, voor de toepassing van de in het geding zijnde bepaling, holding- of financiële 
vennootschappen zoals die welke worden beoogd door het voor de verwijzende rechter in het geding zijnde 
criterium van uitsluiting, waarvan de belastbare grondslag reeds zeer beperkt is, als kmo’s zouden moeten worden 
beschouwd. 
 

 

- B – 

 

 B.1.1.  De prejudiciële vraag betreft artikel 218, § 2, van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992 (hierna : WIB 1992), zoals ingevoegd bij artikel 14 van de wet van 

24 december 2002 « tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen 

en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken ». Artikel 218 

van het WIB 1992, zoals het van toepassing was in het voor de verwijzende rechter hangende 

geschil (aanslagjaar 2009), bepaalt : 

 

 « § 1.  De belasting berekend overeenkomstig de artikelen 215 tot 217 wordt eventueel 
vermeerderd zoals vermeld in de artikelen 157 tot 168, ingeval geen of ontoereikende 
voorafbetalingen zijn gedaan. 
 
 In afwijking van de artikelen 160 en 165, vinden de beperking van de vermeerdering tot 
90 pct. en de verhoging van de berekeningsgrondslag tot 106 pct. van de Rijksbelasting 
evenwel geen toepassing. 
 
 § 2.  Geen vermeerdering is verschuldigd op de overeenkomstig artikel 215, tweede lid, 
berekende belasting, die betrekking heeft op de eerste drie boekjaren vanaf de oprichting van 
de vennootschap ». 
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 B.1.2.  Artikel 215 van het WIB 1992, zoals het van toepassing was in het voor de 

verwijzende rechter hangende geschil, bepaalt : 

 

 « Het tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 33 pct. 
 
 Wanneer het belastbare inkomen niet meer dan 322.500 EUR bedraagt, wordt de belasting 
evenwel als volgt vastgesteld : 
 
 1°  op de schijf van 0 tot 25.000 EUR : 24,25 pct.; 
 
 2°  op de schijf van 25.000 EUR tot 90.000 EUR : 31 pct.; 
 
 3°  op de schijf van 90.000 EUR tot 322.500 EUR : 34,5 pct. 
 
 
 Het tweede lid is niet van toepassing : 
 
 1°  op vennootschappen, andere dan door de Nationale Raad van de coöperatie erkende 
coöperatieve vennootschappen, die aandelen bezitten waarvan de beleggingswaarde meer 
bedraagt dan 50 pct., hetzij van de gerevaloriseerde waarde van het gestorte kapitaal, hetzij van 
het gestort kapitaal verhoogd met de belaste reserves en de geboekte meerwaarden. In 
aanmerking komen de waarde van de aandelen en het bedrag van het gestorte kapitaal, de 
reserves en de meerwaarden op de dag waarop de vennootschap die de aandelen bezit haar 
jaarrekening heeft opgesteld. Om te bepalen of de grens van 50 pct. overschreden is, worden de 
aandelen, die ten minste 75 pct. vertegenwoordigen van het gestorte kapitaal van de 
vennootschap die de aandelen heeft uitgegeven, niet in aanmerking genomen; 
 
 2°  op vennootschappen waarvan de aandelen die het maatschappelijk kapitaal 
vertegenwoordigen voor ten minste de helft in het bezit zijn van één of meer andere 
vennootschappen en die geen door de Nationale Raad van de coöperatie erkende coöperatieve 
vennootschappen zijn; 
 
 3°  op vennootschappen waarvan de dividenduitkering hoger is dan 13 pct. van het gestorte 
kapitaal bij het begin van het belastbare tijdperk; 
 
 4°  op vennootschappen, andere dan door de Nationale Raad van de coöperatie erkende 
coöperatieve vennootschappen, die ten laste van het resultaat van het belastbare tijdperk niet 
aan ten minste één van hun bedrijfsleiders een bezoldiging hebben toegekend die gelijk is aan 
of hoger is dan het belastbare inkomen van de vennootschap, wanneer die bezoldiging minder 
bedraagt dan 36.000 EUR; 
 
 5°  op vennootschappen die deel uitmaken van een groep waartoe een coördinatiecentrum 
behoort als vermeld in het koninklijk besluit nr. 187 van 30 december 1982 betreffende de 
oprichting van coördinatiecentra; 
 
 6°  op de beleggingsvennootschappen bedoeld in artikel 6 van de wet van 20 juli 2004 
betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, alsmede de 
organismen voor de financiering van pensioenen bedoeld in artikel 8 van de wet van 
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27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, 
in de mate dat artikel 185bis, § 1, toepassing vindt ». 
 

 B.1.3.  De eisende partij voor de verwijzende rechter bezit financiële participaties waarvan 

de beleggingswaarde meer bedraagt dan 50 pct. van haar gestort kapitaal verhoogd met haar 

belaste reserves en haar geboekte meerwaarden op de datum van afsluiting van haar 

jaarrekening. Zij kan bijgevolg niet het fiscale voordeel van artikel 218, § 2, van het WIB 1992 

genieten, omdat zij binnen de werkingssfeer van artikel 215, derde lid, 1°, van hetzelfde 

Wetboek valt. 

 

 Het Hof beperkt zijn onderzoek tot die hypothese. 

 

 B.2.1.  Met artikel 218, § 2, van het WIB 1992 heeft de wetgever « een vrijstelling […] 

van belastingverhoging [toegestaan] ingeval geen of ontoereikende voorafbetalingen zijn 

gedaan », ten gunste van de kmo’s, « in de loop van de eerste drie boekjaren na hun 

oprichting » (Parl. St., Kamer, 2001-2002, DOC 50-1918/001, pp. 8-9). 

 

 Tijdens de parlementaire voorbereiding is verklaard : 

 

 « Deze vrijstelling is vergelijkbaar met de in artikel 164, WIB 92 vermelde maatregel voor 
de belastingplichtigen die aan de personenbelasting zijn onderworpen en die zich voor de 
eerste maal in een zelfstandig beroep vestigen. 
 
 De voorgestelde bepaling heeft betrekking op de binnenlandse vennootschappen die 
overeenkomstig artikel 215, tweede lid, WIB 92 de verlaagde tarieven genieten. 
 
 Dit houdt in dat de vrijstelling van belastingvermeerdering slechts mogelijk is, voor elk 
van de drie eerste boekjaren die elk afzonderlijk in aanmerking worden genomen, wanneer 
voor het betreffende boekjaar, het belastbare inkomen niet meer bedraagt dan 322 500 EUR en 
de KMO niet behoort tot één van de in artikel 215, derde lid, WIB 92 vermelde categorieën » 
(ibid., pp. 55-56). 
 

 B.2.2.  Daaruit volgt dat alleen de vennootschappen waarvan de jaarlijks belastbare winst 

niet meer dan 322 500 euro bedraagt en die niet uitdrukkelijk worden uitgesloten op grond van 

artikel 215, derde lid, van het WIB 1992, aanspraak kunnen maken op de vrijstelling van 

belastingvermeerdering bedoeld in de in het geding zijnde bepaling. 

 

 B.3.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op het toepassingscriterium zoals bepaald in 

artikel 215, derde lid, 1°, van het WIB 1992, in zoverre het de vennootschappen, verschillend 
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behandelt naargelang zij al dan niet een of meerdere participaties bezitten waarvan de 

beleggingswaarde 50 pct. overschrijdt van hun gestorte kapitaal, verhoogd met de belaste 

reserves en de geboekte meerwaarden op de datum van afsluiting van hun jaarrekening. 

 

 B.4.1.  Het verschil in behandeling berust op een objectief criterium, namelijk de 

vaststelling of het al dan niet een vennootschap betreft die geen door de Nationale Raad voor 

de Coöperatie erkende coöperatieve vennootschap is, die aandelen bezit waarvan de 

beleggingswaarde meer bedraagt dan 50 pct., hetzij van de gerevaloriseerde waarde van het 

gestorte kapitaal, hetzij van het gestort kapitaal verhoogd met de belaste reserves en de 

geboekte meerwaarden. 

 

 B.4.2.  Dat criterium is relevant ten aanzien van het in B.2.1 beschreven doel van de 

maatregel. De wetgever vermocht immers te oordelen dat de vennootschappen die in zulk een 

verhouding aandelen van andere vennootschappen bezitten en die geen coöperatieve 

vennootschappen zijn die door de Nationale Raad voor de Coöperatie zijn erkend, financiële 

vennootschappen zijn en geen deel uitmaken van de kmo’s waarvan hij de ontwikkeling wil 

begunstigen. De erkenning door de Nationale Raad voor de Coöperatie (in de veronderstelling 

dat de statuten en de werking van de vennootschappen « met de coöperatiebeginselen […] 

overeenstemmen » die zijn bedoeld in artikel 5 van de wet van 20 juli 1955 houdende instelling 

van een Nationale Raad voor de Coöperatie) en het feit geen aandelen van andere 

vennootschappen in zulk een aanzienlijke verhouding te bezitten, kunnen immers 

vennootschappen die niet als kmo’s zouden kunnen worden beschouwd, uitsluiten. 

 

 B.4.3.  Rekening houdend met de doelstelling van de wetgever en met het feit dat hij 

maatregelen kan nemen om belastingontwijking, die zou kunnen bestaan in het gebruik van de 

vennootschapsvorm om zuiver fiscale redenen, tegen te gaan, is het niet onevenredig het 

voordeel van vrijstelling van belastingvermeerdering wegens ontstentenis of ontoereikendheid 

van voorafbetalingen uit te sluiten voor vennootschappen die, zoals te dezen, aandelen van 

andere vennootschappen bezitten waarvan de beleggingswaarde meer bedraagt dan 50 pct. van 

hun gestorte kapitaal verhoogd met hun belaste reserves en hun geboekte meerwaarden, die 

geen door de Nationale Raad voor de Coöperatie erkende coöperatieve vennootschappen zijn. 
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 De maatregel is des te minder onevenredig omdat hij, teneinde te bepalen of de grens van 

50 pct. overschreden is, abstractie maakt van de actieve en vaste deelnemingen die ten minste 

75 pct. vertegenwoordigen van het gestorte kapitaal van de vennootschap die de aandelen heeft 

uitgegeven, en zulks om de geïntegreerde bedrijven te beschermen, waarvan het bestaan niet 

alleen door fiscale redenen kan worden verantwoord, maar waarbij de financiële vennootschap 

in feite een industriële bedrijvigheid uitoefent. 

 

 B.5.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 218, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals het van 

toepassing was voor het aanslagjaar 2009, schendt niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in 

zoverre de vrijstelling van belastingvermeerdering waarin het voorziet niet wordt toegekend aan 

vennootschappen, andere dan de door de Nationale Raad voor de Coöperatie erkende coöperatieve 

vennootschappen, die aandelen bezitten waarvan de beleggingswaarde meer bedraagt dan 50 pct. 

van het gestort kapitaal verhoogd met de belaste reserves en de geboekte meerwaarden. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 

21 november 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5544 

 
 

Arrest nr. 160/2013 
van 21 november 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 12 van de wet van 26 april 2007 betreffende de 

terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank, gesteld door de 

Strafuitvoeringsrechtbank te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke, P. Nihoul, F. Daoût en T. Giet, bijgestaan door 

de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 24 december 2012 in zake J.M., waarvan de expeditie ter griffie van het 
Hof is ingekomen op 2 januari 2013, heeft de Strafuitvoeringsrechtbank te Brussel de volgende 
prejudiciële vragen gesteld : 
 
 1.  « Schendt artikel 12 van de wet van 26 april 2007 betreffende de terbeschikkingstelling 
van de strafuitvoeringsrechtbank de artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat daarin geen 
onderscheid gemaakt wordt tussen veroordeelden die conform de vroegere wet van 9 april 
1930 definitief ter beschikking van de regering werden gesteld en die niet voldoen aan de thans 
door de wet van 26 april 2007 gestelde vereisten voor een terbeschikkingstelling van de 
strafuitvoeringsrechtbank enerzijds en de veroordeelden die conform de vroegere wet van 
9 april 1930 definitief ter beschikking van de regering werden gesteld en die wel voldoen aan 
de door de wet van 26 april 2007 gestelde vereisten voor een terbeschikkingstelling van de 
strafuitvoeringsrechtbank anderzijds ? »; 
 
 2.  « Schendt artikel 12 van de wet van 26 april 2007 betreffende de terbeschikkingstelling 
van de strafuitvoeringsrechtbank de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat daarin geen 
onderscheid wordt gemaakt tussen veroordeelden die definitief ter beschikking van de regering 
gesteld werden conform de vroegere wet van 9 april 1930 en die niet voldoen aan de thans door 
de wet van 26 april 2007 gestelde vereisten voor een terbeschikkingstelling van de 
strafuitvoeringsrechtbank, en de veroordeelden die conform de nieuwe wet van 26 april 2007 
na de inwerkingtreding ervan definitief veroordeeld werden tot een terbeschikkingstelling van 
de strafuitvoeringsrechtbank ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  J.M.; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 J.M. heeft ook een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 9 oktober 2013 :  
 
 -  is verschenen : Mr. E. Jacubowitz, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers A. Alen en F. Daoût verslag uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 J.M. werd in oktober 1997 door het Hof van Beroep te Brussel veroordeeld tot 10 jaar terbeschikkingstelling 
van de regering op grond van artikel 23 van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen 
abnormalen en gewoontemisdadigers (hierna : de wet van 9 april 1930). 
 
 Toen op 15 februari 2006 de gevangenisstraf verstreek waartoe J.M. bij datzelfde arrest was veroordeeld, 
werd bij ministerieel besluit diens internering gelast. 
 
 Op 23 november 2007 werd J.M. door de minister van Justitie op proef vrijgelaten. Op 20 juli 2010 werd die 
invrijheidstelling echter herroepen, aangezien J.M. door het Hof van Beroep te Brussel tot een nieuwe 
gevangenisstraf van 18 maanden was veroordeeld. 
 
 Toen die gevangenisstraf op 15 april 2011 verstreek, bleef J.M. van zijn vrijheid beroofd op basis van de 
terbeschikkingstelling van de regering. Zijn verzoek tot invrijheidstelling onder toezicht, volgend op de 
inwerkingtreding van de wet van 26 april 2007 betreffende de terbeschikkingstelling van de 
strafuitvoeringsrechtbank (hierna : de wet van 26 april 2007), werd op 2 maart 2012 geweigerd door de 
Strafuitvoeringsrechtbank te Brussel. 
 
 Na advies van de directeur van de penitentiaire instelling waar J.M. verblijft, werd de zaak opnieuw ingeleid 
voor de Strafuitvoeringsrechtbank te Brussel, die de voormelde prejudiciële vragen heeft gesteld. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  J.M. voert aan dat de overgangsregeling van artikel 12 van de wet van 26 april 2007 het beginsel van 
gelijkheid en niet-discriminatie schendt, omdat een persoon die, na tot een criminele straf te zijn veroordeeld, een 
wanbedrijf pleegt met betrekking tot vermogens, onder de wet van 9 april 1930 tot een bijkomende straf van 
terbeschikkingstelling kon worden veroordeeld, terwijl dat op basis van dezelfde feiten en dezelfde vorm van 
recidive niet langer mogelijk is onder de wet van 26 april 2007. 
 
 Hij betoogt dan ook dat het verschil in behandeling tussen twee personen met eenzelfde strafrechtelijk 
verleden die respectievelijk vóór en na de inwerkingtreding van de wet van 26 april 2007 werden veroordeeld, 
strijdig is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
 
 A.1.2.  In antwoord op de memorie van de Ministerraad doet de eiser voor de verwijzende rechter verder 
gelden dat het antwoord op de onderhavige prejudiciële vragen noodzakelijk is. Hij verwijst daarbij naar de 
verwijzingsbeslissing, die de prejudiciële vraagstelling aan het Hof onontbeerlijk achtte voor de uitspraak in het 
geschil, aangezien de procedure tot invrijheidstelling zonder voorwerp zou worden indien artikel 12 van de wet 
van 26 april 2007 in strijd zou worden bevonden met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
 
 A.2.1.  De Ministerraad merkt in hoofdorde op dat de prejudiciële vragen geen antwoord behoeven, 
aangezien de strafuitvoeringsrechtbank uitsluitend bevoegd is om de modaliteiten van de terbeschikkingstelling te 
regelen, maar niet om in kracht van gewijsde gegane uitspraken van de bodemrechter op hun (grond)wettigheid te 
toetsen of om een straf opgelegd door een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak te wijzigen. 
 
 A.2.2.  In ondergeschikte orde zet de Ministerraad uiteen dat er geen schending van het beginsel van 
gelijkheid en niet-discriminatie is, omdat personen die werden veroordeeld vóór de inwerkingtreding van de wet 
van 26 april 2007 niet vergelijkbaar zijn met personen die na de inwerkingtreding van die wet werden 
veroordeeld. 
 
 Volgens de Ministerraad kunnen twee reglementeringen die op verschillende ogenblikken van toepassing 
waren, niet nuttig worden vergeleken, aangezien het inherent is aan een beleidswijziging dat een onderscheid 
wordt gemaakt tussen personen die onder de oude, respectievelijk de nieuwe regeling vallen.  
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- B - 

 

 B.1.1.  De prejudiciële vragen hebben betrekking op artikel 12 van de wet van 26 april 

2007 betreffende de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank (hierna : de wet 

van 26 april 2007), waarbij de straf van terbeschikkingstelling van de regering met ingang van 

1 januari 2012 is vervangen door de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. 

Dat artikel bepaalt : 

 

 « Bij de inwerkingtreding van deze wet worden de dossiers van ter beschikking van de 
regering gestelden waarin de minister van Justitie hetzij een beslissing tot internering, hetzij 
een beslissing tot invrijheidstelling op proef heeft genomen ambtshalve en zonder kosten 
ingeschreven op de algemene rol van de strafuitvoeringsrechtbanken. 
 
 De minister maakt de dossiers over aan de griffier van de bevoegde 
strafuitvoeringsrechtbank. 
 
 Ingeval van een invrijheidstelling onder toezicht is de strafuitvoeringsrechtbank van de 
woonplaats, of bij gebreke daarvan, van de verblijfplaats van de ter beschikking van de 
regering gestelde veroordeelde bevoegd ». 
 

 B.1.2.  De in het geding zijnde bepaling voorziet aldus in een overgangsregeling voor de 

invoering van het nieuwe systeem van terbeschikkingstelling. Zij bestaat erin dat wie ter 

beschikking van de regering was gesteld, bij de inwerkingtreding van de wet van 26 april 2007, 

van rechtswege wordt onderworpen aan de terbeschikkingstelling van de 

strafuitvoeringsrechtbank. 

 

 B.2.1.  De verwijzende rechter vraagt of artikel 12 van de wet van 26 april 2007 

bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 De prejudiciële vragen vergelijken de strafrechtelijk veroordeelde persoon die 

overeenkomstig de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen 

abnormalen en gewoontemisdadigers (hierna : de wet van 9 april 1930) bij definitieve 

rechterlijke beslissing ter beschikking van de regering werd gesteld en die zich na de 

inwerkingtreding van de wet van 26 april 2007 niet in één van de gevallen bevindt waarin 

overeenkomstig die wet de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank kan worden 

uitgesproken met, enerzijds, de strafrechtelijk veroordeelde persoon die overeenkomstig de wet 
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van 9 april 1930 definitief ter beschikking van de regering werd gesteld en die zich na de 

inwerkingtreding van de wet van 26 april 2007 wel in één van de gevallen bevindt waarin 

overeenkomstig die wet de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank kan worden 

uitgesproken (eerste prejudiciële vraag) en, anderzijds, de strafrechtelijk veroordeelde persoon 

die na de inwerkingtreding van de wet van 26 april 2007 definitief werd veroordeeld tot een 

terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank (tweede prejudiciële vraag).  

 

 B.2.2.  De artikelen 34ter en 34quater van het Strafwetboek, zoals ingevoegd bij artikel 3 

van de wet van 26 april 2007 en gewijzigd bij artikel 10 van de wet van 30 november 2011, 

bepalen de gevallen waarin overeenkomstig de wet van 26 april 2007 de terbeschikkingstelling 

van de strafuitvoeringsrechtbank kan of moet worden uitgesproken. Die artikelen bepalen :  

 

 « Art. 34ter.  De hoven en rechtbanken spreken een terbeschikkingstelling van de 
strafuitvoeringsrechtbank uit voor een periode van minimum vijf en maximum vijftien jaar die 
ingaat na afloop van de effectieve hoofdstraf bij de volgende veroordelingen :  
 
 1°  De veroordelingen die toepassing maken van het artikel 54, behalve indien de vroegere 
straf voor een politieke misdaad werd opgelegd; 
 
 2°  De veroordelingen die, toepassing makend van het artikel 57, een herhaling van 
misdaad op misdaad vaststellen, behalve indien de vroegere straf voor een politieke misdaad 
werd opgelegd; 
 
 3°  De veroordelingen tot een criminele straf op grond van de artikelen 137, ingeval dit de 
dood heeft veroorzaakt, 376, eerste lid, 417ter, derde lid, 2°, en 428, § 5. 
 
 Art. 34quater.  De hoven en rechtbanken kunnen een terbeschikkingstelling van de 
strafuitvoeringsrechtbank uitspreken voor een periode van minimum vijf en maximum vijftien 
jaar die ingaat na afloop van de effectieve hoofdstraf bij de volgende gevallen :  
 
 1°  De veroordelingen ten aanzien van personen die, na tot een straf van ten minste vijf 
jaar gevangenis te zijn veroordeeld wegens feiten waardoor opzettelijk ernstig lijden of ernstig 
lichamelijk letsel of schade aan de geestelijke of lichamelijke gezondheid wordt veroorzaakt, 
binnen een termijn van tien jaar, te rekenen vanaf het ogenblik dat de veroordeling in kracht 
van gewijsde is gegaan, opnieuw veroordeeld wordt wegens gelijkaardige feiten; 
 
 2°  De veroordelingen op grond van de artikelen 136bis, 136ter, 136quater, 136quinquies, 
136sexies, 136septies, 347bis, § 4, 1° in fine, 393, 394, 395, 396, 397, 417quater, lid 3, 2°, 
433octies, 1°, 475, 518, lid 3, en 532; 
 
 3°  De veroordelingen op grond van de artikelen 372, 373, tweede en derde lid, 375, 376, 
tweede en derde lid, 377, eerste, tweede, vierde en zesde lid; 
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 4°  Ingeval de artikelen 61, 62 of 65 worden toegepast, de veroordelingen op grond van 
samenlopende misdrijven die niet worden vermeld in 1° tot 3° ». 
 

 B.2.3.  Voordat ze werden opgeheven bij artikel 11 van de wet van 26 april 2007, 

bepaalden de artikelen 22 tot 23bis van de wet van 9 april 1930 de gevallen waarin de 

terbeschikkingstelling van de regering kon of moest worden uitgesproken. Die artikelen 

bepaalden :  

 

 « Art. 22.  In de gevallen bepaald bij de artikelen 54 en 57 van het Strafwetboek, worden 
de recidivisten, behalve indien de vroegere straf voor een politieke misdaad werd opgelegd, bij 
het arrest van veroordeling gedurende twintig jaar na afloop van hun straf ter beschikking van 
de regering gesteld. 
 
 Art. 23.  De recidivisten kunnen in de gevallen bepaald bij de artikelen 56 en 57 van het 
Strafwetboek, bij het vonnis of het arrest van veroordeling ter beschikking van de regering 
worden gesteld gedurende tien jaar na afloop van hun straf, indien deze ten minste één jaar 
gevangenis bedraagt. Zij kunnen ter beschikking van de regering worden gesteld voor een 
termijn van vijf jaar tot tien jaar, na afloop van hun straf, indien deze minder bedraagt dan één 
jaar gevangenis. 
 
 Dezelfde maatregel kan worden getroffen in geval van herhaling van misdaad na 
wanbedrijf en ten aanzien van wie ook die, na sedert vijftien jaar ten minste drie misdrijven te 
hebben gepleegd welke elk een correctionele gevangenisstraf van ten minste zes maanden 
hebben medegebracht, een aanhoudende neiging tot wetsovertredingen blijkt te hebben. 
 
 Dit artikel is niet van toepassing wanneer de vroegere veroordelingen werden uitgesproken 
wegens politieke misdrijven, noch wanneer het nieuwe misdrijf van politieke aard is. 
 
 Er zal geen rekening worden gehouden met een veroordeling die tot eerherstel aanleiding 
heeft gegeven. 
 
 Art. 23bis.  De veroordeelde op grond van de artikelen 372, 373, tweede lid, 375, 376, 377, 
eerste en tweede lid, en vierde tot zesde lid, van het Strafwetboek kan, bij het vonnis of het 
arrest van veroordeling, ter beschikking van de regering worden gesteld gedurende een termijn 
van maximaal tien jaar na afloop van zijn straf indien die meer dan een jaar zonder uitstel 
bedraagt. 
 
 Onverminderd de toepassing van artikel 22, kan hij in geval van een nieuwe veroordeling 
tot een straf van meer dan een jaar zonder uitstel wegens een van de in het eerste lid bedoelde 
strafbare feiten, gepleegd binnen de termijn bepaald bij artikel 56 van het Strafwetboek, 
gedurende een termijn van maximaal twintig jaar na afloop van zijn straf ter beschikking 
worden gesteld van de regering ». 
 

 B.3.1.  De Ministerraad betwist de relevantie van de prejudiciële vragen, omdat zij niet 

dienstig zouden zijn voor de oplossing van het bodemgeschil.  
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 B.3.2.  Het staat in de regel aan de verwijzende rechter om na te gaan of het nuttig is aan 

het Hof een prejudiciële vraag te stellen over de bepalingen die hij van toepassing acht op het 

geschil. Alleen wanneer dit klaarblijkelijk niet het geval is, kan het Hof beslissen dat de vraag 

geen antwoord behoeft. 

 

 B.4.  Luidens de verwijzingsbeslissing wordt de procedure voor de verwijzende rechter 

« zonder voorwerp » indien het Hof zou oordelen dat de in het geding zijnde bepaling strijdig 

zou zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 B.5.  Bijgevolg kan het antwoord op de prejudiciële vraag niet worden geacht 

klaarblijkelijk niet nuttig te zijn voor het beslechten van het voor de verwijzende rechter 

hangende geschil. 

 

 B.6.  Beide prejudiciële vragen hebben betrekking op de overgangsregeling van de wet van 

26 april 2007, voor strafrechtelijk veroordeelde personen die overeenkomstig de wet van 

9 april 1930 ter beschikking van de regering werden gesteld, maar die zich niet in één van de 

gevallen bevinden waarin zij onder de gelding van de nieuwe wet tot een terbeschikkingstelling 

van de strafuitvoeringsrechtbank zouden kunnen worden veroordeeld. Bijgevolg dienen beide 

vragen samen te worden behandeld.  

 

 B.7.  Het staat in beginsel aan de wetgever om, wanneer hij beslist regelgeving te wijzigen, 

te beoordelen of het noodzakelijk of opportuun is die wijziging vergezeld te doen gaan van 

overgangsmaatregelen. Het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie wordt slechts 

geschonden indien de overgangsregeling of de ontstentenis daarvan tot een behandeling leidt 

waarvoor geen redelijke verantwoording bestaat of indien aan het vertrouwensbeginsel op 

buitensporige wijze afbreuk wordt gedaan. Dat laatste is het geval wanneer de rechtmatige 

verwachtingen van een categorie van rechtsonderhorigen worden miskend zonder dat een 

dwingende reden van algemeen belang voorhanden is die het ontbreken van een 

overgangsregeling kan verantwoorden. 

 

 B.8.1.  De terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank vormt een bijkomende 

straf bij de hoofdstraf die door de rechter is uitgesproken ten aanzien van degenen die ernstige 

misdrijven pleegden en die een belangrijke en voortdurende dreiging betekenen voor de 
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maatschappij. Aldus bepaalt artikel 34bis van het Strafwetboek, zoals ingevoegd bij artikel 3 

van de wet van 26 april 2007 : 

 

 « De terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank is een bijkomende straf die in 
de door de wet bepaalde gevallen moet of kan worden uitgesproken met het oog op de 
bescherming van de maatschappij tegen personen die bepaalde ernstige strafbare feiten plegen 
die de integriteit van personen aantasten. Deze bijkomende straf gaat in na het verstrijken van 
de effectieve hoofdgevangenisstraf of van de opsluiting ». 
 

 B.8.2.  Zoals blijkt uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 26 april 2007, 

streefde de wetgever ernaar, door de terbeschikkingstelling van de regering te vervangen door 

de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank, de bevoegdheid inzake de 

uitvoering van straffen te ontnemen aan de uitvoerende macht ten voordele van de rechterlijke 

macht (Parl. St., Senaat, 2006-2007, nr. 3-2054/1, pp. 7-8). 

 

 B.8.3.  Uit de memorie van toelichting van de voormelde wet blijkt verder ook de wil van 

de wetgever om de terbeschikkingstelling te beperken tot wat strikt noodzakelijk is om de 

openbare veiligheid veilig te stellen, gelet op het bijzonder zware karakter van de maatregel, 

die een veroordeelde zijn vrijheid kan benemen gedurende een zeer lange tijd na het verstrijken 

van zijn straf (Parl. St., Senaat, 2006-2007, nr. 3-2054/1, p. 6). Daarom werd de verplichte aard 

van de terbeschikkingstelling in geval van herhaling beperkt tot veroordeelden die de ene 

misdaad na de andere hebben begaan.   

 

 In tegenstelling tot hetgeen het vroegere artikel 23 van de wet van 9 april 1930 bepaalde, is 

het sinds de wet van 26 april 2007 niet langer mogelijk de terbeschikkingstelling op te leggen 

wegens het plegen van een wanbedrijf na een misdaad of wegens « een aanhoudende neiging 

tot wetsovertredingen » na sedert vijftien jaar ten minste drie misdrijven te hebben gepleegd 

welke elk een correctionele gevangenisstraf van ten minste zes maanden hebben meegebracht.  

 

 B.9.  Bij gebrek aan specifieke overgangsbepalingen voor strafrechtelijk veroordeelde 

personen die vóór de inwerkingtreding van de wet van 26 april 2007 ter beschikking van de 

regering waren gesteld en die, indien zij na 1 januari 2012 zouden zijn veroordeeld, onder de 

gelding van de nieuwe wetgeving niet meer ter beschikking van de strafuitvoeringsrechtbank 

zouden kunnen worden gesteld, worden die personen niettemin ter beschikking van de 

strafuitvoeringsrechtbank gesteld. 
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 B.10.1.  Volgens een fundamenteel beginsel van onze rechtsorde, kunnen rechterlijke 

beslissingen niet worden gewijzigd dan ingevolge de aanwending van rechtsmiddelen. 

 

 B.10.2.  Aan dat beginsel wordt geen afbreuk gedaan door de invoering van een mildere 

strafwet. De terugwerkende kracht van zulk een wet geldt enkel in zoverre er geen 

strafrechtelijke einduitspraak is. Is de strafrechtelijke beslissing onherroepelijk geworden, dan 

kan de opgelegde straf worden uitgevoerd, ook al zou de strafwet inmiddels milder geworden 

zijn.  

 

 B.10.3.  In die zin werd in de parlementaire voorbereiding van de wet van 26 april 2007 

aangegeven dat de terbeschikkingstellingen met een duur van 20 jaar zullen worden voortgezet 

op basis van die termijn, en dat personen die veroordeeld zijn tot een terbeschikkingstelling 

zich bij genademaatregel zullen kunnen beroepen op de meest gunstige strafbepaling die de 

maximumtermijn terugbrengt tot 15 jaar (Parl. St., Kamer, 2006-2007, DOC 51-2999/003, 

p. 16). 

 

 B.11.  Aangezien de in het geding zijnde bepaling tot doel heeft de in kracht van gewijsde 

gegane rechterlijke uitspraken te eerbiedigen en te doen eerbiedigen, ligt aan haar een 

dwingende reden van algemeen belang ten grondslag en is ze derhalve redelijk verantwoord. 

 

 B.12.  De prejudiciële vragen dienen ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 
 

 het Hof  

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 12 van de wet van 26 april 2007 betreffende de terbeschikkingstelling van de 

strafuitvoeringsrechtbank schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 21 november 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5552 

 
 

Arrest nr. 161/2013 
van 21 november 2013 

 
 

 

A R R E S T 
___________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 378 van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992, zoals vervangen bij artikel 380 van de programmawet van 

27 december 2004, gesteld door het Hof van Cassatie. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût en T. Giet, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van 

voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 20 december 2012 in zake de nv « Les Studios américains » tegen de 
Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 11 januari 2013, 
heeft het Hof van Cassatie de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 378 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, dat de 
verplichting oplegt dat de voorziening in cassatie van een belastingplichtige tegen een arrest 
dat is gewezen inzake inkomstenbelastingen wordt ingesteld bij een verzoekschrift dat is 
ondertekend door een advocaat, maar het recht van de bevoegde ambtenaar van de 
Administratie der directe belastingen om zelf een dergelijk verzoekschrift te ondertekenen 
intact laat, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet ? ». 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 18 september 2013 : 
 
 -  is verschenen : Mr. G. de Foestraets, advocaat bij de balie te Brussel, loco 
Mr. A. De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en E. Derycke verslag uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De nv « Les Studios américains » heeft een voorziening in cassatie ingesteld tegen het arrest van het Hof van 
Beroep te Brussel dat op 1 februari 2012 is gewezen inzake inkomstenbelastingen. Het verzoekschrift waarbij die 
voorziening werd ingesteld, was niet door een advocaat ondertekend. 
 
 De Belgische Staat, verweerder in cassatie, heeft tegen die voorziening een grond van niet-ontvankelijkheid 
opgeworpen, afgeleid uit het feit dat het verzoekschrift in cassatie niet door een advocaat was ondertekend.  
 
 Artikel 378 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bepaalt : « Het verzoekschrift houdende 
voorziening in cassatie en het antwoord op de voorziening mag door een advocaat worden ondertekend en 
neergelegd ». 
 
 Het Hof van Cassatie had uit die bepaling reeds afgeleid dat de belastingplichtige zijn voorziening in fiscale 
aangelegenheden niet zelf kan ondertekenen, maar dat de voorziening van de Staat, harerzijds, kan worden 
ingesteld zonder een beroep te doen op een advocaat. In zijn arrest van 20 december 2012 bevestigt het Hof van 
Cassatie die rechtspraak uitdrukkelijk. 
 
 Aangezien de eiseres in cassatie, te dezen de belastingplichtige, heeft doen gelden dat door de 
ontvankelijkheid van de voorziening van de belastingplichtige aldus te onderwerpen aan een voorwaarde die niet 
van toepassing is op de administratie, de wet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet zou schenden, heeft het Hof 
van Cassatie aan het Hof de hierboven weergegeven prejudiciële vraag gesteld. 
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  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 De Ministerraad brengt allereerst in herinnering dat, volgens het Hof van Cassatie, alleen op basis van 
artikel 378 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992), zoals dat is gewijzigd bij artikel 34 
van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, en niet op basis van artikel 379 
van hetzelfde Wetboek, zoals het is ingevoerd bij de wet van 10 december 2001 « tot wijziging van verscheidene 
belastingwetboeken, wat de voorziening in cassatie betreft en de vertegenwoordiging van de Staat voor de hoven 
en rechtbanken », een verschil in behandeling tussen de Staat en de belastingplichtige kan worden vastgesteld : 
alleen de belastingplichtige, in tegenstelling met de Staat, dient inzake inkomstenbelastingen een verzoekschrift in 
cassatie neer te leggen dat door een advocaat is ondertekend. 
 
 Bij een arrest van 16 november 2006 (Arr. Cass., 2006, nr. 569) heeft het Hof van Cassatie, dat ertoe was 
geroepen zich uit te spreken over de grond van niet-ontvankelijkheid die was opgeworpen tegen de voorziening 
van de fiscus die door een ambtenaar was ondertekend, geoordeeld dat uit het nieuwe artikel 378 van het 
WIB 1992 en uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 15 maart 1999 volgt dat de eiser in cassatie, 
inzake inkomstenbelastingen, mag vertegenwoordigd worden door een advocaat, die geen advocaat bij het Hof 
van Cassatie hoeft te zijn, maar dat die bepaling « de mogelijkheid voor de bevoegde ambtenaar van de 
administratie van de directe belastingen om dat verzoekschrift zelf te ondertekenen en neer te leggen [onverkort 
behoudt] ». 
 
 Hoewel de parlementaire voorbereiding van de wet van 15 maart 1999 laat verstaan dat een voorziening 
eventueel door de belastingplichtige in persoon kan worden ingesteld, heeft het Hof van Cassatie, bij een arrest 
van 9 maart 2006 (Arr. Cass., 2006, nr. 143), uit de tekst van het nieuwe artikel 378 van het WIB 1992 afgeleid 
dat inzake inkomstenbelastingen het verzoekschrift in cassatie van de belastingplichtige door een advocaat dient te 
worden ondertekend en neergelegd.  
 
 Zich baserend op artikel 379 van het WIB 1992, volgens hetwelk « inzake de geschillen betreffende de 
toepassing van een belastingwet, […] de verschijning in persoon in naam van de Staat [kan] worden gedaan door 
elke ambtenaar van een belastingadministratie », is het Hof van Cassatie daarentegen van oordeel geweest dat de 
voorziening in cassatie van de Staat door een ambtenaar kan worden ondertekend.  
 
 Wegens het buitengewone karakter van de voorziening in cassatie, die geen derde aanleg is, is een advocaat 
beter gewapend dan de belastingplichtige om de cassatiemiddelen op te zoeken en voor te stellen en om de 
geschonden wetsbepalingen aan te wijzen. Diegene die voor het instellen van de voorziening ertoe verplicht is een 
beroep te doen op een advocaat is dus zeker niet benadeeld of in een ongelijke situatie ten opzichte van de Staat, 
die de mogelijkheid heeft zelf een voorziening in cassatie te ondertekenen en neer te leggen. 
 
 In tegenstelling met de belastingplichtige beschikt de Staat, en in het bijzonder de belastingadministratie, 
meestal over de nodige technische competenties voor het voorbereiden en het instellen van een voorziening in 
cassatie in fiscale zaken. De wetgever is derhalve redelijkerwijs ervan kunnen uitgaan dat het onevenredig is de 
Staat in alle gevallen het optreden van een advocaat op te leggen voor de ondertekening en de neerlegging van zijn 
voorziening aangezien de belastingadministratie, gelet op haar situatie die objectief verschilt van die van de 
belastingplichtige, in voorkomend geval de nodige technische competenties heeft om een voorziening in cassatie 
in te stellen die beantwoordt aan de zeer strikte voorschriften van de artikelen 1080 en volgende van het 
Gerechtelijk Wetboek. 
 
 Daaruit volgt dat door de verplichting op te leggen dat de voorziening in cassatie van een belastingplichtige 
tegen het arrest dat is gewezen inzake inkomstenbelastingen wordt ingesteld bij een verzoekschrift dat is 
ondertekend door een advocaat, maar door voor het overige het recht van de bevoegde ambtenaar van de 
Administratie der directe belastingen om zelf een dergelijk verzoekschrift te ondertekenen intact te laten, 
artikel 378 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 weliswaar een verschil in regeling tussen de Staat 
en de belastingplichtige in het leven heeft geroepen, dat evenwel niet zonder redelijke verantwoording is. 
 
 In ondergeschikte orde, wanneer men de parlementaire voorbereiding van de voormelde wet van 15 mars 
1999 volgt, legde artikel 378 van het WIB 1992 niet de verplichting op dat de belastingplichtige door een 
advocaat wordt vertegenwoordigd. In een soortgelijke lezing van het nieuwe artikel 378 (« mag door een advocaat 
worden […] neergelegd ») is de belastingplichtige, zoals in het verleden, ertoe gemachtigd zijn verzoekschrift in 
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cassatie alleen te ondertekenen en neer te leggen en is er geen enkel verschil in behandeling tussen hem en de 
belastingadministratie. 
 
 De Ministerraad besluit daaruit dat de prejudiciële vraag ontkennend dient te worden beantwoord, ongeacht 
of het Hof het standpunt aanneemt dat de Ministerraad in hoofdorde verdedigt dan wel datgene aanneemt dat hij in 
ondergeschikte orde verdedigt. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Artikel 378 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB 1992), zoals het is 

gewijzigd bij artikel 380 van de programmawet van 27 december 2004, bepaalt : 

 

 « Het verzoekschrift houdende voorziening in cassatie en het antwoord op de voorziening 
mag door een advocaat worden ondertekend en neergelegd ». 
 

 B.1.2.  De voormelde bepaling heeft artikel 378 van het WIB 1992, zoals het was 

ingevoerd bij de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, dat 

alleen bepaalde dat het « verzoekschrift » door een advocaat kon worden ondertekend, 

aangevuld. 

 

 B.2.  Het Hof van Cassatie vraagt aan het Hof of de in het geding zijnde bepaling de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt in zoverre zij, volgens het verwijzende 

rechtscollege, « de verplichting oplegt » dat de voorziening in cassatie van een 

belastingplichtige tegen een arrest dat is gewezen inzake inkomstenbelastingen wordt ingesteld 

bij een verzoekschrift dat is ondertekend door een advocaat, terwijl het tegelijkertijd het recht 

van de bevoegde ambtenaar van de belastingadministratie om zelf een dergelijk verzoekschrift 

te ondertekenen intact laat. 

 

 B.3.  In zijn verwijzingsarrest heeft het Hof van Cassatie geoordeeld : 

 
 « [Artikel 378 van het Wetboek van inkomstenbelastingen, dat] afwijkt van artikel 1080 
van het Gerechtelijk Wetboek in zoverre laatstgenoemd artikel bepaalt dat het verzoekschrift in 
cassatie zowel op het afschrift als op het origineel door een advocaat bij het Hof van Cassatie is 
ondertekend, en die trouwens het recht onverkort laat van de bevoegde ambtenaar van de 
administratie der directe belastingen om zelf een cassatieverzoekschrift te ondertekenen, legt op 
dat het verzoekschrift waarbij een belastingplichtige een inzake directe belastingen gewezen 
arrest aan het toezicht van het Hof [van Cassatie] onderwerpt, door een advocaat moet zijn 
ondertekend ». 
 



5 

 Het is in die interpretatie dat het Hof de prejudiciële vraag beantwoordt. 

 

 B.4.  Tijdens de parlementaire voorbereiding van de voormelde wet van 15 maart 1999 

heeft de minister van Financiën het amendement van de Regering dat aan de oorsprong ligt van 

de voormelde bepaling, in de volgende bewoordingen verantwoord : 

 

 « […] voortaan [kan] voorziening in Cassatie […] worden ingesteld zonder dat daarvoor 
een advocaat bij het Hof van Cassatie hoeft te worden ingeschakeld (zie het door de regering 
bij de Senaat ingediende amendement nr. 78 – Stukken nrs. 1-966/7 en 11, blz. 170). Daarbij is 
het zaak de toegang van de belastingplichtigen tot alle niveaus van gerechtelijke aanleg te 
vergemakkelijken. Bovendien wordt de mogelijkheid voor de Administratie der directe 
belastingen om zonder een beroep te doen op een advocaat voorziening in Cassatie in te stellen 
door het ontwerp uitgebreid tot de verschillende soorten van belastingen » (Parl. St., Kamer, 
1997-1998, nr. 1341/23, pp. 19, 20 en 35). 
 

 B.5.1.  De wetgever vermocht aldus ervan uit te gaan dat, in belastingzaken, van de 

verplichting om een beroep te doen op een advocaat bij het Hof van Cassatie kon worden 

afgeweken. 

 

 B.5.2.  Het cassatieberoep is een buitengewoon  rechtsmiddel waardoor een partij in de 

mogelijkheid wordt gesteld om, wegens schending van de wet of wegens overtreding van hetzij 

substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, de vernietiging te 

vorderen van een in laatste aanleg gewezen beslissing. Het verzoekschrift dat dat beroep 

inleidt, moet, zonder dat het daarna kan worden aangevuld of gewijzigd, de uiteenzetting van 

de middelen van de verzoeker, de vermelding van de geschonden wetsbepalingen en de met de 

voorziening nagestreefde gevolgen bevatten. Onverminderd artikel 26, § 4, van de bijzondere 

wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, voert het Hof van Cassatie in fiscale zaken 

geen middel ambtshalve aan. 

 

 B.5.3.  Wegens het ingewikkelde karakter van die materie en omwille van de zorg om te 

voorkomen dat bij het Hof van Cassatie een groot aantal beroepen die niet ontvankelijk zijn of 

kennelijk elke grondslag missen, worden ingesteld, is het verantwoord dat wordt opgelegd dat 

het verzoekschrift van de belastingplichtige wordt ondertekend en neergelegd door een 

advocaat. 
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 B.6.  Overigens, artikel 379, in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevoerd 

bij de wet van 10 december 2001 « tot wijziging van verscheidene belastingwetboeken, wat de 

voorziening in cassatie betreft en de vertegenwoordiging van de Staat voor de hoven en 

rechtbanken », bepaalt : 

 

 « Inzake de geschillen betreffende de toepassing van een belastingwet, kan de verschijning 
in persoon in naam van de Staat worden gedaan door elke ambtenaar van een 
belastingadministratie ». 
 

 B.7.  Met zijn arrest nr. 34/2003 van 12 maart 2003 heeft het Hof geoordeeld : 

 

 « B.2.7.  De keuze voor een vertegenwoordiging van de Staat door een ambtenaar van de 
belastingadministratie werd verantwoord door het streven om een eenvormig beheer van de 
taxatie en de geschillen in te voeren en aan de taxatieambtenaren de verantwoordelijkheid toe 
te vertrouwen voor de geschillen die uit hun regularisaties voortvloeien door hen ermee te 
belasten zelf hun dossiers voor de rechtbank te verdedigen (Parl. St., Kamer, Doc 50 0176/002, 
p. 2). Door die keuze zou een einde kunnen worden gemaakt aan de controversen over de 
manier waarop de Staat in eigen persoon dient te verschijnen en zou de procedure voor de 
rechtbank kunnen worden verlicht, waarbij een bijkomende vorming de ambtenaren in staat 
zou moeten stellen het hoofd te bieden aan hun nieuwe opdrachten (Parl. St., Kamer, 
Doc 50 0176/003, p. 5). 
 
 B.2.8.  De aangevochten bepaling breidt voor de Staat weliswaar de mogelijkheid uit om 
‘ in persoon ’ te verschijnen in de fiscale geschillen, maar zij brengt het beginsel van het 
pleitmonopolie van de advocaten niet in het geding. Er werd trouwens gepreciseerd dat voor 
ingewikkelde gevallen waarin principiële kwesties of buitengewoon belangrijke zaken op het 
spel staan, de minister, op verzoek van de administratie, advocaten aanwijst om de Staat te 
vertegenwoordigen en dat het ‘ louter de bedoeling [is] ambtenaren in staat te stellen het 
departement te vertegenwoordigen in minder complexe gevallen ’ (Parl. St., Senaat, 2001-
2002, nr. 2-865/3, p. 3). 
 
 B.3.  Uit die elementen blijkt dat de wetgever, door te bepalen dat in fiscale geschillen de 
Staat door ambtenaren kon worden vertegenwoordigd – wat doorgaans in alle aangelegenheden 
wordt aanvaard voor de rechtscolleges belast met de objectieve controle van de wettigheid en 
de grondwettigheid -, een pertinente maatregel heeft genomen die een redelijk verband van 
evenredigheid met het nagestreefde doel vertoont ». 
 

 B.8.  Ook al heeft het in het geding zijnde artikel 378 geen betrekking op de verschijning 

van de bevoegde ambtenaar van de belastingadministratie, kan, om vergelijkbare motieven, 

worden aanvaard dat die ambtenaar, die ter zake gespecialiseerd is, met name wegens zijn 

aanvullende opleiding, een cassatieverzoekschrift zelf kan ondertekenen. Bovendien doet de in 

het geding zijnde maatregel niet op onevenredige wijze afbreuk aan de rechten van de 

belastingplichtige, vermits de maatregel, hoewel hij de belastingplichtige niet toestaat een 
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dergelijk verzoekschrift zelf te ondertekenen, hij hem niettemin vrijstelt van de verplichting, 

die nochtans de regel is in niet-strafrechtelijke aangelegenheden, een beroep te doen op het 

optreden van een advocaat bij het Hof van Cassatie. 

 

 B.9.  Het verschil in behandeling is niet zonder redelijke verantwoording en de 

prejudiciële vraag dient derhalve ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 In zoverre het de verplichting oplegt dat de voorziening in cassatie van een 

belastingplichtige tegen een arrest dat inzake inkomstenbelastingen is gewezen, wordt 

ingesteld bij een verzoekschrift dat door een advocaat is ondertekend en neergelegd, schendt 

artikel 378 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals het is vervangen bij 

artikel 380 van de programmawet van 27 december 2004, de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 21 november 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5555 

 
 

Arrest nr. 162/2013 
van 21 november 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 2, c) tot e), 35, § 2, en 57 van de wet van 

31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, gesteld door het 

Arbeidshof te Luik. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke, P. Nihoul, F. Daoût en T. Giet, bijgestaan 

door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 10 januari 2013 in zake de nv « Agrimat » tegen Jean-Claude Clementz, 
waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 18 januari 2013, heeft het 
Arbeidshof te Luik de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schenden de artikelen 2, c, d en e, 35, § 2, en 57 van de wet van 31 januari 2009 
betreffende de continuïteit van de ondernemingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en 
voeren zij een discriminatie in : 
 
 doordat ten aanzien van de werknemer die wordt ontslagen vóór de opening van de 
procedure van gerechtelijke reorganisatie zijn compenserende opzeggingsvergoeding een 
schuldvordering in de opschorting vormt die is onderworpen aan de uitvoering van het 
reorganisatieplan met mogelijke verminderingen en betalingsmodaliteiten die in de tijd zijn 
gespreid, 
 
 terwijl ten aanzien van de werknemer die wordt ontslagen in de loop van de procedure 
van gerechtelijke reorganisatie zijn compenserende opzeggingsvergoeding ontsnapt aan de 
kwalificatie van schuldvordering in de opschorting en aan de uitvoeringsmodaliteiten van het 
reorganisatieplan, zodat die vergoeding integraal zal worden betaald en zonder enige 
betalingstermijn ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de nv « Agrimat », met zetel te 5555 Bièvre, route de Bouillon 148/1; 
 
 -  Jean-Claude Clementz, wonende te 5570 Beauraing, rue Henri Lambert 7; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Bij beschikking van 19 september 2013 heeft het Hof de zaak in gereedheid verklaard en 
de dag van de terechtzitting bepaald op 9 oktober 2013, na de partijen te hebben uitgenodigd 
zich in een aanvullende memorie, die uiterlijk op 4 oktober 2013 kan worden ingediend en die 
zij binnen dezelfde termijn aan de andere partijen mededelen, nader te verklaren over de 
eventuele weerslag op onderhavige zaak van de wet van 27 mei 2013 tot wijziging van 
verschillende wetgevingen inzake de continuïteit van de ondernemingen. 
 
 Aanvullende memories zijn ingediend door : 
 
 -  de nv « Agrimat »; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 9 oktober 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. B. Hoc, advocaat bij de balie te Namen, voor de nv « Agrimat »; 
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 .  Mr. C. Thuin loco Mr. B. Closson, advocaten bij de balie te Neufchâteau, voor 
Jean-Claude Clementz; 
 
 .  Mr. V. Vander Geeten loco Mr. F. Gosselin, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Giet en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 J.-C. Clementz, geïntimeerde voor de verwijzende rechter, is door de nv « Agrimat », appellante voor de 
verwijzende rechter, op 26 juni 2009 ontslagen en heeft die laatste op 24 juni 2010 gedagvaard teneinde een 
compenserende opzeggingsvergoedigng te verkrijgen. Nadat de eerste rechter die eis heeft ingewilligd, stelt de 
nv « Agrimat » hoger beroep in tegen dat vonnis door met name aan te voeren dat zij op 2 juli 2009 een plan van 
gerechtelijke reorganisatie aan de rechtbank van koophandel heeft voorgelegd (plan dat op 19 januari 2010 is 
gehomologeerd) en dat de in het geding zijnde schuldvordering een schuldvordering in de opschorting is 
krachtens artikel 35, § 2, tweede lid, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de 
ondernemingen. De verwijzende rechter stelt vast dat artikel 57, tweede lid, van die wet bepaalt dat de na de 
homologatie gerechtelijk erkende schuldvorderingen in de opschorting worden betaald overeenkomstig de wijze 
die is bepaald voor de schuldvorderingen van dezelfde aard en vraagt zich af of een mogelijke discriminatie 
bestaat tussen de werknemers die tijdens de duur van de opschorting zijn ontslagen en wier schuldvordering niet 
opschortend is en de werknemers die, zoals te dezen, vóór de neerlegging van het verzoekschrift tot gerechtelijke 
reorganisatie zijn ontslagen en wier schuldvordering in de opschorting zou zijn onderworpen aan de in het 
voormelde artikel 57 bepaalde verdeelregels. De verwijzende rechter gaat bijgevolg in op de vraag van de 
geïntimeerde om aan het Hof de hiervoor weergegeven prejudiciële vraag te stellen, en neemt daarin artikel 2, c) 
tot e), van de voormelde wet van 31 januari 2009 op, krachtens hetwelk de in het geding zijnde schuldvordering 
wordt gerekend tot de gewone schuldvorderingen in de opschorting. In dat verband geeft hij, in tegenstelling tot 
het standpunt van de geïntimeerde, aan dat die schuldvordering niet kan worden gerekend tot de buitengewone 
schuldvorderingen krachtens het Verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie nr. 95 van 1 juli 1949 
betreffende de bescherming van het loon, aangezien dat Verdrag betrekking heeft op het lot van de lonen in 
geval van een faillissement of een gerechtelijke vereffening en niet in geval van een concordaat of een 
gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord; die bij de wet van 12 april 1965 betreffende de 
bescherming van het loon der werknemers beoogde schuldvordering vormt een algemeen voorrecht in de zin van 
artikel 19, eerste lid, 3°, van de hypotheekwet van 16 december 1851. 
 

 

  III.  In rechte 

 

– A – 
 
 A.1.  J.-C. Clementz voert aan dat de categorieën van werknemers die in de prejudiciële vraag worden 
beoogd, met elkaar vergelijkbaar zijn en dat, aangezien hij is ontslagen zes dagen vóór de neerlegging van het 
verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie, zijn situatie soortgelijk is aan die van de tijdens de gerechtelijke 
reorganisatie ontslagen werknemers. Hij is van mening dat het in het geding zijnde verschil in behandeling 
relevant is, omdat het de ondernemingen die een gerechtelijke reorganisatie genieten, toelaat hun activiteit voort 
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te zetten, waarbij zij het vertrouwen van hun schuldeisers behouden en waarbij hun vroeger passief afneemt, 
terwijl de schuldeisers die hun vertrouwen blijven schenken, de waarborg hebben dat hun schuldvordering 
integraal zal worden terugbetaald. Hij is evenwel van mening dat geen enkele objectieve verantwoording toelaat 
een onderscheid te maken onder de werknemers zelf, in tegenstelling tot de andere schuldeisers : het loon van de 
werknemers is immers een bevoorrechte schuldvordering krachtens artikel 11, § 2, van het Verdrag van de 
Internationale Arbeidsorganisatie nr. 95 betreffende de bescherming van het loon en de in het geding zijnde wet 
is discriminerend in zoverre zij niet voorziet in een uitzondering voor de compenserende opzeggingsvergoeding 
van de werknemer die is ontslagen vóór het openen van de procedure van gerechtelijke reorganisatie; een en 
ander is strijdig met de geest van de wet en maakt het bepaalde werkgevers met slechte bedoelingen mogelijk om 
misbruik te maken van de procedure waarin zij voorziet door werknemers enkele dagen vóór de neerlegging van 
het verzoekschrift te ontslaan. 
 
 A.2.  De nv « Agrimat » is van mening dat het verschil in behandeling berust op een objectief criterium met 
betrekking tot de datum van het ontslag en redelijk is vermits het de bekommernis om het behoud van de 
tewerkstelling beoogt tijdens de procedure van gerechtelijke reorganisatie door van de arbeidsovereenkomst die 
tijdens de duur van de opschorting niet kan worden opgeschort een uitzondering te maken; het doel van de 
wetgever bestond erin de werknemer te beschermen tijdens de duur van de opschorting om te vermijden dat de 
werkgever, behalve in het voormelde uitzonderlijke geval van de arbeidsovereenkomst, gebruik kon maken van 
de mogelijkheid waarover de schuldenaar beschikt om die arbeidsovereenkomst op te schorten wanneer hij van 
mening is dat die niet-uitvoering noodzakelijk is om een reorganisatieplan te kunnen voorstellen aan de 
schuldeisers om de overdracht onder gerechtelijk gezag mogelijk te maken, waardoor de schuldenaar door die 
uitzondering ertoe verplicht is maatregelen ten aanzien van het personeel te nemen alvorens de opschorting in te 
dienen en niet tijdens de duur ervan. Zij voegt eraan toe dat de wetgever niet heeft voorzien in enige verdachte 
periode vóór de neerlegging van het verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie. 
 
 A.3.1.  De Ministerraad herinnert aan de huidige context van de betrokken bepalingen. Artikel 35, § 2, van 
de in het geding zijnde wet maakt het de schuldenaar, mits de daarin bepaalde voorwaarden worden nageleefd, 
mogelijk een lopende overeenkomst niet meer uit te voeren mits een schadevergoeding wordt betaald die een 
schuldvordering in de opschorting zal vormen. Die oplossing kan worden verkozen boven de voortzetting van 
een ruïneuze overeenkomst, maar is niet van toepassing op de arbeidsovereenkomsten omwille van de sociale 
bescherming. Artikel 36 van de wet, dat bepaalt dat de schuldvorderingen - met inbegrip van de interesten - met 
betrekking tot overeenkomsten met opeenvolgende prestaties voortgezet na de opening van de procedure van 
gerechtelijke reorganisatie, niet aan de opschorting zijn onderworpen, moet worden gelezen samen met 
artikel 37, volgens hetwelk de schuldvorderingen met betrekking tot prestaties die ten aanzien van de 
schuldenaar tijdens die procedure zijn uitgevoerd, worden beschouwd als boedelschulden in een navolgend 
faillissement of een navolgende vereffening tijdens de periode van reorganisatie of na het beëindigen ervan, 
indien er een nauwe band bestaat tussen de beëindiging van de reorganisatieprocedure en de collectieve 
procedure. 
 
 A.3.2.  De Ministerraad voert aan dat de twee in het geding zijnde categorieën van werknemers zich niet in 
vergelijkbare situaties bevinden omdat hun schuldvordering ontstaat in objectief verschillende periodes; de 
opschorting wordt verleend ten aanzien van de schuldeisers die bestaan op het ogenblik dat de procedure wordt 
ingesteld. De datum waarop de schuldvordering ontstaat, is belangrijk voor de toepassing van artikel 37 van de 
wet volgens hetwelk de schuldvordering van een compenserende opzeggingsvergoeding die tijdens de procedure 
van gerechtelijke reorganisatie ontstaat, zal worden beschouwd als een boedelschuld in het kader van een 
faillissement of vereffening volgend op de periode van reorganisatie, in tegenstelling tot een dergelijke 
schuldvordering die is ontstaan vóór de periode van reorganisatie. Artikel 37 kent aan de contractant een recht 
van voorrang toe om zijn vertrouwen te verkrijgen en aldus de continuïteit van de onderneming te waarborgen, 
recht dat hij zal kunnen uitoefenen tijdens een later faillissement indien de reorganisatieprocedure mislukt. 
Artikel 36 stelt de schuldvorderingen inzake bezoldiging van een werknemer voor de periode na de opening van 
de procedure vrij van de voorwaarden voor het plan voor gerechtelijke reorganisatie. De werknemer zal dus 
tegen hem een uitvoerend beslag of een beslag tot terugvordering kunnen uitoefenen of de compensatie kunnen 
aanvoeren van een schuldvordering met een schuld te zijnen aanzien. 
 
 A.3.3.  De Ministerraad voert voor het overige aan dat de prejudiciële vraag niet ontvankelijk is bij 
ontstentenis van een onderwerp. Hij merkt op dat de mogelijkheid die artikel 35, § 2, aan de schuldenaar laat om 
de lopende contracten op te schorten tijdens de opschorting, een uitzondering is die strikt moet worden 
geïnterpreteerd en die niet van toepassing is op de arbeidsovereenkomsten, daar de wetgever niet heeft willen 
afwijken van de zeer bijzondere normen die daarop betrekking hebben. Het zou immers niet gemakkelijk zijn 
een arbeidsovereenkomst gedurende een relatief lange periode op te schorten en vervolgens de normale 
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uitvoering ervan te hervatten. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt bovendien dat de mogelijkheid om een 
overeenkomst niet uit te voeren, niet zou kunnen worden gelijkgesteld met die om die overeenkomst te 
beëindigen. 
 
 Volgens hem kwalificeert artikel 35, § 2, van de in het geding zijnde wet de schuldvordering van de 
werknemer die is ontslagen na de opening van een procedure van gerechtelijke reorganisatie niet als niet-
opschortend, en voert het dus niet het door de verwijzende rechter opgemerkte verschil in behandeling in. In elk 
geval is dat verschil in behandeling in overeenstemming met de door de verwijzende rechter beoogde 
toetsingsnormen, en de artikelen 2, c) tot e), en 57 van de in het geding zijnde wet beperken zich ertoe het begrip 
schuldvorderingen in de opschorting en de dwingende kracht van het gehomologeerde reorganisatieplan te 
preciseren. In de veronderstelling dat de discriminatie bestaat - quod non -, dan vindt die haar oorsprong in 
artikel 36 van die wet en in de bepalingen van de hypotheekwet van 16 december 1851, die de bij de wet van 
12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers beoogde vorderingen niet klasseert onder 
de bijzondere voorrechten. Aangezien die bepalingen niet worden beoogd door de prejudiciële vraag, kan het 
Hof zich niet daarover uitspreken. 
 
 A.4.  In haar aanvullende memorie is de nv « Agrimat » van mening dat de wet van 27 mei 2013 « tot 
wijziging van verschillende wetgevingen inzake de continuïteit van de ondernemingen » geen enkele weerslag 
heeft op de onderhavige zaak. 
 
 A.5.  In zijn aanvullende memorie stelt de Ministerraad vast dat de voormelde wet van 27 mei 2013 in de 
wet van 31 januari 2009 een nieuw artikel 49/1 invoegt, krachtens hetwelk het plan geen vermindering of 
kwijtschelding kan bevatten van schuldvorderingen die zijn ontstaan uit vóór de opening van de procedure 
verrichte arbeidsprestaties; die bepaling strekt ertoe een extra bescherming te bieden aan de werknemers voor de 
schuldvorderingen vóór de opening van de procedure, zonder dat de wetgever heeft verwezen naar de zorg om 
een einde te maken aan een discriminatie. 
 
 Uit die bepaling vloeit voort dat de schuldvorderingen met betrekking tot een compenserende 
opzeggingsvergoeding van een ontslagen werknemer, die zijn ontstaan vóór of na de opening van de procedure, 
op identieke wijze worden behandeld ten aanzien van de mogelijkheden tot vermindering, maar nog steeds 
verschillend worden behandeld ten aanzien van de eventuele betalingstermijnen, daar de vóór de opening van de 
procedure ontstane schuldvordering van de ontslagen werknemer een schuldvordering in de opschorting is. 
 
 De Ministerraad stelt evenwel vast dat het nieuwe artikel 49/1 geen retroactieve draagwijdte heeft, zodat 
het niet van toepassing is op het aan de verwijzende rechter voorgelegde geschil. 
 

 

– B – 

 

 Ten aanzien van de in het geding zijnde bepalingen 

 

 B.1.1.  De artikelen 2, c) tot e), 35, § 2, en 57 van de wet van 31 januari 2009 betreffende 

de continuïteit van de ondernemingen (hierna : WCO), in de versie ervan die van toepassing is 

voor de verwijzende rechter, bepalen : 

 

 « Art. 2.  Voor de toepassing van deze wet verstaat men onder : 
 
 […] 
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 c)  ‘ schuldvorderingen in de opschorting ’ : de schuldvorderingen ontstaan voor het 
vonnis dat de procedure van gerechtelijke reorganisatie opent of die uit het verzoekschrift of 
beslissingen genomen in het kader van de procedure volgen; 
 
 d)  ‘ buitengewone schuldvorderingen in de opschorting ’ : de schuldvorderingen in de 
opschorting die gewaarborgd zijn door een bijzonder voorrecht of een hypotheek en de 
schuldvorderingen van de schuldeisers-eigenaars; 
 
 e)  ‘ gewone schuldvorderingen in de opschorting ’ : de schuldvorderingen in de 
opschorting andere dan de buitengewone schuldvorderingen in de opschorting; 
 
 […] 
 
 Art. 35.  […] 
 
 § 2.  De schuldenaar kan evenwel, ook bij ontstentenis van contractuele bepaling in deze 
zin, beslissen een lopende overeenkomst niet langer uit te voeren voor de duur van de 
opschorting met een mededeling aan zijn medecontractanten overeenkomstig artikel 26, § 2, 
op voorwaarde dat die niet-uitvoering noodzakelijk is om een reorganisatieplan te kunnen 
voorstellen aan de schuldeisers of om de overdracht onder gerechtelijk gezag mogelijk te 
maken. 
 
 Wanneer de schuldenaar beslist een lopende overeenkomst niet langer uit te voeren, 
vormt de schadevergoeding waartoe de wederpartij in voorkomend geval gerechtigd is een 
schuldvordering in de opschorting. 
 
 De mogelijkheid gegeven in dit artikel is niet toepasselijk op arbeidsovereenkomsten. 
 
 […] 
 
 Art. 57.  De homologatie van het reorganisatieplan maakt het bindend voor alle 
schuldeisers in de opschorting. 
 
 De betwiste, maar na de homologatie gerechtelijk erkende schuldvorderingen in de 
opschorting, worden betaald op de wijze die is bepaald voor de schuldvorderingen van 
dezelfde aard. In geen geval kan de uitvoering van het reorganisatieplan geheel of gedeeltelijk 
opgeschort worden door de met betrekking tot deze betwistingen genomen beslissingen. 
 
 De schuldvorderingen in de opschorting die niet opgenomen zijn in de in artikel 17, § 2, 
7°, bedoelde lijst, in voorkomend geval gewijzigd met toepassing van artikel 46, en die geen 
aanleiding hebben gegeven tot betwisting, worden betaald na de volledige uitvoering van het 
plan, op de wijze die is bepaald voor de schuldvorderingen van dezelfde aard. Indien de 
schuldeiser niet behoorlijk werd ingelicht tijdens de opschorting, wordt hij betaald op de 
wijze en in de mate die het gehomologeerd plan bepaalt voor gelijkaardige schuldvorderingen. 
 
 Tenzij het plan uitdrukkelijk anders bepaalt, bevrijdt de volledige uitvoering ervan de 
schuldenaar geheel en definitief, voor alle schuldvorderingen die erin voorkomen. 
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 Onverminderd de artikelen 2043bis tot 2043octies van het Burgerlijk Wetboek komt het 
plan de medeschuldenaars en de personen die een persoonlijke zekerheid hebben gesteld niet 
ten goede ». 
 

 B.1.2.  Een wet van 27 mei 2013 « tot wijziging van verschillende wetgevingen inzake de 

continuïteit van de ondernemingen », bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 juli 

2013, wijzigt de in het geding zijnde artikelen 2, c), en 35, § 2, als volgt : 

 

 -  artikel 2 van die wet voegt in artikel 2, c), van de WCO het woord « gerechtelijke » in 

tussen de woorden « verzoekschrift of » en de woorden « beslissingen genomen »; 

 

 -  artikel 19, b), van die wet voegt tussen het eerste en het tweede lid van artikel 35, § 2, 

een lid in dat luidt : « De uitoefening van dit recht ontneemt de schuldeiser niet het recht zijn 

eigen prestaties op te schorten ». 

 

 Krachtens artikel 62 van die wet treden die wijzigingen in werking tien dagen na de 

bekendmaking van de wet van 27 mei 2013 in het Belgisch Staatsblad. 

 

 Die wijzigingen hebben dus geen invloed op het geschil dat aanleiding heeft gegeven tot 

de prejudiciële vraag, zodat het Hof de in het geding zijnde bepalingen, alsook de tekst van de 

WCO, onderzoekt in de versie ervan die van toepassing is op het voor de verwijzende rechter 

hangende geschil. 

 

 B.1.3.  De voormelde wet van 31 januari 2009, in de versie ervan die op het voor de 

verwijzende rechter hangende geschil van toepassing is, voorziet onder meer in een 

zogenoemde procedure « van gerechtelijke reorganisatie » die strekt tot het behouden, onder 

toezicht van de rechter, van de continuïteit van het geheel of een gedeelte van de onderneming 

in moeilijkheden of van haar activiteiten (artikel 16, eerste lid, van de WCO); die procedure 

maakt het mogelijk de schuldenaar een opschorting toe te kennen (waarvan de duur door de 

rechter wordt bepaald krachtens artikel 24, § 2, van de WCO) om hetzij tot een gerechtelijke 

reorganisatie te komen door een minnelijk akkoord tussen schuldeisers en 

schuldenaar - bedoeld in artikel 43 - of door een collectief akkoord van de 

schuldeisers - bedoeld in de artikelen 44 en volgende -, hetzij de overdracht toe te staan, aan 

derden, van het geheel of een gedeelte van de onderneming of haar activiteiten, bedoeld in de 

artikelen 59 en volgende (artikel 16, tweede lid, van de WCO). 
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 Naast het door de in het geding zijnde bepaling vastgelegde verbod om de middelen tot 

tenuitvoerlegging voort te zetten, bepaalt de wet dat tijdens de opschorting, voor schuldeisers 

in de opschorting, geen enkel ander beslag dan een bewarend beslag kan worden gelegd 

(artikel 31 van de WCO). Zij doet evenwel geen afbreuk aan de rechten van de pandhoudende 

schuldeiser wanneer het gaat om specifiek in pand gegeven schuldvorderingen (artikel 32 van 

de WCO), staat een vrijwillige betaling door de schuldenaar van schuldvorderingen in de 

opschorting niet in de weg, noch een rechtstreekse vordering (artikel 33 van de WCO), noch 

een schuldvergelijking van verknochte schuldvorderingen (artikel 34 van de WCO), noch de 

mogelijkheid om de schuldenaar failliet te verklaren of een gerechtelijke ontbinding van de 

vennootschap die schuldenaar is teweeg te brengen (artikel 30 van de WCO), en zij maakt in 

principe geen einde aan de lopende overeenkomsten (artikel 35, § 1, van de WCO). 

 

 

 Ten aanzien van het verschil in behandeling 

 

 B.2.  De in het geding zijnde bepalingen worden door de verwijzende rechter in die zin 

geïnterpreteerd dat zij een verschil in behandeling invoeren tussen een werknemer die is 

ontslagen vóór de indiening, door zijn werkgever, van een verzoekschrift tot gerechtelijke 

reorganisatie en een werknemer die tijdens de periode van de opschorting is ontslagen : de 

schuldvordering met betrekking tot een door de werknemer gevorderde compenserende 

opzeggingsvergoeding zal in het eerste geval in de opschorting zijn, krachtens artikel 2, c) tot 

e), van de WCO, en zal bijgevolg worden onderworpen aan de verminderingen en 

modaliteiten van het gehomologeerde reorganisatieplan, overeenkomstig artikel 57 van de 

WCO; in het tweede geval zal de schuldvordering van de werknemer ontsnappen aan de 

kwalificatie van schuldvordering in de opschorting, zodat, volgens de verwijzende rechter, 

« zij integraal en zonder enige betalingstermijn zal worden betaald ». 

 

 Het geschil voor de verwijzende rechter betreft een werknemer die enkele dagen vóór de 

indiening van het verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie is ontslagen, ten gevolge van 

een herstructurering van het personeel om economische redenen. 

 

 B.3.  In tegenstelling tot wat de Ministerraad betoogt, vormen de situaties waarin beide 

categorieën van de in B.2 vermelde werknemers zich bevinden, vergelijkbare categorieën : in 
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beide gevallen vorderen de werknemers een compenserende opzeggingsvergoeding voor een 

rechter die uitspraak moet doen na de homologatie van een door de werkgever ingediend plan 

van gerechtelijke reorganisatie en zijn dus schuldeisers van de schuldenaar in de opschorting. 

 

 B.4.1.  De Ministerraad voert eveneens aan dat de prejudiciële vraag zonder voorwerp en 

dus niet ontvankelijk is, aangezien het in het geding zijnde verschil in behandeling niet zou 

voortvloeien uit de in de prejudiciële vraag beoogde bepalingen, maar uit artikel 36 van de in 

het geding zijnde wet en uit artikel 19, eerste lid, 3bis, van de hypotheekwet van 16 december 

1851, die de in B.2 vermelde schuldvorderingen van de werknemers klasseren onder de 

algemene voorrechten. 

 

 B.4.2.  Artikel 2, c) tot e), van de WCO definieert de schuldvorderingen in de 

opschorting, de gewone schuldvorderingen in de opschorting en de buitengewone 

schuldvorderingen in de opschorting. Door te bepalen dat het reorganisatieplan door de 

homologatie ervan voor alle schuldeisers in de opschorting bindend wordt, heeft artikel 57 

van de WCO tot gevolg dat, wanneer dat plan, overeenkomstig artikel 49 van de WCO, 

voorziet in een vermindering van sommige schuldvorderingen, de door de rechtbank van 

koophandel verleende homologatie ertoe leidt dat de schuldenaar een vermindering van zijn 

schuld verkrijgt. Artikel 35, § 2, van de WCO vestigt het beginsel van de continuïteit van de 

arbeidsovereenkomsten, zonder de mogelijkheid voor de schuldenaar om de opschorting aan 

te voeren teneinde de tenuitvoerlegging van die overeenkomsten op te schorten. In 

tegenstelling tot wat de Ministerraad beweert, staat het onderwerp van de prejudiciële vraag 

niet los van de in het geding zijnde bepalingen. 

 

 B.4.3.  De prejudiciële vraag is ontvankelijk. 

 

 B.5.  Er dient evenwel te worden onderzocht in welke mate de in het geding zijnde 

bepalingen ten grondslag liggen aan het in B.2 bekritiseerde verschil in behandeling en of dat 

verschil in behandeling verantwoord is. 

 

 B.6.  De bij de wet van 31 januari 2009 vastgelegde procedure van gerechtelijke 

reorganisatie strekt tot het behouden, onder toezicht van de rechter, van de continuïteit van het 

geheel of een gedeelte van de onderneming in moeilijkheden of van haar activiteiten. 

 



10 
 

 De parlementaire voorbereiding vermeldt daarover : 

 

 « ‘ De continuïteit van de onderneming behouden ’, verwijst naar de entiteit zelf met haar 
verschillende componenten. ‘ De activiteiten behouden ’ verwijst naar de economische 
activiteit die gedeeltelijk losstaat van het medium ervan. De formulering is heel ruim bedoeld, 
teneinde te voorkomen dat de wil van de wetgever door interpretaties wordt vertekend : het is 
duidelijk de bedoeling ervoor te zorgen dat problemen van structurele of toevallige aard in 
toereikende economische omstandigheden kunnen worden opgelost » (Parl. St., Kamer, B.Z. 
2007, DOC 52-0160/001, p. 15). 
 

 B.7.  De wetgever heeft met die procedure de draagwijdte willen verruimen van de 

regelgeving op het gerechtelijk akkoord, die zij vervangt (ibid., DOC 52-0160/002, pp. 39 en 

82). Hij heeft getracht het doel van behoud van de continuïteit van de onderneming te 

verzoenen met dat van vrijwaring van de rechten van de schuldeisers : 

 

 « [De materie met betrekking tot de gevolgen van de gerechtelijke reorganisatie] is een 
van de moeilijkste die er bestaat omdat een insolventiewetgeving rekening moet houden met 
zeer uiteenlopende belangen : de belangen van de schuldeisers die wensen betaald te worden 
op zo kort mogelijke tijd en de nood om de reorganisatie een kans te geven (met inbegrip van 
een reorganisatie door overdracht van de onderneming). De regel is dat de continuïteit en van 
de onderneming en van de contracten behouden blijft, maar het is vanzelfsprekend dat in een 
periode van acute betaalmoeilijkheden de handhaving van de rechten bedreigd wordt » (ibid., 
DOC 52-0160/005, p. 10). 
 

 B.8.1.  Ten aanzien van de schuldvorderingen in de opschorting wordt in de 

parlementaire voorbereiding gepreciseerd : 

 

 « Schuldvorderingen in de opschorting zijn die als bedoeld in de aanvraag tot 
opschorting. Ze gaan noodzakelijkerwijze vooraf aan de dag waarop de opschorting open is 
verklaard of is ontstaan uit het vonnis zelf (bijvoorbeeld een schuld die ontstaat wegens de 
toepassing van een ontbindende voorwaarde in geval van reorganisatie). Het betreft twee 
soorten schulden : gewone schuldvorderingen in de opschorting en buitengewone 
schuldvorderingen in de opschorting. 
 
 Laatstgenoemde schuldvorderingen krijgen een bijzondere behandeling en zijn zeker 
gesteld door een zakelijke zekerheid, dus een waarborg of een hypotheek, dan wel komen in 
aanmerking voor een waarborg verstrekt door de retentie van een eigendomsrecht of via een 
bijzonder voorrecht » (Parl. St., Kamer, B.Z. 2007, DOC 52-0160/001, p. 9). 
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 De kwalificatie van schuldvorderingen al dan niet in de opschorting berust dus op een 

objectief criterium, in beginsel gekoppeld aan het onderwerp zelf van de 

opschortingsaanvraag of aan het verband tussen de schuldvordering en de indiening van het 

verzoekschrift of tussen de schuldvordering en de beslissingen genomen in het kader van de 

reorganisatieprocedure. 

 

 B.8.2.  Wanneer het, zoals te dezen, gaat om een gerechtelijke reorganisatie door middel 

van een collectief akkoord, voorziet de procedure erin dat, nadat de rechtbank van koophandel 

de reorganisatieprocedure open heeft verklaard, de schuldenaar een reorganisatieplan ter 

griffie dient neer te leggen (artikel 44 van de WCO), waarvan de inhoud wordt geregeld door 

de artikelen 47 tot 52 van de WCO en waarover de schuldeisers in de opschorting dienen te 

stemmen. De schuldeisers in de opschorting worden ingelicht over de procedure van 

gerechtelijke reorganisatie (artikel 53 van de WCO), worden gehoord voor de rechtbank en 

moeten het plan van gerechtelijke reorganisatie goedkeuren (artikel 54 van de WCO). 

 

 Wanneer het reorganisatieplan wordt goedgekeurd door de schuldeisers, dient de 

rechtbank van koophandel zich uit te spreken over de homologatie ervan (artikel 55 van de 

WCO). Door de homologatie wordt het plan bindend voor alle schuldeisers in de opschorting 

(artikel 57, eerste lid, van de WCO). 

 

 De schuldeisers in de opschorting beschikken dus, in die hoedanigheid, over de 

mogelijkheid om tussen te komen in de procedure voor de homologatie van het plan van 

gerechtelijke reorganisatie. 

 

 B.8.3.  De werknemer die wegens een herstructurering van het personeel om 

economische redenen wordt ontslagen vóór het vonnis tot opening van de procedure van 

gerechtelijke reorganisatie, beschikt, op grond van de in artikel 2 van de in het geding zijnde 

wet gegeven definities, over een schuldvordering in de opschorting; bij ontstentenis van een 

bijzonder voorrecht is die schuldvordering een gewone schuldvordering in de opschorting. 

 

 Het gegeven dat die schuldvordering gewoon is, heeft evenwel geen gevolgen voor het 

dwingende karakter van het gehomologeerde plan van gerechtelijke reorganisatie; artikel 57 
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van de in het geding zijnde wet bepaalt immers dat de homologatie van dat plan een dwingend 

karakter heeft ten aanzien van alle schuldeisers in de opschorting, ongeacht of die al dan niet 

gewoon zijn. 

 

 B.8.4.  In tegenstelling tot wat de Ministerraad aanvoert, is het dus niet artikel 19, eerste 

lid, 3bis, van de hypotheekwet van 16 december 1851 dat ten grondslag ligt aan het 

bekritiseerde verschil in behandeling ten aanzien van het dwingende karakter van het 

reorganisatieplan. 

 

 B.9.1.  Het feit dat de schuldvordering al dan niet wordt onderworpen aan mogelijke 

verminderingen en in de tijd gespreide betalingsmodaliteiten waarin het plan van gerechtelijke 

reorganisatie voorziet, houdt zijnerzijds verband met de inhoud van het reorganisatieplan. 

 

 Het reorganisatieplan geeft de betalingstermijnen en de verminderingen op de 

schuldvorderingen in de opschorting aan, onverminderd de mogelijkheid te voorzien in een 

gedifferentieerde regeling voor bepaalde categorieën van schuldvorderingen, op grond van de 

omvang of de aard ervan (artikel 49, eerste lid, van de WCO). 

 

 De schuldvorderingen in de opschorting die hun grondslag vinden in een 

arbeidsovereenkomst, waaronder die gekoppeld aan een compenserende 

opzeggingsvergoeding, kunnen dus, wegens de aard ervan, het voorwerp uitmaken van een 

bijzondere regeling in het plan van gerechtelijke reorganisatie. 

 

 B.9.2.  Wanneer de compenserende opzeggingsvergoeding van de werknemer die is 

ontslagen vóór het vonnis tot opening van de procedure van gerechtelijke reorganisatie een 

gewone schuldvordering in de opschorting is, betekent die kwalificatie dus niet dat de 

belangen van de werknemers niet in aanmerking zullen worden genomen in de modaliteiten 

van het plan van gerechtelijke reorganisatie, in het licht van het door de in het geding zijnde 

wet nagestreefde doel van continuïteit. 

 

 B.9.3.  Het feit dat de schuldvordering in de opschorting van een werknemer die is 

ontslagen vóór het vonnis tot opening van de reorganisatieprocedure kan worden verminderd 

of onderworpen aan betalingstermijnen, vindt zijn oorsprong dus in de mogelijkheid, bepaald 

in artikel 49 van de WCO, om te voorzien in een vermindering van alle schuldvorderingen in 
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de opschorting, zonder dat de schuldvorderingen in de opschorting die voortvloeien uit een 

arbeidsovereenkomst aan die mogelijkheid van vermindering ontsnappen. Hiermee heeft de 

wetgever gekozen voor een principiële gelijkheid onder schuldeisers in de opschorting. 

 

 Het Hof moet zich niet uitspreken over de vraag of de ontstentenis van een onderscheid 

onder bepaalde schuldvorderingen in de opschorting bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet. 

 

 B.9.4.  De wet van 27 mei 2013 heeft in de WCO een artikel 49/1, vierde lid, ingevoegd, 

dat bepaalt : 

 

 « Het plan kan geen vermindering of kwijtschelding bevatten van schuldvorderingen die 
zijn ontstaan uit vóór de opening van de procedure verrichte arbeidsprestaties ». 
 

 Het feit dat die bepaling, vanaf de inwerkingtreding van de wet van 27 mei 2013, voorziet 

in een bijzondere bescherming ten aanzien van sommige schuldvorderingen in de opschorting, 

in de context van een algemene aanpassing van de WCO, maakt het evenmin mogelijk te 

besluiten dat de in het geding zijnde bepalingen, in de versie ervan die van toepassing is voor 

de verwijzende rechter, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden. 

 

 B.10.1.  Artikel 35, § 2, voorziet in de mogelijkheid voor de schuldenaar om te beslissen 

de lopende overeenkomsten niet langer uit te voeren voor de duur van de opschorting; 

artikel 35, § 2, derde lid, in de versie die van toepassing is voor de verwijzende rechter, 

voorziet evenwel erin dat de mogelijkheid voor de schuldenaar om de lopende 

overeenkomsten niet langer uit te voeren voor de duur van de opschorting, niet van toepassing 

is op de arbeidsovereenkomsten. 

 

 In de parlementaire voorbereiding wordt in dat verband uiteengezet : 

 

 « Vooreerst is te wijzen op de mogelijkheid voor de onderneming in moeilijkheden, 
voorzien in artikel 26 van het wetsvoorstel, om lopende overeenkomsten te beëindigen, zelfs 
bij gebreke van wanprestatie van zijn kant. Deze mogelijkheid, die bestaat ongeacht de 
hoedanigheid van de ondernemer als schuldenaar of schuldeiser, moet de reorganiserende 
onderneming toelaten zich te ontdoen van onrendabele of verlieslatende overeenkomsten en 
de continuïteit van de activiteit te vrijwaren. De schadevergoeding waartoe de beëindiging ten 
gunste van de tegenpartij aanleiding geeft, valt binnen de opschorting, en kan bijgevolg het 
voorwerp uitmaken van een onderhandelde reductie in herstelplan. De uitzondering hierop ten 
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voordele van arbeidsovereenkomsten is gerechtvaardigd in een perspectief van sociale 
bescherming » (Parl. St., Kamer, 2008-2009, DOC 52-0160/005, p. 90). 
 

 Uit de beoogde bepaling vloeit voort dat de opschorting geen motief vormt dat het 

mogelijk maakt de uitvoering van een arbeidsovereenkomst op te schorten, zodat die 

onderworpen blijft aan de regels van het gemeen recht. 

 

 B.10.2.  Hoewel, zoals de verzoekende rechter oordeelt, een compenserende 

opzeggingsvergoeding wegens een ontslag waartoe de werkgever tijdens de opschorting heeft 

beslist geen schuldvordering in de opschorting vormt, aangezien zij niet kon worden beoogd 

door de opschorting en haar grondslag niet vindt in de procedure van gerechtelijke 

reorganisatie, betekent het feit dat die schuldvordering niet in de opschorting is dat de houder 

ervan niet zal worden belemmerd in de uitoefening van zijn middelen tot tenuitvoerlegging 

tegen de schuldenaar, of zal zijn gebonden door de modaliteiten van het gehomologeerde plan 

van gerechtelijke reorganisatie; die kwalificatie betekent evenwel niet dat de houder van die 

schuldvordering noodzakelijkerwijs integraal en zonder betalingstermijn door de 

onderneming in moeilijkheden zal worden betaald. 

 

 B.11.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De artikelen 2, c) tot e), 35, § 2, en 57 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de 

continuïteit van de ondernemingen, vóór de wijziging ervan bij de wet van 27 mei 2013 tot 

wijziging van verschillende wetgevingen inzake de continuïteit van de ondernemingen, 

schenden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 21 november 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5486 

 

 

Arrest nr. 163/2013 

van 5 december 2013 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 2 van de wet van 23 februari 2012 « tot 

wijziging van artikel 458bis [van het Strafwetboek] teneinde het uit te breiden voor 

misdrijven van huiselijk geweld », ingesteld door de Orde van Vlaamse balies en Edgar 

Boydens. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, 

P. Nihoul, F. Daoût en T. Giet, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder 

voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 

 

 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 25 september 2012 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 27 september 2012, is beroep tot 

vernietiging ingesteld van artikel 2 van de wet van 23 februari 2012 « tot wijziging van 

artikel 458bis [van het Strafwetboek] teneinde het uit te breiden voor misdrijven van huiselijk 

geweld » (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 26 maart 2012, tweede editie) door 

de Orde van Vlaamse balies, met zetel te 1000 Brussel, Koningsstraat 148, en Edgar Boydens, 

wonende te 1560 Hoeilaart, Karel Coppensstraat 13. 

 

 

 De Ministerraad heeft een memorie ingediend, de verzoekende partijen hebben een 

memorie van antwoord ingediend en de Ministerraad heeft ook een memorie van 

wederantwoord ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 23 oktober 2013 :  

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. J. Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, tevens loco Mr. P. Traest, advocaat 

bij de balie te Antwerpen, voor de verzoekende partijen; 

 

 .  Mr. M. Verplancke loco Mr. S. Ronse en Mr. G. Dewulf, advocaten bij de balie te 

Kortrijk, voor de Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en J.-P. Moerman verslag 

uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  In rechte 

 

- A - 

 

 Ten aanzien van het eerste middel 

 

 A.1.  In hun eerste middel voeren de verzoekende partijen aan dat de bestreden bepaling in strijd is met de 

artikelen 12 en 14 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 7 van het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens en met artikel 15 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke 

rechten, doordat de bewoordingen « een persoon die kwetsbaar is ten gevolge van partnergeweld » onvoldoende 

nauwkeurig, duidelijk en rechtszeker zouden zijn. 
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 A.2.1.  De verzoekende partijen wijzen erop dat de parlementaire voorbereiding niet duidelijk maakt wat 

dient te worden verstaan onder « partnergeweld » en wat dient te worden verstaan onder « personen die 

kwetsbaar zijn ten gevolge van partnergeweld ». Evenmin zou duidelijk zijn of het vereist is dat het vermeende 

slachtoffer reeds hulp heeft gezocht, dat het slachtoffer over een medisch attest beschikt of dat het slachtoffer 

zelf beweert het slachtoffer van partnergeweld te zijn. Ook zou de vraag rijzen of iemand die reeds is verhuisd 

wegens partnergeweld, nog steeds een kwetsbare persoon is en of die persoon opnieuw kwetsbaar wordt indien 

de relatie zou worden voortgezet. 

 

 Bijgevolg zou een advocaat door de bewoordingen van de bestreden bepaling niet in staat worden gesteld 

om te beoordelen wanneer hij zijn beroepsgeheim kan doorbreken zonder zich aan strafvervolging bloot te 

stellen. 

 

 A.2.2.  Die situatie zou des te meer problematisch zijn doordat de advocaat geklemd zit tussen de bestreden 

bepaling en artikel 422bis van het Strafwetboek, op grond waarvan hij een vervolging riskeert wegens schuldig 

verzuim indien achteraf zou blijken dat het slachtoffer diende te worden beschouwd als een « persoon die 

kwetsbaar is ten gevolge van partnergeweld ».  

 

 A.3.1.  Volgens de Ministerraad is de bestreden bepaling niet in strijd met de in het eerste middel vermelde 

toetsingsnormen. Het begrip « partnergeweld » zou immers voldoende duidelijk worden omschreven in de 

parlementaire voorbereiding, aangezien erop werd gewezen dat dat begrip moet worden geïnterpreteerd 

overeenkomstig de definitie opgesteld in de gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het 

college van procureurs-generaal met nummer COL 4/2006 van 1 maart 2006. Die definitie zou overigens 

overeenstemmen met de omschrijving van « partnergeweld » in het Nationaal Actieplan ter bestrijding van 

partnergeweld en andere vormen van intrafamiliaal geweld (2010-2014), met de definitie in artikel 3, b), van het 

Verdrag van 11 mei 2011 inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld en 

met de definitie die in de rechtsleer aan dat begrip wordt gegeven.  

 

 Ook de memorie van toelichting bij het betrokken wetsvoorstel zou op voldoende wijze de kernaspecten 

van het begrip « partnergeweld » samenvatten. Die aspecten zouden erin bestaan dat het slachtoffer dikwijls 

geïsoleerd is, dat het in financieel opzicht en andere opzichten afhankelijk is van de dader, dat het de schuld bij 

zichzelf legt, dat het kampt met gevoelens van angst, schaamte en onmacht en dat het bang is voor de gevolgen 

van de klacht. 

 

 Uit die elementen en uit de consensus die er heerst omtrent de invulling van de term « partnergeweld » zou 

de advocaat wel degelijk kunnen afleiden of er sprake is van « personen die kwetsbaar zijn ten gevolge van 

partnergeweld ».  

 

 A.3.2.  Daarnaast wijst de Ministerraad erop dat de loutere omstandigheid dat een strafbepaling onderhevig 

is aan enige vorm van appreciatie, op zich geen schending uitmaakt van het strafrechtelijk wettigheidsbeginsel, 

aangezien dat beginsel niet zou vereisen dat de diverse strafbepalingen op exhaustieve wijze dienen te 

omschrijven welk gedrag precies onder de strafwet valt en welk gedrag niet. Het zou volstaan indien de advocaat 

beschikt over concrete aanknopingselementen om zijn gedrag aan te toetsen, zelfs indien de concrete invulling 

ervan zou verschillen van geval tot geval en indien die invulling tot stand zou komen aan de hand van de 

rechtspraak. 

 

 Gelet op de voormelde documenten die het begrip « partnergeweld » omschrijven, zouden er voldoende 

concrete aanknopingspunten ter beschikking zijn opdat de advocaat zijn gedrag kan toetsen en opdat hij kan 

nagaan of het opportuun is om gebruik te maken van zijn spreekrecht. 

 

 A.3.3.  De Ministerraad beklemtoont bovendien dat de bestreden bepaling geen meldingsplicht, maar 

slechts een spreekrecht in het leven roept. De advocaat zou dus steeds zelf kunnen beslissen of hij al dan niet 

gebruik zal maken van de mogelijkheid om zijn beroepsgeheim naast zich neer te leggen. 

 

 Ook de toepassing van artikel 422bis van het Strafwetboek zou in dat opzicht geen automatisme uitmaken, 

omdat niet elke weigering om het spreekrecht te gebruiken neerkomt op een niet-verlenen van bijstand aan een 

persoon die in gevaar verkeert. De strafrechter zou over een appreciatiebevoegdheid beschikken, aangezien hij 

dient na te gaan of de advocaat in overeenstemming met de geest van het beroepsgeheim heeft gehandeld. De 

Ministerraad preciseert dat de verwijzing naar artikel 422bis van het Strafwetboek overigens ook in de oude 

versie van artikel 458bis van het Strafwetboek voorkwam. 
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 A.4.1.  Volgens de verzoekende partijen bieden de definities en omschrijvingen van het begrip 

« partnergeweld » waarnaar de Ministerraad verwijst, onvoldoende houvast, aangezien zij op enkele cruciale 

punten van elkaar zouden verschillen. Niet alle vermelde definities vereisen dat het geweld « herhaaldelijk » 

heeft plaatsgevonden of dat er een kans op herhaling bestaat alvorens sprake kan zijn van partnergeweld. Ook 

beperken sommige definities het toepassingsgebied tot geweld tussen partners en ex-partners, terwijl andere 

definities ook het geweld ten aanzien van andere familieleden vermelden. Daarnaast verschillen de 

onderscheiden definities betreffende de vraag of ook feiten die geen misdrijf uitmaken als partnergeweld kunnen 

worden gekwalificeerd.  

 

 A.4.2.  Daarnaast wijzen de verzoekende partijen erop dat de Ministerraad enkel tracht te verduidelijken 

wat dient te worden verstaan onder « partnergeweld », maar niet ingaat op het aspect « kwetsbaarheid ». Ook in 

de parlementaire voorbereiding zou zijn opgemerkt dat een partner niet ipso facto kwetsbaar wordt zodra geweld 

op hem of haar wordt gepleegd. Nergens in de parlementaire voorbereiding wordt echter verduidelijkt vanaf 

welk ogenblik er dan wel sprake is van kwetsbaarheid. De beoordeling van dat aspect zou nochtans erg moeilijk 

door de advocaat kunnen worden gemaakt die nagaat of hij zijn beroepsgeheim terzijde mag schuiven, temeer 

daar hij zich op dat punt slechts kan baseren op het eenzijdige verhaal van zijn cliënt. 

 

 A.4.3.  Tot slot betogen de verzoekende partijen dat het feit dat de verwijzing naar artikel 422bis van het 

Strafwetboek ook voorkwam in de oorspronkelijke versie van artikel 458bis van het Strafwetboek, niet relevant 

is. Onder de oorspronkelijke versie van die bepaling zou de advocaat immers wel steeds kunnen weten wanneer 

hij zijn beroepsgeheim rechtmatig kon doorbreken, terwijl hij dat onder de nieuwe versie ervan niet kan. 

Bijgevolg zou onder de nieuwe regeling de kans toenemen dat een rechter oordeelt dat een advocaat zich 

verkeerdelijk gehouden heeft aan zijn beroepsgeheim en zo een inbreuk heeft gepleegd op artikel 422bis van het 

Strafwetboek. 

 

 A.5.1.  De Ministerraad betoogt dat de onderscheiden definities van « partnergeweld » niet tegenstrijdig 

zijn. Voor elk van die definities zou één daad van geweld sensu lato volstaan, zonder dat nog moet worden 

nagegaan of dat feit zich zou kunnen herhalen. De omstandigheid dat partnergeweld gevolgen heeft voor andere 

gezinsleden, is volgens de Ministerraad een evidentie, maar maakt geen deel uit van de definitie ervan. Voorts 

wijst de Ministerraad erop dat geen van de definities vereist dat de feiten als misdrijf worden gekwalificeerd, ook 

indien zij dat niet letterlijk vermelden. Meer algemeen wijst de Ministerraad erop dat over de essentiële 

bestanddelen van het begrip « partnergeweld » geen twijfel kan bestaan. Omtrent het begrip « partner » kan 

weinig discussie rijzen, aangezien zowel volgens het algemeen gangbare spraakgebruik als volgens de 

voormelde omzendbrief sprake moet zijn van een duurzame affectieve en seksuele band tussen personen die 

gehuwd zijn of samenwonen. Voorts is er geen discussie omtrent het feit dat het geweld van fysieke, seksuele, 

psychische en economische aard kan zijn. 

 

 A.5.2.  Wat het begrip « kwetsbaarheid » betreft, wijst de Ministerraad erop dat het krachtens de 

parlementaire voorbereiding dient te worden afgestemd op de definitie die wordt gehanteerd in de wet van 

26 november 2011 tot wijziging en aanvulling van het Strafwetboek teneinde het misbruik van de zwakke 

toestand van personen strafbaar te stellen, en de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen tegen 

mishandeling uit te breiden. Het zou aan de betrokken advocaat toekomen om in concreto na te gaan of zijn 

cliënt kwetsbaar is ingevolge partnergeweld. 

 

 

 Ten aanzien van het tweede middel 

 

 A.6.  In hun tweede middel voeren de verzoekende partijen aan dat de bestreden bepaling in strijd is met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens, doordat zij personen die kwetsbaar zijn ingevolge van partnergeweld op gelijke 

wijze behandelt als personen die minderjarig zijn of die kwetsbaar zijn ingevolge hun leeftijd, zwangerschap, 

ziekte, lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid. 

 

 A.7.1.  Volgens de verzoekende partijen bevinden personen die kwetsbaar zijn ingevolge partnergeweld 

zich niet in een situatie die vergelijkbaar is met de situatie van personen die kwetsbaar zijn ingevolge hun 

leeftijd, zwangerschap, ziekte, lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid. De personen die kwetsbaar 

zijn ingevolge partnergeweld zouden immers reeds een voldoende bescherming genieten op grond van het 

burgerlijk recht, terwijl een soortgelijke bescherming niet zou bestaan ten aanzien van de andere categorieën van 

personen. De verzoekende partijen verwijzen in dat opzicht naar de artikelen 223, derde lid, 1479, vijfde lid, en 

1447, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek en naar artikel 1280, zevende lid, van het Gerechtelijk Wetboek. 
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 A.7.2.  De verzoekende partijen betogen dat de bestreden bepaling niet noodzakelijk is, aangezien het 

ermee nagestreefde doel ook kan worden bereikt met andere, minder ingrijpende middelen. Aangezien de 

slachtoffers van partnergeweld per definitie meerderjarig zijn, mag de mogelijkheid om het misdrijf ter kennis te 

brengen van de procureur des Konings slechts worden overwogen indien zulks niet geschiedt tegen de wil van 

het slachtoffer in. Die personen zouden immers zelf naar de politie kunnen stappen en gebruik maken van de 

voormelde beschermingsmaatregelen van burgerlijk recht. 

 

 A.7.3.  Bovendien zou de bestreden bepaling op disproportionele wijze inbreuk maken op het 

beroepsgeheim van de advocaat. Voor de effectiviteit van de rechten van verdediging zou het immers 

noodzakelijk zijn dat een vertrouwensrelatie tot stand komt tussen de cliënt en de advocaat, en een dergelijke 

relatie kan slechts tot stand komen indien de advocaat datgene wat de cliënt hem toevertrouwt, niet openbaar 

maakt. De door de bestreden bepaling gehanteerde begrippen zouden echter te vaag en te ruim zijn om de 

advocaat toe te laten te beoordelen wanneer hij de vertrouwelijkheid van zijn overleg met de cliënt kan 

doorbreken. 

 

 A.8.1.  De Ministerraad betoogt dat de slachtoffers van partnergeweld wel vergelijkbaar zijn met personen 

die kwetsbaar zijn vanwege hun leeftijd, zwangerschap, ziekte, lichamelijk of geestelijk gebrek of 

onvolwaardigheid. Beide categorieën van personen zouden zich immers in een situatie bevinden waarin zij 

ondergeschikt zijn aan de dader van bepaalde misdrijven en waarin er een ernstig en dreigend gevaar bestaat 

voor hun psychische of fysieke integriteit. Kindermishandeling en partnergeweld zouden overigens nauw 

samenhangen. De wetgever heeft zich trouwens uitdrukkelijk op de gelijkenissen tussen beide categorieën van 

personen gebaseerd om de bescherming die reeds bestond voor de tweede categorie door te trekken naar de 

eerste categorie. 

 

 Uit het bestaan van een burgerrechtelijke bescherming van slachtoffers van partnergeweld kan volgens de 

Ministerraad niet worden afgeleid dat zij niet vergelijkbaar zijn met personen die kwetsbaar zijn vanwege hun 

leeftijd, zwangerschap, ziekte, lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid. Die burgerrechtelijke 

bepalingen bieden immers een fundamenteel verschillende vorm van bescherming : zij brengen slechts gevolgen 

op burgerrechtelijk vlak teweeg, terwijl de bestreden bepalingen een strafrechtelijke vervolging van daders van 

partnergeweld beogen mogelijk te maken. Ook dienen die burgerrechtelijke mechanismen te worden geïnitieerd 

door het slachtoffer zelf, terwijl de bestreden bepaling net tracht tegemoet te komen aan de aarzeling van het 

kwetsbare slachtoffer om met die feiten naar de politie te stappen. Bovendien wijst de Ministerraad erop dat ook 

het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek tal van specifieke bepalingen en beschermingsstatuten voor 

minderjarigen en andere kwetsbare personen bevatten. 

 

 A.8.2.  Volgens de Ministerraad streeft de bestreden bepaling een legitieme doelstelling na, namelijk het 

beschermen van de fysieke en psychische integriteit van personen. Het gaat om een grondrecht dat onder meer 

wordt gewaarborgd door artikel 23, eerste lid, van de Grondwet, de artikelen 2 en 3 van het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens en de artikelen 6, lid 1, en 9, lid 1, van het Internationaal Verdrag inzake 

burgerrechten en politieke rechten. Die grondrechten houden volgens de rechtspraak van het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens een positieve verplichting in, in het bijzonder ten aanzien van kwetsbare personen. 

 

 De uitbreiding van het spreekrecht zou een pertinent middel zijn om dat doel te bereiken. De Ministerraad 

verwijst in dat opzicht naar de opheffing van het bronnengeheim van de journalist, dat volgens het arrest 

nr. 91/2006 van 7 juni 2006 van het Grondwettelijk Hof kan worden opgeheven ten voordele van een wettelijke 

verplichting om de fysieke integriteit van derden te beschermen. 

 

 A.9.1.  De verzoekende partijen beklemtonen dat personen die kwetsbaar zijn ingevolge partnergeweld in 

principe zelf de middelen hebben om het geweld te doen stoppen. Ook wijzen zij erop dat de Ministerraad niet 

aangeeft welke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek de personen die 

kwetsbaar zijn vanwege hun leeftijd, zwangerschap, ziekte, lichamelijk of geestelijk gebrek of 

onvolwaardigheid, zouden beschermen tegen de misdrijven opgesomd in artikel 458bis van het Strafwetboek. 

Daarnaast kunnen ook de burgerrechtelijke beschermingsmechanismen strafrechtelijke gevolgen hebben, 

aangezien het openbaar ministerie krachtens artikel 764 van het Gerechtelijk Wetboek melding krijgt van alle 

zaken en ter zitting aanwezig kan zijn. Of een bescherming via burgerrechtelijke of strafrechtelijke weg 

geschiedt, zou overigens irrelevant zijn. Tot slot wijzen de verzoekende partijen erop dat de advocaat slechts kan 

optreden als lasthebber van zijn cliënt en bijgevolg niet buiten de grenzen van zijn mandaat mededelingen kan 

doen aan het openbaar ministerie. Hij kan ook slechts kennis krijgen van feiten van partnergeweld indien hij  
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door het slachtoffer in vertrouwen wordt genomen. Volgens de verzoekende partijen bestaat het gevaar dat 

slachtoffers niet meer naar een advocaat zouden stappen indien deze de vertrouwelijkheid van hun overleg kan 

doorbreken. 

 

 A.9.2.  Volgens de verzoekende partijen is het doel van het bronnengeheim van de journalist verschillend 

van het doel van het beroepsgeheim van de advocaat. De effectiviteit van de rechten van verdediging valt 

immers niet door te trekken naar de taakomschrijving van journalisten. Bovendien veronderstelt het doorbreken 

van het bronnengeheim van de journalist het optreden van een rechter, terwijl van de advocaat wordt verwacht 

dat hij de toepassingsvoorwaarden van de bestreden bepaling zelf nagaat. 

 

 A.10.1.  De Ministerraad betoogt dat, hoewel er geen automatisch verband bestaat tussen partnergeweld en 

kwetsbaarheid, veel slachtoffers van partnergeweld zich in eenzelfde situatie van ondergeschiktheid bevinden als 

personen die kwetsbaar zijn vanwege hun leeftijd, zwangerschap, ziekte, lichamelijk of geestelijk gebrek of 

onvolwaardigheid. 

 

 Daarnaast beklemtoont de Ministerraad dat de voormelde burgerrechtelijke beschermingsmechanismen niet 

als doel hebben het slachtoffer te beschermen tegen partnergeweld door de dader strafrechtelijk te vervolgen. Als 

voorbeeld van beschermingsstatuten ten gunste van personen die kwetsbaar zijn vanwege hun leeftijd, 

zwangerschap, ziekte, lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid, verwijst de Ministerraad naar de 

artikelen 372, 387bis, 487bis, 488bis en 489 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

 De omstandigheid dat het openbaar ministerie aanwezig kan zijn op een zitting waarin een 

burgerrechtelijke beschermingsmaatregel in het kader van partnergeweld wordt gevorderd, is volgens de 

Ministerraad irrelevant, aangezien het vorderingsrecht van het openbaar ministerie niet afhankelijk is van het 

gebruik van die burgerrechtelijke mogelijkheden.  

 

 Ook de omstandigheid dat de advocaat lasthebber van zijn cliënt is, doet volgens de Ministerraad niets ter 

zake, aangezien de bestreden bepaling geen persoonlijk recht toekent aan het slachtoffer, maar aan de advocaat. 

Overigens kunnen de feiten ook door een derde aan de advocaat worden gemeld. 

 

 A.10.2.  Tot slot merkt de Ministerraad op dat de fysieke integriteit van personen moet worden beschouwd 

als een hogere waarde dan het beroepsgeheim van de advocaat. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De bestreden bepaling is artikel 2 van de wet van 23 februari 2012 « tot wijziging 

van artikel 458bis [van het Strafwetboek] teneinde het uit te breiden voor misdrijven van 

huiselijk geweld ». 

 

 B.2.1.  Artikel 458bis van het Strafwetboek, zoals vervangen bij artikel 33 van de wet van 

28 november 2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen, bepaalde : 

 

 « Eenieder, die uit hoofde van zijn staat of beroep houder is van geheimen en die hierdoor 

kennis heeft van een misdrijf zoals omschreven in de artikelen 372 tot 377, 392 tot 394, 396 

tot 405ter, 409, 423, 425 en 426, gepleegd op een minderjarige kan, onverminderd de 

verplichtingen hem opgelegd door artikel 422bis, het misdrijf ter kennis brengen van de 

procureur des Konings, op voorwaarde dat hij het slachtoffer heeft onderzocht of door het 

slachtoffer in vertrouwen werd genomen, er een ernstig en dreigend gevaar bestaat voor de 
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psychische of fysieke integriteit van de betrokkene en hij deze integriteit zelf of met hulp van 

anderen niet kan beschermen ». 

 

 B.2.2.  Die bepaling vormde een uitzondering op de regel van het beroepsgeheim die is 

vervat in artikel 458 van het Strafwetboek, dat bepaalt : 

 

 « Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en 

alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die 

hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in 

rechte of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het 

geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met 

gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van honderd euro tot 

vijfhonderd euro ». 

 

 B.3.1.  Een houder van het beroepsgeheim moet in principe elke vertrouwelijke 

mededeling die is verkregen in de omstandigheden vermeld in artikel 458 van het 

Strafwetboek, geheimhouden. 

 

 Die geheimhoudingsplicht, die door de wetgever aan de houder van het beroepsgeheim is 

opgelegd, heeft hoofdzakelijk tot doel het fundamentele recht op eerbiediging van het 

privéleven te beschermen van diegene die iemand in vertrouwen neemt, soms over iets heel 

persoonlijks. Zij « geldt [echter] niet voor feiten waarvan [die persoon] het slachtoffer zou 

zijn geworden » (Cass., 18 juni 2010, Arr. Cass., 2010, nr. 439). 

 

 B.3.2.  Bij uitzondering kan de houder van het beroepsgeheim zich ontdoen van zijn 

geheimhoudingsplicht, door zich te beroepen op de noodtoestand. 

 

 Noodtoestand is de toestand waarin een persoon zich bevindt die, gelet op de respectieve 

waarde van de tegen elkaar indruisende plichten en gelet op het bestaan van een ernstig en 

dreigend gevaar voor anderen, redenen heeft om te oordelen dat hem ter vrijwaring van een 

hoger belang dat hij verplicht of gerechtigd is vóór alle andere belangen te beschermen, geen 

andere weg openstaat dan de hem ten laste gelegde feiten te plegen (Cass., 13 mei 1987, Arr. 

Cass., 1986-1987, nr. 535). 

 

 Die noodtoestand vormt alleen een rechtvaardigingsgrond als hij verschillende 

voorwaarden vervult, te weten dat de waarde van hetgeen wordt prijsgegeven lager moet zijn 

dan of althans gelijk moet zijn aan de waarde van het goed dat men wil vrijwaren, dat het te 
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vrijwaren recht of belang een dadelijk en ernstig gevaar moet lopen, dat het kwaad alleen door 

het misdrijf kan worden voorkomen en dat de betrokkene de noodtoestand niet zelf heeft doen 

ontstaan (o.a. Cass., 28 april 1999, Arr. Cass., 1999, nr. 245; 24 januari 2007, Arr. Cass., 

2007, nr. 45). 

 

 B.4.  Met het oorspronkelijke artikel 458bis wou de wetgever de gevallen omschrijven 

waarin de verplichte inachtneming van het beroepsgeheim kon wijken om de integriteit van 

een minderjarige te beschermen, door zich te inspireren op de rechtvaardigingsgrond die 

wordt gevormd door de noodtoestand (Parl. St., Senaat, 1999-2000, nr. 2-280/2, pp. 7-8, en 

nr. 2-280/5, pp. 107, 110 en 112; Parl. St., Kamer, 2000-2001, DOC 50-0695/009, pp. 52-53). 

 

 B.5.1.  Zoals het werd vervangen bij artikel 6 van de wet van 30 november 2011 tot 

wijziging van de wetgeving wat de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten 

van pedofilie binnen een gezagsrelatie betreft, bepaalde artikel 458bis van het Strafwetboek : 

 

 « Eenieder, die uit hoofde van zijn staat of beroep houder is van geheimen en hierdoor 

kennis heeft van een misdrijf zoals omschreven in de artikelen 372 tot 377, 392 tot 394, 396 

tot 405ter, 409, 423, 425 en 426, gepleegd op een minderjarige of op een persoon die 

kwetsbaar is ten gevolge van zijn leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk 

of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid kan, onverminderd de verplichtingen hem opgelegd 

door artikel 422bis, het misdrijf ter kennis brengen van de procureur des Konings, hetzij 

wanneer er een ernstig en dreigend gevaar bestaat voor de fysieke of psychische integriteit 

van de minderjarige of de bedoelde kwetsbare persoon en hij deze integriteit niet zelf of met 

hulp van anderen kan beschermen, hetzij wanneer er aanwijzingen zijn van een gewichtig en 

reëel gevaar dat andere minderjarigen of bedoelde kwetsbare personen het slachtoffer worden 

van de in voormelde artikelen bedoelde misdrijven en hij deze integriteit niet zelf of met hulp 

van anderen kan beschermen ». 

 

 B.5.2.  Die bepaling is geïnspireerd op een aanbeveling van de bijzondere commissie 

betreffende de behandeling van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een 

gezagsrelatie, inzonderheid binnen de kerk (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-0520/002, 

pp. 408-409; ibid., DOC 53-1639/001, pp. 3 en 7-8; ibid., DOC 53-1639/003, pp. 4-5, 20-21 

en 24; Hand., Kamer, 2010-2011, 19 juli 2011, CRIV 53 PLEN 045, pp. 37-38). 

 

 De bijzondere commissie achtte het nodig « de bepalingen inzake beroepsgeheim met 

betrekking tot seksueel misbruik van minderjarigen te verduidelijken en de mogelijkheden tot 

spreken voor de houders van een beroepsgeheim uit te breiden tot kwetsbare personen. De 
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Bijzondere commissie [erkende] immers het beroepsgeheim, maar [wou] vooral dat er niet 

langer ‘ schuldig gezwegen ’ [werd] » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1639/001, p. 8). 

 

 B.5.3.  Het voorstel wijzigde het volgende : 

 

 « 1.  de werkingssfeer van het eerste lid van artikel 458bis van het Strafwetboek beperkt 

zich tot kennisname van geheimen door de houder van het beroepsgeheim wanneer deze hem 

worden onthuld door het slachtoffer. De bijzondere commissie achtte het aangewezen deze 

werkingssfeer voor wat betreft seksueel misbruik gepleegd op minderjarigen ook uit te 

breiden tot de kennisname van geheimen die aan de houder van het beroepsgeheim worden 

onthuld door de dader of door een derde. De voorwaarde dat de houder van het 

beroepsgeheim ‘ het slachtoffer heeft onderzocht of door een slachtoffer in vertrouwen werd 

genomen ’ vervalt hiermee; 

 

 2.  ten tweede wordt voor wat betreft seksueel misbruik gepleegd op minderjarigen het 

toepassingsgebied eveneens uitgebreid tot alle ‘ potentiële slachtoffers ’, en niet beperkt tot 

uitsluitend situaties waar er een ernstig en dreigend gevaar bestaat voor de integriteit van de 

‘ betrokkene ’; 

 

 3.  ten slotte heeft de bijzondere commissie seksueel misbruik er ook voor geopteerd in 

het tweede lid duidelijk te preciseren dat wie geen gebruik maakt van zijn 

informatieverstrekkingsrecht, terwijl is voldaan aan de voorwaarden voor die afwijking van 

de inachtneming van het beroepsgeheim, zich schuldig kan maken aan niet-bijstand aan een in 

gevaar verkerend persoon zoals voorzien in artikel 422bis van het Strafwetboek » (Parl. St., 

Kamer, 2010-2011, DOC 53-1639/001, pp. 7-8). 

 

 B.5.4.  Bij zijn arrest nr. 127/2013 van 26 september 2013 heeft het Hof artikel 6 van de 

wet van 30 november 2011 vernietigd, « doch enkel in zoverre het van toepassing is op de 

advocaat die houder is van vertrouwelijke informatie van zijn cliënt, dader van het misdrijf 

dat is gepleegd in de zin van dat artikel, wanneer die informatie mogelijk incriminerend is 

voor die cliënt ». 

 

 B.6.1.  De bestreden bepaling breidt het toepassingsgebied van artikel 458bis van het 

Strafwetboek verder uit : voortaan geldt het spreekrecht bedoeld in die bepaling ook indien 

een persoon kwetsbaar is ten gevolge van partnergeweld. Het aldus gewijzigde artikel 458bis 

van het Strafwetboek bepaalt : 

 

 « Eenieder, die uit hoofde van zijn staat of beroep houder is van geheimen en hierdoor 

kennis heeft van een misdrijf zoals omschreven in de artikelen 372 tot 377, 392 tot 394, 396 

tot 405ter, 409, 423, 425 en 426, gepleegd op een minderjarige of op een persoon die 

kwetsbaar is ten gevolge van zijn leeftijd, zwangerschap, partnergeweld, een ziekte dan wel 

een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid kan, onverminderd de 
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verplichtingen hem opgelegd door artikel 422bis, het misdrijf ter kennis brengen van de 

procureur des Konings, hetzij wanneer er een ernstig en dreigend gevaar bestaat voor de 

fysieke of psychische integriteit van de minderjarige of de bedoelde kwetsbare persoon en hij 

deze integriteit niet zelf of met hulp van anderen kan beschermen, hetzij wanneer er 

aanwijzingen zijn van een gewichtig en reëel gevaar dat andere minderjarigen of bedoelde 

kwetsbare personen het slachtoffer worden van de in voormelde artikelen bedoelde misdrijven 

en hij deze integriteit niet zelf of met hulp van anderen kan beschermen ». 

 

 B.6.2.  De doelstelling die de wetgever met de bestreden bepaling nastreefde, werd in de 

parlementaire voorbereiding als volgt weergegeven : 

 

 « In juli 2011 wijzigde de Kamer de inhoud van artikel 458bis van het Strafwetboek 

rekening houdende met de toestand van kwetsbare personen. […] 

 

 […] 

 

 De verandering hield echter geen rekening met de kwetsbare situatie waarin slachtoffers 

van partnergeweld zich bevinden. Ook slachtoffers van partnergeweld bevinden zich in een 

kwetsbare positie. Evenzeer als minderjarigen of personen die kwetsbaar zijn ten gevolge van 

leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of 

onvolwaardigheid, beperkt de mondigheid van slachtoffers van partnergeweld zich, juist 

doordat zij onder hetzelfde dak wonen als de dader. 

 

 Dit amendement strekt ertoe de ratione materiae uit te breiden tot slachtoffers van 

partnergeweld die zich in een kwetsbare positie bevinden. De grond van het artikel 458bis 

blijft ongewijzigd. Doordat het hier gaat om volwassen personen die slachtoffer zijn, dient de 

mogelijkheid om het misdrijf tot kennis te brengen van de procureur des Konings 

geïnterpreteerd te worden als een mogelijkheid die pas overwogen kan worden indien zij niet 

geschiedt tegen wil van het slachtoffer in. 

 

 Het komt de verschillende betrokken beroepsgroepen toe om hun deontologische codes 

aan te passen in de zin van dit nieuwe voorgestelde artikel, en de verdere modaliteiten 

dienaangaande uit te werken » (Parl. St., Senaat, 2010-2011, nr. 5-30/3, pp. 3-4). 

 

 B.7.  Het spreekrecht zoals geregeld bij artikel 458bis van het Strafwetboek geldt voor de 

houder van het beroepsgeheim « onverminderd de verplichtingen hem opgelegd door 

artikel 422bis », dat bepaalt : 

 

 « Met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van vijftig euro tot 

vijfhonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die verzuimt hulp te 

verlenen of te verschaffen aan iemand die in groot gevaar verkeert, hetzij hij zelf diens 

toestand heeft vastgesteld, hetzij die toestand hem is beschreven door degenen die zijn hulp 

inroepen. 

 

 Voor het misdrijf is vereist dat de verzuimer kon helpen zonder ernstig gevaar voor 

zichzelf of voor anderen. Heeft de verzuimer niet persoonlijk het gevaar vastgesteld waarin de 
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hulpbehoevende verkeerde, dan kan hij niet worden gestraft, indien hij op grond van de 

omstandigheden waarin hij werd verzocht te helpen, kon geloven dat het verzoek niet ernstig 

was of dat er gevaar aan verbonden was. 

 

 De straf bedoeld in het eerste lid wordt op twee jaar gebracht indien de persoon die in 

groot gevaar verkeert, minderjarig is of een persoon is van wie de kwetsbare toestand ten 

gevolge van de leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek 

of onvolwaardigheid duidelijk was of de dader bekend was ». 

 

 

 Ten aanzien van het eerste middel 

 

 B.8.  De verzoekende partijen voeren de schending aan van de artikelen 12, tweede lid, en 

14 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 7.1 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 15, lid 1, van het Internationaal Verdrag 

inzake burgerrechten en politieke rechten, doordat de woorden « een persoon die kwetsbaar is 

ten gevolge van partnergeweld » onvoldoende nauwkeurig en duidelijk zouden zijn en 

onvoldoende rechtszekerheid zouden bieden. 

 

 B.9.1.  In zoverre zij het wettigheidsbeginsel in strafzaken waarborgen, hebben artikel 7.1 

van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en artikel 15, lid 1, van het 

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten een draagwijdte die analoog 

is aan die van de artikelen 12, tweede lid, en 14 van de Grondwet. 

 

 B.9.2.  Artikel 12, tweede lid, van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Niemand kan worden vervolgd dan in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die 

zij voorschrijft ». 

 

 Artikel 14 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Geen straf kan worden ingevoerd of toegepast dan krachtens de wet ». 

 

 Artikel 7.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « Niemand kan worden veroordeeld wegens een handelen of nalaten, dat geen strafbaar 

feit naar nationaal of internationaal recht uitmaakte ten tijde dat het handelen of nalaten 
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geschiedde. Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die welke ten tijde van het 

begaan van het strafbare feit van toepassing was ». 

 

 Artikel 15, lid 1, van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten 

bepaalt : 

 

 « Niemand kan worden veroordeeld wegens een handelen of nalaten, dat geen strafbaar 

feit naar nationaal of internationaal recht uitmaakte ten tijde dat het handelen of nalaten 

geschiedde. Evenmin, mag een zwaardere straf worden opgelegd dan die welke ten tijde van 

het begaan van het strafbare feit van toepassing was. Indien, na het begaan van het strafbare 

feit de wet mocht voorzien in de oplegging van een lichtere straf, dient de overtreder daarvan 

te profiteren ». 

 

 B.9.3.  Door aan de wetgevende macht de bevoegdheid te verlenen om te bepalen in 

welke gevallen strafvervolging mogelijk is, waarborgt artikel 12, tweede lid, van de Grondwet 

aan elke burger dat geen enkele gedraging strafbaar zal worden gesteld dan krachtens regels 

aangenomen door een democratisch verkozen beraadslagende vergadering. 

 

 Het wettigheidsbeginsel in strafzaken dat uit de voormelde grondwettelijke en 

internationale bepalingen voortvloeit, gaat bovendien uit van de idee dat de strafwet moet 

worden geformuleerd in bewoordingen op grond waarvan eenieder, op het ogenblik waarop 

hij een gedrag aanneemt, kan uitmaken of dat gedrag al dan niet strafbaar is. Het eist dat de 

wetgever in voldoende nauwkeurige, duidelijke en rechtszekerheid biedende bewoordingen 

bepaalt welke feiten strafbaar worden gesteld, zodat, enerzijds, diegene die een gedrag 

aanneemt, vooraf op afdoende wijze kan inschatten wat het strafrechtelijke gevolg van dat 

gedrag zal zijn en, anderzijds, aan de rechter geen al te grote beoordelingsbevoegdheid wordt 

gelaten. 

 

 Het wettigheidsbeginsel in strafzaken staat evenwel niet eraan in de weg dat de wet aan 

de rechter een beoordelingsbevoegdheid toekent. Er dient immers rekening te worden 

gehouden met het algemene karakter van de wetten, de uiteenlopende situaties waarop zij van 

toepassing zijn en de evolutie van de gedragingen die zij bestraffen. 
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 Aan het vereiste dat een misdrijf duidelijk moet worden omschreven in de wet is voldaan 

wanneer de rechtzoekende, op basis van de bewoordingen van de relevante bepaling en, 

indien nodig, met behulp van de interpretatie daarvan door de rechtscolleges, kan weten welke 

handelingen en welke verzuimen zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid meebrengen. 

 

 Enkel bij het onderzoek van een specifieke strafbepaling is het mogelijk om, rekening 

houdend met de elementen eigen aan de misdrijven die zij wil bestraffen, te bepalen of de 

door de wetgever gehanteerde algemene bewoordingen zo vaag zijn dat ze het strafrechtelijk 

wettigheidsbeginsel zouden schenden. 

 

 B.10.1.  De verzoekende partijen doen allereerst gelden dat het niet duidelijk zou zijn 

vanaf welk ogenblik en in welke precieze omstandigheden er sprake is van « partnergeweld » 

in de zin van artikel 458bis van het Strafwetboek en vanaf welk ogenblik en in welke precieze 

omstandigheden er sprake is van een « persoon die kwetsbaar is ten gevolge van 

partnergeweld ». Bijgevolg zou de advocaat niet in staat worden gesteld te beoordelen 

wanneer hij zijn beroepsgeheim kan doorbreken door feiten van partnergeweld aan de 

procureur des Konings te melden. 

 

 B.10.2.  Diegenen die zijn gehouden tot het beroepsgeheim kunnen bepaalde informatie 

vrijgeven onder de voorwaarden waarin de bestreden bepaling voorziet, en zijn dus van hun 

verplichting tot beroepsgeheim vrijgesteld wanneer aan die voorwaarden is voldaan. De 

bestreden bepaling bevat bijgevolg modaliteiten die determinerend kunnen zijn voor een 

toepassing van artikel 458 van het Strafwetboek, dat een strafbaarstelling bevat. Zij valt 

derhalve binnen de toepassingssfeer van de artikelen 12 en 14 van de Grondwet. 

 

 B.10.3.  Naast de door de verzoekende partijen gewraakte vereiste dat het slachtoffer 

kwetsbaar is ten gevolge van partnergeweld, bevat artikel 458bis van het Strafwetboek vier 

vereisten waaraan moet zijn voldaan om voor de advocaat het spreekrecht te doen ontstaan. 

 

 De eerste vereiste is dat één van beide partners reeds één van de in die bepaling 

opgesomde misdrijven heeft gepleegd op de andere partner. 
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 Daarnaast is vereist dat de advocaat kennis van dat misdrijf heeft gekregen uit hoofde van 

zijn staat of beroep. Die kennis kan voortvloeien uit gesprekken met de dader, met het 

slachtoffer of met derden. 

 

 Vervolgens is vereist dat er een ernstig en dreigend gevaar bestaat voor de fysieke of 

psychische integriteit van de kwetsbare partner, of dat er aanwijzingen zijn van een gewichtig 

en reëel gevaar dat andere kwetsbare personen het slachtoffer worden van één van de 

opgesomde misdrijven, gepleegd door dezelfde dader. Het spreekrecht dat artikel 458bis van 

het Strafwetboek aan de houder van een beroepsgeheim toekent, strekt er immers toe te 

voorkomen dat nieuwe ernstige feiten zouden worden gepleegd (Parl. St., Kamer, 2011-2012, 

DOC 53-1995/002, p. 4). 

 

 Tot slot is vereist dat de advocaat de fysieke of psychische integriteit van de partner of 

van potentiële nieuwe slachtoffers niet zelf of met behulp van derden kan beschermen. 

 

 B.10.4.  Hoewel noch de bestreden bepaling, noch de parlementaire voorbereiding een 

definitie van « partnergeweld » bevatten, geeft niets in de parlementaire voorbereiding aan dat 

aan die term een andere betekenis zou moeten worden verleend dan die welke daaraan in de 

gebruikelijke betekenis wordt gegeven. 

 

 Partnergeweld moet bijgevolg worden begrepen als iedere vorm van geweld van fysische, 

seksuele, psychische of economische aard tussen echtgenoten of personen die samenwonen of 

hebben samengewoond en tussen wie een duurzame affectieve en seksuele band bestaat of 

heeft bestaan. Daarbij is niet noodzakelijkerwijze vereist dat het partnergeweld overeenkomt 

met de misdrijven opgesomd in artikel 458bis van het Strafwetboek. 

 

 B.10.5.  Met betrekking tot het begrip « kwetsbare persoon » heeft de wetgever zelf, met 

het oogmerk daarover voldoende duidelijkheid en voorzienbaarheid te verschaffen, 

gepreciseerd dat de kwetsbaarheid van de door de bestreden bepaling beoogde personen een 

gevolg moest zijn van partnergeweld. 

 

 B.10.6.  Rekening houdend met de verscheidenheid van de situaties die zich in de praktijk 

kunnen voordoen, dient de rechter de toepassingsvoorwaarden van artikel 458bis van het 

Strafwetboek te beoordelen, niet op grond van subjectieve opvattingen die de toepassing van 
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de in het geding zijnde bepaling onvoorzienbaar zouden maken, maar door objectieve 

elementen in overweging te nemen en door rekening te houden met de specifieke 

omstandigheden van elke zaak en met de in het strafrecht geldende beperkende interpretatie. 

 

 B.10.7.  Gelet op het voorgaande kan niet worden aangenomen dat de uitdrukking 

« kwetsbare » dermate vaag is dat zij de houder van het beroepsgeheim niet zou toelaten te 

bepalen of de handelwijze die hij overweegt aan te nemen, zijn strafrechtelijke 

aansprakelijkheid met zich kan meebrengen. Het feit dat de rechter beschikt over een 

beoordelingsbevoegdheid in bepaalde omstandigheden die eigen zijn aan de zaak, ontneemt 

de wet niet het voldoende nauwkeurige karakter ervan om te voldoen aan het strafrechtelijk 

wettigheidsbeginsel. 

 

 B.11.  Er dient ten slotte te worden opgemerkt dat, wanneer de adressaten van een 

strafbaarstelling, zoals diegenen die wegens een schending van het beroepsgeheim zouden 

kunnen worden vervolgd, zoals te dezen, een specifiek statuut hebben op grond waarvan zij 

over goede informatie beschikken of kunnen beschikken ten aanzien van de wenselijkheid van 

hun gedragingen, er mag worden verwacht dat zij steeds de nodige waakzaamheid aan de dag 

leggen bij het onderkennen van de grenzen van de geheimhoudingsplicht die hun staat of de 

uitoefening van hun beroep impliceert, en een nog grotere voorzichtigheid wanneer er in de 

rechtspraak geen vergelijkbaar precedent bestaat (zie, mutatis mutandis, EHRM, 6 oktober 

2011, Soros t. Frankrijk, § 59). 

 

 B.12.  Het eerste middel is niet gegrond. 

 

 

 Ten aanzien van het tweede middel 

  

 B.13.  De verzoekende partijen voeren de schending aan van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens, doordat de bestreden bepaling de « minderjarige of de persoon die 

kwetsbaar is ten gevolge van zijn leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk 

of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid » op gelijke wijze zou behandelen als « de persoon 

die kwetsbaar is ten gevolge van partnergeweld ». 

 



 16 

 Bovendien zou er geen noodzakelijk en evenredig verband bestaan tussen de genomen 

maatregel en de doelstellingen die met de wet van 23 februari 2012 worden nagestreefd. De 

bestreden bepaling zou aldus een onevenredige beperking van het beroepsgeheim van de 

advocaat inhouden die in strijd is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 B.14.  Het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie sluit niet uit dat een verschil in 

behandeling tussen bepaalde categorieën van personen wordt ingesteld, voor zover dat 

verschil op een objectief criterium berust en het redelijk verantwoord is. Dat beginsel verzet 

er zich overigens tegen dat categorieën van personen die zich ten aanzien van de 

aangevochten maatregel in wezenlijk verschillende situaties bevinden, op identieke wijze 

worden behandeld, zonder dat daarvoor een redelijke verantwoording bestaat. 

 

 Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld rekening 

houdend met het doel en de gevolgen van de betwiste maatregel en met de aard van de ter 

zake geldende beginselen; het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie is geschonden 

wanneer vaststaat dat geen redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen de aangewende 

middelen en het beoogde doel. 

 

 B.15.1.  Uit de parlementaire voorbereiding van de bestreden bepaling blijkt dat de 

wetgever beoogde om ten aanzien van personen die kwetsbaar zijn ten gevolge van 

partnergeweld, een identiek spreekrecht toe te kennen als het spreekrecht dat ten aanzien van 

minderjarigen en personen die kwetsbaar zijn ten gevolge van hun leeftijd, zwangerschap, een 

ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid was ingevoerd met 

de wet van 30 november 2011 (Parl. St., Senaat, 2010, nr. 5-30/1, pp. 16-17; Parl. St., Senaat, 

2010-2011, nr. 5-30/3, pp. 3-4). 

 

 Bijgevolg kan de houder van het beroepsgeheim zich ook in het kader van feiten van 

partnergeweld ontdoen van zijn beroepsgeheim in de in artikel 458bis van het Strafwetboek 

bepaalde omstandigheden, niet alleen wat betreft informatie waarvan hij kennis heeft doordat 

hij door het slachtoffer in vertrouwen is genomen, maar ook wanneer hij die gegevens heeft 

vastgesteld bij of vernomen van een derde of zelfs van de dader (Parl. St., Kamer, 2010-2011, 

DOC 53-1639/001, p. 8, en ibid., DOC 53-1639/003, pp. 16, 18 en 21; Hand., Kamer, 

2010-2011, 19 juli 2011, CRIV 53, PLEN 045, pp. 39, 49-50 en 59). 
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 Die opheffing van de rechtstreekse band tussen het slachtoffer en de houder van het 

beroepsgeheim heeft tot gevolg dat het beroep van advocaat is opgenomen in het in de 

bestreden bepaling vastgelegde spreekrecht, terwijl de advocaat tot dan enkel was 

onderworpen aan de strikte inachtneming van het in artikel 458 van het Strafwetboek 

vastgelegde beroepsgeheim, en aan de loutere mogelijkheid om ervan te worden ontslagen 

onder de voorwaarden met betrekking tot de noodtoestand. 

 

 B.15.2.  Tijdens de parlementaire voorbereiding werd overigens ook gewezen op de 

bijzondere kenmerken van de situatie waarin slachtoffers van partnergeweld zich vaak 

bevinden. De mondigheid van de slachtoffers van partnergeweld is vaak beperkt doordat zij 

onder hetzelfde dak wonen als de dader (Parl. St., Senaat, 2010-2011, nr. 5-30/3, pp. 3-4) en 

doordat zij vaak financieel van hem afhankelijk zijn. Vaak schaamt het slachtoffer van 

partnergeweld zich voor de feiten en legt het de schuld bij zichzelf, waardoor de drempel om 

klacht in te dienen te hoog ligt. 

 

 Het spreekrecht voor de houder van het beroepsgeheim beoogt tegemoet te komen aan die 

bijzondere situatie. 

 

 B.15.3.  In tegenstelling tot wat de verzoekende partijen betogen, vloeit uit de 

omstandigheid dat het slachtoffer van partnergeweld krachtens de artikelen 223, derde lid, 

1447 en 1479, vijfde lid, van het Burgerlijk Wetboek en krachtens artikel 1270, zevende lid, 

van het Gerechtelijk Wetboek reeds over een aantal burgerrechtelijke 

beschermingsmechanismen beschikt, niet voort dat de uitbreiding van het in artikel 458bis 

van het Strafwetboek bepaalde spreekrecht overbodig zou zijn. De voormelde 

burgerrechtelijke beschermingsmechanismen beogen immers niet om tegemoet te komen aan 

de hoge drempel om klacht in te dienen, maar kunnen slechts worden toegepast nadat het 

slachtoffer met de feiten naar buiten is gekomen. 

 

 B.16.  Het Hof dient evenwel nog te onderzoeken of de uitbreiding van het spreekrecht 

vervat in de bestreden bepaling op onevenredige wijze afbreuk doet aan het beroepsgeheim 

van de advocaat. 

 

 B.17.  Zoals blijkt uit de bestreden wijziging, kan de houder van vertrouwelijke 

informatie, wanneer hij kennis heeft van een in artikel 458bis vermeld misdrijf dat op een 
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kwetsbare persoon is gepleegd, in twee omstandigheden van zijn geheimhoudingsplicht ten 

aanzien van de procureur des Konings worden ontslagen : enerzijds, wanneer er een ernstig en 

dreigend gevaar bestaat voor de fysieke of psychische integriteit van de kwetsbare persoon en, 

anderzijds, wanneer er aanwijzingen zijn van een gewichtig en reëel gevaar dat andere 

bedoelde kwetsbare personen het slachtoffer worden van de aangehaalde misdrijven. 

 

 Het eerste geval vereist het bestaan van een ernstig en dreigend gevaar voor de fysieke of 

psychische integriteit van de kwetsbare persoon opdat de advocaat de vertrouwelijkheid van 

zijn uitwisseling met zijn cliënt kan opheffen. 

 

 Het tweede geval maakt het de advocaat mogelijk zijn beroepsgeheim op te geven zodra 

er volgens hem aanwijzingen van een gewichtig en reëel gevaar zijn dat een kwetsbare 

persoon het slachtoffer wordt van een van de bedoelde misdrijven, zonder te moeten 

beoordelen of het eventueel plegen van dat misdrijf daadwerkelijk een ernstig en dreigend 

gevaar voor de fysieke of psychische integriteit van de kwetsbare persoon dreigt te 

veroorzaken. 

 

 In beide gevallen kan de houder van het beroepsgeheim enkel gebruikmaken van een 

spreekrecht indien hij niet in staat is om het gevaar zelf, of met hulp van anderen, doeltreffend 

te weren. 

 

 B.18.  Kwetsbare personen hebben recht op bescherming vanwege de Staat, in de vorm 

van een doeltreffende preventie, waardoor zij gevrijwaard blijven van ernstige vormen van 

aantasting van de rechten vermeld in de artikelen 3 en 8 van het Verdrag (EHRM, 

15 december 2005, Georgiev t. Bulgarije; 2 december 2008, K.U. t. Finland, § 46). Daaruit 

volgt dat, in het geval van kwetsbare personen, de autoriteiten bijzonder aandachtig moeten 

zijn en de slachtoffers een verhoogde bescherming moeten verzekeren omdat die zich vaak in 

mindere mate over de feiten kunnen of willen beklagen (EHRM, 10 mei 2012, R.I.P. en 

D.L.P. t. Roemenië, § 58). 

 

 B.19.1.  De advocaten hebben een aanzienlijk aandeel in de rechtsbedeling, wat 

verantwoordt dat met betrekking tot de voorwaarden van toegang tot en de uitoefening van 

dat beroep eigen regels in acht worden genomen die verschillend zijn van diegene die voor 
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andere vrije beroepen gelden. Luidens artikel 456 van het Gerechtelijk Wetboek is het beroep 

van advocaat gebaseerd op de beginselen van « waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid ». 

 

 B.19.2.  De advocaten zijn onderworpen aan strikte deontologische regels, waarvan de 

inachtneming in eerste aanleg wordt verzekerd door de tuchtraad van de Orde. Die kan, naar 

gelang van het geval, « waarschuwen, berispen, schorsen voor een termijn van ten hoogste 

één jaar, schrappen van het tableau, van de lijst van advocaten die hun beroep uitoefenen 

onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese Unie of van de lijst van 

stagiairs » (artikel 460, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek). 

 

 B.20.1.  Zoals is uiteengezet in B.3.1, strekt het beroepsgeheim waartoe de in artikel 458 

van het Strafwetboek bedoelde personen zijn gehouden, niet ertoe hun enig voorrecht toe te 

kennen, maar heeft het hoofdzakelijk tot doel het fundamentele recht op eerbiediging van het 

privéleven te beschermen van diegene die iemand in vertrouwen neemt, soms over iets heel 

persoonlijks. 

 

 B.20.2.  Ook al geldt hetzelfde voor de vertrouwelijke informatie die aan een advocaat 

wordt toevertrouwd bij de uitoefening van zijn beroep en wegens die hoedanigheid, toch 

geniet die informatie ook, in bepaalde gevallen, de bescherming die voor de rechtzoekende 

voortvloeit uit de waarborgen die zijn neergelegd in artikel 6 van het Europees Verdrag voor 

de rechten van de mens. 

 

 De effectiviteit van de rechten van de verdediging van iedere rechtzoekende veronderstelt 

immers noodzakelijkerwijs dat een vertrouwensrelatie tot stand kan komen tussen die persoon 

en de advocaat die hem raad geeft en hem verdedigt. Die noodzakelijke vertrouwensrelatie 

kan alleen tot stand komen en behouden blijven indien de rechtzoekende de waarborg heeft 

dat wat hij aan zijn advocaat toevertrouwt door die laatstgenoemde niet openbaar zal worden 

gemaakt. Hieruit volgt dat de aan de advocaat opgelegde regel van het beroepsgeheim een 

fundamenteel element van de rechten van de verdediging is. 

 

 Zoals het Hof van Cassatie erop wijst, « [berust] het beroepsgeheim waaraan de leden van 

de balie zijn onderworpen, […] op de noodzaak volledige veiligheid te verzekeren aan 

diegenen die zich aan hen toevertrouwen » (Cass., 13 juli 2010, Arr. Cass., 2010, nr. 480; zie 

ook Cass., 9 juni 2004, Arr. Cass., 2004, nr. 313). 
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 Ook al is het « niet onaantastbaar », het beroepsgeheim van de advocaat vormt « een van 

de grondbeginselen waarop de organisatie van het gerecht in een democratische samenleving 

berust » (EHRM, 6 december 2012, Michaud t. Frankrijk, § 123). 

 

 B.20.3.  Dat geldt des te meer in strafzaken, waarin het recht om zichzelf niet te 

beschuldigen, onrechtstreeks maar noodzakelijkerwijs afhangt van de vertrouwensrelatie 

tussen de advocaat en zijn cliënt en van de vertrouwelijkheid van hun uitwisseling (ibid., 

§ 118). 

 

 Zo heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aangenomen dat « in het kader 

van procedures die betrekking hebben op seksueel misbruik van meer bepaald kwetsbare 

personen, maatregelen worden genomen om het slachtoffer te beschermen, op voorwaarde dat 

die maatregelen kunnen worden verzoend met een adequate en daadwerkelijke uitoefening 

van de rechten van de verdediging » (EHRM, 16 februari 2010, V.D. t. Roemenië, § 112). 

 

 B.21.1.  Wanneer de mogelijkheid, voor een advocaat om zich van zijn beroepsgeheim te 

ontdoen, zoals te dezen, betrekking heeft op vertrouwelijke informatie die door zijn cliënt 

wordt meegedeeld en voor deze mogelijkerwijs incriminerend is, heeft zij betrekking op 

activiteiten die de kern uitmaken van zijn opdracht van verdediging in strafzaken. 

 

 B.21.2.  De grondwettigheid van de bestreden bepaling dient te worden beoordeeld 

rekening houdend met het feit dat het beroepsgeheim van de advocaat een algemeen beginsel 

is dat verband houdt met de naleving van de fundamentele rechten. Aldus kunnen de regels 

die daarvan afwijken, slechts strikt worden geïnterpreteerd, rekening houdend met de wijze 

waarop het beroep van advocaat in de interne rechtsorde is geregeld. Aldus dient de regel van 

het beroepsgeheim maar te wijken indien zulks kan worden verantwoord door een dwingende 

reden van algemeen belang en indien het opheffen van het geheim strikt evenredig is gezien 

dat doel. 

 

 B.22.  Hoewel de bescherming van de fysieke of psychische integriteit van kwetsbare 

personen ontegenzeglijk een dwingende reden van algemeen belang uitmaakt, kan een 

dergelijke reden de bestreden maatregel niet redelijk verantwoorden, rekening houdend met 

de bijzonderheden die het beroep van advocaat kenmerken, wanneer de vertrouwelijke 
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informatie aan de advocaat is meegedeeld door zijn cliënt en voor die laatste mogelijkerwijs 

incriminerend is. 

 

 B.23.  Met de bestreden bepaling heeft de wetgever derhalve, in de in B.22 aangegeven 

mate, op onevenredige wijze afbreuk gedaan aan de waarborgen die bij artikel 6 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens aan de rechtzoekende worden toegekend, en 

heeft hij de artikelen 10 en 11 van de Grondwet geschonden. 

 

 De inachtneming van de deontologische regels die eigen zijn aan het beroep van advocaat 

en van de beginselen die ze ondersteunen, alsmede het aanvoeren van de noodtoestand onder 

de in B.3.2 beschreven voorwaarden, maken het trouwens mogelijk om een billijk evenwicht 

tot stand te brengen tussen de fundamentele waarborgen die aan de rechtzoekende in 

strafzaken moeten worden toegekend en de dwingende reden van algemeen belang die bestaat 

in de bescherming van de fysieke of psychische integriteit van kwetsbare personen. 

 

 Aldus veronderstelt het beroep op de noodtoestand te dezen, anders dan in de bestreden 

bepaling, dat de advocaat het bestaan aantoont van een daadwerkelijk en ernstig gevaar dat 

onmogelijk op een andere wijze kon worden vermeden dan door het meedelen, zij het in 

laatste instantie, van het door zijn cliënt gepleegde misdrijf aan de procureur des Konings. 

 

 B.24.  Het tweede middel is gegrond, in de in B.22 aangegeven mate. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 -  vernietigt artikel 2 van de wet van 23 februari 2012 « tot wijziging van artikel 458bis 

[van het Strafwetboek] teneinde het uit te breiden voor misdrijven van huiselijk geweld », 

doch enkel in zoverre het van toepassing is op de advocaat die houder is van vertrouwelijke 

informatie van zijn cliënt, dader van het misdrijf dat is gepleegd in de zin van dat artikel, 

wanneer die informatie mogelijkerwijs incriminerend is voor die cliënt; 

 

 -  verwerpt het beroep voor het overige. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 5 december 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut M. Bossuyt 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5605 

 

 

Arrest nr. 164/2013 

van 5 december 2013 

 

 

 

A R R E S T 

___________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 39, § 1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende 

de arbeidsovereenkomsten en de artikelen 101bis, 102bis, 103 en 105, § 3, van de herstelwet 

van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, gesteld door de Arbeidsrechtbank te 

Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, 

P. Nihoul, F. Daoût en T. Giet, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder 

voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij vonnis van 26 februari 2013 in zake Anne-Sylvie Maroy tegen de Landsbond van 

Liberale Mutualiteiten, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 5 maart 

2013, heeft de Arbeidsrechtbank te Brussel de volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schenden artikel 39, § 1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 

arbeidsovereenkomsten en de artikelen 101bis, 102bis, 103 en 105, § 3, van de herstelwet van 

22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, in die zin geïnterpreteerd dat de werknemer die 

zijn arbeidsprestaties heeft verminderd in geval van palliatieve verzorging en die zonder 

opzegging is ontslagen maar met betaling van een vergoeding gedurende die periode van 

verminderde prestaties slechts aanspraak kan maken op een vergoeding berekend op grond 

van zijn verminderde bezoldiging en niet van de bezoldiging verbonden aan een voltijdse 

tewerkstelling, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet : 

 

 -  ten eerste, in zoverre zij op het vlak van de berekeningsbasis van de 

verbrekingsvergoeding in geval van ontslag gedurende de periode van verminderde 

arbeidsprestaties twee categorieën van personen die zich in merkelijk verschillende situaties 

bevinden op dezelfde wijze behandelen, namelijk, enerzijds, de werknemer die een 

loopbaanonderbreking geniet om individuele redenen, waarvan hij de persoonlijke gepastheid 

beoordeelt en op een door hem gekozen ogenblik, en, anderzijds, de werknemer die zijn 

prestaties vermindert in geval van palliatieve verzorging, dit wil zeggen om redenen die 

losstaan van zijn persoon, en die hem worden opgelegd om redenen van menselijkheid en 

menselijke waardigheid en waarvoor het verlof niet in de tijd kan worden uitgesteld; 

 

 -  ten tweede, in zoverre zij, op het vlak van de berekeningsbasis van de 

verbrekingsvergoeding in geval van ontslag gedurende de periode van verminderde 

arbeidsprestaties twee categorieën ven personen die zich in algemeen genomen soortgelijke 

situaties bevinden van verminderde arbeidsprestaties om redenen en op een ogenblik die hun 

worden opgelegd veeleer dan uit te gaan van hun persoonlijke keuze en gepastheid, 

verschillend behandelen, namelijk, enerzijds, de werknemer met arbeidsongeschiktheid die 

zijn prestaties gedeeltelijk heeft hervat met de toestemming van de adviserende geneesheer 

van zijn verzekeringsinstelling en, anderzijds, de werknemer die zijn prestaties heeft 

verminderd in geval van palliatieve verzorging ? ». 

 

 

 Memories zijn ingediend door : 

 

 -  Anne-Sylvie Maroy, wonende te 1180 Brussel, Vronerodelaan 5; 

 

 -  de Ministerraad. 

 

 De Ministerraad heeft ook een memorie van antwoord ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 29 oktober 2013 : 

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. F.-X. Horion, advocaat bij de balie te Brussel, voor Anne-Sylvie Maroy; 
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 .  Mr. F. Lambrecht loco Mr. J. Clesse, advocaten bij de balie te Luik, voor de 

Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Giet en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 Anne-Sylvie Maroy verzoekt de verwijzende rechter de Landsbond van Liberale Mutualiteiten te 

veroordelen tot het betalen van verschillende sommen wegens het ontslag waarvan zij het voorwerp heeft 

uitgemaakt. 

 

 In die sommen is een opzeggingsvergoeding begrepen. In het kader van de bespreking daarvan wordt de 

vraag opgeworpen of het « lopende loon » dat in overweging moet worden genomen dat is wat met voltijdse dan 

wel deeltijdse prestaties is verbonden, gelet op de tot 4/5en verminderde prestaties die als verlof voor palliatieve 

verzorging aan Anne-Sylvie Maroy zijn toegekend. 

 

 Na te zijn ingegaan op de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof ter zake, het bijzondere lot dat het Hof 

heeft voorbehouden aan het geval van de arbeidsongeschikte werknemer die zijn prestaties gedeeltelijk hervat 

met de toestemming van de adviserende geneesheer alvorens te worden ontslagen en, tot slot, de eventuele 

gelijkenis tussen dat geval en dat van een palliatief verlof, stelt de verwijzende rechter de voormelde prejudiciële 

vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.1.  Anne-Sylvie Maroy begint met inzonderheid uiteen te zetten dat zij in januari 2005 voltijds als 

bediende in dienst is genomen in het kader van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 

 

 A.1.2.  Gelet op de verergering van de gezondheidstoestand van haar schoonvader - die trouwens op 

18 december 2009 is overleden -, was zij ertoe gedwongen een verlof voor palliatieve verzorging aan te vragen; 

dat verlof, dat is ingegaan op 19 oktober 2009, heeft de vorm aangenomen van een tijdelijke vermindering van 

de arbeidsprestaties ten belope van één vijfde voor een periode van één maand, die eenmaal is hernieuwd, 

overeenkomstig de artikelen 100bis, § 3, en 102bis van de wet van 22 januari 1985. 

 

 A.1.3.  Op 26 november 2009 – terwijl, zo onderstreept zij, haar verlof voor palliatieve verzorging nog 

steeds liep – werd Anne-Sylvie Maroy met onmiddellijke ingang en met betaling van een compenserende 

opzeggingsvergoeding die overeenstemt met zes maanden loon ontslagen; die vergoeding werd ten onrechte 

berekend op basis van de met 1/5 verminderde bezoldiging, en niet op basis van de bezoldiging die verschuldigd 

is voor een voltijdse arbeidsregeling. 

 

 A.2.  Anne-Sylvie Maroy, die vervolgens haar argumentatie in rechte voortzet, doet opmerken dat, gelet op 

de meest recente rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (arrest van 22 oktober 2009, 
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C-116/08, Meerts), de opzeggingsvergoeding op basis van de voltijdse bezoldiging moet worden berekend 

wanneer het ontslag plaatsheeft tijdens een periode van verminderde prestaties in het kader van een 

ouderschapsverlof. 

 

 Die redenering zou naar analogie, en zelfs a fortiori, moeten worden toegepast in het geval van een verlof 

voor palliatieve verzorging : de duur ervan is immers zeer kort - nog korter dan in het geval van een 

ouderschapsverlof - en bovendien heeft het palliatief verlof ten doel een naaste te begeleiden die aan een 

ongeneeslijke ziekte lijdt en die zich in een terminale fase bevindt. 

 

 Dat verlof moet dus geenszins worden gezien als een « ontspanningsverlof », maar zou, volgens 

Anne-Sylvie Maroy, moeten worden vergeleken met het geval dat door het Hof is beslecht in zijn arrest 

nr. 89/2009, dat het geval betrof van een werknemer die zijn prestaties gedeeltelijk heeft moeten verminderen in 

het kader van een « halftijdse tewerkstelling om medische redenen ». Naar analogie met dat geval en met de in 

B.8 van het voormelde arrest gevolgde redenering, zou het verlof voor palliatieve verzorging moeten worden 

gezien als een verlof dat men door de gezondheidstoestand van een naaste gedwongen is te nemen; bijgevolg zou 

de inaanmerkingneming, in het kader van een opzegging, van de verminderde bezoldiging, en niet van de 

bezoldiging waarin is voorzien voor een voltijdse tewerkstelling, niet bestaanbaar zijn met de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet. 

 

 Anne-Sylvie Maroy voegt eraan toe dat de omgekeerde interpretatie klaarblijkelijk choquerend en met alle 

gezond verstand strijdig zou zijn, en derhalve, volgens de rechtspraak van het Hof van Cassatie, een 

rechtsmisbruik zou uitmaken. 

 

 A.3.  Diezelfde partij vestigt voorts de aandacht op een uittreksel (twaalfde blad) uit het vonnis waarin de 

prejudiciële vraag wordt gesteld en waarin wordt opgemerkt dat het in het geding zijnde verlof door de 

werknemer niet wordt genomen om persoonlijke redenen en op het ogenblik van zijn keuze, maar dat het 

integendeel het gevolg is van een reden tot schorsing die losstaat van de werknemer, die hem wordt opgelegd om 

redenen van menselijkheid en menselijke waardigheid en niet in de tijd kan worden uitgesteld; bovendien is de 

duur van dat verlof bijzonder kort, niet vergelijkbaar met een arbeidsduurvermindering voor lange tijd, en zelfs 

voor een onbepaalde tijd. 

 

 A.4.1.  Anne-Sylvie Maroy vermeldt tot slot in haar memorie de rechtspraak van het Hof ter zake. Die 

partij herinnert aan haar stelling dat het verlof voor palliatieve verzorging een op zijn minst even gunstige 

behandeling verdient als het ouderschapsverlof, ook al is het in tegensteling met dat laatste niet wettelijk 

geregeld. Indien de belangen die door die twee vormen van verlof worden beschermd, worden geanalyseerd, zijn 

het in het geval van het ouderschapsverlof immers « het gezinsleven en de opvoeding van de kinderen die het 

beschermde belang vormen. In het geval van het verlof voor palliatieve verzorging gaat het erom een naaste die 

aan een ongeneeslijke ziekte lijdt, te begeleiden in de laatste ogenblikken van zijn leven ». 

 

 A.4.2.  Anne-Sylvie Maroy voegt eraan toe dat de werknemer met verlof voor palliatieve verzorging 

minder gunstig behandelen tot een indirecte discriminatie in de zin van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding 

van bepaalde vormen van discriminatie zou kunnen leiden, aangezien artikel 4, eerste lid, 4°, ervan de « huidige 

of toekomstige gezondheidstoestand » beschermt. In zijn memorie van antwoord betwist de Ministerraad dat 

argument door met name erop te wijzen dat de wet 10 mei 2007 geen deel uitmaakt van de toetsingsnormen van 

het Hof en dat de genoemde wet de gezondheidstoestand van een derde niet beschermt. 

 

 A.5.  Na de bewoordingen en de context van de prejudiciële vraag te hebben herhaald, brengt de 

Ministerraad de in deze zaak relevante wettelijke en reglementaire bepalingen in herinnering; hij wijst ook erop 

dat het door de verwijzende rechter aan het Hof voorgelegde artikel 101bis van de wet van 22 januari 1985 is 

opgeheven bij de programmawet van 9 juli 2004 en te dezen in elk geval niet relevant is. 

 

 A.6.1.  De Ministerraad snijdt vervolgens de grond van de zaak aan en verwijst allereerst naar de 

artikelen 37 en 39 van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten, alsook naar de arresten van het Hof 

nrs. 45/99 en 80/2012, waarbij hij met name een onderscheid maakt tussen de duur van de opzegging en het 

bedrag van de verschuldigde vergoeding. Met betrekking tot die laatste wijst de Ministerraad erop dat wanneer 

de werknemer een deeltijdse arbeidsovereenkomst heeft gesloten, het bedrag van de vergoeding wordt berekend 

rekening houdend met de bezoldiging die overeenstemt met de door de werknemer werkelijk geleverde 

prestaties, en niet met de bezoldiging die hij zou hebben ontvangen indien hij voltijds had gewerkt. 
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 A.6.2.  De Ministerraad zet vervolgens de juridische regeling uiteen die volgens hem van toepassing is in 

geval van onderbreking van de beroepsloopbaan « in ruime zin begrepen », zoals geregeld in afdeling 5 van 

hoofdstuk IV van de wet van 22 januari 1985. Met verwijzing naar de artikelen 100 en volgende van die wet, en 

in het bijzonder naar artikel 105, § 1, ervan, zet de Ministerraad uiteen dat tijdens de periode van verminderde 

arbeidsprestaties wegens een « loopbaanonderbreking in de ruime zin », de loontrekkende verbonden is door een 

deeltijdse arbeidsovereenkomst; met betrekking tot het bedrag van de vergoeding die verschuldigd is in geval 

van ontslag zonder opzegging zouden derhalve de hierboven uiteengezette regels moeten worden toegepast die 

eigen zijn aan de deeltijdse arbeidsovereenkomsten; zowel de rechtspraak van het Hof van Cassatie als die van 

het Hof (arresten nrs. 119/2001, 51/2008, 165/2011 en 80/2012) zouden die benaderingswijze bevestigen, 

evenwel getemperd door het feit dat, met betrekking tot de berekening van de duur van de opzegging, het wel 

degelijk het basisjaarloon en niet de verminderde bezoldiging is die in overweging moet worden genomen. 

 

 Van die beginselen zou slechts worden afgeweken in het geval van de vermindering van de 

arbeidsprestaties op basis van een ouderschapsverlof. In dat geval - en ingevolge het voormelde arrest (A.2) van 

het Hof van Justitie van de Europese Unie -, bepaalt artikel 105, § 3, van de wet van 22 januari 1985, zoals 

gewijzigd bij artikel 90, 2°, van de wet van 30 december 2009, immers dat het bedrag van de 

opzeggingsvergoeding wordt berekend op basis van de bezoldiging waarop de werknemer krachtens zijn 

arbeidsovereenkomst recht zou hebben gehad indien hij zijn prestaties niet had verminderd. 

 

 A.7.  De Ministerraad snijdt vervolgens het geval aan van het ontslag zonder opzegging van een 

arbeidsongeschikte werknemer die het werk gedeeltelijk heeft hervat met de toestemming van de adviserende 

geneesheer van zijn ziekenfonds. 

 

 Hij wijst erop dat krachtens artikel 31 van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten, de 

onmogelijkheid voor de werknemer om zijn werk te verrichten ten gevolge van ziekte of ongeval, de uitvoering 

van de arbeidsovereenkomst schorst maar er geen einde aan maakt. Wanneer de ongeschiktheid eindigt, wordt de 

uitvoering van de arbeidsovereenkomst van rechtswege hervat; in geval van gedeeltelijke hervatting van het 

werk, wordt de overeenkomst gedeeltelijk uitgevoerd, zoals het Hof in zijn arrest nr. 89/2009 heeft doen 

opmerken. In geval van ontslag van de werknemer tijdens de gedeeltelijke schorsing van zijn overeenkomst 

wordt de opzeggingsvergoeding bovendien berekend op basis van de bezoldiging waarop de werknemer recht 

zou hebben gehad indien de overeenkomst integraal was uitgevoerd, aangezien hij zich in een situatie van 

deeltijdse tewerkstelling bevindt die hij niet zelf kiest, maar waartoe hij door zijn gezondheidstoestand is 

gedwongen (zie B.6 en B.8 van het voormelde arrest nr. 89/2009). 

 

 A.8.  De Ministerraad bekijkt vervolgens elk van de door de verwijzende rechter gemaakte vergelijkingen 

en onderzoekt allereerst die tussen de werknemer die een vermindering van zijn arbeidsprestaties geniet om 

individuele redenen en diegene die een dergelijke vermindering geniet in geval van palliatieve verzorging. 

 

 Volgens de Ministerraad zouden die beide categorieën dermate verwant zijn dat er voor de wetgever geen 

verplichting zou bestaan ze verschillend te behandelen. 

 

 Met verwijzing naar het voormelde arrest van het Hof nr. 80/2012, vergelijkt de Ministerraad het verlof 

voor palliatieve verzorging met het « verlof voor verzorging » dat is gegrond op het koninklijk besluit van 

10 augustus 1998. Zoals het Hof in dat arrest doet opmerken, worden de verminderde prestaties in het geval van 

het verlof voor verzorging uitgevoerd overeenkomstig een deeltijdse arbeidsovereenkomst en is de vermindering 

van de prestaties bovendien gebaseerd op de vrije keuze van de werknemer, in tegenstelling met het geval van de 

gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Volgens de Ministerraad zou het vrijwillige karakter van de vermindering 

van de prestaties evenzeer, zo niet meer, aanwezig zijn in het geval van het verlof voor palliatieve verzorging : in 

dat geval is immers niet vereist dat de persoon aan wie hulp en bijstand dient te worden geboden, deel uitmaakt 

van het huishouden of het gezin van de werknemer. 

 

 Kortom, het is terecht dat de werknemer die om redenen die hem eigen zijn een vermindering van zijn 

arbeidsprestaties geniet en diegene die een vermindering van zijn arbeidsprestaties geniet in geval van palliatieve 

verzorging, op dezelfde wijze worden behandeld, aangezien zij gemeen hebben : dat zij een deeltijdse 

arbeidsovereenkomst hebben gesloten, een bijzondere bescherming genieten in geval van ontslag en een 

persoonlijke keuze maken. Het is derhalve redelijk om in beide gevallen op dezelfde wijze te bepalen dat de 

opzeggingsvergoeding wordt berekend op basis van hun bezoldiging die evenredig met de vermindering van de 

arbeidsprestaties is verminderd. 
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 A.9.  De Ministerraad onderzoekt ten slotte de vergelijking die door de verwijzende rechter wordt gemaakt 

tussen de werknemers die een vermindering van hun prestaties genieten in geval van palliatieve verzorging en 

diegenen die hun prestaties gedeeltelijk hebben hervat met de toestemming van de adviserende geneesheer van 

het ziekenfonds. 

 

 Volgens de Ministerraad zouden die beide categorieën van werknemers voldoende verschillend zijn om 

door de wetgever verschillend te kunnen worden behandeld, gelet op het feit dat zij drie grote verschillen 

vertonen. 

 

 Allereerst zou, volgens de Ministerraad, de werknemer met verlof voor palliatieve verzorging een deeltijdse 

overeenkomst hebben gesloten, hetgeen niet het geval zou zijn voor de werknemer die zich na een 

arbeidsongeschiktheid in een situatie van gedeeltelijke werkhervatting bevindt. Vervolgens zou de motivering 

van de aanvraag tot vermindering van de prestaties niet identiek of soortgelijk zijn : zij zou vrijwillig zijn in het 

geval van het verlof voor palliatieve verzorging, terwijl de arbeidsongeschikte werknemer die het werk 

gedeeltelijk hervat in de onmogelijkheid is om zijn arbeidsovereenkomst volledig uit te voeren. Ten slotte 

beschikt de werknemer met verlof voor palliatieve verzorging over een bijzondere bescherming tegen 

ontslag - met betrekking tot de berekening van de duur van de opzegging -, hetgeen niet zo is in het geval van 

gedeeltelijke werkhervatting na een arbeidsongeschiktheid. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Aan het Hof wordt een vraag gesteld over artikel 39, § 1, van de wet van 3 juli 

1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (hierna : de Arbeidsovereenkomstenwet) en de 

artikelen 101bis, 102bis, 103 en 105, § 3, van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende 

sociale bepalingen (hierna : de Herstelwet van 22 januari 1985). 

 

 B.1.2.  Artikel 39, § 1, van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt : 

 

 « Is de overeenkomst voor onbepaalde tijd gesloten, dan is de partij die de overeenkomst 

beëindigt zonder dringende reden of zonder inachtneming van de opzeggingstermijn 

vastgesteld in de artikelen 59, 82, 83, 84 en 115, gehouden de andere partij een vergoeding te 

betalen die gelijk is aan het lopend loon dat overeenstemt hetzij met de duur van de 

opzeggingstermijn, hetzij met het resterende gedeelte van die termijn. De vergoeding is 

nochtans steeds gelijk aan het lopend loon dat overeenstemt met de duur van de 

opzeggingstermijn, wanneer de opzegging uitgaat van de werkgever en met miskenning van 

het bepaalde in artikel 38, § 3, van deze wet of in artikel 40 van de arbeidswet van 16 maart 

1971. 

 

 De opzeggingsvergoeding behelst niet alleen het lopende loon, maar ook de voordelen 

verworven krachtens de overeenkomst. 

 

 […] ». 
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 B.1.3.  Artikel 101bis van de Herstelwet van 22 januari 1985 is opgeheven bij de wet van 

9 juli 2004. Voor het overige bepalen de voormelde artikelen van de wet van 22 januari 

1985 - waaraan artikel 100bis dient te worden toegevoegd - respectievelijk : 

 

 « Art. 100bis. § 1.  Een werknemer heeft recht op de volledige schorsing van zijn 

arbeidsovereenkomst, in geval van palliatieve verzorging van een persoon. 

 

 § 2.  Voor de toepassing van dit artikel wordt onder palliatieve verzorging verstaan, elke 

vorm van bijstand en inzonderheid medische, sociale, administratieve en psychologische 

bijstand aan en verzorging van personen die lijden aan een ongeneeslijke ziekte en die zich in 

een terminale fase bevinden. 

 

 § 3.  De periode tijdens welke de werknemer zijn arbeidsovereenkomst kan schorsen, 

wordt vastgesteld op 1 maand. Deze periode kan met één maand verlengd worden. 

 

 § 4.  Het bewijs van de in § 2 aangehaalde reden van de schorsing van de 

arbeidsovereenkomst is ten laste van de werknemer. 

 

 De Koning bepaalt, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de nadere regelen met 

betrekking tot het leveren van dit bewijs ». 

 

 « Art. 102bis.  Een werknemer heeft recht op een vermindering van zijn arbeidsprestaties 

met 1/5 of 1/2 van het normaal aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking voor de 

palliatieve verzorging van een persoon, onder de voorwaarden bepaald bij artikel 100bis, §§ 2 

tot en met 4 ». 

 

 « Art. 103.  De termijn van de opzegging ter kennis gebracht aan de werknemer die zijn 

arbeidsprestaties overeenkomstig artikel 102 en 102bis heeft verminderd, zal ingeval van 

eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever, worden berekend 

alsof de werknemer zijn arbeidsprestaties niet had verminderd. Met de duur van deze 

opzeggingstermijn moet eveneens rekening worden gehouden bij het vaststellen van de 

vergoeding, bedoeld bij artikel 39 van de wet van 3 juli 1978 ». 

 

 « Art. 105.  […] 

 

 § 3.  Wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd gedurende een periode van 

vermindering van arbeidsprestaties in het kader van een ouderschapsverlof genomen in 

toepassing van deze afdeling, wordt onder ‘ lopend loon ’ in de zin van artikel 39 van de wet 

van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten begrepen het loon dat de werknemer 

krachtens zijn arbeidsovereenkomst zou hebben verdiend indien hij zijn arbeidsprestaties niet 

had verminderd ». 

 

 B.2.  In de interpretatie van de voormelde bepalingen die de verwijzende rechter aan het 

Hof voorlegt, heeft de werknemer die zijn prestaties in geval van palliatieve verzorging heeft 

verminderd en die tijdens die periode van vermindering van de prestaties wordt ontslagen, 
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recht op een opzeggingsvergoeding berekend op basis van het loon dat overeenstemt met de 

verminderde arbeidsprestaties, en niet op basis van het loon dat hij zou hebben verdiend 

indien hij zijn arbeidsprestaties niet had verminderd. 

 

 Aan het Hof wordt gevraagd of het met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 

bestaanbaar is dat, gelet op die berekeningsbasis van zijn opzeggingsvergoeding, de 

werknemer die om redenen van palliatieve verzorging zijn prestaties heeft verminderd, 

enerzijds, op dezelfde wijze wordt behandeld als de werknemer die zelf ervoor heeft gekozen 

zijn loopbaan te onderbreken en, anderzijds, anders wordt behandeld dan de 

arbeidsongeschikte werknemer die zijn prestaties gedeeltelijk heeft hervat met de 

toestemming van de adviserende geneesheer van zijn verzekeringsinstelling. 

 

 Het Hof onderzoekt de twee aspecten van de prejudiciële vraag samen. 

 

 B.3.  Krachtens de artikelen 37 en 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet kunnen 

arbeidsovereenkomsten die voor onbepaalde tijd zijn gesloten, eenzijdig worden beëindigd 

door middel van een opzeggingstermijn, of, bij ontstentenis daarvan, door middel van een 

opzeggingsvergoeding, het ontslag om dringende reden buiten beschouwing gelaten. 

 

 Met artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet beoogt de wetgever de gevolgen van 

een eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst enigszins af te zwakken, door de 

opzegging in beginsel afhankelijk te stellen van een zekere opzeggingstermijn of, bij 

ontstentenis daarvan, van de betaling van een opzeggingsvergoeding. 

 

 De duur van de opzeggingstermijn wordt geregeld in de artikelen 59, 82, 83, 84 en 115 

van de Arbeidsovereenkomstenwet, al naargelang het gaat om werklieden, bedienden of 

dienstboden. Krachtens artikel 39, § 1, van die wet moet de opzeggingsvergoeding worden 

bepaald aan de hand van het « lopende loon », dat in beginsel overeenstemt hetzij met de duur 

van de opzeggingstermijn, hetzij met het resterende gedeelte van die termijn. Artikel 39, § 1, 

tweede lid, preciseert dat de opzeggingsvergoeding niet alleen het lopende loon behelst maar 

ook alle voordelen verworven krachtens de overeenkomst. 

 

 B.4.  Zoals zopas is opgemerkt, hebben, krachtens het voormelde artikel 39, § 1, alle 

werknemers die worden ontslagen zonder inachtneming van de opzeggingstermijn, recht op 
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een opzeggingsvergoeding die gelijk is aan het lopende loon dat overeenstemt hetzij met de 

duur van de opzeggingstermijn, hetzij met het resterende gedeelte van die termijn. 

 

 In de door de verwijzende rechter aan het Hof voorgelegde interpretatie - en met 

uitzondering van het geval van de arbeidsongeschiktheid - stemt het « lopende loon » in geval 

van verminderde arbeidsprestaties overeen met het loon dat reëel wordt verworven en niet met 

het voordien verworven voltijdse loon, zonder dat daarbij rekening wordt gehouden met het al 

dan niet vrijwillige karakter van de vermindering van de arbeidsprestaties. 

 

 B.5.  Om de loopbaanonderbreking voldoende attractief te maken, de werkzekerheid van 

de betrokken werknemers te waarborgen en om mogelijk onevenredige gevolgen van een 

ontslag tijdens of vanwege de loopbaanonderbreking te matigen, heeft de wetgever voorzien 

in een forfaitaire beschermingsvergoeding gelijk aan zes maanden loon in geval van een 

ontslag zonder dringende of voldoende reden (artikel 101, zesde lid, van de wet van 22 januari 

1985) en heeft hij bovendien in artikel 103 van de wet van 22 januari 1985 bepaald dat, voor 

de berekening van de opzeggingstermijn of het aantal maanden dat in aanmerking moet 

worden genomen voor het vaststellen van het bedrag van de opzeggingsvergoeding bedoeld in 

artikel 39, § 1, van de Arbeidsovereenkomstenwet, moet worden uitgegaan van het 

basisjaarloon alsof de werknemer zijn arbeidsprestaties niet had verminderd. 

 

 De wetgever kan daarentegen niet in redelijkheid worden verweten dat hij niet zover is 

gegaan om ook voor het bedrag van de opzeggingsvergoeding te bepalen dat moet worden 

uitgegaan van het basisjaarloon alsof de werknemer zijn arbeidsprestaties niet had 

verminderd, of dat hij geen onderscheid heeft ingevoerd naar gelang van de vorm van 

tijdskrediet of loopbaanvermindering. 

 

 Het Hof zou die keuze enkel kunnen afkeuren in geval van een kennelijk onredelijke 

beoordeling, hetgeen in beginsel niet het geval lijkt te zijn voor de gevallen van vrijwillige 

vermindering van de prestaties waarvoor artikel 101 van de Herstelwet van 22 januari 1985, 

zoals reeds opgemerkt, bepaalt dat de werkgever die de arbeidsovereenkomst beëindigt 

zonder dringende reden of om een reden waarvan de aard en de oorsprong niet vreemd zijn 

aan de vermindering van de arbeidsprestaties, naast de opzeggingsvergoeding een forfaitaire 

beschermingsvergoeding dient te betalen die gelijk is aan het loon van zes maanden. 
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 B.6.  In de prejudiciële vraag wordt bij de vergeleken categorieën van werknemers 

evenwel die van de arbeidsongeschikte werknemers begrepen die hun prestaties gedeeltelijk 

hebben hervat met de toestemming van de adviserende geneesheer van hun 

verzekeringsinstelling. 

 

 Zoals het Hof in zijn arrest nr. 89/2009 van 28 mei 2009 (B.8) heeft geoordeeld, 

« [verkeert] de arbeidsongeschikte werknemer […] in een situatie van deeltijdse hervatting en 

derhalve van deeltijdse tewerkstelling waarvoor hij, anders dan de werknemers in een stelsel 

van deeltijdse arbeidsprestaties met toepassing van de artikelen 101 en 103 van de herstelwet 

van 22 januari 1985, waarover het Hof in zijn arresten nr. 51/2008 van 13 maart 2008 en 

nr. 77/2008 van 8 mei 2008 uitspraak heeft gedaan, niet zelf kiest maar waartoe hij ingevolge 

zijn gezondheidstoestand wordt gebracht ». Het Hof heeft derhalve geoordeeld dat artikel 39, 

§ 1, van de Arbeidsovereenkomstenwet slechts bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet indien het « aldus wordt geïnterpreteerd dat de arbeidsongeschikte werknemer 

die met de toestemming van de adviserende geneesheer van zijn ziekenfonds het werk 

gedeeltelijk hervat, recht heeft op een opzeggingsvergoeding waarvan het bedrag wordt 

bepaald op basis van het lopende loon voor volledige arbeidsprestaties waarop hij recht heeft 

krachtens zijn arbeidsovereenkomst op het ogenblik van de opzegging ». 

 

 B.7.  Zoals in B.2 is opgemerkt, vergelijkt de verwijzende rechter, met betrekking tot de 

berekeningsbasis van de opzeggingsvergoeding, de situatie van de werknemer die zijn 

prestaties heeft verminderd om redenen van palliatieve verzorging met die, enerzijds, van de 

werknemer die zijn prestaties op vrijwillige basis (B.5) heeft verminderd, en met die, 

anderzijds, van de arbeidsongeschikte werknemer die zijn prestaties gedeeltelijk heeft hervat 

met de toestemming van de adviserende geneesheer van zijn verzekeringsinstelling (B.6). 

 

 B.8.1.  Het « palliatief verlof » is in de Herstelwet van 22 januari 1985 ingevoerd bij de 

artikelen 73 en 75 van de wet van 21 december 1994 « houdende sociale en diverse 

bepalingen », waarbij respectievelijk een artikel 100bis en een artikel 102bis zijn ingevoegd. 

De bevoegde minister heeft tijdens de parlementaire voorbereiding (Parl. St., Senaat, 

1994-1995, nr. 1218-2, pp. 72 en 73) gepreciseerd : 

 

 « Het recht op loopbaanonderbreking omwille van palliatieve verzorging is zeer ruim 

opgevat; d.w.z. dat de werkgever [lees : werknemer] die zijn loopbaan om deze redenen wenst 
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te onderbreken, geen familiale band hoeft te hebben met de persoon die hij wenst te 

verzorgen. Dit betekent eveneens dat meerdere personen kunnen instaan voor de verzorging 

van éénzelfde persoon voor zover uiteraard het bewijs geleverd is dat zij werkelijk deze 

verzorging op zich nemen. Daartoe zal bij koninklijk besluit worden vastgesteld welke de 

bewijzen zijn die moeten geleverd worden. Hierbij moet met grote omzichtigheid te werk 

worden gegaan teneinde het medisch beroepsgeheim en de privacy van de betrokkenen te 

eerbiedigen. 

 

 […] 

 

 Het ontwerp van wet voorziet uitdrukkelijk dat de loopbaanonderbrekers omwille van 

palliatieve verzorging niet hoeven vervangen te worden. Dit is ingegeven door het feit dat het 

hier gaat over zeer korte periodes van onderbreking waardoor het om arbeidsorganisatorische 

redenen quasi onmogelijk is om over te gaan tot vervanging ». 

 

 B.8.2.  In een koninklijk besluit van 22 maart 1995, genomen ter uitvoering van het 

voormelde artikel 100bis, § 4, worden verschillende nadere regelen voor het recht op palliatief 

verlof gepreciseerd en wordt een recht op de onderbrekingsuitkeringen geopend, waarop de 

werknemer die gebruik maakt van dat verlof, aanspraak kan maken. 

 

 B.9.  Zoals uit de in B.1.3 en in B.8 vermelde bepalingen blijkt, heeft elke werknemer 

recht op een verlof voor palliatieve verzorging van een persoon (artikel 100bis). Palliatieve 

verzorging wordt gedefinieerd als « elke vorm van bijstand en inzonderheid medische, 

sociale, administratieve en psychologische bijstand aan en verzorging van personen die lijden 

aan een ongeneeslijke ziekte en die zich in een terminale fase bevinden » (artikel 100bis, § 2; 

zie ook het voormelde besluit). Het palliatief verlof kan worden verleend voor een beperkte 

periode van één maand, die eventueel met een maand extra kan worden verlengd 

(artikel 100bis, § 3). Wanneer de werknemer dat verlof aanvraagt, heeft hij, naargelang het 

geval, recht op de schorsing van zijn overeenkomst of op de tijdelijke vermindering van zijn 

arbeidsprestaties(artikel 100bis, §§ 2 en 3; artikel 102bis). 

 

 B.10.  In geval van arbeidsongeschiktheid is het de gezondheidstoestand van de 

werknemer zelf die hem tot een deeltijdse tewerkstelling beperkt, terwijl het in het geval van 

een palliatief verlof de gezondheidstoestand van een persoon « die [lijdt] aan een 

ongeneeslijke ziekte en die zich in een terminale fase [bevindt] » die de werknemer ertoe 

brengt het genoemde verlof aan te vragen. Hoewel uit de in B.8.1 aangehaalde parlementaire 

voorbereiding blijkt dat er niet noodzakelijk familiale banden moeten bestaan tussen de 

werknemer en de persoon waarvoor hij wil zorgen, kan redelijkerwijs worden aangenomen 
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dat de werknemer met de genoemde persoon sterke affectieve banden heeft, zodat de situatie 

van het levenseinde van die naaste - en met het oog waarop de werknemer zijn prestaties 

vermindert - wordt beschouwd als een reden die buiten de werknemer is gelegen. 

 

 Bovendien beperkt de wetgever de duur van het palliatief verlof tot maximaal twee 

maanden, hetgeen een bijzonder korte periode is. 

 

 Ten slotte dient te worden opgemerkt dat op dezelfde wijze als de onmogelijkheid voor 

de werknemer om, ingevolge ziekte of ongeval, zijn werk te verrichten de uitvoering van de 

arbeidsovereenkomst schorst (artikel 31 van de Arbeidsovereenkomstenwet) in de 

paragrafen 1 en 3 van artikel 100bis van de in het geding zijnde wet uitdrukkelijk is voorzien 

in de schorsing van de arbeidsovereenkomst in geval van palliatieve verzorging van een 

persoon.  

 

 B.11.  Uit het voorgaande volgt dat, doordat de in het geding zijnde bepalingen 

impliceren dat de werknemer die zijn prestaties heeft verminderd om redenen van palliatieve 

verzorging en die tijdens die periode van vermindering van prestaties wordt ontslagen, recht 

heeft op een opzeggingsvergoeding berekend op basis van het loon dat overeenstemt met de 

verminderde arbeidsprestaties en niet op basis van het loon dat hij zou hebben verdiend indien 

hij zijn arbeidsprestaties niet had verminderd, de genoemde bepalingen tot gevolg hebben die 

werknemer, enerzijds, op dezelfde wijze te behandelen als de werknemer die zijn prestaties 

vrijwillig heeft verminderd en, anderzijds, anders te behandelen dan de arbeidsongeschikte 

werknemer die zijn prestaties gedeeltelijk heeft hervat met de toestemming van de 

adviserende geneesheer van zijn verzekeringsinstelling, zonder dat, om de in B.10 

uiteengezette redenen, noch die gelijke behandeling, noch dat verschil in behandeling, redelijk 

worden verantwoord. 

 

 B.12.  De prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 39, § 1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en de 

artikelen 100bis, 102bis, 103 en 105, § 3, van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende 

sociale bepalingen schenden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat de werknemer 

die zijn arbeidsprestaties heeft verminderd om redenen van palliatieve verzorging, alleen recht 

heeft op een compenserende opzeggingsvergoeding waarvan het bedrag wordt berekend op 

basis van het loon dat overeenstemt met de verminderde arbeidsprestaties. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 5 december 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5609 

 

 

Arrest nr. 165/2013 

van 5 december 2013 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 330, § 1, vierde lid, van het Burgerlijk 

Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Eupen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, 

P. Nihoul, F. Daoût en T. Giet, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder 

voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij vonnis van 5 maart 2013 in zake G.K. tegen V.K., J.P. en L.R., in haar hoedanigheid 

van voogd ad hoc van R.P., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 

11 maart 2013, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Eupen de volgende prejudiciële vraag 

gesteld : 

 

 « Schendt artikel 330, § 1, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 8 en 14 van het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens en met het Verdrag inzake de rechten van het kind, doordat 

 

 -  het een ongelijkheid in het leven roept tussen de betwisting van de vaderlijke erkenning 

door de man die het vaderschap van het kind opeist en die onverwijld kennis heeft genomen 

van de erkenning van het kind door een andere man, en de betwisting van de vaderlijke 

erkenning door de man die het vaderschap van het kind opeist en die pas later kennis heeft 

kunnen nemen van de erkenning van het kind door een andere man en zich op dat ogenblik in 

voorkomend geval reeds buiten de vervaltermijn van één jaar bevond; 

 

 -  het een persoon die de afstamming wil opeisen en die een socioaffectieve band met het 

kind heeft opgebouwd, na het verstrijken van een termijn van één jaar het recht ontzegt de 

erkenning van vaderschap te betwisten van de persoon die het kind heeft erkend hoewel hij 

wist dat hij niet de vader van het kind is ? ». 

 

 

 De Ministerraad heeft een memorie ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 29 oktober 2013 :  

 

 -  is verschenen : Mr. D. Smets loco Mr. S. Ronse en Mr. G. Dewulf, advocaten bij de 

balie te Kortrijk, voor de Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers A. Alen en F. Daoût verslag uitgebracht; 

 

 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 Uit de relatie tussen V.K. en G.K. werd op 13 april 2006 een zoon R.K. geboren. Nadat de relatie tussen 

V.K. en G.K. in 2008 werd beëindigd, zag G.K. zijn zoon nog regelmatig bij zijn zus, die de meter van R.K. is. 

 

 V.K. trad vervolgens in het huwelijk met J.P., die R.K. op 5 februari 2010 erkende. De relatie tussen V.K. 

en J.P. is intussen beëindigd en sinds eind 2011 ziet G.K. zijn zoon opnieuw bij V.K. Sinds februari 2012 

verblijft het kind afwisselend bij V.K. en G.K. 
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 G.K. wenst zijn zoon te erkennen, maar dient daartoe op grond van artikel 330 van het Burgerlijk Wetboek 

eerst de erkenning door J.P. te betwisten. De verwijzende rechter stelt echter vast dat de termijn van een jaar om 

die vordering in te stellen, reeds is verlopen, zelfs rekening houdend met het arrest nr. 54/2011 van 6 april 2011, 

waarin het Hof oordeelde dat de termijn om een leugenachtige erkenning te betwisten, pas kan ingaan nadat de 

persoon die de afstamming opeist, heeft ontdekt dat hij de vader is en nadat de leugenachtige erkenning heeft 

plaatsgevonden. In casu zou de termijn, rekening houdend met dat arrest, zijn ingegaan op het ogenblik van de 

erkenning door J.P., zodat de vordering die door G.K. in april 2012 werd ingesteld, onontvankelijk zou moeten 

worden verklaard. De verwijzende rechter stelt echter vast dat G.K. pas sinds eind 2011 opnieuw contact had 

met zijn zoon en bijgevolg pas na afloop van de termijn kennis heeft genomen van de leugenachtige erkenning. 

 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 Ten aanzien van het tweede onderdeel van de prejudiciële vraag 

 

 A.1.  De Ministerraad betoogt dat de vervaltermijn van een jaar voor het instellen van een vordering tot 

betwisting van een erkenning een wettige doelstelling nastreeft, aangezien de wetgever ernaar streefde 

rechtszekerheid omtrent vaststaande afstammingsbanden te bieden en zo de bestaande gezinscel rondom het kind 

te beschermen. 

 

 A.2.  Verder voert de Ministerraad aan dat het Belgische afstammingsrecht in alternatieven voorziet om een 

evenwicht te bereiken tussen de belangen van de diverse betrokken partijen wanneer de initiële vordering van de 

beweerde biologische vader moet worden afgewezen. De vordering tot betwisting van de erkenning staat immers 

niet enkel open voor de beweerde biologische vader, maar ook voor de erkenner van het kind, het betrokken kind 

zelf en de moeder. 

 

 A.3.  Bovendien kan het billijk evenwicht tussen de in het geding zijnde belangen volgens de Ministerraad 

ook worden bereikt door de beweerde biologische vader een omgangsrecht met het betrokken kind toe te staan. 

Op dergelijke wijze zouden zowel de bestaande afstammingsbanden als het recht op een privé- en familieleven 

van de beweerde biologische vader worden gerespecteerd. 

 

 

 Ten aanzien van het eerste onderdeel van de prejudiciële vraag 

 

 A.4.  De Ministerraad doet in eerste orde gelden dat het aan de verwijzende rechter toekomt om in het 

kader van de betwisting van een erkenning ambtshalve een onderzoek naar het biologisch vaderschap te bevelen 

en vervolgens het tijdstip van de uitkomst van dat onderzoek als aanvangspunt van de termijn van een jaar te 

beschouwen. Op die manier zal de beweerde biologische vader steeds weten wanneer de termijn van een jaar 

voor het instellen van de vordering tot betwisting van de erkenning ingaat en kan er volgens de Ministerraad dus 

geen schending zijn van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. 

 

 A.5.  In ondergeschikte orde betoogt de Ministerraad dat de twee categorieën van personen zoals 

omschreven in het eerste onderdeel van de prejudiciële vraag, niet vergelijkbaar zijn. Het in het geding zijnde 

verschil in behandeling zou immers niet te wijten zijn aan het aanvangspunt van de termijn, dat samenvalt met de 

opmaak van de erkenningsakte en dus voor iedere persoon die het vaderschap wenst op te eisen, gelijk is. De 

beweerde discriminatie zou veeleer volgen uit de houding van de biologische vader ten aanzien van het kind, 

aangezien hij ten tijde van de erkenning van het betrokken kind zou hebben nagelaten om enige band met het 

kind te onderhouden of om na te vragen of het kind inmiddels door een andere man werd erkend. 
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- B - 

 

 B.1.  De verwijzende rechter wenst te vernemen of artikel 330, § 1, vierde lid, van het 

Burgerlijk Wetboek bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang 

gelezen met de artikelen 8 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en 

met het Verdrag inzake de rechten van het kind. 

 

 Artikel 330, § 1, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt : 

 

 « De vordering van de vader, de moeder of de persoon die het kind erkend heeft, moet 

worden ingesteld binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat de persoon die het kind 

erkend heeft, niet de vader of de moeder is; die van de persoon die de afstamming opeist moet 

worden ingesteld binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat hij of zij de vader of de 

moeder van het kind is; die van het kind moet op zijn vroegst worden ingesteld op de dag 

waarop het de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt en moet uiterlijk worden ingesteld op de 

dag waarop het de leeftijd van tweeëntwintig jaar heeft bereikt of binnen een jaar na het 

ontdekken van het feit dat de persoon die het erkend heeft noch zijn vader, noch zijn moeder 

is ». 

 

 B.2.  Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « 1.  Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis 

en zijn briefwisseling. 

 

 2.  Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de 

uitoefening van dit recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische 

samenleving nodig is in het belang van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het 

economisch welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen 

van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen ». 

 

 Artikel 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « Het genot van de rechten en vrijheden, welke in dit Verdrag zijn vermeld, is verzekerd 

zonder enig onderscheid op welke grond ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, 

politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een 

nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status ». 
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 Artikel 3, lid 1, van het Verdrag inzake de rechten van het kind bepaalt : 

 

 « Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door 

openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke 

instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind 

de eerste overweging ». 

 

 B.3.  Uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat het bodemgeschil betrekking heeft op de 

vordering van de « persoon die de afstamming opeist », zodat krachtens die bepaling zijn 

vordering diende te worden ingesteld « binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat hij 

[…] de vader […] van het kind is ». Het Hof beperkt zijn onderzoek tot die hypothese. 

 

 B.4.  Het onderzoek naar de duur van de vervaltermijn moet het onderzoek naar het 

aanvangspunt ervan voorafgaan. Het Hof onderzoekt derhalve eerst het tweede onderdeel van 

de prejudiciële vraag. 

 

 

 Ten aanzien van het tweede onderdeel van de prejudiciële vraag 

 

 B.5.  Het tweede onderdeel van de prejudiciële vraag betreft de duur van de 

vervaltermijn, in zoverre de in het geding zijnde bepaling als gevolg heeft dat de vordering tot 

betwisting van een erkenning onontvankelijk moet worden verklaard indien zij door de man 

die de afstamming opeist, wordt ingesteld meer dan een jaar na de ontdekking van het feit dat 

hij de vader van het kind is. Uit de bewoordingen van de prejudiciële vraag blijkt tevens dat 

zij betrekking heeft op een man die een socioaffectieve band met het kind heeft opgebouwd. 

 

 B.6.  Het recht op de eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven, zoals het door 

de voormelde bepalingen wordt gewaarborgd, beoogt in wezen de personen te beschermen 

tegen inmengingen in hun privéleven en hun gezinsleven. 

 

 Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens sluit in beginsel een 

overheidsinmenging in het recht op eerbiediging van het privéleven niet uit, op voorwaarde 

dat in die inmenging wordt voorzien door een voldoende precieze wettelijke bepaling, dat zij 

beantwoordt aan een dwingende maatschappelijke behoefte en dat zij evenredig is met de 

daarmee nagestreefde wettige doelstelling. Die bepaling houdt voor de overheid bovendien de 
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positieve verplichting in om maatregelen te nemen die een daadwerkelijke eerbiediging van 

het privéleven en het gezinsleven verzekeren, zelfs in de sfeer van onderlinge verhoudingen 

tussen individuen (EHRM, 27 oktober 1994, Kroon e.a. t. Nederland, § 31). 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 22 van de Grondwet blijkt bovendien dat 

de Grondwetgever « een zo groot mogelijke concordantie [heeft willen nastreven] met 

artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden (EVRM), teneinde betwistingen over de inhoud van dit 

Grondwetsartikel respectievelijk art. 8 van het EVRM te vermijden » (Parl. St., Kamer, 1992-

1993, nr. 997/5, p. 2). 

 

 B.7.  De procedures met betrekking tot het vaststellen of betwisten van de vaderlijke 

afstamming raken het privéleven van de verzoeker, omdat de materie van de afstamming 

belangrijke aspecten van iemands persoonlijke identiteit omvat (EHRM, 28 november 1984, 

Rasmussen t. Denemarken, § 33; 24 november 2005, Shofman t. Rusland, § 30; 12 januari 

2006, Mizzi t. Malta, § 102; 16 juni 2011, Pascaud t. Frankrijk, §§ 48-49; 21 juni 2011, 

Krušković t. Kroatië, § 20; 22 maart 2012, Ahrens t. Duitsland, § 60; 12 februari 2013, 

Krisztián Barnabás Tóth t. Hongarije, § 28). 

 

 Bijgevolg valt de in het geding zijnde regeling voor de betwisting van een vaderlijke 

erkenning onder de toepassing van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens en van artikel 22 van de Grondwet. 

 

 B.8.1.  De wetgever beschikt bij de uitwerking van een regeling die een 

overheidsinmenging in het privéleven inhoudt, over een appreciatiemarge om rekening te 

houden met een billijk evenwicht tussen de tegenstrijdige belangen van het individu en de 

samenleving in haar geheel (EHRM, 26 mei 1994, Keegan t. Ierland, § 49; 27 oktober 1994, 

Kroon e.a. t. Nederland, § 31; 2 juni 2005, Znamenskaya t. Rusland, § 28; 24 november 2005, 

Shofman t. Rusland, § 34; 20 december 2007, Phinikaridou t. Cyprus, §§ 51 tot 53). 

 

 Die appreciatiemarge van de wetgever is evenwel niet onbegrensd : om te oordelen of een 

wettelijke regeling verenigbaar is met het recht op de eerbiediging van het privéleven, moet 

worden nagegaan of de wetgever een billijk evenwicht heeft gevonden tussen alle rechten en 

belangen die in het geding zijn. Zulks vereist dat de wetgever niet alleen een afweging maakt 
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tussen de belangen van het individu tegenover die van de samenleving in haar geheel, maar 

tevens tussen de tegenstrijdige belangen van de betrokken personen (EHRM, 6 juli 2010, 

Backlund t. Finland, § 46; 15 januari 2013, Laakso t. Finland, § 46; 29 januari 2013, Röman 

t. Finland, § 51), op gevaar af anders een maatregel te nemen die niet evenredig is met de 

nagestreefde wettige doelstellingen. 

 

 B.8.2.  Zowel artikel 22bis, vierde lid, van de Grondwet als artikel 3, lid 1, van het 

Verdrag inzake de rechten van het kind verplichten de rechtscolleges om in de eerste plaats 

het belang van het kind in aanmerking te nemen in de procedures die op het kind betrekking 

hebben. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft verduidelijkt dat, bij het 

afwegen van de in het geding zijnde belangen, de belangen van het kind dienen te primeren 

(EHRM, 5 november 2002, Yousef t. Nederland, § 73; 26 juni 2003, Maire t. Portugal, §§ 71 

en 77; 8 juli 2003, Sommerfeld t. Duitsland, §§ 64 en 66; 28 juni 2007, Wagner en J.M.W.L. 

t. Luxemburg, § 119; 6 juli 2010, Neulinger en Shuruk t. Zwitserland, § 135; 22 maart 2012, 

Ahrens t. Duitsland, § 63). 

 

 B.8.3.  In het bijzonder voor wat de termijnen in het afstammingsrecht betreft, wordt door 

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens het invoeren van termijnen op zich niet 

strijdig geacht met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens; enkel de 

aard van een dergelijke termijn kan als strijdig met het recht op de eerbiediging van het 

privéleven worden beschouwd (EHRM, 6 juli 2010, Backlund t. Finland, § 45; 15 januari 

2013, Laakso t. Finland, § 45; 29 januari 2013, Röman t. Finland, § 50). 

 

 B.8.4.  Bovendien wordt door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aanvaard 

dat de appreciatiemarge van de nationale wetgever groter is wanneer er bij de lidstaten van de 

Raad van Europa geen consensus bestaat omtrent het belang dat in het geding is, noch omtrent 

de manier waarop dat belang dient te worden beschermd (EHRM, 22 maart 2012, Ahrens 

t. Duitsland, § 68). Daarnaast benadrukt het Europees Hof dat het niet zijn taak is om, in de 

plaats van de nationale overheden, beslissingen te nemen (EHRM, 15 januari 2013, Laakso 

t. Finland, § 41). 
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 B.9.  De wetgever heeft bij het hervormen van het afstammingsrecht, en in het bijzonder 

betreffende het recht inzake erkenning, er steeds naar gestreefd de waarheid zoveel mogelijk 

te benaderen (Parl. St., Senaat, 1977-1978, nr. 305/1, p. 3) en het daarom mogelijk te maken 

de wettelijke afstamming te betwisten (Parl. St., Senaat, 1977-1978, nr. 305/1, p. 12). 

 

 Tegelijkertijd heeft de wetgever echter ook getracht de « rust der families » te 

respecteren, indien nodig ten koste van de waarheid (Parl. St., Senaat, 1977-1978, nr. 305/1, 

p. 15), en eenzelfde stabiliteit inzake erkenning als die welke bestaat ten aanzien van een kind 

dat binnen het huwelijk wordt geboren te creëren (Parl. St., Senaat, 1984-1985, nr. 904/2, 

pp. 101 en 115). De wetgever heeft het belang van het kind daarom als een prioriteit 

beschouwd (Parl. St., Senaat, 1984-1985, nr. 904/2, p. 115). 

 

 De hoofdbekommernis van de wetgever bij het invoeren van artikel 330 van het 

Burgerlijk Wetboek was bijgevolg het waarborgen van de rechtszekerheid voor het kind 

(Parl. St., Senaat, 1984-1985, nr. 904/2, p. 102). 

 

 B.10.  De in het geding zijnde termijn van een jaar werd ingevoerd bij de wet van 1 juli 

2006 « tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het 

vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan », en werd door de wetgever 

verantwoord door het feit dat het onontbeerlijk zou zijn de mogelijkheid tot betwisting van het 

vaderschap te beperken in de tijd, teneinde de afstammingsband veilig te stellen. Op die 

manier streefde de wetgever ernaar rechtsonzekerheid en onrust in het gezin tegen te gaan 

(Parl. St., Kamer, 2003-2004, DOC 51-0597/014, p. 5) en de gezinscel van het kind zoveel 

mogelijk te beschermen (Parl. St, Kamer, 2004-2005, DOC 51-0597/032, p. 14, en 

DOC 51-0597/026, p. 6). 

 

 B.11.1.  De rust der families en de rechtszekerheid van de familiale banden, enerzijds, en 

het belang van het kind, anderzijds, zijn legitieme doelstellingen waarvan de wetgever kan 

uitgaan om een onbeperkte mogelijkheid tot betwisting van het vaderschap te verhinderen, 

zodat de wetgever vervaltermijnen kon invoeren (zie EHRM, 28 november 1984, Rasmussen 

t. Denemarken, § 41; 12 januari 2006, Mizzi t. Malta, § 88; 6 juli 2010, Backlund t. Finland, 

§ 45; 15 januari 2013, Laakso t. Finland, § 45; 29 januari 2013, Röman t. Finland, § 50). 
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 B.11.2.  In dat opzicht is het pertinent om de biologische werkelijkheid niet a priori te 

laten prevaleren op de socioaffectieve werkelijkheid van het vaderschap. 

 

 B.12.  Het is derhalve redelijk verantwoord dat de persoon die de afstamming opeist, 

slechts over een korte termijn beschikt om de erkenning door een derde te betwisten. 

 

 B.13.  Het tweede onderdeel van de prejudiciële vraag dient ontkennend te worden 

beantwoord. 

 

 

 Ten aanzien van het eerste onderdeel van de prejudiciële vraag 

 

 B.14.  Het eerste onderdeel van de prejudiciële vraag heeft betrekking op het vertrekpunt 

van de vervaltermijn van een jaar, in zoverre dat vertrekpunt een verschil in behandeling in 

het leven roept tussen, enerzijds, de man die het vaderschap van een kind opeist en die 

onverwijld kennis heeft genomen van de erkenning van het kind door een andere man, en, 

anderzijds, de man die het vaderschap van een kind opeist en die pas later kennis heeft 

kunnen nemen van de erkenning van het kind door een andere man. 

 

 B.15.  Bij zijn arrest nr. 54/2011 van 6 april 2011 heeft het Hof reeds geoordeeld dat 

artikel 330, § 1, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 

schendt, « in zoverre de daarin bepaalde vervaltermijn voor de persoon die de afstamming 

opeist, kan aanvangen vooraleer de betwiste erkenning plaatsvindt ». 

 

 Volgens dat arrest « mag, voor de persoon die de afstamming opeist, de termijn om een 

leugenachtige erkenning te betwisten pas ingaan wanneer hij heeft ontdekt dat hij de vader is 

van het kind en pas nadat die leugenachtige erkenning heeft plaatsgevonden ». 

 

 B.16.1.  Indien de biologische vader pas meer dan een jaar na de erkenning door een 

derde kennis heeft kunnen nemen van die erkenning, beschikt hij over geen enkel 

rechtsmiddel om de erkenning te betwisten, ongeacht het bezit van staat te zijnen aanzien en 

ongeacht het belang van het kind. 
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 B.16.2.  Indien de termijn waarover de persoon die de afstamming opeist, beschikt om 

een erkenning te betwisten, zou aanvangen op het moment van de opmaak van de 

erkenningsakte, ongeacht het tijdstip waarop de persoon die de afstamming opeist, kennis 

heeft genomen van de erkenning, kan hij in voorkomend geval worden geconfronteerd met 

een termijn waaraan hij onmogelijk kan voldoen. 

 

 B.17.  Het recht op toegang tot de rechter zou worden geschonden indien aan een 

procespartij een excessief formalisme wordt opgelegd in de vorm van een termijn waarvan de 

haalbaarheid afhankelijk is van omstandigheden buiten zijn wil (EHRM, 22 juli 2010, Melis 

t. Griekenland, §§ 27 en 28). Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft overigens 

benadrukt dat het Verdrag tot doel heeft rechten te waarborgen die niet theoretisch of illusoir 

zijn, maar praktisch en effectief (EHRM, 9 oktober 1979, Airey t. Ierland, § 24; 6 juli 2010, 

Backlund t. Finland, § 55; 15 januari 2013, Laakso t. Finland, § 53; 29 januari 2013, Röman 

t. Finland, § 58). 

 

 B.18.  Ook het belang van het kind kan niet verantwoorden dat in alle gevallen de 

erkenning door de biologische vader kan worden verhinderd door het verlopen van een 

vervaltermijn zonder dat de persoon die de afstamming opeist, kennis heeft kunnen nemen 

van het feit dat die termijn was ingegaan. 

 

 B.19.  Omdat de in het geding zijnde bepaling toelaat dat de termijn opgelegd aan de 

persoon die de afstamming opeist, aanvangt vooraleer hij kennis heeft kunnen nemen van het 

feit dat een erkenning heeft plaatsgevonden, is zij niet bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet. 

 

 B.20.  Het eerste onderdeel van de prejudiciële vraag dient bevestigend te worden 

beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 -  Artikel 330, § 1, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek schendt de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet, in zoverre de daarin bepaalde vervaltermijn voor de persoon die de 

afstamming opeist, kan aanvangen vooraleer hij kennis heeft kunnen nemen van het feit dat 

de betwiste erkenning heeft plaatsgevonden. 

 

 -  Artikel 330, § 1, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek schendt de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 8 en 14 van het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens en met het Verdrag inzake de rechten van het kind, niet, in 

zoverre het bepaalt dat de vordering van de persoon die de afstamming opeist, moet worden 

ingesteld binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat hij de vader van het kind is. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 5 december 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5468 

 
 

Arrest nr. 166/2013 
van 19 december 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 2 van de wet van 16 november 2011 « tot 

invoeging van een artikel 74/9 in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzake het 

verbod op het opsluiten van kinderen in gesloten centra », ingesteld door de stichting van 

openbaar nut « UNICEF België » en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût en T. Giet, 

bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 14 augustus 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 20 augustus 2012, is beroep tot vernietiging 
ingesteld van artikel 2 van de wet van 16 november 2011 « tot invoeging van een artikel 74/9 in 
de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzake het verbod op het opsluiten van 
kinderen in gesloten centra » (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17 februari 
2012, tweede editie) door de stichting van openbaar nut « UNICEF België », met zetel te 
1000 Brussel, Keizerinlaan 66, de vzw « Défense des Enfants – International – Belgique – 
Branche francophone (D.E.I. Belgique) », met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, 
Kiekenmarkt 30, de vzw « Ligue des Droits de l’Homme », met maatschappelijke zetel te 
1000 Brussel, Kogelstraat 22, de vzw « Jesuit Refugee Service-Belgium », met 
maatschappelijke zetel te 1150 Brussel, Maurice Liétartstraat 31, en de vzw « Coordination 
des Organisations non gouvernementales pour les droits de l’enfant », met maatschappelijke 
zetel te 1000 Brussel, Kiekenmarkt 30. 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de vzw « Liga voor Mensenrechten », met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, 
Gebroeders De Smetstraat 75; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De verzoekende partijen hebben een memorie van antwoord ingediend en de Ministerraad 
heeft ook een memorie van wederantwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 10 juli 2013 : 
 
 -  is verschenen : Mr. J. Fierens, advocaat bij de balie te Brussel, voor de verzoekende 
partijen; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en T. Merckx-Van Goey verslag 
uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Over het belang van de verzoekende partijen 
 
 A.1.1.  De stichting van openbaar nut « UNICEF België » merkt op dat zij ten doel heeft de activiteiten en 
de doelstellingen van de organisatie « United Nations International Children’s Emergency Fund » (UNICEF) te 
steunen ten  bate van alle kinderen ter wereld en de toepassing van de principes en de bepalingen vervat in het 
Verdrag inzake de rechten van het kind te bevorderen. 
 
 A.1.2.  De vzw « Défense des Enfants – International – Belgique – Branche francophone (D.E.I. 
Belgique) » doet opmerken dat het Hof, rekening houdend met haar maatschappelijk doel, haar belang om de 
vernietiging van een wet te vorderen reeds in verscheidene arresten heeft erkend (arresten nrs. 166/2003, 6/2006, 
49/2008 en 50/2008). 
 
 A.1.3.  De vzw « Ligue des Droits de l’Homme » is ook van mening dat het Hof, rekening houdend met 
haar maatschappelijk doel, haar belang om de vernietiging van een wet te vorderen reeds in verscheidene 
arresten heeft erkend (arresten nrs. 56/2002, 169/2002, 5/2004, 6/2006, 49/2008 en 50/2008). 
 
 A.1.4.  De vzw « Jesuit Refugee Service-Belgium » merkt op dat de Raad van State, rekening houdend met 
haar maatschappelijk doel, heeft geoordeeld dat het beroep dat zij had ingesteld tegen het koninklijk besluit van 
8 juni 2009 « tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime 
en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de 
Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of 
vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen » 
ontvankelijk is (RvSt, 20 oktober 2010, nr. 208.281). 
 
 A.1.5.  De vzw « Coordination des Organisations non gouvernementales pour les droits de l’enfant » 
(CODE) beperkt zich ertoe te verwijzen naar haar doelstelling zoals die in haar statuten is bepaald. 
 
 A.2.  De Ministerraad betwist het belang van de verzoekende partijen om de vernietiging van de bestreden 
bepaling te vorderen niet. 
 
 
 Over het belang van de vzw « Liga voor Mensenrechten » 
 
 A.3.  Haar opmerkingen mededelend in een memorie ingediend met toepassing van artikel 87, § 2, van de 
bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, zet die vereniging uiteen dat zowel de bestreden 
bepaling als het arrest dat het Hof zal uitspreken over het beroep tot vernietiging, haar maatschappelijk doel 
kunnen raken. 
 
 Zij gaat ervan uit dat die bepaling de vorm en de voorwaarden van de maatschappelijke hulp die aan een 
asielzoeker wordt verleend, regelt en dat zij van dien aard is dat zij een reeks grondrechten (het recht op een 
menswaardig bestaan, het verbod van foltering, de vrijheid van de persoon, de kinderrechten en het beginsel van 
gelijkheid en niet-discriminatie) waarvan de schending door de verzoekende partijen wordt aangeklaagd en 
waarvan de bescherming onder haar maatschappelijk doel valt, aantast. 
 
 Zij merkt ook op dat het Hof haar belang om de schorsing of de vernietiging van een wet te vorderen reeds 
in verscheidene arresten heeft erkend (arresten nrs. 77/2002, 166/2003, 202/2004, 62/2005, 125/2005, 105/2007, 
101/2008, 40/2009 en 145/2011). 
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 Over het eerste middel, afgeleid uit de schending van artikel 12, eerste en tweede lid, van de Grondwet, uit 
de schending van het « algemeen beginsel van rechtszekerheid » en uit de schending van de artikelen 10, 11 en 
191 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 5.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens en met artikel 9, lid 1, van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten 
 
 A.4.1.  De verzoekende partijen preciseren dat zij de wet van 16 november 2011 « tot invoeging van een 
artikel 74/9 in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzake het verbod op het opsluiten van kinderen in gesloten 
centra » slechts betwisten in zoverre zij voorziet in uitzonderingen op het beginsel van het verbod op het 
opsluiten van een « gezin met minderjarige kinderen ». 
 
 Zij betogen dat die wet in die mate een ontoelaatbare doelstelling nastreeft, namelijk onwettige en door 
talrijke nationale en internationale autoriteiten aangeklaagde administratieve praktijken dekken. 
 
 A.4.2.  De Ministerraad is daarentegen van mening dat de doelstelling die door de wet van 16 november 
2011 wordt nagestreefd, perfect legitiem is. Hij merkt op dat door te bepalen dat een « gezin met minderjarige 
kinderen » dat illegaal op het grondgebied verblijft in beginsel niet kan worden opgesloten, die wet aan een reeds 
door de administratie gevolgde gedragslijn kracht van wet geeft, zodat zij aan de betrokken vreemdelingen 
bijkomende waarborgen biedt. Hij voegt eraan toe dat het doel van artikel 74/9 van de wet van 15 december 
1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen, ingevoegd bij artikel 2 van de wet van 16 november 2011, erin bestaat aan het gezin van 
vreemdelingen met minderjarige kinderen aan de noden ervan aangepaste alternatieven voor de opsluiting voor 
te stellen. 
 
 De Ministerraad onderstreept dat artikel 74/9 van de wet van 15 december 1980 elke opsluiting van een 
« gezin met minderjarige kinderen » in een centrum dat niet is aangepast aan de noden van een dergelijk gezin 
verbiedt. Hij verzoekt een onderscheid te maken tussen het geval beschreven in de tweede paragraaf van dat 
artikel en het geval beschreven in de derde paragraaf van hetzelfde artikel. 
 
 Het eerste geval betreft het « gezin met minderjarige kinderen » dat zich aan de grens aanmeldt zonder te 
voldoen aan de voorwaarden inzake binnenkomst en verblijf. Met het oog op het overgaan tot de verwijdering 
ervan en voor een zo kort mogelijke periode, zou dat gezin, volgens de Ministerraad, kunnen worden 
vastgehouden in een « plaats gelegen in het grensgebied » en aangepast aan de noden ervan, dat wil zeggen een 
« aangepast gesloten centrum » of een « woonunit » in de zin van artikel 1, 3°, van het koninklijk besluit van 
14 mei 2009 « houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de woonunits, als 
bedoeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ». 
 
 Het tweede geval betreft het « gezin met minderjarige kinderen » dat onwettig op het grondgebied verblijft. 
Dat kan in beginsel in een eigen woning verblijven. Indien dat niet mogelijk is, zal aan dat gezin een 
verblijfplaats worden toegewezen zoals bedoeld in artikel 74/8, § 2, van de wet van 15 december 1980, 
aangepast aan de noden voor gezinnen met kinderen. De Ministerraad preciseert dat, indien dat gezin niet 
meewerkt aan zijn daadwerkelijke terugkeer, het in beginsel zou kunnen worden geplaatst in een « gesloten 
centrum » waarop het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 « houdende vaststelling van het regime en de 
werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst 
Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of 
vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen » 
van toepassing is. 
 
 A.5.1.  De verzoekende partijen onderstrepen dat een vreemdeling, zelfs indien hij onwettig op het 
grondgebied van het Rijk verblijft, aanspraak kan maken op alle grondrechten die in de Grondwet of in de 
internationale verdragen zijn erkend. 
 
 A.5.2.  De Ministerraad leidt van zijn kant uit artikel 191 van de Grondwet af dat de vreemdeling het 
voordeel van de in artikel 12 van de Grondwet uitgedrukte waarborgen slechts kan opeisen indien hij een geldige 
verblijfstitel bezit. Hij doet opmerken dat de vreemdeling die is opgesloten met toepassing van artikel 74/9 van 
de wet van 15 december 1980, onwettig op het grondgebied verblijft en daardoor tot een gevangenisstraf kan 
worden veroordeeld met toepassing van artikel 75 van dezelfde wet. 
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 De Ministerraad voegt eraan toe dat, zelfs indien artikel 12 van de Grondwet op die vreemdeling van 
toepassing zou zijn, artikel 191 van de Grondwet de wetgever toelaat de gelijkstelling van die vreemdeling met 
de Belgen te beperken. 
 
 A.6.1.  De verzoekende partijen betogen vervolgens dat artikel 5.1 van het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens verbiedt dat een kind wordt opgesloten wegens het feit dat het behoort tot een gezin 
waarvan het verblijf op het nationale grondgebied niet is toegestaan. Zij voeren aan dat geen van beide 
uitzonderingen op het verbod om een minderjarige van zijn vrijheid te beroven, waarin is voorzien in littera d) 
van die bepaling, dat geval beoogt. 
 
 A.6.2.  De Ministerraad antwoordt in dat verband dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 
oordeel is dat een minderjarige ook van zijn vrijheid kan worden beroofd in het geval beschreven in littera f) van 
artikel 5.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
 
 A.7.1.  De verzoekende partijen voegen eraan toe dat de opsluiting van een minderjarig kind dat zijn gezin 
vergezelt nooit kan worden verantwoord door artikel 5.1, f), van het Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens, zodat artikel 74/9 van de wet van 15 december 1980 een discriminatie in het leven roept tussen de 
kinderen die zijn opgesloten in een « gesloten centrum » en diegenen die dat niet zijn. 
 
 Zij merken op dat het niet is teneinde hen te beletten op onrechtmatige wijze het land binnen te komen of 
omdat zij het voorwerp zijn van een uitwijzings- of uitleveringsprocedure dat de kinderen worden opgesloten 
met toepassing van artikel 74/9 van de wet van 15 december 1980. Zij betogen dat hun vrijheidsbeneming 
veeleer ten doel heeft de volwassenen die hen begeleiden te beletten het land binnen te komen of de autoriteiten 
de mogelijkheid te bieden dezen uit te zetten. De verzoekende partijen merken in dat verband op dat volgens 
artikel 118 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 « betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen » het slechts in geval van bijzondere beslissing van 
de bevoegde minister of van de Dienst Vreemdelingenzaken is dat een minderjarige een bevel krijgt om het 
grondgebied te verlaten. 
 
 A.7.2.  De Ministerraad repliceert dat het bekritiseerde verschil in behandeling het gevolg is van de 
beslissing van de ouders om niet met de Dienst Vreemdelingenzaken samen te werken. 
 
 Hij verwijst in dat verband naar artikel 17, leden 1 en 5, van de richtlijn 2008/115/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 december 2008 « over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten 
voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven », alsook naar 
artikel 36.1 van de « Europese gevangenisregels », die op 11 januari 2006 zijn aangenomen bij een aanbeveling 
van het Comité van ministers van de Raad van Europa. 
 
 De Ministerraad voegt eraan toe dat artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens het 
Koninkrijk België de verplichting oplegt passende maatregelen te nemen om een kind en de persoon met wie het 
een gezinsband heeft te verenigen. Hij is van mening dat artikel 74/9 van de wet van 15 december 1980 ertoe 
strekt te vermijden dat een kind van zijn gezin wordt gescheiden. 
 
 A.8.  De verzoekende partijen zetten bovendien uiteen dat een vrijheidsbeneming slechts in 
overeenstemming is met de grondwettelijke en internationale bepalingen waarvan de schending wordt 
aangevoerd indien zij berust op een voldoende nauwkeurige wetsbepaling, beantwoordt aan een dwingende 
maatschappelijke behoefte en evenredig is met de nagestreefde wettige doelstelling. 
 
 A.9.1.  De verzoekende partijen betogen dat het in de bestreden bepaling gebruikte woord « gezin » niet 
voldoende nauwkeurig is.  
 
 Zij merken op dat noch de Grondwet of het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, noch de wet 
van 15 december 1980 of enige andere Belgische wet die term op algemene wijze definieert. De rechtspraak met 
betrekking tot het concept « gezinsleven » zou trouwens voortdurend evolueren. 
 
 De verzoekende partijen voegen eraan toe dat een gezin geen rechtspersoonlijkheid heeft, geen 
rechtssubject is, geen plichten heeft en als zodanig niet het voorwerp kan zijn van een administratieve maatregel. 
Zij merken ook op dat de betwiste term, naar gelang van de culturen, groepen van personen met zeer 
verschillende banden kan aanduiden : van het kerngezin tot gehelen van personen zonder bloed- of 
aanverwantschapsband. Zij zijn dus van mening dat die term een arbitraire toepassing van de bestreden bepaling 
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mogelijk maakt, niet alleen op het kind dat wordt begeleid door zijn vader of zijn moeder, maar ook op het kind 
dat wordt begeleid door zijn broer, zijn zuster, een oom, een - zelfs verre - neef een wettelijke of feitelijke 
voogd, en zelfs een vriend. 
 
 De verzoekende partijen gaan ervan uit dat het gebrek aan voldoende nauwkeurigheid dat het gevolg is van 
het gebruik van het woord « gezin », niet kan worden weggewerkt door een verwijzing naar de definitie van het 
woord « familie » die wordt gegeven in artikel 1, 2°, van het koninklijk besluit van 14 mei 2009. Zij voeren 
bovendien aan dat die laatste definitie zeer onhandig is doordat zij verwijst naar het « ouderlijk gezag » zonder 
aan te geven of het bestaan daarvan moet worden beoordeeld ten aanzien van de wet van de Staat van herkomst 
van de beschouwde vreemdeling dan wel ten aanzien van de Belgische wet. Zij gaan ervan uit dat in dat laatste 
geval, of in geval van toepassing van een wet die op dat punt soortgelijk is met de Belgische wet, de groepen van 
personen waarin een volwassene feitelijk een kind onder zijn bewaring heeft of ermee is belast ervoor te zorgen, 
zonder houder te zijn van het ouderlijk gezag, niet als een familie zouden kunnen worden beschouwd. 
 
 A.9.2.1.  De Ministerraad beweert uit het arrest van het Hof nr. 95/2008 van 26 juni 2008 af te leiden dat de 
bestreden bepaling voldoende nauwkeurig en toegankelijk is ten aanzien van artikel 5.1 van het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens, omdat zij nauwkeurig de gevallen opsomt waarin een minderjarige kan 
worden opgesloten en aangeeft dat de opsluiting zo kort mogelijk dient te zijn, en omdat de artikelen 39/2 en 71 van 
de wet van 15 december 1980 de willekeurig opgesloten minderjarige een daadwerkelijk rechtsmiddel en dus een 
toereikende rechtsbescherming bieden. 
 
 A.9.2.2.  De Ministerraad betoogt in ondergeschikte orde dat het concept « gezin met minderjarige kinderen » 
duidelijk is. 
 
 Hij preciseert dat een « minderjarig kind » een kind is dat de leeftijd van achttien jaar niet heeft bereikt. 
 
 Hij merkt op dat de familie wordt gedefinieerd bij artikel 1, 2°, van het koninklijk besluit van 14 mei 2009 en 
dat, ook al dateert het van vóór de bestreden wet, dat koninklijk besluit ten doel heeft de uitvoering van die wet te 
preciseren en te modaliseren. Hij voegt eraan toe dat de in dat koninklijk besluit voorgestelde definitie de 
niet-biologische ouders die het ouderlijk gezag uitoefenen omvat, maar de personen uitsluit die slechts door een 
feitelijke bewaring zijn verbonden, omdat dat moeilijk kan worden gecontroleerd en aanleiding kan geven tot 
willekeurige administratieve beslissingen. De Ministerraad preciseert dat het bestaan van het ouderlijk gezag dient te 
worden bepaald met toepassing van het Wetboek van internationaal privaatrecht. 
 
 A.10.1.  De verzoekende partijen betogen dat de in de bestreden bepaling gebruikte woordgroep « plaats zoals 
bedoeld in artikel 74/8, § 2 » niet voldoende nauwkeurig is. Zij zijn van mening dat die laatste bepaling, die een 
« plaats waar [de « betrokkene »] wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de Regering of vastgehouden 
overeenkomstig de artikelen 7, 8bis, § 4, 25, 27, 29, tweede lid, 51/5, § 1 of § 3, 52/4, vierde lid, 54, 57/32, § 2, 
tweede lid, 74/5 of 74/6, § 1 of § 1bis » beoogt, die plaats niet op voldoende nauwkeurige wijze beschrijft. 
 
 Uit de onenigheid tussen de volksvertegenwoordigers over de betekenis die aan de betwiste woorden dient te 
worden gegeven en uit de vergelijking van het wetsvoorstel met het amendement dat aan de oorsprong ligt van de 
definitieve versie van artikel 74/9 van de wet van 15 december 1980, leiden de verzoekende partijen af dat die 
woorden worden gebruikt om de ene keer een « gesloten centrum », de andere keer een « open centrum » aan te 
wijzen, terwijl alleen de huisvesting in de eerste soort van centra een vrijheidsbeneming met zich meebrengt. 
 
 De verzoekende partijen merken ook op dat, door het gebruik van de betwiste woorden, de wetgever in 
paragraaf 3 van artikel 74/9 van de wet van 15 december 1980 een tegenstrijdigheid invoert, aangezien het vierde lid 
de plaatsing van sommige gezinnen in een « plaats zoals bedoeld in artikel 74/8, § 2 » slechts toelaat indien die 
gezinnen zich niet hebben gehouden aan de voorwaarden waaronder zij zijn verzocht in diezelfde plaats te verblijven. 
 
 De verzoekende partijen voegen eraan toe dat het koninklijk besluit van 14 mei 2009 het niet mogelijk maakt de 
betwiste woorden te preciseren. 
 
 A.10.2.  Zonder de dubbelzinnigheid van de in het geding zijnde woorden te betwisten, citeert de Ministerraad 
de verantwoording van een amendement dat door de indieners ervan is ingetrokken - ingevolge de indiening van het 
amendement dat aan de oorsprong ligt van de definitieve tekst van artikel 74/9 van de wet 15 december 1980 – 
waarin wordt gepreciseerd dat de betwiste woorden met name de woonunits beogen die zijn gedefinieerd in artikel 1, 
3°, van het koninklijk besluit van 14 mei 2009. 
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 De Ministerraad onderstreept ook dat artikel 74/9, § 2, van de wet van 15 december 1980 geen verwijzing bevat 
naar de plaatsen bedoeld in artikel 74/8, § 2, van dezelfde wet. 
 
 A.11.1.  De verzoekende partijen klagen ook het gebrek aan nauwkeurigheid aan van de woorden « aangepast 
aan de noden voor gezinnen met minderjarige kinderen » die worden gebruikt in de eerste drie paragrafen van 
artikel 74/9 van de wet van 15 december 1980. Zij gaan ervan uit dat de voorwaarden waaraan de « gesloten centra » 
waarin kinderen kunnen worden opgesloten dienen te beantwoorden, bijzonder precies moeten worden gedefinieerd. 
 
 De verzoekende partijen merken op dat het verslag van de parlementaire besprekingen die vooraf zijn gegaan 
aan de aanneming van de bestreden bepaling geen enkele verduidelijking in dat verband verschaft. 
 
 Zij zijn van mening dat het gebrek aan voldoende nauwkeurigheid van de betwiste woorden niet kan worden 
weggewerkt door een verwijzing naar de definitie van de « woonunit » uitgedrukt in artikel 1, 3°, van het koninklijk 
besluit van 14 mei 2009. Zij merken op dat volgens artikel 83, vijfde lid, en artikel 84, 1°, van het koninklijk besluit 
van 2 augustus 2002, de plaats van opsluiting van de minderjarigen hun de mogelijkheid dient te bieden zich te 
ontspannen en kan worden aangepast aan de « opvang van families » door een afwijking van het « groepsregime ». 
De verzoekende partijen zijn van oordeel dat de wet het ten minste mogelijk zou moeten maken dat die plaatsen de 
daadwerkelijkheid verzekeren van alle bij de artikelen 3 tot 41 van het Verdrag inzake de rechten van het kind 
toegekende rechten. 
 
 A.11.2.  De Ministerraad antwoordt dat de plaats bedoeld in artikel 74/8, § 2, aangepast aan de noden voor 
gezinnen, een « open centrum » is dat aan de leden ervan de mogelijkheid biedt de woonunit dagelijks zonder 
toelating te verlaten en waarvan het regime wordt bepaald door het koninklijk besluit van 14 mei 2009. 
 
 A.12.1.  De verzoekende partijen betogen vervolgens dat de regels uitgedrukt in artikel 74/9 van de wet van 
15 december 1980 niet beantwoorden aan een dwingende maatschappelijke behoefte. 
 
 Zij onderstrepen dat er alternatieven bestaan voor de opsluiting van onschuldige kinderen die niet het recht 
hebben op het grondgebied van het Rijk te verblijven. In dat verband verwijzen zij naar de ervaring met de woonunits 
waarin is voorzien bij het koninklijk besluit van 14 mei 2009, die door de overheid nog niet is geëvalueerd, maar die 
de betrokken niet-gouvernementele organisaties bevredigend achten, waarbij wordt gepreciseerd dat dat beleid voor 
verbetering vatbaar is. 
 
 A.12.2.  Volgens de Ministerraad beantwoordt de bestreden bepaling aan een dwingende maatschappelijke 
behoefte. 
 
 Hij is van mening dat de opsluiting van een « gezin met minderjarige kinderen » met het oog op de 
terugdrijving ervan, zoals zij is georganiseerd, tot doel heeft de openbare orde te verzekeren, en in het bijzonder de 
binnenkomst en het onregelmatig verblijf van vreemdelingen op het grondgebied van het Rijk te vermijden. 
 
 A.13.1.  De verzoekende partijen zetten tot slot uiteen dat, ook al worden de opsluiting van kinderen en de 
schending van hun grondrechten die daaruit voortvloeit, in sommige gevallen als verantwoord beschouwd, de 
maatrelen die de bestreden bepaling tot uitdrukking brengt, onevenredig zijn ten opzichte van de door de wetgever 
nagestreefde doelstelling. 
 
 Zij herinneren eraan dat, volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, de situatie van uiterste 
kwetsbaarheid van het kind bepalend is en de overhand heeft op zijn status van vreemdeling die onwettig op het 
grondgebied verblijft (EHRM, 19 januari 2012, Popov t. Frankrijk, § 91). Zij verwijzen ook naar een informatienota 
van de hoge commissaris van de Verenigde Naties voor de vluchtelingen van 6 mei 1993, naar een document van 
Amnesty International van 23 februari 2006, naar een dossier van het « Kinderrechtencommissariaat » van september 
2007, naar een onderzoeksrapport van het college van federale ombudsmannen van juni 2009, naar de aanbeveling 
1985 van de Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa, aangenomen op 7 oktober 2011, alsook naar de 
medische observaties van kinderen die in het Rijk zijn opgesloten waarnaar het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens reeds heeft verwezen (EHRM, 19 januari 2010, Muskhadzhiyeva en anderen t. België, § 34; 13 december 
2011, Kanagaratnam en anderen t. België, § 41). Zij leiden daaruit af dat, rekening houdend met de onherstelbare 
psychologische schade die de opsluiting van kinderen veroorzaakt, schade die ter sprake werd gebracht tijdens de 
parlementaire besprekingen die zijn voorafgegaan aan de stemming over de bestreden bepaling, geen enkele 
vrijheidsbeneming van de personen die in die bepaling zijn beoogd, zelfs aangepast aan de leeftijd van de kinderen, 
in een Staat die de verdediging van de kinderen aan de top van de democratische waarden situeert, evenredig met een 
doelstelling kan worden geacht. 
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 De verzoekende partijen voegen eraan toe dat de bestreden bepaling het niet mogelijk maakt de 
omstandigheden van de opsluiting van de beoogde kinderen nauwkeurig te bepalen en onderstreept dat de 
niet-inachtneming door het « gezin » van de in artikel 74/9, § 3, van de wet van 15 december 1980 bedoelde 
overeenkomst slechts te wijten kan zijn aan de volwassenen van dat gezin. 
 
 A.13.2.  De Ministerraad repliceert dat de nefaste gevolgen van de opsluiting van een « gezin met minderjarige 
kinderen » met toepassing van de bestreden bepaling niet onevenredig met de door de wetgever nagestreefde 
doelstelling kunnen worden geacht. 
 
 Hij merkt op dat die nefaste gevolgen aan de oorsprong liggen van het wetsvoorstel waaruit de bestreden 
bepaling voortkomt, dat dat gezin in optimale omstandigheden wordt gehuisvest in « open centra » die aan hun 
noden zijn aangepast en dat alleen de niet-inachtneming van de met de Dienst Vreemdelingenzaken gesloten 
overeenkomst kan leiden tot een opsluiting voor een zo kort mogelijke periode. De Ministerraad is van mening dat 
het systeem waarin is voorzien bij artikel 74/9 van de wet van 15 december 1980, in overeenstemming is met de 
vereisten van artikel 37, onder c) en d), van het Verdrag inzake de rechten van het kind. 
 
 A.14.  De vzw « Liga voor Mensenrechten » gaat ervan uit dat het eerste middel, om de door de verzoekende 
partijen uiteengezette redenen, gegrond is. 
 
 
 Over het tweede middel, afgeleid uit de schending van artikel 22bis van de Grondwet en uit de schending van 
de artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 3 van het Verdrag inzake de rechten 
van het kind 
 
 A.15.1.  De verzoekende partijen voeren aan dat de bestreden bepaling, in zoverre zij de opsluiting van 
kinderen in « gesloten centra » mogelijk maakt, afbreuk doet aan de integriteit en het hoger belang van die kinderen. 
 
 Uit een aanbeveling van het Comité voor de Rechten van het Kind met betrekking tot het verbod om nog 
kinderen in « gesloten centra » te plaatsen, die op 11 juni 2010 aan het Koninkrijk België werd gericht, leiden zij af 
dat de plaatsing van kinderen in een dergelijk centrum het Verdrag inzake de rechten van het kind schendt. 
 
 Zij voegen eraan toe dat, rekening houdend met het absolute karakter van het grondwettelijk recht van elk kind 
op de eerbiediging van zijn integriteit en met het gewicht dat in het Verdrag inzake de rechten van het kind wordt 
toegekend aan het hoger belang van het kind, het onmogelijk is de nefaste gevolgen van de opsluiting van een 
onschuldig kind te verantwoorden door overwegingen met betrekking tot de controle van de immigratie en de politie 
van de vreemdelingen. 
 
 De verzoekende partijen verwijzen bovendien naar arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens waarbij rekening wordt gehouden met het hoger belang van het kind dat is erkend bij artikel 3 van het Verdrag 
inzake de rechten van het kind (EHRM, 5 april 2011, Rahimi t. Griekenland, §§ 108-109; 13 december 2011, 
Kanagaratnam en anderen t. België, § 67; 19 januari 2012, Popov t. Frankrijk, §§ 141 en 147), alsook naar de op 
7 oktober 2011 aangenomen aanbeveling 1985 van de Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa. 
 
 A.15.2.  De Ministerraad repliceert dat artikel 37 van het Verdrag inzake de rechten van het kind de 
inhechtenisneming en de opsluiting van minderjarigen toelaat mits bepaalde voorwaarden, die door artikel 74/9 van 
de wet van 15 december 1980 zijn vervuld, in acht worden genomen. 
 
 Hij antwoordt ook dat die laatste bepaling de geest van het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens van 19 januari 2012 in acht neemt. Hij doet in dat verband opmerken dat de gezinseenheid wordt gehandhaafd 
en dat de opsluiting van een « gezin met minderjarige kinderen » slechts als een laatste redmiddel is toegestaan in een 
centrum dat is aangepast aan de noden van een dergelijk gezin en voor een zo kort mogelijke periode. 
 
 A.16.  De vzw « Liga voor Mensenrechten » gaat ervan uit dat het tweede middel, om de door de verzoekende 
partijen uiteengezette redenen, gegrond is. 
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 Over het derde middel, afgeleid uit de schending van artikel 23, eerste lid, van de Grondwet en van het 
« algemeen rechtsbeginsel van de naleving van de menselijke waardigheid », en uit de schending van de artikelen 10, 
11 en 191 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 3 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens en met artikel 37, onder a), van het Verdrag inzake de rechten van het kind 
 
 A.17.1.  De door overheden, niet-gouvernementele organisaties en artsen vastgestelde nefaste gevolgen van de 
opsluiting van een kind in herinnering brengend, zien de verzoekende partijen de bestreden wetsbepaling als een 
toestemming om kinderen te onderwerpen aan een onmenselijke, vernederende of mensonwaardige behandeling. 
 
 Zij gaan ervan uit dat de volwassenen die samen met die kinderen zijn opgesloten, en in het bijzonder hun 
ouders, eveneens een dergelijke behandeling ondergaan aangezien zij geen einde kunnen maken aan het lijden van 
die kinderen. 
 
 A.17.2.  De Ministerraad repliceert dat de verslagen met betrekking tot de schadelijke gevolgen van de 
vrijheidsbeneming voor de kinderen slechts de « gesloten centra » betreffen en niet de woonunits die zijn aangepast 
aan de noden van de gezinnen, die in overeenstemming zouden zijn met het belang van het kind. 
 
 Hij merkt ook op dat de vrijheidsbeneming van een minderjarige in een welbepaalde plaats gelegen aan de 
grens met toepassing van artikel 74/5 van de wet van 15 december 1980 in beginsel niet strijdig is met artikel 37 van 
het Verdrag inzake de rechten van het kind, noch met artikel 5 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens of met elke andere nationale of internationale bepaling. Hij herinnert eraan dat de bestreden bepaling slechts in 
laatste instantie en na gebruik van alternatieven die beantwoorden aan de noden van de gezinnen, voorziet in de 
opsluiting van minderjarigen. 
 
 Hij is tot slot van mening dat het niveau van de omstandigheden waarin gezinnen zijn opgesloten in de 
woonunits die zijn aangepast aan de noden van de gezinnen, niet de drempel van ernst bereikt die kenmerkend is 
voor de onmenselijkheid of de vernedering. 
 
 A.18.  De vzw « Liga voor Mensenrechten » gaat ervan uit dat het derde middel, om de door de verzoekende 
partijen uiteengezette redenen, gegrond is. 
 
 
 Over het vierde middel, afgeleid uit de schending van artikel 22 van de Grondwet en van de artikelen 10, 11 en 
191 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 
 
 A.19.1.  De verzoekende partijen zijn van mening dat de verplichting voor de leden van eenzelfde gezin om in 
een welbepaalde plaats te leven een inmenging vormt in het recht op de eerbiediging van het privé- en gezinsleven 
van de kinderen en de volwassenen die hen begeleiden, temeer wanneer die personen in die plaats worden 
opgesloten. 
 
 Verwijzend naar de uiteenzetting van het tweede middel, betogen zij dat die inmenging in een democratische 
samenleving niet noodzakelijk is om de in artikel 8.2 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 
uiteengezette doelstellingen te bereiken. Zij preciseren dat de politie van de vreemdelingen de afbreuk die aan het 
privé- en gezinsleven is gedaan, niet verantwoordt. Zij doen ook opmerken dat die inmenging aan de kinderen een 
onevenredige schade berokkent en hun een onmenselijke of vernederende behandeling oplegt, terwijl er alternatieven 
bestaan voor de procedures tot uitzetting van de kinderen die illegaal op het grondgebied verblijven. 
 
 A.19.2.  De Ministerraad repliceert dat artikel 74/9 van de wet van 15 december 1980 geen inmenging vormt in 
het privé- en gezinsleven van de « gezinnen met minderjarige kinderen » waarop het van toepassing is. Hij merkt 
eerst op dat de bestreden bepaling geen scheiding van de gezinsleden veroorzaakt. Hij merkt vervolgens op dat de 
aanneming van die bepaling ten doel heeft de plaatsing van dergelijke gezinnen in plaatsen die niet zijn aangepast 
aan hun noden, te vermijden. Hij voegt eraan toe dat zowel de bevoegde minister als de Dienst Vreemdelingenzaken 
ertoe zijn gehouden, bij de uitoefening van de discretionaire bevoegdheid die de bestreden bepaling hun laat, artikel 8 
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens in acht te nemen, zodat de administratieve overheid vóór elke 
beslissing een zo grondig mogelijk onderzoek van de feiten dient uit te voeren, waarbij zij rekening houdt met alle 
omstandigheden die eigen zijn aan het desbetreffende geval. De van zijn vrijheid beroofde vreemdeling die zich, 
ondanks die voorzorgen, slachtoffer zou achten van een schending van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens zou beschikken over het beroep waarin is voorzien bij artikel 71 van de wet van 15 december 
1980 teneinde een onwettige administratieve praktijk te doen bestraffen.  
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 De Ministerraad is van mening dat indien de bestreden bepaling wordt gezien als een inmenging in het recht op 
de eerbiediging van het privé- en gezinsleven, zij bestaanbaar is met de vereisten uiteengezet in artikel 8.2 van het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Hij doet met name opmerken dat artikel 74/9 van de wet van 
15 december 1980 voortspruit uit de doelstelling van controle van de binnenkomst en het verblijf van de 
vreemdelingen op het grondgebied van het Rijk, die verband houdt met de bescherming van ’s lands veiligheid, de 
bescherming van de openbare orde en het economisch welzijn of met het voorkomen van strafbare feiten. De 
Ministerraad gaat bovendien ervan uit dat de bestreden bepaling evenredig is met die doelstelling. De opsluiting van 
een gezin met minderjarige kinderen zou slechts een absoluut uitzonderlijke maatregel vormen en zou slechts plaats 
kunnen hebben in plaatsen die zijn aangepast aan de noden van die gezinnen en voor een zo kort mogelijke periode, 
onverminderd de verplichting voor de Dienst Vreemdelingenzaken om artikel 8 van het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens in acht te nemen. 
 
 A.20.  De vzw « Liga voor Mensenrechten » gaat ervan uit dat het vierde middel, om de door de verzoekende 
partijen uiteengezette redenen, gegrond is. 
 
 
 Over het vijfde middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 
 
 A.21.1.  De verzoekende partijen bekritiseren het discriminerende karakter van vier verschillen in behandeling 
die artikel 74/9 van de wet van 15 december 1980 zou invoeren. 
 
 Zij vestigen in de eerste plaats de aandacht op een verschil dat de bestreden bepaling maakt tussen twee 
categorieën van gezinnen die illegaal op het grondgebied verblijven : enerzijds, diegene die slechts één minderjarig 
kind tellen en, anderzijds, diegene die meer dan één minderjarig kind tellen. Zij zijn van mening dat, rekening 
houdend met de uitzonderingen op de talrijke grondrechten die de bestreden bepaling bevat, de woorden 
« minderjarige kinderen » slechts strikt kunnen worden geïnterpreteerd. 
 
 De verzoekende partijen vestigen in de tweede plaats de aandacht op het verschil dat artikel 74/9 van de wet 
van 15 december 1980 maakt tussen de gezinnen beoogd in paragraaf 2 en diegene die worden beoogd in 
paragraaf 3. Zij merken op dat de eerste slechts in een « gesloten centrum » kunnen worden opgesloten en dat zij, in 
tegenstelling met de tweede, niet de mogelijkheid hebben in een « eigen woning » te verblijven. De verzoekende 
partijen preciseren dat beide categorieën van gezinnen op het Belgische grondgebied worden opgesloten en dat het 
slechts krachtens een fictie is dat sommige delen van het grondgebied waar de in paragraaf 2 beoogde gezinnen 
worden opgesloten, als « transitzones » of als « internationale zones » worden aangemerkt. 
 
 De verzoekende partijen vestigen in de derde plaats de aandacht op een verschil dat artikel 74/9, § 3, van de wet 
van 15 december 1980 zou maken onder de kinderen van « gezinnen met minderjarige kinderen » die een 
overeenkomst met de Dienst Vreemdelingenzaken hebben gesloten : enerzijds, diegenen wier ouders de 
overeenkomst niet naleven en, anderzijds, diegenen wier ouders die overeenkomst in acht nemen. Alleen de eersten 
zouden kunnen worden opgesloten, terwijl noch de eersten, noch de tweeden verantwoordelijk kunnen worden 
geacht voor het gedrag van hun ouders. 
 
 In de vierde plaats klagen de verzoekende partijen een verschil aan tussen de buitenlandse kinderen die deel 
uitmaken van een « gezin » en de niet-begeleide buitenlandse minderjarigen. Zij betogen dat volgens de wet van 
12 januari 2007 « betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen » 
de niet-begeleide buitenlandse minderjarige nooit in een gesloten centrum kan worden opgesloten, terwijl de 
bestreden bepaling een dergelijke opsluiting mogelijk maakt voor het kind dat wordt begeleid door zijn gezin, 
ondanks alle nefast gevolgen van een dergelijke maatregel voor dat kind. 
 
 A.21.2.  De Ministerraad betwist het bestaan van de door de verzoekende partijen aangeklaagde discriminaties. 
 
 Hij is van mening dat het eerste bekritiseerde verschil in behandeling niet bestaat, aangezien, volgens hem, 
artikel 74/9 van de wet van 15 december 1980 ook van toepassing is op de gezinnen die slechts een enkel minderjarig 
kind in hun midden tellen. Hij merkt op dat de intentie van de wetgever erin bestaat de opsluiting van minderjarigen 
die illegaal op het grondgebied verblijven, te vermijden. 
 
 De Ministerraad is van oordeel dat het tweede bekritiseerde verschil in behandeling wordt verantwoord door het 
feit dat de gezinnen die worden beoogd in paragraaf 2 van artikel 74/9 van de wet van 15 december 1980 niet 
beschikken over een « eigen woning » op het grondgebied aangezien zij, in tegenstelling met de gezinnen die worden 
beoogd in paragraaf 3 van die bepaling, nog niet het land zijn binnengekomen. 
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 Met betrekking tot het derde door de verzoekende partijen aangeklaagde verschil in behandeling doet de 
Ministerraad eerst opmerken dat het niet het gevolg is van de bestreden bepaling maar van het gedrag van de 
gezinnen waarop zij van toepassing is. Hij gaat vervolgens ervan uit dat de vergeleken gezinnen zich niet in 
vergelijkbare situaties bevinden en dat het verantwoord is de gezinnen die de met de Dienst Vreemdelingenzaken 
gesloten overeenkomst niet naleven, in een « gesloten centrum » te plaatsen. De Ministerraad voegt eraan toe dat die 
maatregel, rekening houdend met de voorwaarden en de omstandigheden van de inwerkingstelling ervan, redelijk is 
verantwoord door de gewettigde zorg de opsluiting van minderjarigen in de « gesloten centra » te vermijden en door 
de gewettigde wil om over te gaan tot de verwijdering van de vreemdelingen die illegaal op het grondgebied 
verblijven. 
 
 Met betrekking tot het vierde door de verzoekende partijen aangeklaagde verschil in behandeling merkt de 
Ministerraad eerst op dat een niet-begeleide buitenlandse minderjarige met toepassing van artikel 41 van de wet van 
12 januari 2007 in een observatie- en oriëntatiecentrum kan worden geplaatst. Eraan herinnerend dat de in 
artikel 74/9 van de wet van 15 december 1980 bedoelde plaatsen dienen te zijn aangepast aan de noden van de 
opgevangen gezinnen, is hij vervolgens van mening dat het verschil in behandeling niet significant is. Hij voegt eraan 
toe dat de minderjarigen die worden begeleid door hun gezin, zich niet in een situatie bevinden die vergelijkbaar is 
met die van de niet-begeleide minderjarigen. Hij merkt tot slot op dat het om het gezinsleven van de minderjarigen 
die worden begeleid door hun gezin, te eerbiedigen is dat die laatsten daarvan niet worden gescheiden en dat een 
bijzondere en onderscheiden bepaling op hen van toepassing is. 
 
 A.22.  De vzw « Liga voor Mensenrechten » gaat ervan uit dat het vijfde middel, om de door verzoekende 
partijen uiteengezette redenen, gegrond is. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 2 van de wet van 16 november 2011 « tot invoeging van een artikel 74/9 in 

de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzake het verbod op het opsluiten van 

kinderen in gesloten centra » voegt in titel IIIter van die wet van 15 december 1980 

(« Bijzondere bepalingen met betrekking tot bepaalde vreemdelingen ») een artikel 74/9 toe, 

dat bepaalt : 

 

 « § 1.  Een gezin met minderjarige kinderen dat het Rijk is binnengekomen zonder te 
voldoen aan de in artikel 2 of 3 gestelde voorwaarden of wiens verblijf heeft opgehouden 
regelmatig te zijn of wiens verblijf onregelmatig is, wordt in beginsel niet geplaatst in een 
plaats zoals bedoeld in artikel 74/8, § 2, tenzij aangepast aan de noden voor gezinnen met 
minderjarige kinderen. 
 
 § 2.  Het gezin met minderjarige kinderen dat tracht het Rijk binnen te komen zonder aan 
de voorwaarden, gesteld in artikel 2 of 3 te voldoen, kan, met het oog op het overgaan tot de 
verwijdering, voor een zo kort mogelijke periode, worden vastgehouden in een welbepaalde 
plaats aangepast aan de noden voor gezinnen met minderjarige kinderen, gelegen in het 
grensgebied. 
 
 § 3.  Het gezin bedoeld in § 1 krijgt de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden in 
een eigen woning te verblijven, tenzij één van de gezinsleden zich bevindt in één van de 
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gevallen voorzien in artikel 3, eerste lid, 5° tot 7°. Indien het gezin in de onmogelijkheid 
verkeert om in een eigen woning te verblijven, dan zal het onder dezelfde voorwaarden een 
verblijfplaats toegewezen worden in een plaats zoals bedoeld in artikel 74/8, § 2, aangepast 
aan de noden voor gezinnen met minderjarige kinderen. 
 
 De voorwaarden waaraan het gezin moet voldoen, worden geformuleerd in een 
overeenkomst die wordt gesloten tussen het gezin en de Dienst Vreemdelingenzaken. 
 
 De Koning bepaalt de inhoud van deze overeenkomst, alsook de sancties die worden 
opgelegd indien de overeenkomst niet wordt gerespecteerd. 
 
 Slechts indien het gezin zich niet houdt aan de voorwaarden bedoeld in het tweede lid, 
kan het gezin voor een beperkte tijd worden geplaatst in een plaats zoals bedoeld in 
artikel 74/8, § 2, tenzij andere afdoende maar minder dwingende maatregelen doeltreffend 
kunnen worden toegepast. 
 
 § 4.  Het gezin bedoeld in §§ 1 tot 3 krijgt een ondersteunende ambtenaar toegewezen, 
die hen begeleidt, informeert en adviseert ». 
 

 B.2.1. Artikel 2 van de wet van 15 december 1980, vervangen bij artikel 5 van de wet van 

15 juli 1996 « tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de 

organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn », 

bepaalt : 

 

 « Wordt toegelaten het Rijk binnen te komen de vreemdeling die houder is : 
 
 1°  hetzij van de documenten die vereist zijn krachtens een internationaal verdrag, een 
wet of een koninklijk besluit; 
 
 2°  hetzij van een geldig paspoort of van een daarmee gelijkgestelde reistitel, voorzien 
van een visum of van een visumverklaring, geldig voor België, aangebracht door een 
Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger of door een diplomatieke of 
consulaire vertegenwoordiger van een Staat die partij is bij een internationale overeenkomst 
betreffende de overschrijding van de buitengrenzen, die België bindt. 
 
 De Minister of zijn gemachtigde kan een vreemdeling die geen enkele van de in het 
voorgaande lid bepaalde documenten bezit, toestaan België binnen te komen, zulks op grond 
van bij koninklijk besluit vastgestelde regelen ». 
 

 B.2.2.  Artikel 3 van de wet van 15 december 1980, zoals laatst gewijzigd bij artikel 4 

van de wet van 19 januari 2012 « tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende 

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen », bepaalt : 
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 « Behoudens de in een internationaal verdrag of in de wet bepaalde afwijkingen, kan door 
de met de grenscontrole belaste overheden worden teruggedreven, de vreemdeling die zich in 
een van de volgende gevallen bevindt : 
 
 1°  wanneer hij aangetroffen wordt in de luchthaventransitzone zonder in het bezit te zijn 
van de bij artikel 2 vereiste documenten; 
 
 2°  wanneer hij het Rijk poogt binnen te komen zonder in het bezit te zijn van de bij 
artikel 2 vereiste documenten; 
 
 3°  wanneer hij, zo nodig, geen documenten kan overleggen ter staving van het doel van 
het voorgenomen verblijf en de verblijfsomstandigheden; 
 
 4°  wanneer hij niet over voldoende middelen van bestaan beschikt, zowel voor de duur 
van het voorgenomen verblijf als voor de terugreis naar het land van oorsprong of voor de 
doorreis naar een derde Staat waar zijn toelating is gewaarborgd, en hij niet in staat is die 
middelen wettelijk te verwerven; 
 
 5°  wanneer hij ter fine van weigering van toegang gesignaleerd staat in de Staten die 
partij zijn bij de Uitvoeringsovereenkomst van het Akkoord van Schengen, ondertekend op 
19 juni 1990, hetzij omdat zijn aanwezigheid een gevaar uitmaakt voor de openbare orde of 
de nationale veiligheid, hetzij omdat hij het voorwerp heeft uitgemaakt van een 
verwijderingsmaatregel die noch ingetrokken noch opgeschort werd, die een verbod van 
toegang behelst wegens overtreding van de nationale bepalingen inzake de binnenkomst of 
het verblijf van de vreemdelingen; 
 
 6°  wanneer hij door de Minister, op eensluidend advies van de Commissie van advies 
voor vreemdelingen, geacht wordt de internationale betrekkingen van België of van een Staat 
die partij is bij een internationale overeenkomst betreffende de overschrijding van de 
buitengrenzen, die België bindt, te kunnen schaden; 
 
 7°  wanneer hij door de Minister of diens gemachtigde geacht wordt de openbare rust, de 
openbare orde of de veiligheid van het land te kunnen schaden; 
 
 8°  wanneer hij sedert minder dan tien jaar uit het Rijk werd teruggewezen of uitgezet, zo 
de maatregel niet werd opgeschort of ingetrokken; 
 
 9°  wanneer een onderdaan van een derde land het voorwerp uitmaakt van een 
inreisverbod dat noch opgeschort noch opgeheven is. 
 
 Wanneer de vreemdeling die moet worden teruggedreven houder is van een geldig visum, 
leggen de met grenscontrole belaste overheden het geval ter beslissing voor aan de Minister of 
diens gemachtigde. Wordt de toegang tot het grondgebied geweigerd, dan annuleren zij het 
visum en drijven zij de vreemdeling terug ». 
 

 B.2.3.  Artikel 74/8 van de wet van 15 december 1980, zoals laatst gewijzigd bij 

artikel 15 van de wet van 19 januari 2012, bepaalt : 
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 « § 1.  De nodige maatregelen kunnen worden genomen opdat de betrokkene de plaats 
waar hij wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de Regering of vastgehouden 
overeenkomstig de artikelen 7, 8bis, § 4, 25, 27, 29, tweede lid, 51/5, § 1 of § 3, 52/4, vierde 
lid, 54, 57/32, § 2, tweede lid, 74/5 of 74/6, § 1 of § 1bis, niet zonder de vereiste toestemming 
verlaat. 
 
 Indien een verdachte of een veroordeelde, een vreemdeling in onregelmatig verblijf is, 
wordt de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen of zijn gemachtigde door de directeur van de 
strafinrichting op de hoogte gebracht van zijn opsluiting in de strafinrichting en dit van bij de 
aanvang van zijn hechtenis. Na ontvangst van deze informatie gaat de minister of zijn 
gemachtigde over tot de identificatie door de nationale overheden van zijn land van herkomst. 
De minister of zijn gemachtigde is gerechtigd om alle documenten en inlichtingen die voor de 
vaststelling van de identificatie nuttig zijn, door elke Belgische overheid te doen overleggen. 
Van zodra de identificatie is afgerond, zendt de minister of zijn gemachtigde onmiddellijk een 
document over aan de directeur van de strafinrichting dat aantoont dat de betrokkene is 
geïdentificeerd overeenkomstig artikel 1, 14°. 
 
 De vreemdelingen die in een strafinrichting zijn opgesloten en het voorwerp uitmaken 
van een uitvoerbare beslissing tot verwijdering, worden na voldaan te hebben aan de straffen 
opgelegd door de hoven en rechtbanken, onmiddellijk verwijderd of overgebracht naar een 
plaats die valt onder de bevoegdheid van de minister met het oog op hun effectieve 
verwijdering. 
 
 In afwijking van artikel 609 van het Wetboek van strafvordering en enkel indien de 
minister bevoegd voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen aantoont dat hij in de onmogelijkheid verkeert om 
onmiddellijk over te gaan tot verwijdering of overbrenging, kan degene die het voorwerp 
uitmaakt van een opheffing van een bevel tot aanhouding, krachtens een beslissing van een 
bevoegde overheid en voor zover hij het voorwerp uitmaakt ofwel van een uitvoerbaar 
koninklijk besluit tot uitzetting ofwel van een uitvoerbaar ministerieel besluit tot terugwijzing 
ofwel van een uitvoerbaar bevel tot verlaten van het grondgebied met bewijs van effectieve 
verwijdering, voor maximum zeven dagen vastgehouden worden met het oog op zijn 
effectieve verwijdering, of bij gebreke daaraan, zijn overbrenging naar een plaats die valt 
onder de bevoegdheid van de minister met het oog op zijn effectieve verwijdering. 
 
 Deze vreemdeling wordt afgezonderd van de gemeenrechtelijke gevangenen. 
 
 § 2.  De Koning kan het regime en de werkingsmaatregelen bepalen die toepasbaar zijn 
op de plaats waar de vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking van de regering wordt 
gesteld of wordt vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in § 1, eerste lid. 
 
 § 3.  De Koning kan het regime en de regels bepalen die van toepassing zijn op de 
overbrenging van vreemdelingen bedoeld in § 1. 
 
 § 4.  Aan de vreemdelingen, die zijn opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering 
of vastgehouden in de plaatsen bedoeld in § 1, kan worden toegestaan in deze plaatsen arbeid 
te verrichten tegen vergoeding. 
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 De Koning bepaalt bij een in de Ministerraad overlegd besluit de voorwaarden waaronder 
deze arbeid wordt gepresteerd en waaronder daarbij kan worden afgeweken van de wet van 
12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, van de wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en van de wet van 30 april 1999 betreffende de 
tewerkstelling van buitenlandse werknemers. 
 
 § 5.  Een vreemdeling, bedoeld in § 1, kan onderworpen worden aan een 
veiligheidsfouillering om er zich van te vergewissen dat hij geen wapen of enig voorwerp 
draagt dat gevaarlijk is voor de fysieke integriteit van hemzelf of van derden of voor de 
openbare orde, in elk van de volgende gevallen : 
 
 1°  bij aankomst van de vreemdeling in een plaats bedoeld in § 1; 
 
 2°  nadat de vreemdeling bezoek heeft ontvangen; 
 
 3°  voorafgaand aan de overbrenging van de vreemdeling. 
 
 Bij zijn aankomst in een plaats, bedoeld in § 1, kan de bezoeker van een vreemdeling, 
bedoeld in § 1, eveneens onderworpen worden aan deze veiligheidsfouillering. 
 
 De veiligheidsfouillering gebeurt door het betasten van het lichaam en de kleding van de 
gefouilleerde, alsook door de controle van zijn bagage. Zij mag niet langer duren dan de 
daartoe noodzakelijke tijd. Zij wordt uitgevoerd door een gemachtigde van de minister van 
hetzelfde geslacht als de gefouilleerde. 
 
 § 6.  De gemachtigde van de minister kan dwang gebruiken ten aanzien van de 
vreemdeling, bedoeld in § 1, en in het kader van zijn overbrenging, bedoeld in § 3. 
 
 Dit gebruik van dwang is onderworpen aan de voorwaarden bepaald bij artikel 37 van de 
wet van 5 augustus 1992 op het politieambt. 
 
 De Koning bepaalt de regels voor de opleiding in het kader van het gebruik van dwang 
door de gemachtigde van de minister ». 
 

 B.3.  Met toepassing van artikel 74/8, § 2, van de wet van 15 december 1980 heeft de 

Koning verscheidene besluiten genomen. 

 

 Het koninklijk besluit van 4 mei 1999 « houdende vaststelling van het regime en de 

werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, 

beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter 

beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld 

in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen » is door de 

Raad van State nietig verklaard (RvSt, 21 juni 2001, nr. 96.807, Ligue des Droits de l’Homme 

en Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie). 
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 Het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 « houdende vaststelling van het regime en de 

werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, 

beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter 

beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld 

in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen » is door de 

Raad van State gedeeltelijk nietig verklaard (RvSt, 10 december 2008, nr. 188.705, Ligue des 

Droits de l’Homme en Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie). Dat 

koninklijk besluit is vervolgens gewijzigd bij een koninklijk besluit van 27 april 2007, bij 

artikel 49 van het koninklijk besluit van 14 mei 2009 « houdende vaststelling van het regime 

en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de woonunits, als bedoeld in artikel 74/8, § 2, van 

de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen » en bij het koninklijk besluit van 8 juni 2009 

« tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het 

regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch 

grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt 

opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de 

bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen ». Dat koninklijk besluit van 8 juni 2009 is door de Raad van State zeer 

gedeeltelijk nietig verklaard (RvSt, 20 oktober 2010, nr. 208.281, Ligue des Droits de 

l’Homme en anderen). 

 

 Het koninklijk besluit van 14 mei 2009 « houdende vaststelling van het regime en de 

werkingsmaatregelen, toepasbaar op de woonunits, als bedoeld in artikel 74/8, § 2, van de wet 

van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 

en de verwijdering van vreemdelingen » is gewijzigd bij een koninklijk besluit van 22 april 

2010. 

 

 Het koninklijk besluit van 8 juni 2009 « houdende vaststelling van het regime en de 

werkingsmaatregelen, toepasbaar op welbepaalde plaatsen, gesitueerd in het grensgebied, 

voorzien in artikel 74/5, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen » is door de 
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Raad van State zeer gedeeltelijk nietig verklaard (RvSt, 1 oktober 2010, nr. 207.819, Ligue 

des Droits de l’Homme en anderen). 

 

 

 Ten aanzien van het eerste middel 

 

 B.4.  Uit de uiteenzetting van het middel blijkt dat het Hof wordt verzocht uitspraak te 

doen over de bestaanbaarheid van artikel 74/9 van de wet van 15 december 1980 met de 

artikelen 10, 11, 12, eerste en tweede lid, en 191 van de Grondwet, in samenhang gelezen met 

artikel 9, lid 1, van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en met 

artikel 5.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in zoverre de bestreden 

bepaling de opsluiting van minderjarige kinderen zou mogelijk maken. 

 

 B.5.1.  Artikel 12, eerste en tweede lid, van de Grondwet bepaalt : 

 

 « De vrijheid van de persoon is gewaarborgd. 
 
 Niemand kan worden vervolgd dan in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die zij 
voorschrijft ». 
 

 Het tweede lid van die bepaling behoudt aan de wetgever de bevoegdheid voor om, 

enerzijds, bepaalde gedragingen strafbaar te stellen en de vervolging van de strafbaar gestelde 

gedragingen te verhinderen en, anderzijds, de strafprocedure te bepalen. 

 

 Artikel 191 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Iedere vreemdeling die zich op het grondgebied van België bevindt, geniet de 
bescherming verleend aan personen en aan goederen, behoudens de bij de wet gestelde 
uitzonderingen ». 
 

 B.5.2.  Artikel 9, lid 1, van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke 

rechten bepaalt : 

 

 « Een ieder heeft recht op vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon. Niemand mag 
worden onderworpen aan willekeurige arrestatie of gevangenhouding. Niemand mag van zijn 
vrijheid worden beroofd, behalve op wettige gronden en op wettige wijze ». 
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 B.5.3.  Artikel 5.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « Eenieder heeft recht op persoonlijke vrijheid en veiligheid. Niemand mag van zijn 
vrijheid worden beroofd, behalve in de navolgende gevallen en langs wettelijke weg : 
 
 a)  indien hij op rechtmatige wijze wordt gevangen gehouden na veroordeling door een 
daartoe bevoegde rechter; 
 
 b)  indien hij op rechtmatige wijze is gearresteerd of gevangen wordt gehouden, wegens 
weigering een overeenkomstig de wet door een rechter gegeven bevel op te volgen of ten 
einde de nakoming van een door de wet voorgeschreven verplichting te verzekeren; 
 
 c)  indien hij op rechtmatige wijze is gearresteerd of gevangen gehouden ten einde voor 
de bevoegde rechterlijke instantie te worden geleid, wanneer redelijke termen aanwezig zijn 
om te vermoeden, dat hij een strafbaar feit heeft begaan of indien er redelijke gronden zijn om 
aan te nemen dat het noodzakelijk is hem te beletten een strafbaar feit te begaan of te 
ontvluchten nadat hij dit heeft begaan; 
 
 d)  in het geval van rechtmatige gevangenhouding van een minderjarige met het doel in te 
grijpen in zijn opvoeding of in het geval van zijn rechtmatige gevangenhouding, ten einde 
hem voor het bevoegde gezag te geleiden; 
 
 e)  in het geval van rechtmatige gevangenhouding van personen die een besmettelijke 
ziekte zouden kunnen verspreiden, van geesteszieken, van verslaafden aan alcohol of 
verdovende middelen of van landlopers; 
 
 f)  in het geval van rechtmatige arrestatie of gevangenhouding van personen ten einde hen 
te beletten op onrechtmatige wijze het land binnen te komen, of indien tegen hen een 
uitwijzings- of uitleveringsprocedure hangende is ». 
 

 B.5.4.  De lijst van de uitzonderingen op het recht op vrijheid is uitputtend van aard en 

alleen een strikte interpretatie van die uitzonderingen past in het kader van het doel van 

artikel 5 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (EHRM, 12 oktober 2006, 

Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga t. België, § 96; 13 december 2011, Kanagaratnam en 

anderen t. België, § 79; 20 december 2011, Yoh-Ekale Mwanje t. België, § 113). 

 

 Een minderjarige kan van zijn vrijheid worden beroofd in andere gevallen dan die welke 

zijn beschreven in artikel 5.1, d), van het Verdrag (EHRM, 12 oktober 2006, Mubilanzila 

Mayeka en Kaniki Mitunga t. België, § 100), bijvoorbeeld in de gevallen beschreven in 

artikel 5.1, f), van het Verdrag (ibid., §§ 100-101). 

 

 Artikel 5.1 van het Verdrag ontzegt de Staten niet het « onbetwistbaar recht » om op 

soevereine wijze de binnenkomst en het verblijf van vreemdelingen op hun grondgebied te 
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controleren (EHRM, 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga t. België, § 96; 

13 december 2011, Kanagaratnam en anderen t. België, § 80; 20 december 2011, Yoh-Ekale 

Mwanje t. België, § 114), recht dat « als onontbeerlijk corollarium » heeft dat de Staten over 

een onbetwistbaar recht beschikken om kandidaten tot immigratie van hun vrijheid te beroven 

(EHRM, 24 januari 2008, Riad en Idiab t. België, § 70; grote kamer, 29 januari 2008, Saadi 

t. Verenigd Koninkrijk, § 64; 13 december 2011, Kanagaratnam en anderen t. België, § 80; 

20 december 2011, Yoh-Ekale Mwanje t. België, § 114).  

 

 Meer in het bijzonder met betrekking tot personen tegen wie een uitwijzingsprocedure 

hangende is, beschikt de Staat over het recht om dergelijke personen van hun vrijheid te 

beroven indien hij dat redelijkerwijze noodzakelijk acht. In dat opzicht voorziet artikel 5.1, f), 

van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens niet in dezelfde bescherming als 

artikel 5.1, c), van hetzelfde Verdrag : er wordt enkel vereist dat een uitwijzingsprocedure 

hangende is (EHRM, grote kamer, 15 november 1996, Chahal t. Verenigd Koninkrijk, § 112). 

 

 B.5.5.  Een vrijheidsberoving geschiedt slechts « langs wettelijke weg » in zoverre zij 

bestaanbaar is met het « algemeen beginsel van de rechtszekerheid », dat wil zeggen het 

gevolg is van de voorzienbare toepassing van een voldoende toegankelijke en nauwkeurige 

wet, die duidelijk de voorwaarden voor de vrijheidsberoving bepaalt, teneinde elk risico op 

willekeur te vermijden en eenieder – zo nodig omringd met bekwame raadslieden – de 

mogelijkheid te bieden om, volgens de omstandigheden, de mogelijke gevolgen van een 

handeling redelijkerwijs te voorzien (EHRM, 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki 

Mitunga t. België, § 97; 24 januari 2008, Riad en Idiab t. België, § 72).  

 

 B.5.6.  Om « rechtmatig » te zijn, moet een vasthouding bestaanbaar zijn met de zorg om 

het individu tegen willekeur te beschermen (EHRM, 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en 

Kaniki Mitunga t. België, § 96; 24 januari 2008, Riad en Idiab t. België, § 71; 13 december 

2011, Kanagaratnam en anderen t. België, § 83; 20 december 2011, Yoh-Ekale Mwanje 

t. België, § 116). 

 

 De rechtmatigheid van een vasthouding beoogd in artikel 5.1, f), van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens hangt onder andere af van het bestaan van een band tussen, 

enerzijds, de reden voor de vasthouding en, anderzijds, de plaats en het regime van die 

gevangenhouding (EHRM, 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga t. België, 
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§ 102; 24 januari 2008, Riad en Idiab t. België, § 77; 19 januari 2010, Muskhadzhiyeva en 

anderen t. België, § 73; 13 december 2011, Kanagaratnam en anderen t. België, § 84; 

20 december 2011, Yoh-Ekale Mwanje t. België, § 118).  

 

 Een dergelijke band bestaat niet wanneer een buitenlands minderjarig kind, al dan niet 

begeleid door een van zijn ouders, in dezelfde omstandigheden als die van de 

gevangenhouding van een volwassen persoon, gevangen wordt gehouden in een gesloten 

centrum dat is ontworpen voor buitenlandse volwassenen die illegaal op het grondgebied 

verblijven (EHRM, 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga t. België, § 103; 

19 januari 2010, Muskhadzhiyeva en anderen t. België, §§ 73-74; 13 december 2011, 

Kanagaratnam en anderen t. België, §§ 86-88). Er dient ook rekening te worden gehouden 

met het feit dat de duur van de gevangenhouding in de zin van artikel 5.1, f), van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens de redelijke termijn die noodzakelijk is voor de 

verwezenlijking van de nagestreefde doelstelling niet mag overschrijden (EHRM, 24 januari 

2008, Riad en Idiab t. België, § 77; 13 december 2011, Kanagaratnam en anderen t. België, 

§ 84; 20 december 2011, Yoh-Ekale Mwanje t. België, §§ 118-119). 

 

 B.6.  De bestreden bepaling heeft niet als doel om de gevallen en de vorm van de 

vervolging te regelen in de zin van artikel 12, tweede lid, van de Grondwet. 

 

 B.7.1.  De termen « gezin » en « famille » stemmen overeen met - en worden ook 

gebruikt in - artikel 17 van de richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad 

van 16 december 2008 « over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor 

de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven », 

dat het mogelijk maakt niet-begeleide minderjarigen en gezinnen met minderjarigen in 

bewaring te stellen, voor zover dat slechts in laatste instantie en voor een zo kort mogelijke 

periode gebeurt. 

 

 B.7.2.  Het begrip « minderjarige kinderen » is duidelijk : het gaat om kinderen die de 

leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. 

 

 Uit het generieke gebruik van de meervoudsvorm « minderjarige kinderen » mag 

overigens niet worden afgeleid dat de bestreden bepaling niet van toepassing zou zijn op 

gezinnen met slechts één minderjarig kind.  
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 B.8.1.  De « plaats zoals bedoeld in artikel 74/8, § 2 », waarvan sprake is in de 

paragrafen 1 en 3 van artikel 74/9 van de wet van 15 december 1980, is een « plaats waar de 

vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking van de regering wordt gesteld of wordt 

vastgehouden, overeenkomstig » de artikelen 7, 8bis, § 4, 25, 27, 29, tweede lid, 51/5, § 1 of 

§ 3, 52/4, vierde lid, 54, 57/32, § 2, tweede lid, 74/5 of 74/6, § 1 of § 1bis, van de wet van 

15 december 1980 (artikel 74/8, §§ 1 en 2, van de wet van 15 december 1980). 

 

 De Koning is ertoe gemachtigd « het regime en de werkingsmaatregelen [te] bepalen die 

[op die plaats] toepasbaar zijn » (artikel 74/8, § 2, van de wet van 15 december 1980). 

 

 B.8.2.  Een « gezin met minderjarige kinderen » dat het Rijk is binnengekomen « zonder 

te voldoen aan de in artikel 2 of 3 » van de wet van 15 december 1980 « gestelde 

voorwaarden » of « wiens verblijf heeft opgehouden regelmatig te zijn of wiens verblijf 

onregelmatig is », wordt krachtens artikel 74/9, § 1, van de wet van 15 december 1980 in 

beginsel niet « geplaatst » in een plaats zoals bedoeld in artikel 74/8, § 2, van dezelfde wet, 

tenzij zij is aangepast aan de noden voor gezinnen met minderjarige kinderen. 

 

 Een dergelijk gezin krijgt in beginsel de mogelijkheid om in een « eigen woning » te 

verblijven, mits bepaalde modaliteiten geformuleerd in een met de Dienst 

Vreemdelingenzaken gesloten « overeenkomst » in acht worden genomen (artikel 74/9, § 3, 

eerste lid, eerste zin, en tweede lid, van de wet van 15 december 1980, in samenhang gelezen 

met artikel 74/9, § 1, van dezelfde wet). 

 

 Indien dat gezin in de onmogelijkheid verkeert om in een dergelijke woning te verblijven, 

omdat het over geen woning beschikt, omdat een van de leden ervan zich bevindt in een van 

de situaties beschreven in artikel 3, eerste lid, 5° tot 7°, van de wet van 15 december 1980, of 

om een andere reden, dan zal aan dat gezin een verblijfplaats worden « toegewezen » in een 

« plaats zoals bedoeld in artikel 74/8, § 2, aangepast aan de noden voor gezinnen met 

minderjarige kinderen », met inachtneming van dezelfde modaliteiten als die welke zijn 

bepaald voor het verblijf in een « eigen woning » (artikel 74/9, § 3, eerste en tweede lid, van 

de wet van 15 december 1980, in samenhang gelezen met artikel 74/9, § 1, van dezelfde wet). 
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 Volgens de bewoordingen van artikel 74/9, § 3, vierde lid, van de wet van 15 december 

1980 is het slechts indien het gezin dat « wordt vastgehouden » in een eigen woning of in een 

verblijfplaats die aan het gezin werd « toegewezen », zich niet houdt aan de voorwaarden 

geformuleerd in de met de Dienst Vreemdelingenzaken gesloten overeenkomst, en indien het 

onmogelijk is andere afdoende maar minder dwingende maatregelen doeltreffend toe te 

passen, dat het gezin voor een beperkte tijd kan worden « geplaatst » in een « plaats zoals 

bedoeld in artikel 74/8, § 2 » van dezelfde wet. 

 

 B.8.3.  In de parlementaire voorbereiding werd gepreciseerd dat de wet een principieel 

verbod op het opsluiten van minderjarige kinderen instelt maar in uitzonderlijke 

omstandigheden toestaat dat gezinnen met minderjarige kinderen voor een zo kort mogelijke 

periode in een aangepaste leefomgeving worden vastgehouden (Integraal Verslag, Kamer, 

19 juli 2011, p. 126). 

 

 Uit dezelfde parlementaire voorbereiding, in het bijzonder de verwijzing daarin naar het 

voormelde koninklijk besluit van 14 mei 2009 (ibid., p. 137), blijkt tevens dat de toegewezen 

verblijfplaatsen plaatsen zijn waar « elk familielid […] de woonunit dagelijks, zonder 

voorafgaande toestemming, [mag] verlaten » (artikel 19 van het voormelde koninklijk besluit) 

en dat de mogelijkheid om de ouders van hun vrijheid te beroven in geval van niet-naleving 

van de voorwaarden bepaald in de overeenkomst, in werking moet worden gesteld zonder dat 

de minderjarige kinderen er nadeel van ondervinden (ibid., p. 125). 

 

 B.8.4.  Gelet op het vermelde in B.5.2 tot B.5.6 mag op de minderjarige kinderen van een 

gezin dat zich in dergelijke omstandigheden bevindt, evenwel niet identiek hetzelfde regime 

van vasthouding van toepassing zijn als op de ouders.  

 

 Bovendien volgt uit de combinatie van paragraaf 1 van artikel 74/9 en het vierde lid van 

paragraaf 3 van hetzelfde artikel dat een gezin met minderjarige kinderen slechts in een plaats 

zoals bedoeld in artikel 74/8, § 2, kan worden geplaatst indien die is aangepast aan de noden 

voor gezinnen met minderjarige kinderen. 

 

 De accommodatie in dergelijke centra dient meer bepaald te voldoen aan artikel 17 van 

de voormelde richtlijn 2008/115/EG, dat bepaalt : 
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 « Bewaring van minderjarigen en gezinnen 
 
 1.  Niet-begeleide minderjarigen en gezinnen met minderjarigen worden slechts in laatste 
instantie, en voor een zo kort mogelijke periode in bewaring gesteld. 
 
 2.  In bewaring gestelde gezinnen krijgen, in afwachting van verwijdering afzonderlijke 
accommodatie, waarbij voldoende privacy is gegarandeerd. 
 
 3.  In bewaring gestelde minderjarigen wordt de mogelijkheid geboden tot 
vrijetijdsbesteding, zoals op hun leeftijd afgestemde spel- en recreatie-activiteiten en, 
afhankelijk van de duur van hun verblijf, tot toegang tot onderwijs. 
 
 4.  Niet-begeleide minderjarigen worden zoveel mogelijk ondergebracht in inrichtingen 
met personeel en faciliteiten die zijn afgestemd op de noden van personen van hun leeftijd. 
 
 5.  Tijdens bewaring van minderjarigen in afwachting van verwijdering dient het belang 
van het kind voorop te staan ».   
 

 Het staat aan de Koning om ervoor te zorgen dat de plaatsen waarin minderjarige 

kinderen kunnen worden vastgehouden, voldoen aan die vereisten. Het staat niet aan het Hof, 

maar aan de Raad van State en aan de hoven en rechtbanken, om de inachtneming van die 

vereisten door de Koning na te gaan. 

 

 In die interpretatie, die ook werd vermeld in de parlementaire voorbereiding (Parl. St., 

Kamer, 2010-2011, DOC 53-0326/006, p. 9), laat de bestreden bepaling bijgevolg geen 

ongeoorloofde vrijheidsberoving toe. 

 

 B.9.1.  Het « gezin met minderjarige kinderen » dat « tracht het Rijk binnen te komen 

zonder aan de voorwaarden, gesteld in artikel 2 of 3 » van de wet van 15 december 1980 « te 

voldoen », kan, met het oog op het overgaan tot de verwijdering ervan, voor een zo kort 

mogelijke periode, worden « vastgehouden » in een « welbepaalde plaats aangepast aan de noden 

voor gezinnen met minderjarige kinderen, gelegen in het grensgebied » (artikel 74/9, § 2, van de 

wet van 15 december 1980). 

 

 De procedure bedoeld in artikel 74/9, § 3, van de wet van 15 december 1980 is op dergelijke 

gezinnen niet van toepassing. 

 

 B.9.2.  Hoewel artikel 74/9, § 2, van de wet van 15 december 1980 niet uitdrukkelijk naar 

die bepaling verwijst, moet worden aangenomen dat de in dat artikel bedoelde « welbepaalde 
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plaats » verwijst naar de plaats bedoeld in artikel 74/5, §§ 1 en 2, met dat verschil dat de in 

artikel 74/9, § 2, bedoelde plaats dient te zijn aangepast aan de noden van gezinnen met 

minderjarige kinderen.  

 

 Artikel 74/5, §§ 1 en 2, van de wet van 15 december 1980 bepaalt : 

 

 « § 1.  In een welbepaalde plaats, gesitueerd in het grensgebied, mag worden 
vastgehouden, in afwachting van de machtiging om in het Rijk toegelaten te worden of van 
zijn terugdrijving van het grondgebied : 
 
 1°  de vreemdeling die, met toepassing van de bepalingen van deze wet, door de met 
grenscontrole belaste overheden kan worden teruggedreven; 
 
 2°  de vreemdeling die tracht het Rijk binnen te komen zonder aan de voorwaarden, 
gesteld door artikel 2, te voldoen, en die aan de grens een asielaanvraag heeft ingediend. 
 
 § 2.  De Koning kan in het Rijk andere plaatsen aanduiden, die gelijkgesteld worden met 
de plaatsen zoals bedoeld in [§ 1]. 
 
 De vreemdeling die in een van deze andere plaatsen wordt vastgehouden, wordt niet 
beschouwd als zijnde gemachtigd om het Rijk binnen te komen ». 
 

 B.9.3.  Het koninklijk besluit van 8 juni 2009 « houdende vaststelling van het regime en 

de werkingsmaatregelen, toepasbaar op welbepaalde plaatsen, gesitueerd in het grensgebied, 

voorzien in artikel 74/5, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen » bepaalt het 

regime en de werkingsmaatregelen van de « INAD-centra » (artikel 2, eerste lid, van dat 

koninklijk besluit), dat wil zeggen « plaatsen bedoeld in de artikelen 74/5, § 1, 1° en 74/8, § 1, 

van de […] wet van 15 december 1980 » (artikel 1, 3°, van hetzelfde koninklijk besluit). 

 

 Er bestaat een « INAD-centrum » in de luchthaven Brussel-Nationaal, alsook in elk van 

de regionale luchthavens erkend als « Schengengrenspost » (artikel 3 van hetzelfde koninklijk 

besluit) . 

 

 B.9.4.1.  De vereiste dat de in artikel 74/9, § 2, van de wet van 15 december 1980 

bedoelde plaatsen moeten zijn aangepast aan de noden van gezinnen met minderjarige 

kinderen, houdt in dat die plaatsen dienen te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in B.8.3 

en B.8.4.  
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 In die zin dienen ook de verklaringen van de bevoegde staatssecretaris te worden 

begrepen, die vermeldt dat de in artikel 74/9, § 2, van de wet van 15 december 1980 bedoelde 

plaats « vooral niet » in die zin moet worden begrepen dat de mogelijkheid wordt geboden het 

in die bepaling beoogde gezin in een « INAD-centrum » vast te houden (Integraal Verslag, 

Kamer, 19 juli 2011, p. 134). Die centra komen immers slechts in aanmerking indien zij zijn 

aangepast aan de noden van gezinnen met minderjarige kinderen (ibid., p. 135). 

 

 B.9.4.2.  Het koninklijk besluit van 14 mei 2009, genomen met toepassing van 

artikel 74/8, § 2, van de wet van 15 december 1980, bepaalt het regime en de 

werkingsmaatregelen toepasbaar op de « woonunits », gedefinieerd als « plaatsen bedoeld in 

het artikel 74/8, §§ 1 en 2 van de […] wet [van 15 december 1980], die beheerd worden door 

de Dienst Vreemdelingenzaken en bestemd zijn voor de huisvesting van families in 

afwachting van, al naargelang het geval, hun toegang tot het grondgebied, hun machtiging tot 

het verblijf, hun terugname conform Verordening (EG) nr. 343/2003 van de Raad van 

18 februari 2003 tot vaststelling van de criteria en de instrumenten om te bepalen welke 

lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een onderdaan 

van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend, hun terugdrijving, hun vrijwillige 

terugkeer, hun verwijdering » (artikel 1, 3°, eerste lid, van dat koninklijk besluit, gewijzigd bij 

artikel 1 van het koninklijk besluit van 22 april 2010). 

 

 Dergelijke « woonunits » bestaan reeds in Zulte (ministerieel besluit van 19 mei 2009, 

Belgisch Staatsblad van 27 mei 2009, p. 38868; ministerieel besluit van 21 mei 2012, 

Belgisch Staatsblad van 25 mei 2012, p. 30452), in Tubeke (ministerieel besluit van 19 mei 

2009, Belgisch Staatsblad van 27 mei 2009, p. 38868), in Sint-Gillis-Waas (ministerieel 

besluit van 25 oktober 2010, Belgisch Staatsblad van 3 november 2010, p. 65884), in Tielt 

(ministerieel besluit van 28 november 2011, Belgisch Staatsblad van 5 december 2011, 

p. 71733) en in Bevekom (ministerieel besluit van 23 september 2013, Belgisch Staatsblad 

van 25 september 2013, p. 67846). 

 

 Elk van die « woonunits », gelegen binnen het Rijk, wordt « gelijkgesteld met een 

welbepaalde plaats gesitueerd aan de grens » (artikel 1, 3°, tweede lid, van het koninklijk 

besluit van 14 mei 2009, ingevoegd bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 22 april 2010). 
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 B.9.4.3.  Ook de verscheidene verklaringen afgelegd door de bevoegde staatssecretaris of 

door de volksvertegenwoordigster die de eerste ondertekenaar is van het wetsvoorstel en van 

het amendement die aan de oorsprong liggen van de bestreden bepaling, waaruit blijkt dat het 

gezin met minderjarige kinderen beoogd in artikel 74/9, § 2, van de wet van 15 december 

1980 in één van die « woonunits » zou kunnen worden vastgehouden (Parl. St., Kamer, 

2010-2011, DOC 53-0326/006, p. 21; Integraal Verslag, Kamer, 19 juli 2011, pp. 125, 

130-131, 134 en 154-157), moeten in die zin worden begrepen, aangezien ook de woonunits 

slechts in aanmerking komen voor zover zij aan de noden van gezinnen met minderjarige 

kinderen zijn aangepast. 

 

 B.10.  Onder voorbehoud van de interpretaties vermeld in B.8.3, B.8.4 en B.9.4 zijn de 

bestreden bepalingen bestaanbaar met de artikelen 10, 11, 12, eerste en tweede lid, en 191 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 9, lid 1, van het Internationaal Verdrag inzake 

burgerrechten en politieke rechten en met artikel 5.1 van het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens. 

 

 Het eerste middel is niet gegrond. 

 

 

 Ten aanzien van het tweede middel 

 

 B.11.  In het tweede middel voeren de verzoekende partijen aan dat de bestreden bepaling 

niet bestaanbaar is met de artikelen 10, 11, 22bis en 191 van de Grondwet, in samenhang gelezen 

met artikel 3 van het Verdrag inzake de rechten van het kind, aangezien de vasthouding van 

minderjarige kinderen die geen misdrijf hebben gepleegd, zou ingaan tegen het belang van het 

kind. 

 

 B.12.1.  Artikel 22bis van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Elk kind heeft recht op eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, geestelijke en 
seksuele integriteit. 
 
 Elk kind heeft het recht zijn mening te uiten in alle aangelegenheden die het aangaan; met 
die mening wordt rekening gehouden in overeenstemming met zijn leeftijd en zijn 
onderscheidingsvermogen. 
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 Elk kind heeft recht op maatregelen en diensten die zijn ontwikkeling bevorderen. 
 
 Het belang van het kind is de eerste overweging bij elke beslissing die het kind aangaat. 
 
 De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen deze rechten van het 
kind ». 
  

 Artikel 3 van het Verdrag inzake de rechten van het kind bepaalt : 

 

 « 1.  Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door 
openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, 
bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste 
overweging. 
 
 2.  De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe het kind te verzekeren van de bescherming 
en de zorg die nodig zijn voor zijn of haar welzijn, rekening houdend met de rechten en plichten 
van zijn of haar ouders, wettige voogden of anderen die wettelijk verantwoordelijk voor het kind 
zijn, en nemen hiertoe alle passende wettelijke en bestuurlijke maatregelen. 
 
 3.  De Staten die partij zijn, waarborgen dat de instellingen, diensten en voorzieningen die 
verantwoordelijk zijn voor de zorg voor of de bescherming van kinderen voldoen aan de door de 
bevoegde autoriteiten vastgestelde normen, met name ten aanzien van de veiligheid, de 
gezondheid, het aantal personeelsleden en hun geschiktheid, alsmede bevoegd toezicht ». 
 

 B.12.2.  Die bepalingen verbieden niet op absolute wijze de vasthouding van minderjarigen. 

Artikel 37 van het Verdrag voor de rechten van het kind laat de vasthouding van minderjarigen 

overigens toe indien zulks geschiedt overeenkomstig de wet en voor zover die vasthouding 

slechts als uiterste maatregel en voor de kortst mogelijke passende duur wordt gehanteerd.  

 

 Ook uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens blijkt dat de 

inachtneming van het belang van het kind zich niet op absolute wijze verzet tegen de 

vasthouding van minderjarigen, voor zover de familiale eenheid niet in het gedrang komt, er 

geen alternatieven zijn en de vasthouding slechts als uiterste mogelijkheid wordt overwogen 

(EHRM, 19 december 2012, Popov t. Frankrijk, § 141). 

 

 In de interpretatie vermeld in B.8.3, B.8.4 en B.9.4 neemt de bestreden bepaling die 

voorwaarden in acht. 

 

 B.12.3.  Het tweede middel is niet gegrond. 
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 Ten aanzien van het derde middel 

 

 B.13.  In het derde middel voeren de verzoekende partijen aan dat de bestreden bepaling niet 

bestaanbaar is met de artikelen 10, 11, 23, eerste lid, en 191 van de Grondwet, in samenhang 

gelezen met het algemeen beginsel van de menselijke waardigheid, met artikel 3 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 37, a), van het Verdrag inzake de 

rechten van het kind, aangezien de vasthouding van kinderen in gesloten centra een onmenselijke 

en vernederende behandeling zou uitmaken. 

 

 B.14.1.  Artikel 23, eerste lid, van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden ». 

 

 Artikel 3 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « Niemand mag worden onderworpen aan folteringen noch aan onmenselijke of 
vernederende behandelingen of straffen ». 
 

 Artikel 37 van het Verdrag inzake de rechten van het kind bepaalt : 

 

 « De Staten die partij zijn, waarborgen dat : 
 
 a)  geen enkel kind wordt onderworpen aan foltering of aan een andere wrede, onmenselijke 
of onterende behandeling of bestraffing. Doodstraf noch levenslange gevangenisstraf zonder de 
mogelijkheid van vrijlating wordt opgelegd voor strafbare feiten gepleegd door personen jonger 
dan achttien jaar; 
 
 b)  geen enkel kind op onwettige of willekeurige wijze van zijn of haar vrijheid wordt 
beroofd. De aanhouding, inhechtenisneming of gevangenneming van een kind geschiedt 
overeenkomstig de wet en wordt slechts gehanteerd als uiterste maatregel en voor de kortst 
mogelijke passende duur; 
 
 c)  ieder kind dat van zijn of haar vrijheid is beroofd, wordt behandeld met menselijkheid en 
met eerbied voor de waardigheid inherent aan de menselijke persoon, en zodanig dat rekening 
wordt gehouden met de behoeften van een persoon van zijn of haar leeftijd. Met name wordt 
ieder kind dat van zijn of haar vrijheid is beroofd, gescheiden van volwassenen tenzij het in het 
belang van het kind wordt geacht dit niet te doen, en heeft ieder kind het recht contact met zijn of 
haar familie te onderhouden door middel van correspondentie en bezoeken, behalve in 
uitzonderlijke omstandigheden; 
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 d)  ieder kind dat van zijn of haar vrijheid is beroofd het recht heeft onverwijld te 
beschikken over juridische en andere passende bijstand, alsmede het recht de wettigheid van zijn 
vrijheidsberoving te betwisten ten overstaan van een rechter of een andere bevoegde, 
onafhankelijke en onpartijdige autoriteit, en op een onverwijlde beslissing ten aanzien van dat 
beroep ». 
 

 B.14.2.  Die bepalingen verbieden niet op absolute wijze de vasthouding van minderjarigen. 

Artikel 37 van het Verdrag voor de rechten van het kind laat de vasthouding van minderjarigen 

overigens toe indien zulks geschiedt overeenkomstig de wet en voor zover die vasthouding 

slechts als uiterste maatregel en voor de kortst mogelijke passende duur wordt gehanteerd. 

 

 In de interpretatie vermeld in B.8.3, B.8.4 en B.9.4 maakt de vasthouding van minderjarigen 

in een aangepaste plaats geen onmenselijke en vernederende behandeling uit. Evenmin is een 

vasthouding van minderjarige kinderen met het oog op hun uitwijzing in strijd met het recht om 

een menswaardig leven te leiden. 

 

 B.14.3.  Het derde middel is niet gegrond. 

 

 

 Ten aanzien van het vierde middel 

 

 B.15.  In het vierde middel voeren de verzoekende partijen aan dat de bestreden bepaling 

niet bestaanbaar is met de artikelen 10, 11, 22 en 191 van de Grondwet, in samenhang gelezen 

met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, aangezien zij een 

onevenredig groot nadeel zou berokkenen aan de betrokken kinderen en aan hun ouders. 

 

 B.16.1.  Artikel 22 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven en zijn gezinsleven, behoudens in de 
gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald. 
 
 De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen de bescherming van dat 
recht ». 
 

 Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 
 « 1.  Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis 
en zijn briefwisseling. 
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 2.  Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de 
uitoefening van dit recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische 
samenleving nodig is in het belang van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het 
economisch welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen 
van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of voor de 
bescherming van de rechten en vrijheden van anderen ». 
 

 B.16.2.  In geen enkele van de hypotheses vermeld in artikel 74/9 van de wet van 

15 december 1980 wordt het gezin gescheiden. Bovendien beoogt de bestreden bepaling om het 

aantal vasthoudingen van gezinnen met minderjarige kinderen in een plaats waar ouders van hun 

vrijheid zijn beroofd tot een minimum te beperken. 

 

 In de interpretatie vermeld in B.8.3, B.8.4 en B.9.4 komt bovendien evenmin het recht op 

eerbiediging van het privéleven in het gedrang. Voorts komt het toe aan de Dienst 

Vreemdelingenzaken om bij de toepassing van artikel 74/9 van de wet van 15 december 1980 

artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens in acht te nemen. Het staat niet 

aan het Hof om zich uit te spreken over de toepassing van die bepaling door een administratieve 

overheid. 

 

 B.16.3.  Het vierde middel is niet gegrond. 

 

 

 Ten aanzien van het vijfde middel 

 

 B.17.  In het vijfde middel voeren de verzoekende partijen aan dat de bestreden bepaling niet 

bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Zij voeren vier verschillen aan die 

niet redelijkerwijze zouden zijn verantwoord. 

 

 B.18.1.  Ten eerste voeren de verzoekende partijen aan dat de bestreden bepaling twee 

categorieën van gezinnen met minderjarige kinderen die illegaal op het grondgebied verblijven, 

zou discrimineren, aangezien de bestreden bepaling niet van toepassing zou zijn op gezinnen met 

slechts één minderjarig kind. 
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 B.18.2.  Zoals is vermeld in B.7.2, mag uit het generieke gebruik van de meervoudsvorm 

« meerderjarige kinderen » niet worden afgeleid dat de bestreden bepaling niet van toepassing 

zou zijn op gezinnen met slechts één minderjarig kind. 

 

 B.19.1.  Ten tweede voeren de verzoekende partijen aan dat de bestreden bepaling 

gezinnen met minderjarige kinderen die het grondgebied trachten binnen te komen zonder aan 

de voorwaarden gesteld in de artikelen 2 en 3 van de wet van 15 december 1980 te voldoen, 

zou discrimineren ten opzichte van gezinnen met minderjarige kinderen die het grondgebied 

reeds zijn binnengekomen zonder aan die voorwaarden te voldoen, doordat de mogelijkheid 

om in een eigen woning te verblijven, bedoeld in artikel 74/9, § 3, eerste lid, van de wet van 

15 december 1980, enkel op de laatstgenoemde categorie van gezinnen van toepassing is. 

 

 B.19.2.  Het aangevoerde verschil in behandeling wordt verklaard door de omstandigheid 

dat de eerstgenoemde categorie van personen het grondgebied nog niet is binnengekomen, 

terwijl de laatstgenoemde categorie van personen dat wel reeds heeft gedaan. Enkel ten 

aanzien van de eerstgenoemde categorie van personen kan bijgevolg nog worden vermeden 

dat zij de artikelen 2 en 3 van de wet van 15 december 1980 overtreden en zich aldus schuldig 

maken aan het misdrijf omschreven in artikel 75 van de wet van 15 december 1980. Enkel ten 

aanzien van de eerstgenoemde categorie van personen is het overigens van belang om hen bij 

aankomst in België beschikbaar te houden voor registratie en controle (Parl. St., Kamer, 

2010-2011, DOC 53-0326/001, p. 10). 

 

 Bovendien bepaalt artikel 74/9, § 2, van de wet van 15 december 1980 dat de vasthouding 

dient te worden beperkt tot een zo kort mogelijke periode, alsook dat de plaats waarin de 

gezinnen met minderjarige kinderen die het grondgebied in strijd met de artikelen 2 en 3 van 

de wet van 15 december 1980 trachten binnen te komen, worden vastgehouden, dient te zijn 

aangepast aan de noden voor gezinnen met minderjarige kinderen. Op die plaatsen dienen de 

voorwaarden uiteengezet in B.8.3, B.8.4 en B.9.4 van toepassing te zijn. 

 

 De mogelijkheid om in een eigen woning te verblijven, is overigens slechts relevant voor 

zover de betrokkene over een eigen woning beschikt, hetgeen voor families die het 

grondgebied nog niet hebben betreden, doorgaans niet het geval zal zijn. 

 



32 
 

 B.20.1.  Ten derde voeren de verzoekende partijen aan dat de bestreden bepaling 

minderjarige kinderen wier ouders beslissen om de voorwaarden van de met de Dienst 

Vreemdelingenzaken gesloten overeenkomst, bedoeld in artikel 74/9, § 3, tweede lid, van de 

wet van 15 december 1980, niet na te leven, discrimineert ten opzichte van minderjarige 

kinderen wier ouders beslissen om die overeenkomst wel na te leven. 

 

 B.20.2.  Met de vasthouding, als uiterste middel, van gezinnen met minderjarige kinderen 

in een plaats waar de ouders van hun vrijheid zijn beroofd, beoogt de wetgever de effectiviteit 

van het beleid inzake asiel en migratie te waarborgen. Tevens beoogt hij de vasthouding van 

minderjarige kinderen in dergelijke plaatsen tot een minimum te beperken.  

 

 Het onderscheid berust op een objectief criterium, te weten de naleving, door de ouders 

van de betrokken minderjarige kinderen, van de overeenkomst gesloten met de Dienst 

Vreemdelingenzaken. Het sluiten van die overeenkomst levert de illegaal op het grondgebied 

verblijvende vreemdelingen de gunst op om, in afwachting van hun verwijdering, in een eigen 

woning of een woonunit te mogen verblijven en draagt bijgevolg bij tot de doelstelling om 

vasthouding van minderjarigen in de regel te verbieden.  

 

 Indien de ouders die overeenkomst naleven, worden de gevolgen van de uitzetting voor 

de psychologische ontwikkeling van de minderjarige kinderen tot een minimum beperkt. 

Niettemin vereist de effectiviteit van het beleid inzake asiel en migratie dat in geval van niet-

naleving van die overeenkomst een vasthouding in een plaats waar zij van hun vrijheid zijn 

beroofd mogelijk blijft, zij het, ten aanzien van de minderjarige kinderen, onder de 

voorwaarden vermeld in B.8.3, B.8.4 en B.9.4. 

 

 B.21.1.  Ten vierde voeren de verzoekende partijen aan dat de bestreden bepaling 

minderjarige kinderen die deel uitmaken van een gezin discrimineert ten opzichte van niet-

begeleide minderjarige vreemdelingen, die nooit in een zogenaamd « gesloten centrum » 

zouden mogen worden vastgehouden. 

 

 B.21.2.  Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen kunnen worden opgevangen in een 

observatie- en oriëntatiecentrum bedoeld in artikel 41, § 1, van de wet van 12 januari 2007 

betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van 
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vreemdelingen. Krachtens die bepaling wordt een dergelijk centrum in dat geval gelijkgesteld 

met een « welbepaalde plaats gesitueerd in het grensgebied ».  

 

 Bijgevolg bestaat er geen verschil in behandeling tussen de niet-begeleide minderjarige 

vreemdeling die in een observatie- en oriëntatiecentrum bedoeld in artikel 41, § 1, van de wet 

van 12 januari 2007 wordt opgevangen en een minderjarige die deel uitmaakt van een gezin 

met minderjarige kinderen dat het grondgebied tracht binnen te komen in de zin van 

artikel 74/9, § 2, van de wet van 15 december 1980. 

 

 Bovendien blijkt uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

dat de overheid erover dient te waken dat ouders en hun minderjarige kinderen niet van elkaar 

worden gescheiden (EHRM, 22 juni 1989, Eriksson t. Zweden, § 71; 12 oktober 2006, 

Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga t. België, § 51). Die vereiste rechtvaardigt dat 

minderjarige kinderen in uiterste gevallen kunnen worden vastgehouden samen met hun 

ouders, zij het dat ten aanzien van die minderjarige kinderen de plaats van die vasthouding 

dient te beantwoorden aan de voorwaarden vermeld in B.8.3, B.8.4 en B.9.4. 

 

 B.22.  Het vijfde middel is niet gegrond. 

 

  



34 
 

 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep, onder voorbehoud van de interpretaties vermeld in B.8.3, B.8.4 en 

B.9.4. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 19 december 2013. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 5512 en 5513 

 
 

Arrest nr. 167/2013 
van 19 december 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, zoals vervangen bij artikel 9 van de wet van 8 juli 2011, gesteld door de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, en de rechters A. Alen, 

J.-P. Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey en T. Giet, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 a.  Bij arrest nr. 90.621 van 26 oktober 2012 in zake Thi Ngoc Anh Ngo tegen de 
Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 7 november 
2012, heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 9 van de wet van 8 juli 2011 tot wijziging van de wet van 15 december 
1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 
van vreemdelingen [wat betreft de voorwaarden tot gezinshereniging] de artikelen 10, 11 en 
22 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 18 tot 20 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, de artikelen 2, 3, 7 en 24 van de 
richtlijn 2004/38/EG van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het 
grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, de artikelen 8 
en 14 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden en de artikelen 7, 20, 21 en 45 van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie, in zoverre het, zonder objectieve en redelijke verantwoording, een 
verschil in behandeling creëert tussen twee categorieën van burgers van de Unie, namelijk de 
Belgen – los van het feit of zij al dan niet gebruik hebben gemaakt van hun recht van vrij 
verkeer van personen op het grondgebied van de andere lidstaten van de Europese Unie – en 
de andere burgers van de Unie die in België een verblijfsrecht van meer dan drie maanden 
genieten, doordat de eerstgenoemden zijn uitgesloten van het voordeel van gezinshereniging 
met hun echtgenoot indien deze of zijzelf minder dan eenentwintig jaar oud zijn ? ». 
 
 b.  Bij arrest nr. 90.068 van 22 oktober 2012 in zake Issam Gaidi tegen de Belgische 
Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 7 november 2012, heeft 
de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 40ter, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, 
zoals dat artikel is gewijzigd bij artikel 9 van de wet van 8 juli 2011, bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad van 12 september 2011, de artikelen 10, 11, 22 en 191 van de Grondwet, 
al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 8 (Recht op eerbiediging van privé-, 
familie- en gezinsleven) en 14 (Verbod van discriminatie) van het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens, met artikel 3 van het Vierde Protocol erbij, met artikel 12 van het 
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, met de artikelen 18, 20 en 
21 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), met de 
artikelen 2, 7 en 8 van de richtlijn 2004/38/EG van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij 
verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun 
familieleden, in zoverre het een discriminatie teweegbrengt tussen de buitenlandse echtgenoot 
(of andere familieleden) van een Belg - ongeacht het feit of die zijn recht op vrij verkeer van 
personen al dan niet reeds heeft uitgeoefend - en de buitenlandse echtgenoot (of andere 
familieleden) van een burger van de Unie doordat het het recht op gezinshereniging van de 
echtgenoot van een Belg aan striktere toekenningsvoorwaarden in termen van voldoende 
huisvesting en bestaansmiddelen koppelt dan voor de echtgenoten (of andere familieleden) 
van een burger van de Unie die onder de gunstigere regeling van artikel 40bis van de wet van 
15 december 1980 vallen ? ». 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5512 en 5513 van de rol van het Hof, werden 
samengevoegd. 
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 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Thi Ngoc Anh Ngo, wonende te 1090 Brussel, ’t Hof ten Berg 11/3d/r, in de zaak 
nr. 5512; 
 
 -  Issam Gaidi, wonende te 4000 Luik, rue Saint-Léonard 288, in de zaak nr. 5513; 
 
 -  de Ministerraad, in de zaken nrs. 5512 en 5513. 
 
 Memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  Thi Ngoc Anh Ngo; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 12 november 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. M. Crispin loco Mr. R. Fonteyn, advocaten bij de balie te Brussel, voor Thi Ngoc 
Anh Ngo; 
 
 .  Mr. I. Detilloux, advocaat bij de balie te Luik, voor Issam Gaidi; 
 
 .  Mr. C. Piront, tevens loco Mr. P. Lejeune, advocaten bij de balie te Luik, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en E. Derycke verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in de bodemgeschillen 
 
 In de zaak nr. 5512 is Thi Ngoc Anh Ngo, van Vietnamese nationaliteit, geboren op 21 juni 1992, op 
3 september 2011 gehuwd met Olksandr Honcharov, Belgisch onderdaan. 
 
 Op 7 september 2011 heeft zij een verblijfsaanvraag als familielid van een burger van de Europese Unie 
ingediend. Er is haar kennisgegeven van een bevel tot het verlaten van het grondgebied, waartegen zij een beroep 
tot vernietiging en tot schorsing voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft ingesteld.  
 
 De verzoekster voert in hoofdzaak aan dat artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals gewijzigd bij 
artikel 9 van de wet van 8 juli 2011, een ongrondwettige bepaling is die, door een einde te maken aan het recht 
van de Belgische burgers om de gezinshereniging met hun echtgenoten onder de 21 jaar te genieten, een verschil 
in behandeling invoert tussen twee categorieën van burgers van de Europese Unie. Zij voegt eraan toe dat 
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dezelfde bepaling de Grondwet schendt in zoverre zij een verschil in behandeling onder Belgen met zich 
meebrengt naargelang zij hun recht op vrij verkeer al dan niet hebben uitgeoefend. Op beide punten heeft zij aan 
de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen gevraagd de debatten te heropenen teneinde een vraag te stellen aan 
het Hof, hetgeen het administratieve rechtscollege doet bij wege van de hiervoor weergegeven prejudiciële 
vraag. 
 
 Intussen had de verzoekster op 9 maart 2012 voor het Hof een beroep tot volledige of gedeeltelijke 
vernietiging ingesteld tegen de in het geding zijnde bepaling, beroep dat werd samengevoegd met de zaken 
nrs. 5227 e.a. en is verworpen bij het arrest nr. 121/2013 van 26 september 2013. 
 
 In de zaak nr. 5513 is Issam Gaidi, van Tunesische nationaliteit, op 6 juli 2011 gehuwd met Giuseppina 
Moscato, van Belgische nationaliteit. 
 
 Op 8 juli 2011 heeft hij in zijn hoedanigheid van echtgenoot van een Belg een aanvraag tot het verkrijgen 
van de machtiging tot verblijf ingediend. Die aanvraag is hem geweigerd, waarna hij een bevel tot het verlaten 
van het grondgebied heeft ontvangen, bevel dat is vernietigd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Bij 
een tweede beslissing van 26 april 2012 heeft de Dienst Vreemdelingenzaken hem opnieuw het verblijf 
geweigerd en hem bevolen het grondgebied te verlaten. Die weigering steunt op artikel 40ter van de wet van 
15 december 1980, dat vereist dat de Belgische onderdaan aantoont dat hij over stabiele, regelmatige en 
toereikende bestaansmiddelen beschikt die ten minste gelijk zijn aan 120 pct. van het leefloon. 
 
 Voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen maakt de verzoeker, na eerst te hebben gewezen op de 
ontstentenis van een overgangsbepaling in de betwiste wet, gewag van een verschil in behandeling tussen Belgen 
en burgers van de Europese Unie, waarbij alleen de Belgische gezinshereniger moet aantonen dat hij beschikt 
over een inkomen gelijk aan 120 pct. van het leefloon.  
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  Thi Ngoc Anh Ngo, verzoekende partij voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in de zaak 
nr. 5512, is van mening dat zij aanspraak kan maken op de bepalingen van het Europees recht, hoewel haar 
Belgische echtgenoot geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij verkeer. Mocht dat niet zo zijn, dan is zij 
van oordeel dat zij het slachtoffer zou zijn van een omgekeerde discriminatie. In dat opzicht vraagt zij dat het 
Hof aan het Hof van Justitie van de Europese Unie de volgende prejudiciële vraag zou stellen : 
 
 « Houdt de vrijheid van verkeer, zoals beoogd in de artikelen 20 en 21 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie en in artikel 45 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, de 
vrijheid van niet-verkeer in ? Zo ja, verzetten die bepalingen zich tegen de nationale praktijk die, waarbij de 
gezinshereniging wordt belet van een eigen onderdaan met zijn bloedverwant in de opgaande lijn die onderdaan 
is van een derde Staat, de Belg en zijn ouder ertoe verplicht dat grondgebied te verlaten in het voordeel van dat 
van een andere lidstaat teneinde hun recht op een familieleven te genieten ? ». 
 
 A.1.2.  Thi Ngoc Anh Ngo is overigens van mening dat zij aanspraak kan maken op de bescherming van 
artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en van artikel 22 van de Grondwet. Zij voert 
aan dat, hoewel het gewettigd is de strijd aan te binden tegen schijnhuwelijken en gedwongen huwelijken, de 
wetgever toch, door de gezinshereniging tussen echtgenoten jonger dan 21 jaar uit te sluiten, zich niet tot een 
inmenging in het recht op een privé- en gezinsleven beperkt, maar dat recht opheft, zodat de tekst van artikel 8.2 
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens zelfs niet dient te worden toegepast. Dat de echtgenoot 
van een Belgische burger een machtiging tot verblijf kan aanvragen op grond van artikel 9 van de wet van 
15 december 1980 verantwoordt niet dat zijn verblijfsrecht wordt opgeheven. 
 
 A.1.3.  Thi Ngoc Anh Ngo en Issam Gaidi, verzoekende partijen voor de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen in respectievelijk de zaken nrs. 5512 en 5513, voeren aan dat het declaratieve effect 
van het verblijfsrecht van de familieleden van een Europees burger, met wie de echtgenoten van Belgen waren 
gelijkgesteld onder de gelding van de wet vóór de inwerkingtreding van de in het geding zijnde bepaling, 
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gecombineerd met het beginsel van rechtszekerheid en van gewettigd vertrouwen, veronderstelt dat het 
onderzoek van hun verblijfsrecht gebeurt in het licht van de wetgeving van vóór de inwerkingtreding van die 
bepaling, namelijk op een ogenblik dat de echtgenoten van Belgen hun verblijfsrecht rechtstreeks haalden uit het 
Belgisch recht en niet uit het Europees recht. Zij zijn in dat verband van mening dat zij door het declaratieve 
effect aanspraak kunnen maken op een recht dat is opgeheven, daar zij de erkenning ervan hebben aangevraagd 
vóór de inwerkingtreding van de wet van 8 juli 2011. 
 
 A.1.4.  Ten gronde is Issam Gaidi van mening dat hij het slachtoffer is van een omgekeerde discriminatie 
die in strijd is met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, in zoverre artikel 40ter van de wet van 
15 december 1980 een onverantwoord verschil in behandeling invoert tussen de buitenlandse echtgenoot van een 
Belg ten opzichte van de buitenlandse echtgenoot van een burger van de Europese Unie door de eerstgenoemde 
en niet de laatstgenoemde toekenningsvoorwaarden op te leggen op het vlak van huisvesting en toereikende 
middelen. Die beperkingen, die niet worden opgelegd aan de burgers van de Europese Unie, doen op 
onevenredige wijze afbreuk aan het recht op de eerbiediging van het privé- en gezinsleven gewaarborgd bij 
artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en artikel 22 van de Grondwet. 
 
 Hij legt uit dat, hoewel de kwestie van de toepassing van de richtlijn 2004/38/EG van 29 april 2004 
betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie 
en hun familieleden discutabel is ten aanzien van artikel 3 ervan, daar zijn echtgenote haar recht op vrij verkeer 
naar een andere lidstaat dan België niet heeft uitgeoefend, het toch zo is dat, volgens de rechtspraak van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie die volgt uit het arrest Zambrano van 8 maart 2011 (C-34/09), wanneer geen 
gebruik wordt gemaakt van het recht op vrij verkeer, een en ander niet zou kunnen worden gelijkgesteld met een 
louter interne situatie wegens de status van burger van de Unie (artikel 20 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU)). Hij haalt dat arrest aan, alsook het arrest Dereci van 15 november 
2011 (C-256/11). Hij voegt eraan toe dat het Hof van Justitie, in zijn arrest O. en S. (C-356/11 en C-357/11) 
gewezen op 6 december 2012, de in het arrest Zambrano uiteengezette beginselen bevestigt. 
 
 Hij verklaart dat, te dezen, de weigering van verblijf gegrond op artikel 40ter van de wet van 15 december 
1980 ertoe leidt dat elk nuttig effect wordt tenietgedaan van het burgerschap van de Unie van de echtgenote van 
de verzoeker, daar zij ertoe verplicht zou zijn het grondgebied van België en van de Unie te verlaten om de 
familiale eenheid met de verzoeker te behouden. Hij legt uit dat hij, gelet op het feit dat hij over geen enkel 
verblijfsrecht in een andere lidstaat van de Europese Unie beschikt, niet anders zou kunnen dan zich met zijn 
echtgenote in Tunesië te vestigen. 
 
 A.2.1.  Inleidend voert de Ministerraad aan dat artikel 191 van de Grondwet, dat de verzoekende partij in de 
zaak nr. 5512 « omgekeerd » zou willen laten toepassen, te dezen niet toepasbaar is, daar die bepaling niet in die 
zin zou kunnen worden geïnterpreteerd dat zij in het algemeen elke wetgeving verbiedt die de Belgen minder 
gunstig behandelt dan de vreemdelingen. 
 
 A.2.2.  De Ministerraad voert vervolgens aan dat het recht van de Europese Unie op het onderhavige geval 
niet van toepassing zou kunnen zijn. Hij onderstreept dat de richtlijn 2004/38/EG, die door de in het geding 
zijnde wet wordt toegepast, alleen betrekking heeft op de burgers van de Europese Unie die migreren naar het 
grondgebied van een andere lidstaat of verblijven in een andere lidstaat dan hun land van herkomst, alsook de 
leden van hun familie. Hij preciseert dat het voordeel van die richtlijn niet verworven is voor de Belgische 
burgers die op het Belgische grondgebied verblijven en er hun familie willen laten overkomen. Hij besluit hieruit 
dat de twee categorieën van personen die in de prejudiciële vraag worden beoogd, niet met elkaar vergelijkbaar 
zijn. Hij voegt eraan toe dat die twee categorieën van personen evenmin zijn onderworpen aan dezelfde 
rechtsbestellen, waarbij alleen de Europese burgers die gebruik maken van hun vrijheid van verkeer zijn 
opgenomen in de Europese rechtsorde. 
 
 A.2.3.  In ondergeschikte orde is de Ministerraad van mening dat het verschil in behandeling berust op een 
objectief criterium en verantwoord, adequaat en redelijk is. Hij herinnert eraan dat een dubbele doelstelling aan 
de basis ligt van de in het geding zijnde bepaling : enerzijds de uitoefening van de bevoegdheid om het 
binnenkomen van niet-eigen onderdanen te controleren, hetgeen ressorteert onder de nationale soevereiniteit, en 
anderzijds de wens om de bescherming van de overheidsfinanciën te verzekeren en het recht op de eerbiediging 
van het privé- en gezinsleven te beperken in het belang van het economisch welzijn van het land.  
 
 Aangezien de verzoekende partijen voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen geen aanspraak kunnen 
maken op de bepalingen van het VWEU, noch op die van de richtlijn 2004/38/EG, kunnen zij, volgens de 
Ministerraad, het voordeel van de bescherming van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie niet 
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aanvoeren. Bovendien onderstreept hij dat de lering van het Hof van Justitie van de Europese Unie in zijn 
voormelde arrest Zambrano gedeeltelijk is herzien door het arrest dat datzelfde Hof op 5 mei 2011 in de zaak 
McCarthy heeft gewezen (C-434/09). 
 
 A.2.4.  De Ministerraad voert overigens aan dat de gevraagde gezinshereniging betrekking heeft op 
echtgenoten van Belgen, terwijl artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en artikel 22 
van de Grondwet alleen de banden beogen tussen de kinderen en hun ouders. Ten slotte herinnert hij eraan dat de 
verzoekende partijen voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nog steeds beschikken over de 
mogelijkheid om een machtiging tot verblijf aan te vragen op grond van artikel 9bis van de wet van 15 december 
1980 door met name hun recht op het privé- en gezinsleven zoals verankerd in artikel 22 van de Grondwet aan te 
voeren. 
 
 A.2.5.  De Ministerraad voegt eraan toe dat noch het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, noch 
het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie een vreemdeling het recht waarborgen om het 
grondgebied van een Staat waarvan hij niet de onderdaan is, te betreden of er te verblijven. Hij preciseert dat die 
teksten geen verplichting bevatten voor de Staten om de keuze van vreemdelingen voor hun land van 
gemeenschappelijk verblijf te respecteren en bijgevolg de gezinshereniging op hun grondgebied toe te staan. 
 
 A.2.6.  Ten aanzien van het in de eerste prejudiciële vraag aangevoerde verschil in behandeling, namelijk 
dat artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 het recht op de gezinshereniging van de echtgenoot van een 
Belg koppelt aan toekenningsvoorwaarden inzake huisvesting en toereikende middelen die strikter zijn dan voor 
de echtgenoten van een burger van de Unie, herinnert de Ministerraad eraan dat de wetgever, door het recht op 
de gezinshereniging van de echtgenoten van meerderjarige Belgische burgers te beperken, ernaar streefde de 
leefbaarheid en het economisch welzijn van de maatschappij te verzekeren. Hij is van mening dat die doelstelling 
beantwoordt aan dwingende sociale en economische behoeften, namelijk de migratiedruk voorkomen, in het 
belang van de vreemdelingen zelf en van de burgers in het algemeen vermijden dat de bestaansonzekerheid 
toeneemt, en de duurzaamheid van het economische en sociaal welzijn behouden. Het is in dat kader dat de 
wetgever heeft gesteld dat de gezinshereniging van de echtgenoot met name afhankelijk moest worden gemaakt 
van het bestaan van stabiele, regelmatige en toereikende bestaansmiddelen van de gezinshereniger.  
 
 A.2.7.  Ten aanzien van het in de tweede prejudiciële vraag aangevoerde verschil in behandeling heeft de 
Belgische wetgever, door een leeftijdsvoorwaarde voor de hereniging van echtgenoten, namelijk 21 jaar, op te 
leggen, ernaar gestreefd gedwongen of schijnhuwelijken en -partnerschappen te voorkomen, hetgeen op zich een 
gewettigd doel is. 
 
 A.2.8.  Tenslotte gedraagt de Ministerraad zich naar de wijsheid van het Hof wat betreft het verzoek om aan 
het Hof van Justitie van de Europese Unie een prejudiciële vraag te stellen. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de in het geding zijnde bepaling 

 

 B.1.1.  De prejudiciële vragen hebben betrekking op artikel 9 van de wet van 8 juli 2011 

tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat betreft de voorwaarden 

tot gezinshereniging. 
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 B.1.2.  De in het geding zijnde bepaling vervangt artikel 40ter van de voormelde wet van 

15 december 1980, dat voortaan bepaalt : 

 

 « De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de familieleden van een Belg, 
voor zover het betreft : 
 
 -  de familieleden vermeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° tot 3°, die de Belg 
begeleiden of zich bij hem voegen; 
 
 -  de familieleden vermeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4° die de ouders zijn van een 
minderjarige Belg, die hun identiteit aantonen met een identiteitsdocument en die de Belg 
begeleiden of zich bij hem voegen. 
 
 Voor wat betreft de in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° tot 3° bedoelde familieleden moet 
de Belgische onderdaan aantonen : 
 
 -  dat hij over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt. Aan die 
voorwaarde wordt geacht voldaan te zijn indien de bestaansmiddelen ten minste gelijk zijn 
aan honderd twintig procent van het bedrag bedoeld in artikel 14, § 1, 3° van de wet van 
26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. Bij het beoordelen van deze 
bestaansmiddelen : 
 
 1°  wordt rekening gehouden met hun aard en regelmatigheid; 
 
 2°  worden de middelen verkregen uit de aanvullende bijstandsstelsels, met name het 
leefloon en de aanvullende gezinsbijslagen, alsook de financiële maatschappelijke 
dienstverlening en de gezinsbijslagen niet in aanmerking genomen; 
 
 3°  worden de wachtuitkering en de overbruggingsuitkering niet in aanmerking genomen 
en wordt de werkloosheidsuitkering enkel in aanmerking genomen voor zover de betrokken 
echtgenoot of partner kan bewijzen dat hij actief werk zoekt. 
 
 -  dat hij over behoorlijke huisvesting beschikt die toelaat het familielid of de 
familieleden, die gevraagd heeft of hebben om zich bij hem te komen voegen, te herbergen en 
die voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden aan een onroerend goed dat wordt 
verhuurd als hoofdverblijfplaats zoals bepaald in het artikel 2 van Boek III, Titel VIII, 
Hoofdstuk II, Afdeling 2 van het Burgerlijk Wetboek en over een ziektekostenverzekering 
beschikt die de risico's in België voor hem en zijn familieleden dekt. De Koning bepaalt, bij 
een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de wijze waarop de vreemdeling bewijst 
dat het onroerend goed voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
 
 Voor wat betreft de in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° bedoelde personen, dienen beide 
echtgenoten of partners ouder te zijn dan eenentwintig jaar. 
 
 Onder de voorwaarden vermeld in artikel 42ter en artikel 42quater kan voor het 
familielid van een Belg eveneens een einde worden gesteld aan het verblijf wanneer niet meer 
is voldaan aan de in het tweede lid vastgestelde voorwaarden ». 
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 B.1.3.  Aan de oorsprong van de wet van 8 juli 2011 liggen verschillende wetsvoorstellen 

ten grondslag (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-0443/018, verslag, pp. 1 en volgende). 

Zij namen vervolgens de vorm van een « globaal amendement » aan (ibid., 

DOC 53-0443/015), dat de basistekst is geworden. 

 

 B.1.4.  Tijdens de parlementaire voorbereiding werd erop gewezen dat in België meer 

dan 50 pct. van de afgegeven visa betrekking hebben op gezinshereniging die de voornaamste 

bron van legale immigratie vormt. 

 

 De verschillende wetsvoorstellen bevestigen dat het recht op de bescherming van het 

gezinsleven een belangrijke maatschappelijke waarde is en dat migratie via gezinshereniging 

mogelijk moet zijn. Zij beogen evenwel het verlenen van een verblijfsrecht in het kader van 

gezinshereniging beter te reguleren teneinde de migratiestroom en de migratiedruk te 

beheersen. Voornamelijk willen ze bepaalde misbruiken of gevallen van fraude voorkomen of 

ontmoedigen, bijvoorbeeld op het vlak van schijnhuwelijken, schijnpartnerschappen en 

schijnadopties. Tevens werd de noodzaak aangevoerd om de voorwaarden voor 

gezinshereniging bij te sturen teneinde te voorkomen dat de gezinsleden die zich in België 

komen vestigen, ten laste vallen van de overheid of dat de gezinshereniging in 

mensonwaardige omstandigheden zou plaatsvinden, bijvoorbeeld door het ontbreken van 

behoorlijke huisvesting. Ten slotte werd in de parlementaire voorbereiding er ook bij 

herhaling op gewezen dat de wetgever bij het regelen van de voorwaarden voor 

gezinshereniging, rekening dient te houden met de verplichtingen die volgen uit het recht van 

de Europese Unie. 

 

 

 Ten aanzien van de ontstentenis van een overgangsbepaling 

 

 B.2.1.  Uit de motieven van de verwijzingsbeslissing in de zaak nr. 5513 blijkt dat de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen aan het Hof een vraag stelt over de ontstentenis van 

een overgangsbepaling die de inwerkingtreding regelt van de nieuwe regelgeving die bij de in 

het geding zijnde bepaling is ingevoerd, hetgeen volgens de verwijzende rechter tot gevolg 

heeft dat zij van toepassing is op de vreemdeling wiens aanvraag tot erkenning van een 

verblijfsrecht op grond van de gezinshereniging is ingediend vóór de inwerkingtreding van de 
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in het geding zijnde bepaling en op het ogenblik van die inwerkingtreding nog steeds 

hangende is. 

 

 Het Hof wordt verzocht de bestaanbaarheid van de situatie van die vreemdeling met de 

artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet te onderzoeken door ze te vergelijken met de situatie 

van de vreemdeling die een identieke aanvraag vóór de datum van inwerkingtreding van de in 

het geding zijnde bepaling behandeld heeft gezien, met toepassing van de vroegere bepalingen 

van artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen die minder strikt 

waren dan de bij artikel 9 van de in het geding zijnde wet van 8 juli 2011 ingevoerde 

bepalingen. 

 

 B.2.2.  De wijziging van een wet impliceert noodzakelijkerwijze dat de situatie van 

diegenen die waren onderworpen aan de vroegere wet, verschillend is van de situatie van 

diegenen die zijn onderworpen aan de nieuwe wet. Een dergelijk verschil in behandeling is op 

zich niet strijdig met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen 

met artikel 22 van de Grondwet. 

 

 B.2.3.  Indien de wetgever een beleidswijziging noodzakelijk acht, vermag hij te oordelen 

dat die onmiddellijk ingaat en is hij in beginsel niet ertoe gehouden in een overgangsregeling 

te voorzien. De artikelen 10 en 11 van de Grondwet zijn slechts geschonden indien de 

ontstentenis van een overgangsmaatregel tot een verschil in behandeling leidt waarvoor geen 

redelijke verantwoording bestaat of indien aan het vertrouwensbeginsel op buitensporige 

wijze afbreuk wordt gedaan. Uit de in B.1.4 aangehaalde parlementaire voorbereiding van de 

wet van 8 juli 2011 blijkt dat de wetgever immigratie via gezinshereniging heeft willen 

beperken om de migratiedruk te beheersen en misbruiken heeft willen ontmoedigen. 

Vreemdelingen die een toelating tot verblijf willen verkrijgen, dienen ermee rekening te 

houden dat de immigratiewetgeving van een Staat om redenen van algemeen belang kan 

worden gewijzigd. In die context is de onmiddellijke inwerkingtreding van de wet niet zonder 

redelijke verantwoording. 

 

 B.2.4.  Voor het overige staat het niet aan het Hof de gevolgen van de in het geding 

zijnde wetswijziging voor het lot van de voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

hangende procedures te beoordelen, noch zich uit te spreken over de door de partijen 
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opgeworpen vraag betreffende het eventuele declaratieve rechtsgevolg van de machtiging tot 

verblijf op grond van een gezinshereniging. 

 

 

 Ten aanzien van de prejudiciële vragen in de samengevoegde zaken 

 

 B.3.1.  Met de in beide samengevoegde zaken gestelde prejudiciële vragen wordt het Hof 

verzocht na te gaan of de in het geding zijnde bepaling bestaanbaar is met de artikelen 10, 11, 

22 en 191 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 8 en 14 van 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, met artikel 3 van het Vierde Aanvullend 

Protocol bij dat Verdrag, met artikel 12 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten 

en politieke rechten, met de artikelen 7, 20, 21 en 45 van het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie, met de artikelen 18 tot 21 van het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie (VWEU) en met de artikelen 2, 3, 7, 8 en 24 van de richtlijn 2004/38/EG 

van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de 

lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden. De verzoekende partijen voor de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen verwijten de in het geding zijnde bepaling de 

echtgenoot van een Belg en de echtgenoot van een Europese burger die geen Belg is en in het 

Rijk verblijft niet gelijk te behandelen, waardoor beide categorieën van personen zich niet 

langer bevinden onder dezelfde voorwaarden ten aanzien van het recht van verblijf op het 

grondgebied.  

 

 B.3.2.  Artikel 191 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Iedere vreemdeling die zich op het grondgebied van België bevindt, geniet de 
bescherming verleend aan personen en aan goederen, behoudens de bij de wet gestelde 
uitzonderingen ». 
 

 Artikel 191 van de Grondwet, afzonderlijk gelezen, kan slechts worden geschonden in 

zoverre de in het geding zijnde bepalingen een verschil in behandeling instellen tussen 

bepaalde vreemdelingen en de Belgen. 

 

 B.3.3.  In zoverre wordt aangevoerd dat de Belgische gezinshereniger ongunstiger zou 

worden behandeld dan de gezinshereniger die onderdaan is van een andere lidstaat van de 

Europese Unie of van een derde Staat, valt dat onderscheid in behandeling niet onder de 
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toepassing van artikel 191 van de Grondwet, nu de bescherming beoogd door die bepaling 

alleen ten goede komt  aan de vreemdelingen en niet aan de Belgen. 

 

 B.3.4.  In zoverre de situatie van de familieleden van een Belg wordt vergeleken met de 

situatie van familieleden van andere burgers van de Unie en van onderdanen van derde Staten, 

valt die situatie evenmin onder de bescherming van artikel 191 van de Grondwet, nu de 

categorieën van personen die worden vergeleken in elk van de bedoelde gevallen 

vreemdelingen zijn.  

 

 B.3.5.  Uit hetgeen voorafgaat, vloeit voort dat de prejudiciële vraag, zoals die is 

geformuleerd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in de zaak nr. 5513, niet 

ontvankelijk is in zoverre daarin de schending van artikel 191 van de Grondwet wordt 

aangevoerd. 

 

 B.4.1.  Artikel 40bis en de artikelen 41 tot 47 van de wet van 15 december 1980 vormen 

de omzetting in het interne recht van de richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij 

verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun 

familieleden. Uit artikel 40bis van de wet van 15 december 1980, in samenhang gelezen met 

artikel 40 van die wet, blijkt dat de eerstgenoemde bepaling het verblijfsrecht regelt van de 

familieleden van een burger van de Unie die onderdaan is van een andere lidstaat. 

 

 Bij de totstandkoming van artikel 40bis van de wet van 15 december 1980 diende de 

wetgever de verplichtingen na te leven die de Belgische Staat als lidstaat van de Unie op zich 

heeft genomen inzake het vrij verkeer van personen. Aldus vormt die bepaling, voor wat het 

verblijfsrecht van de bloedverwanten in de opgaande lijn van een burger van de Unie betreft, 

de omzetting in het interne recht van de verplichtingen die op de wetgever rusten krachtens de 

artikelen 3 en 7 van de richtlijn 2004/38/EG. 

 

 B.4.2.  Volgens het Hof van Justitie zijn de in de richtlijn 2004/38/EG aan de 

familieleden van een burger van de Unie verleende rechten om zich bij deze laatste te voegen 

in een andere lidstaat, geen persoonlijke rechten van deze gezinsleden, maar afgeleide 

rechten, die zij hebben verkregen in hun hoedanigheid van familielid van een burger van de 

Unie die gebruik heeft gemaakt van zijn recht van vrij verkeer (HvJ, 5 mei 2011, C-434/09, 

McCarthy, punt 42; 15 november 2011, C-256/11, Dereci, punt 55; 8 november 2012, 
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C-40/11, Iida, punt 67; 8 mei 2013, C-87/12, Ymeraga e.a., punt 35). Nog volgens het Hof 

van Justitie « berusten de doelstelling en de rechtvaardiging van bedoelde afgeleide rechten 

op de vaststelling dat het niet-erkennen van deze rechten de vrijheid van verkeer van de 

burger van de Unie kan aantasten en hem ervan kan weerhouden om van zijn recht van [vrij 

verkeer] gebruik te maken » (HvJ, 8 november 2012, C-40/11, Iida, punt 68; 8 mei 2013, 

C-87/12, Ymeraga e.a., punt 35). 

 

 B.4.3.  De mogelijkheid voor familieleden van een burger van de Unie om zich te 

beroepen op artikel 40bis van de wet van 15 december 1980, teneinde zich bij deze burger te 

voegen, beoogt het mogelijk te maken dat een van de fundamentele doelstellingen van de 

Unie, namelijk de realisatie van het vrij verkeer binnen het grondgebied van de lidstaten, 

onder objectieve voorwaarden van vrijheid en waardigheid wordt uitgevoerd (overwegingen 2 

en 5 van de richtlijn 2004/38/EG). 

 

 Artikel 21 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie onderwerpt het 

recht van vrij verkeer van de burger van de Unie - en bijgevolg dat van zijn 

familieleden - echter aan de « beperkingen en voorwaarden die […] zijn vastgesteld », met 

name bij de richtlijn 2004/38/EG, die het verblijfsrecht van de burger van de Unie aan 

verscheidene voorwaarden onderwerpt die inzonderheid ten doel hebben de gezinshereniging 

te beperken tot de naaste familieleden van de burger van de Unie, de onrechtmatige praktijken 

te bestrijden en erop toe te zien dat die burger of zijn familieleden geen onredelijke last voor 

het gastland worden. In de 31ste overweging van de richtlijn 2004/38/EG wordt ten slotte 

onderstreept dat die laatste « de grondrechten en de fundamentele vrijheden [eerbiedigt] en 

[…] met name de beginselen in acht [neemt] die zijn neergelegd in het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie », met inbegrip van het recht op menselijke waardigheid 

en het recht op het familie- en gezinsleven (artikelen 1 en 7 van het Handvest). 

 

 B.4.4.  Artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 regelt het verblijf op het 

grondgebied van de familieleden van een Belgische onderdaan. Zoals uiteengezet in B.1.4, 

beoogt de wet van 8 juli 2011 het immigratiebeleid inzake gezinshereniging bij te sturen, 

teneinde de migratiedruk te beheersen en bepaalde misbruiken te ontmoedigen, met eerbied 

voor het recht op het gezinsleven. 
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 Tevens werd beklemtoond dat het noodzakelijk was om te verzekeren dat de familieleden 

in menswaardige omstandigheden verblijven. In het licht van die doelstellingen werden ook 

maatregelen noodzakelijk geacht ten aanzien van de familieleden van een Belg. 

 

 De in het geding zijnde bepaling past derhalve in het streven van de wetgever naar een 

ordentelijk immigratiebeleid en streeft een doelstelling na die verschillend is van die welke 

aan de basis ligt van het Unierecht inzake vrij verkeer. 

 

 B.4.5.  Overeenkomstig de artikelen 4 en 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie 

behoren de bevoegdheden die in de Verdragen niet aan de Unie zijn toegedeeld, toe aan de 

lidstaten. Aldus zijn de lidstaten bevoegd om te bepalen onder welke voorwaarden de 

familieleden van een eigen onderdaan wiens situatie geen aanknopingspunt heeft met het 

Unierecht, een verblijfstitel kunnen verkrijgen. Volgens de rechtspraak van het Hof van 

Justitie is het Unierecht immers niet van toepassing in een zuiver interne situatie (HvJ, 5 mei 

2011, C-434/09, McCarthy, punt 45; 15 november 2011, C-256/11, Dereci, punt 60). 

 

 B.4.6.  De in de richtlijn 2004/38/EG en de in artikel 40bis en andere van de wet van 

15 december 1980 aan de familieleden van een burger van de Unie verleende rechten zijn 

onlosmakelijk verbonden met de uitoefening door die burger van de Unie van zijn recht van 

vrij verkeer. Volgens artikel 3, lid 1, is de richtlijn van toepassing op iedere burger van de 

Unie die zich begeeft naar of verblijft in een andere lidstaat dan die waarvan hij de 

nationaliteit bezit, en diens familieleden, zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 2), van die 

richtlijn, die hem begeleiden of zich bij hem voegen (HvJ, 8 maart 2011, C-34/09, Ruiz 

Zambrano, punt 39; 15 november 2011, C-256/11, Dereci, punt 53). De richtlijn is niet van 

toepassing op de familieleden van een burger van de Unie, die nooit gebruik heeft gemaakt 

van zijn recht van vrij verkeer en steeds verbleven heeft in de lidstaat waarvan hij de 

nationaliteit bezit (HvJ, 15 november 2011, C-256/11, Dereci, punt 58; 8 mei 2013, C-87/12, 

Ymeraga e.a., punt 30). 

 

 B.5.1.  Volgens de Ministerraad zouden de Belgen die nooit hun recht van vrij verkeer 

hebben uitgeoefend, niet nuttig kunnen worden vergeleken met de « burgers van de Unie », in  
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zoverre die laatsten het voordeel van een specifieke reglementering genieten die de omzetting 

is van verplichtingen die voortvloeien uit de richtlijn 2004/38/EG. 

 

 B.5.2.  Hoewel, gelet op de rechtspraak van het Hof van Justitie ter zake, een verschil in 

behandeling tussen de in de prejudiciële vragen beoogde categorieën van personen dat 

ongunstig is voor de burgers van de Unie die nooit hun recht van vrij verkeer hebben 

uitgeoefend, het algemeen beginsel van het recht van de Europese Unie van gelijkheid en niet-

discriminatie wegens de specifieke kenmerken van die rechtsorde en het beperkte 

toepassingsgebied ervan, niet kan schenden, zou hetzelfde niet kunnen gelden ten aanzien van 

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 Die artikelen strekken immers ertoe te verzekeren dat de normen die in de Belgische 

rechtsorde van toepassing zijn, het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod in acht 

nemen. De artikelen 10 en 11 van de Grondwet hebben een algemene draagwijdte. Zij 

verbieden elke discriminatie, ongeacht de oorsprong ervan. Tot de rechten en vrijheden die 

zonder discriminatie moeten worden gewaarborgd, behoren de rechten en vrijheden die 

voortvloeien uit internationale verdragsbepalingen die België binden. 

 

 Artikel 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens verbiedt met name elke 

discriminatie in het genot van een van de bij dat Verdrag gewaarborgde rechten, met inbegrip 

van het recht op gezinsleven. 

 

 B.5.3.  Ervan uitgaan, zoals de Ministerraad voorstelt, dat de twee in de prejudiciële 

vragen beoogde categorieën van personen van nature onvoldoende vergelijkbaar zouden zijn 

om de reden dat de wetgever voor een van hen de verplichtingen heeft willen in acht nemen 

die voortvloeiden uit de inwerkingtreding van de richtlijn 2004/38/EG, zou de toetsing inzake 

gelijkheid en niet-discriminatie, die zelfs in dat geval in de interne rechtsorde is 

voorgeschreven door de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in voorkomend geval in 

samenhang gelezen met artikel 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, 

zinledig maken. 

 

 Wanneer een wetsbepaling een verschil in behandeling tussen personen die zich in een 

analoge situatie bevinden, oplegt, kan de loutere omstandigheid dat die bepaling het voor de 

Staat mogelijk maakt zijn internationale verbintenissen na te komen, immers niet volstaan om 
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het bekritiseerde verschil in behandeling te verantwoorden (zie in die zin EHRM, 6 november 

2012, Hode en Abdi t. Verenigd Koninkrijk, § 55). 

 

 B.5.4.  Het staat derhalve aan het Hof erop toe te zien dat de regels die de wetgever 

aanneemt wanneer hij het recht van de Europese Unie omzet, niet ertoe leiden ten aanzien van 

de eigen onderdanen verschillen in behandeling in het leven te roepen die niet redelijk 

verantwoord zouden zijn. 

 

 B.5.5.  Wanneer de wetgever de voorwaarden voor de uitoefening van het recht op 

gezinshereniging regelt die van toepassing zijn op personen die zich in vergelijkbare situaties 

bevinden, maar waarvan een categorie, in tegenstelling met de andere, onder het Unierecht 

valt, is hij echter niet verplicht strikt identieke regels in te stellen, gelet op de bij de 

richtlijn 2004/38/EG nagestreefde en in B.4.3 vermelde doelstelling. 

 

 De inachtneming van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie tussen de « burgers 

van de Unie » en de Belgen kan, wegens de bijzondere situatie van elk van die twee 

categorieën van personen, bepaalde verschillen in behandeling toelaten. Aldus zou het feit dat 

de wetgever, ten aanzien van een categorie van personen, de regelgeving van de Unie omzet, 

het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie niet kunnen schenden, om de enkele reden 

dat de wetgever ze niet tevens doet gelden voor een categorie van personen die niet aan die 

regelgeving van de Unie is onderworpen, te dezen de familieleden van een Belg die geen 

gebruik heeft gemaakt van zijn recht van vrij verkeer en wiens situatie aldus niet het 

aanknopingspunt met het Unierecht vertoont dat, voor de familieleden bedoeld in artikel 40bis 

van de wet van 15 december 1980, onontbeerlijk is om een verblijfsrecht op grond van die 

bepaling te verkrijgen. 

 

 Dat verschil in behandeling moet echter redelijk kunnen worden verantwoord om 

bestaanbaar te zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 B.5.6.  In zoverre de in het geding zijnde bepaling de familieleden van een Belg die geen 

gebruik heeft gemaakt van zijn recht van vrij verkeer, anders behandelt dan de familieleden 

van de burgers van de Unie, bedoeld in artikel 40bis van de wet van 15 december 1980, berust 

dat verschil in behandeling op een objectief criterium. 
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 Het Hof dient evenwel nog te onderzoeken of dat verschil in behandeling op een relevant 

criterium is gegrond en of het geen onevenredige gevolgen met zich meebrengt. 

 

 Daarbij dient inzonderheid rekening te worden gehouden met het recht op de eerbiediging 

van het gezinsleven, zoals gewaarborgd door artikel 22 van de Grondwet en door artikel 8 van 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 B.6.1.  De zorg om de gezinshereniging van de Belgen te contingenteren vertrekt van de 

vaststelling dat « de meeste gevallen van gezinshereniging betrekking hebben op Belgen die 

in ons land uit migranten zijn geboren, of die Belg zijn geworden dankzij de snel-Belg-wet » 

(Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-0443/018, p. 166). 

 

 De wetgever heeft redelijkerwijs rekening kunnen houden met het feit dat, wegens 

verscheidene wetswijzigingen, de toegang tot de Belgische nationaliteit in de loop van de 

laatste jaren is vergemakkelijkt, zodat het aantal Belgen die een aanvraag tot gezinshereniging 

kunnen indienen ten voordele van hun familieleden, aanzienlijk is toegenomen. 

 

 B.6.2.  Hoewel zij het gevolg is van een keuze van de wetgever, maakt die omstandigheid 

het mogelijk de relevantie te verantwoorden van het verschil in behandeling teneinde de 

migratiestromen te beheersen die de gezinshereniging doet ontstaan. Zelfs in de 

veronderstelling dat sommige lidstaten van de Europese Unie op dezelfde wijze als België de 

toegang tot hun nationaliteit hebben vergemakkelijkt, vermocht de wetgever zich 

redelijkerwijs te baseren op het feit dat het aantal van hun onderdanen die in België verblijven 

beperkt zou blijven en dat het verblijf van die laatsten aan striktere voorwaarden is 

onderworpen dan het, in beginsel absolute, recht van de Belg om op het nationale 

grondgebied te verblijven. 

 

 Ten aanzien van een Belg striktere voorwaarden inzake gezinshereniging opleggen dan 

ten aanzien van een niet-Belgische Europese burger blijkt dus ten opzichte van die 

doelstelling een relevante maatregel. Voor zover het daarmee evenredig is, kan het in de 

prejudiciële vragen in het geding zijnde verschil in behandeling bijgevolg worden 

verantwoord wegens de doelstelling die erin bestaat de migratiestromen te beheersen. 
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 De omstandigheid dat de Belg die zijn recht van vrij verkeer heeft uitgeoefend, aan de 

toepassing van die striktere voorwaarden ontsnapt, doet aan die conclusie geen afbreuk. In het 

kader van een immigratiebeleid, dat tot complexe en ingewikkelde afwegingen noopt en 

waarbij rekening dient te worden gehouden met de vereisten die voortvloeien uit het recht van 

de Europese Unie, beschikt de wetgever over een ruime beoordelingsbevoegdheid. 

 

 B.7.1.  Het Hof dient voorts de evenredigheid van de in het geding zijnde maatregel te 

onderzoeken in zoverre hij betrekking heeft op de gezinshereniging van een buitenlandse 

echtgenoot met een Belgische echtgenoot. 

 

 B.7.2.  Artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 voorziet in de mogelijkheid om 

een verblijf in het kader van gezinshereniging te verkrijgen voor de echtgenoot of partner van 

een Belgische onderdaan, voor de kinderen van de Belgische onderdaan en die van zijn 

echtgenoot of partner, alsmede voor de beide ouders van een minderjarige Belg. Aldus 

waarborgt die bepaling het recht op gezinsleven van het kerngezin. 

 

 B.7.3.  De kritiek van de verzoekende partij voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen in de zaak nr. 5512 heeft betrekking op de leeftijdsvoorwaarden 

die de in het geding zijnde bepaling oplegt aan de echtgenoten en partners. Terwijl in 

artikel 40bis van de wet van 15 december 1980 aan de « burger van de Unie » en aan zijn 

echtgenoot geen enkele leeftijdsvoorwaarde is opgelegd, kan de echtgenoot van een Belgische 

onderdaan die zijn recht van vrij verkeer niet heeft uitgeoefend, krachtens artikel 40ter van de 

wet van 15 december 1980 slechts een verblijfstitel verkrijgen indien hij en de Belgische 

gezinshereniger ten minste eenentwintig jaar oud zijn. 

 

 B.7.4.  Doordat die voorwaarde het verkrijgen van een verblijfstitel ten voordele van de 

echtgenoot van de Belgische onderdaan die zijn recht van vrij verkeer niet heeft uitgeoefend, 

niet belet maar alleen tijdelijk uitstelt, tast zij het recht op het gezinsleven niet op 

onevenredige wijze aan, des te meer omdat zij het ook mogelijk maakt de jongvolwassenen te 

beschermen tegen de risico’s op gedwongen huwelijken of schijnhuwelijken die worden 

gesloten met als enig doel een verblijfstitel voor een van beide echtgenoten te verkrijgen. 
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 B.7.5.1.  De kritiek van de verzoekende partij voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen in de zaak nr. 5513 heeft betrekking op de voorwaarden die de in 

het geding zijnde bepaling oplegt voor de gezinshereniging van een buitenlandse echtgenoot 

met een Belgische echtgenoot wat de vereiste bestaansmiddelen betreft. In de door haar 

voorgestelde prejudiciële vraag, beoogt de verzoekende partij ook de voorwaarde inzake 

huisvesting. 

 

 B.7.5.2.  Wat betreft het opgeworpen verschil in behandeling met betrekking tot de 

voorwaarde inzake huisvesting, is die voorwaarde een element dat losstaat van de in het 

geding zijnde zaak, aangezien de verblijfsvergunning enkel is geweigerd op grond van de 

voorwaarde inzake voldoende bestaansmiddelen. Het Hof merkt bovendien op dat de 

verzoekende partij voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen geen enkel feitelijk of 

juridisch element over die voorwaarde heeft uiteengezet in de memorie die ze bij het Hof 

heeft ingediend. 

 

 Het antwoord op de prejudiciële vraag is in dat opzicht niet nuttig voor de oplossing van 

het geschil voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

 B.7.6.  Door te bepalen dat de stabiele en toereikende bestaansmiddelen van de 

gezinshereniger ten minste moeten gelijk zijn aan honderdtwintig procent van het bedrag 

bedoeld in artikel 14, § 1, 3°, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 

maatschappelijke integratie, heeft de wetgever een referentiebedrag willen vaststellen. Aldus 

heeft die bepaling tot gevolg dat de overheid die de aanvraag tot gezinshereniging moet 

onderzoeken, geen verder onderzoek moet doen naar de bestaansmiddelen indien de 

gezinshereniger over een inkomen beschikt dat gelijk is of hoger dan het beoogde 

referentiebedrag. 

 

 De in het geding zijnde bepaling heeft niet tot gevolg dat de gezinshereniging wordt 

verhinderd indien het inkomen van de gezinshereniger lager is dan het vermelde 

referentiebedrag. In dat geval moet de bevoegde overheid, volgens artikel 42, § 1, tweede lid, 

van de wet van 15 december 1980, in het concrete geval en op basis van de eigen behoeften 

van de Belg en van zijn familieleden, bepalen welke bestaansmiddelen zij nodig hebben om in 

hun behoeften te voorzien zonder dat de familieleden ten laste vallen van de openbare 

overheden. 
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 B.7.7.  Bovendien kan de wetgever niet worden verweten dat hij in het kader van een 

gezinshereniging met een Belg die zijn recht van vrij verkeer niet heeft uitgeoefend, heeft 

geëist dat deze de regelmatigheid en de stabiliteit van zijn bestaansmiddelen aantoont, omdat 

geen einde kan worden gemaakt aan zijn verblijf op het nationale grondgebied wanneer hij of 

zijn familieleden mettertijd een onredelijke last zouden worden voor de sociale bijstand. Er zij 

overigens vastgesteld dat, wanneer de Belgische hereniger « stabiele, toereikende en 

regelmatige bestaansmiddelen » moet aantonen, terwijl de hereniger die een « burger van de 

Unie » is, « voldoende bestaansmiddelen » moet aantonen, die laatste voorwaarde wordt 

beoordeeld rekening houdend met « de aard en de regelmaat van diens inkomsten » 

(artikel 40bis, § 4, tweede lid). 

 

 B.7.8.  De wetgever heeft erop toegezien dat het risico dat de familieleden van de 

Belgische gezinshereniger vanaf het begin of in de loop van hun verblijf om een sociale 

bijstand moeten verzoeken om menswaardige levensomstandigheden te verzekeren, 

aanzienlijk wordt beperkt zonder evenwel de uitoefening van het recht op gezinsleven van de 

Belgische onderdaan onmogelijk of overdreven moeilijk te maken. Hij heeft aldus een billijk 

evenwicht verzekerd tussen de legitieme doelstelling het voorbestaan van het stelsel voor 

sociale bijstand te verzekeren, rekening houdend met de bijzondere situatie van de Belg in dat 

verband, en de zorg om de Belgische onderdaan die geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht 

van vrij verkeer, de mogelijkheid te bieden zijn recht op gezinsleven in menswaardige 

omstandigheden uit te oefenen. 

 

 B.8.  Rekening houdend met hetgeen voorafgaat, heeft het verschil in behandeling met 

betrekking tot, enerzijds, de leeftijdsvoorwaarde en, anderzijds, de bestaansmiddelen, tussen 

de Belgische onderdaan die geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht van vrij verkeer, alsook 

zijn echtgenoot die de hergroepering wenst te verkrijgen, en de andere burgers van de Unie, 

geen onevenredige gevolgen. 

 

 B.9.  De prejudiciële vragen dienen ontkennend te worden beantwoord. 

 



20 

 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals 

vervangen bij artikel 9 van de wet van 8 juli 2011, schendt niet de artikelen 10, 11, 22 en 191 

van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de aangevoerde 

internationaalrechtelijke bepalingen. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 19 december 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5549 

 
 

Arrest nr. 168/2013 
van 19 december 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 171 van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992, gesteld door het Hof van Beroep te Antwerpen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

A. Alen, J.-P. Snappe, T. Merckx-Van Goey en F. Daoût, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 18 december 2012 in zake Maria Vrolix tegen de Belgische Staat, waarvan 
de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 8 januari 2013, heeft het Hof van Beroep 
te Antwerpen de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 171 WIB/92 in samenhang gelezen met artikel 130 WIB/92 de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre pensioenen die uitgekeerd worden door de 
betaling van een eenmalig kapitaal afzonderlijk belast worden tegen een aanslagvoet van 
16,5 % terwijl pensioenen die uitgekeerd worden in maandelijkse renten progressief belast 
worden ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Maria Vrolix, wonende te 2000 Antwerpen, Kipdorp 33/04; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 29 oktober 2013 :  
 
 -  is verschenen : Mr. A. van Lidth de Jeude, advocaat bij de balie te Antwerpen, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers A. Alen en F. Daoût verslag uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Maria Vrolix ontvangt ten gevolge van het overlijden van haar echtgenoot periodieke uitkeringen van diens 
levensverzekering, die zijn vroegere werkgever was aangegaan. De overeenkomst voorziet in periodieke 
uitkeringen en stipuleert tevens dat bij het overlijden van de verzekerde werknemer de overlevende echtgenoot of 
echtgenote die rente-uitkeringen geniet totdat hij of zij overlijdt of hertrouwt.  
 
 De periodieke uitkeringen die Maria Vrolix ontvangt, worden belast tegen het progressief tarief op grond van 
artikel 130 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992). Zij kan geen aanspraak maken op de 
afzonderlijke aanslag van 16,5 pct. bedoeld in artikel 171 van het WIB 1992 omdat zij geen eenmalige 
kapitaaluitkering, maar periodieke uitkeringen ontvangt. 
 
 Op 23 juni 2009 vordert Maria Vrolix bij de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen de vernietiging van 
de aanslag gevestigd op haar naam en de terugbetaling van alle bedragen die wederrechtelijk op grond van die 
aanslagen werden geïnd. Op 9 februari 2011 heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen die vordering 
ongegrond verklaard. Het Hof van Beroep te Antwerpen heeft, op verzoek van Maria Vrolix, de voormelde 
prejudiciële vraag gesteld. 
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  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  Maria Vrolix zet uiteen dat periodieke uitkeringen uit een levensverzekeringscontract op grond van 
artikel 130 van het WIB 1992 tegen het progressief tarief worden belast, terwijl een eenmalige kapitaaluitkering 
op grond van artikel 171, 4°, f), van hetzelfde Wetboek tegen een afzonderlijke aanslagvoet van 16,5 pct. wordt 
belast. Zij voert aan dat er geen objectieve rechtvaardiging bestaat om rente-uitkeringen zwaarder te belasten dan 
kapitaaluitkeringen.  
 
 A.1.2.  Volgens haar zijn de periodieke uitkeringen en de eenmalige kapitaaluitkering vergelijkbaar. Niet de 
duur van de rente-uitkeringen, en bijgevolg het totaalbedrag ervan, zou relevant zijn, maar wel de twee 
verschillende aanslagvoeten.  
 
 A.1.3.  Zij betoogt voorts dat het verschil in behandeling niet is verantwoord. Uit de memorie van toelichting 
bij het wetsontwerp dat heeft geleid tot de wet van 13 maart 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het 
belastingstelsel van die pensioenen, zou immers blijken dat die wet onder meer als doelstelling heeft de rente-
uitkering aantrekkelijker te maken, en te dien einde het fiscaal statuut ervan te verbeteren in vergelijking met het 
fiscaal statuut van een kapitaaluitkering (Parl. St., Kamer, 2000-2001, DOC 50-1340/001, p. 55). Dat doel zou 
worden bereikt doordat de mogelijkheid wordt geboden een kapitaaluitkering om te zetten in een rente-uitkering 
met een bijbehorende fiscale regeling die gunstiger is dan een progressieve belastingheffing. Die oplossing zou 
echter niet volstaan om de ongelijkheid volledig weg te werken. 
 
 A.2.1.  De Ministerraad betoogt allereerst dat de prejudiciële vraag betrekking heeft op onvergelijkbare 
situaties. Zowel de duur van de rente-uitkering als het totale uitgekeerde bedrag zouden immers afhankelijk zijn 
van onzekere factoren. Afhankelijk van het tijdstip waarop de begunstigde echtgenote overlijdt of hertrouwt, zal 
het totaal van de uitkeringen hoog of laag zijn in vergelijking met het vaste bedrag van de kapitaaluitkering.  
 
 A.2.2.  In ondergeschikte orde betoogt de Ministerraad dat het verschil in behandeling tussen 
belastingplichtigen die een eenmalige kapitaaluitkering ontvangen en diegenen die periodieke rente-uitkeringen 
ontvangen, niet afhangt van persoonlijke beoordelingselementen. Bijgevolg zou er sprake zijn van een objectief 
criterium van onderscheid.   
 
 A.2.3.  Volgens de Ministerraad is het verschil in behandeling tevens pertinent, gelet op het uitzonderlijke 
karakter van een eenmalige kapitaaluitkering. Indien die uitkering aan het progressief tarief zou zijn onderworpen, 
zou dit in de praktijk meestal ertoe leiden dat de kapitaaluitkering wordt belast tegen het hoogste marginale tarief.  
 
 Om de strenge gevolgen van de progressieve aanslag op die inkomsten met een uitzonderlijk karakter te 
vermijden, heeft de wetgever geopteerd voor een afzonderlijke aanslagvoet. Die afzonderlijke aanslagvoeten 
bedragen 10 pct. indien het kapitaal is opgebouwd uit eigen bijdragen en 16,5 pct. indien het kapitaal is 
opgebouwd uit werkgeversbijdragen. 
 
 A.2.4.  Wat betreft de evenredigheid van het verschil in behandeling ten aanzien van het nagestreefde doel, 
merkt de Ministerraad allereerst op dat het doel van de fiscale wetgever er niet in bestaat voor de 
belastingplichtigen in alle omstandigheden in het meest gunstige tarief te voorzien. Het doel is om de 
belastingplichtigen op de meest rechtvaardig mogelijke manier te belasten, zonder rekening te houden met 
specifieke omstandigheden.  
 
 De Ministerraad betoogt dat een afzonderlijke aanslag voor periodieke pensioenuitkeringen discriminerend 
zou zijn ten opzichte van belastingplichtigen die een periodiek uitgekeerd wettelijk pensioen ontvangen. Het feit 
dat het kapitaal zou zijn opgebouwd door premies van de werkgever, zou immers geen onderscheiden 
belastingstelsel kunnen verantwoorden. 
 
 Daarnaast betoogt de Ministerraad dat een afzonderlijke aanslagvoet van 10 pct. of 15 pct. niet 
noodzakelijkerwijs steeds gunstiger is dan het progressief tarief. Dit zou afhangen van de specifieke kenmerken 
van elke situatie en moet dus afzonderlijk worden beoordeeld. 
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- B - 

 

 B.1.  Artikel 171, 4°, f), van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (hierna : 

WIB 1992), zoals het van toepassing was op het aanslagjaar 2006, bepaalde : 

 
 « In afwijking van de artikelen 130 tot 168, zijn afzonderlijk belastbaar, behalve wanneer 
de aldus berekende belasting, vermeerderd met de belasting betreffende de andere inkomsten, 
meer bedraagt dan die welke zou voortvloeien uit de toepassing van de evenvermelde artikelen 
op het geheel van de belastbare inkomsten : 
 

 […] 

 
 4°  tegen een aanslagvoet van 16,5 pct. : 
 
 […] 
 
 f)  kapitalen en afkoopwaarden die inkomsten vormen zoals bedoeld in artikel 34, § 1, 2°, 
eerste lid, a tot c, wanneer ze niet belastbaar zijn overeenkomstig artikel 169, § 1, en ze aan de 
begunstigde worden uitgekeerd naar aanleiding van zijn pensionering of vanaf de leeftijd van 
60 jaar, of naar aanleiding van het overlijden van de persoon van wie hij de rechtverkrijgende 
is, met uitzondering van : 
 
 -  kapitalen of afkoopwaarden die gevormd zijn door persoonlijke bijdragen als vermeld in 
artikel 145/1, 1°; 
 
 -  kapitalen en afkoopwaarden die krachtens een individuele aanvullende 
pensioentoezegging, als bedoeld in de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende 
pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen 
inzake sociale zekerheid, worden toegekend ofwel aan een werknemer als bedoeld in artikel 31 
wanneer er gedurende de looptijd van die individuele aanvullende pensioentoezegging in de 
onderneming geen collectieve aanvullende pensioentoezegging bestaat die beantwoordt aan de 
voorwaarden van de voornoemde wet, ofwel aan een bedrijfsleider als bedoeld in artikel 32 die, 
gedurende de looptijd van die individuele aanvullende pensioentoezegging, geen bezoldigingen 
heeft gekregen die beantwoorden aan de voorwaarden van artikel 195, § 1, tweede lid ». 
 

 B.2.1.  Die bepaling voorziet in een afzonderlijke aanslagvoet van 16,5 pct. voor 

belastingplichtigen die kapitalen, afkoopwaarden van levensverzekeringscontracten, 

pensioenen, aanvullende pensioenen en renten ontvangen, zoals bedoeld in artikel 34, § 1, 2°, 

eerste lid, a) tot c), van het WIB 1992.  
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 Artikel 34, § 1, 2°, eerste lid, a) tot c), van het WIB 1992, zoals het van toepassing was op 

het aanslagjaar 2006, bepaalde :  

 
 « § 1.  Pensioenen, renten en als zodanig geldende toelagen omvatten, ongeacht de 
schuldenaar, de verkrijger of de benaming ervan en de wijze waarop ze worden vastgesteld en 
toegekend : 
 
 […] 
 
 2°  kapitalen, afkoopwaarden van levensverzekeringscontracten, pensioenen, aanvullende 
pensioenen en renten, die geheel of gedeeltelijk zijn gevormd door middel van : 
 
 a)  persoonlijke bijdragen van aanvullende verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige 
dood met het oog op het vestigen van een rente of van een kapitaal bij leven of bij overlijden, 
of werkgeversbijdragen. Wat de in artikel 32, eerste lid, bedoelde bedrijfsleiders betreft die zijn 
tewerkgesteld buiten een arbeidsovereenkomst, moet de notie ‘ werkgeversbijdragen ’ voor de 
toepassing van deze bepaling worden vervangen door de notie ‘ bijdragen van de 
onderneming ’; 
 
 b)  bijdragen en premies voor de vorming van een aanvullend pensioen als bedoeld in de 
wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die 
pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, daarin begrepen 
de aanvullende pensioenen die worden toegekend in uitvoering van een solidariteitstoezegging 
als bedoeld in de artikelen 10 en 11 van de genoemde wet en de pensioenen die zijn gevormd 
door middel van bijdragen en premies als bedoeld in artikel 38, § 1, eerste lid, 18° en 19°; 
 
 c)  bijdragen en premies voor de vorming van een aanvullend pensioen als bedoeld in de 
onder b vermelde wet wanneer die bijdragen zijn gedaan in het kader van een individuele 
voortzetting van een pensioentoezegging als bedoeld in artikel 33 van dezelfde wet ». 
 

 B.2.2.  Die afzonderlijke aanslag is van toepassing indien de kapitalen en afkoopwaarden 

aan de begunstigde worden uitgekeerd naar aanleiding van zijn pensionering, vanaf de leeftijd 

van 60 jaar of naar aanleiding van het overlijden van de persoon van wie hij de 

rechtverkrijgende is. 

 

 B.2.3.  De afzonderlijke aanslag van 16,5 pct. is enkel van toepassing op kapitalen en 

afkoopwaarden die niet vallen onder de toepassing van artikel 169 van het WIB 1992, dat voor 

het aanslagjaar 2006 bepaalde :  

 

 « § 1.  Kapitalen die worden vereffend bij het normaal verstrijken van het contract of bij 
het overlijden van de verzekerde en afkoopwaarden die worden vereffend in een der vijf jaren 
die aan het normaal verstrijken van het contract voorafgaan, en voor zover die kapitalen en 
afkoopwaarden worden uitgekeerd uit hoofde ofwel van levensverzekeringscontracten als 
vermeld in artikel 145/1, 2°, en tot het bedrag dat dient voor de wedersamenstelling of het 
waarborgen van een hypothecaire lening, ofwel van levensverzekeringscontracten als vermeld 
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in artikel 104, 9°, of van aanvullende pensioenen overeenkomstig artikel 52bis van het 
koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen 
der zelfstandigen zoals het van kracht was voordat het door artikel 70 van de programmawet 
van 24 december 2002, werd vervangen, of van aanvullende pensioenen als bedoeld in titel II, 
hoofdstuk I, afdeling 4, van de programmawet van 24 december 2002, alsmede kapitalen die de 
aard hebben van een vergoeding tot geheel of gedeeltelijk herstel van een bestendige derving 
van beroepsinkomsten, worden voor de vaststelling van de belastbare grondslag slechts in 
aanmerking genomen tot het bedrag van de lijfrente die zou voortvloeien uit de omzetting van 
die kapitalen en afkoopwaarden volgens door de Koning bij in Ministerraad overlegd besluit 
vastgestelde coëfficiënten die niet meer dan 5 pct. mogen bedragen. 
 
 Hetzelfde omzettingsstelsel is van toepassing op de eerste schijf van 50.000 EUR van het 
kapitaal of van de afkoopwaarde van een aanvullend pensioen als bedoeld in artikel 34, § 1, 2°, 
eerste lid, a tot c, waarop voorschotten op prestaties zijn opgenomen of dat heeft gediend voor 
het waarborgen van een lening of het weder samenstellen van een hypothecair krediet, in zover 
die voorschotten verleend of die leningen gesloten zijn voor het bouwen, het verwerven, het 
verbouwen, het verbeteren of het herstellen van de in België gelegen enige woning die 
uitsluitend bestemd is voor het persoonlijk gebruik van de leningnemer en zijn gezinsleden ». 
 

 B.3.  Artikel 171 van het WIB 1992 wijkt, voor de in dat artikel opgesomde inkomsten, af 

van het beginsel van de globalisatie, zijnde de samentelling van de vier verschillende 

inkomstencategorieën bepaald in artikel 6 van het WIB 1992. Volgens dat beginsel wordt het 

in de personenbelasting belastbare inkomen gevormd door het totale netto-inkomen, zijnde de 

som van de netto-inkomens van de in die bepaling opgesomde categorieën, namelijk het 

inkomen van onroerende goederen, het inkomen van roerende goederen en kapitalen, het 

beroepsinkomen en de diverse inkomsten, verminderd met de in de artikelen 104 tot 116 van 

het WIB 1992 vermelde aftrekbare bestedingen. Op die som wordt de belasting berekend 

volgens de regels bepaald in de artikelen 130 en volgende, evenwel nadat enkele bewerkingen 

zijn uitgevoerd. 

 

 Artikel 171 van het WIB 1992 stelt een bijzondere berekeningswijze voor de belasting en 

speciale aanslagvoeten voor bepaalde inkomsten vast, op voorwaarde evenwel dat het stelsel 

van de volledige samentelling van alle belastbare inkomsten, met inbegrip van diegene die 

afzonderlijk kunnen worden belast, niet voordeliger uitvalt voor de belastingplichtige. 

 

 B.4.  Met artikel 23 van de wet van 20 november 1962 houdende hervorming van de 

inkomstenbelastingen, dat later artikel 93 van het WIB 1964 en artikel 171 van het WIB 1992 

is geworden, wilde de wetgever de strenge gevolgen vermijden die de strikte toepassing van de 

progressiviteit van de personenbelasting zou meebrengen voor belastingplichtigen die sommige 

inkomsten met een veeleer uitzonderlijk karakter verkrijgen. Luidens de parlementaire 
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voorbereiding horende bij artikel 23, dat afzonderlijke aanslagen heeft ingesteld, beoogde de 

wetgever « de progressiviteit van de belasting te remmen wanneer het belastbaar inkomen niet-

periodieke inkomsten behelst » (Parl. St., Kamer, 1961-1962, nr. 264/1, p. 85; ibid., nr. 264/42, 

p. 126).  

 

 Hoewel de voormelde parlementaire voorbereiding nog geen betrekking kon hebben op de 

kapitaaluitkeringen en afkoopwaarden, kan de daarin vervatte verantwoording ook worden 

toegepast op de eenmalige kapitaaluitkering van een levensverzekering, die eveneens een 

uitzonderlijk karakter heeft (Parl. St., Kamer, 2000-2001, DOC 50-1340/007, p. 49).  

 

 B.5.  De afzonderlijke aanslag voor kapitalen en afkoopwaarden van levensverzekeringen 

is ingevoerd bij artikel 17 van de wet van 27 december 1984 houdende fiscale bepalingen. Die 

bepaling vulde artikel 93 van het WIB 1964 aan, waardoor die kapitalen en afkoopwaarden niet 

langer werden belast op grond van artikel 92 van hetzelfde Wetboek. Bijgevolg werd voor die 

uitkeringen niet langer een fictieve rente als grondslag voor de belastingheffing tegen het 

progressief tarief gehanteerd; zij werden onderworpen aan de afzonderlijke aanslag van 

16,5 pct. 

 

 B.6.1.  De memorie van toelichting bij het wetsontwerp dat tot die wet heeft geleid, 

vermeldt, naast het afremmen van de progressiviteit van de belasting, drie specifieke 

verantwoordingen voor de wijziging van de belastingregeling en voor de keuze voor het tarief 

van 16,5 pct. 

 

 B.6.2.  In de eerste plaats wordt uiteengezet dat de op het kapitaal toegepaste aanslagvoet 

het equivalent vertegenwoordigt van de belasting die van toepassing was onder het stelsel van 

de fictieve omzettingsrentes, zoals bepaald in artikel 92 van het WIB 1964 (Parl. St., Kamer, 

1984-1985, nr. 1010/1, p. 4).  

 

 Onder dat stelsel werden kapitaaluitkeringen en afkoopwaarden omgezet in fictieve 

jaarlijkse renten, volgens omzettingsschalen vastgelegd door de Koning. Die fictieve jaarlijkse 

renten dienden vervolgens als belastbare grondslag en werden na globalisatie belast tegen het 

progressief tarief.  
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 De memorie van toelichting zet uiteen dat de afzonderlijke aanslag van 16,5 pct. 

overeenkomt met de « gecumuleerde en geactualiseerde belasting op de fictieve rente met 

betrekking tot datzelfde kapitaal, met inachtneming van de normale levensverwachtingen op 

het moment dat dit kapitaal toegekend wordt » (Parl. St., Kamer, 1984-1985, nr. 1010/13, 

p. 47). Die berekening leidt tot een aanslagvoet van 16,68 pct. (ibid., pp. 5 en 36-37). 

 

 B.6.3.  Vervolgens benadrukt de memorie van toelichting dat ook zelfstandigen worden 

belast tegen een tarief van 16,5 pct. op kapitalen die zij ontvangen ter gelegenheid van de 

stopzetting van hun werkzaamheid (Parl. St., Kamer, 1984-1985, nr. 1010/1, p. 4; ibid., 

nr. 1010/13, pp. 36-37). Teneinde werknemers en zelfstandigen op dat vlak identiek te 

behandelen, werd de in B.6.2 vermelde aanslagvoet van 16,68 pct. naar beneden afgerond.  

 

 B.6.4.  Ten slotte beoogt de wetgever met de afzonderlijke aanslag van 16,5 pct. 

belastingontwijking tegen te gaan. De wetgever stelde vast dat belastingplichtigen onder het 

stelsel van de fictieve omzettingsrenten die belastingen ontweken door hun woonplaats in het 

buitenland te vestigen (Parl. St., Kamer, 1984-1985, nr. 1010/1, p. 4; ibid., nr. 1010/13, pp. 5 

en 47) of door de jaarlijkse fictieve omzetting van het aan hen uitgekeerde kapitaal niet aan te 

geven (Parl. St., Kamer, 1984-1985, nr. 1010/13, p. 5). 

 

 Daarom heeft de wetgever een afzonderlijke aanslag voor die kapitalen ingesteld (Parl. St., 

Kamer, 1984-1985, nr. 1010/1, p. 4; ibid., nr. 1010/13, pp. 5 en 47) en voorzien in « een 

inhouding aan de bron bij de uitbetaling van het kapitaal door de schuldenaar » (Parl. St., 

Kamer, 1984-1985, nr. 1010/1, p. 6). 

 

 B.7.  Het verschil in behandeling tussen belastingplichtigen die een kapitaaluitkering 

ontvangen en belastingplichtigen die een rente-uitkering ontvangen, berust op een objectief 

criterium, namelijk het feit of de uitkering al dan niet in de tijd is gespreid.  

 

 B.8.  Het in het geding zijnde verschil in behandeling is tevens pertinent ten aanzien van 

de in B.6.2 tot B.6.4 vermelde doelstellingen, aangezien de begunstigde van een 

kapitaaluitkering meteen zijn volledig aanvullend pensioen ontvangt. Indien de begunstigde 

van de kapitaaluitkering tegen het progressief tarief zou worden belast, zou hij zich in de 
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praktijk na globalisatie met zijn andere inkomsten in een hogere inkomstenschijf bevinden en 

tegen een hoger tarief worden belast.  

 

 B.9.1.  Uit het feit dat de wetgever met de wet van 13 maart 2003 betreffende de 

aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen de rente-uitkeringen 

aantrekkelijker beoogde te maken door hen aan een fiscaal gunstiger stelsel te onderwerpen 

(Parl. St., Kamer, 2000-2001, DOC 50-1340/001, p. 55), volgt niet noodzakelijk dat de 

wetgever de afzonderlijke aanslag van 16,5 pct. die toepasselijk is op kapitaaluitkeringen, niet 

zou mogen behouden. 

 

 B.9.2.  Indien de rente-uitkeringen ook aan het afzonderlijk tarief van 16,5 pct. zouden 

worden onderworpen, zou er overigens een verschil in behandeling ontstaan tussen de 

aanvullende pensioenen uitgekeerd in renten en de wettelijke pensioenen, die eveneens in 

renten worden uitgekeerd en die na globalisatie tegen het progressief tarief worden belast. 

 

 B.10.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 171 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 schendt de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 19 december 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5550 

 
 

Arrest nr. 169/2013 
van 19 december 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van artikel 19, § 1, eerste lid, en gehele 

vernietiging van artikel 21 van het decreet van het Waalse Gewest van 21 juni 2012 

betreffende de invoer, uitvoer, doorvoer en overdracht van civiele wapens en van 

defensiegerelateerde producten, ingesteld door de vzw « Ligue des Droits de l’Homme ». 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke, P. Nihoul, F. Daoût en T. Giet, bijgestaan door 

de griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 



2 

  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 7 januari 2013 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 9 januari 2013, heeft de vzw « Ligue des 
Droits de l’Homme », met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Kogelstraat 22, beroep tot 
vernietiging ingesteld van de woorden « , uitsluitend ter attentie van de Regering, » en « en 
vertrouwelijke » in artikel 19, § 1, eerste lid, en van artikel 21 van het decreet van het Waalse 
Gewest van 21 juni 2012 betreffende de invoer, uitvoer, doorvoer en overdracht van civiele 
wapens en van defensiegerelateerde producten (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 
5 juli 2012). 
 
 
 De Waalse Regering heeft een memorie ingediend, de verzoekende partij heeft een 
memorie van antwoord ingediend en de Waalse Regering heeft ook een memorie van 
wederantwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 9 oktober 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. V. Letellier, advocaat bij de balie te Brussel, voor de verzoekende partij; 
 
 .  Mr. V. Thiry, advocaat bij de balie te Luik, voor de Waalse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Giet en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  De verzoekende partij verantwoordt haar belang om in rechte te treden door de aantasting, door de 
bestreden bepalingen, van haar maatschappelijk doel, dat erin bestaat de fundamentele rechten en essentiële 
waarden van de democratische maatschappijen te verdedigen, met name de waarborgen die zijn verankerd in de 
Grondwet en in de wet betreffende de openbaarheid en de motivering van de bestuurshandelingen. Het decreet van 
21 juni 2012 is overigens beïnvloed door de vernietiging, verkregen door de verzoekende partij, van een aantal 
vergunningen voor de uitvoer van wapens naar Libië. 
 
 
 Eerste middel 
 
 A.2.1.  In haar eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 10, 11, 32 en 160 
van de Grondwet. 
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 A.2.2.  In een eerste onderdeel van het middel vordert de verzoekende partij de vernietiging van de woorden 
« , uitsluitend ter attentie van de Regering, » en « en vertrouwelijke » in artikel 19, § 1, eerste lid, en van de 
woorden « en vergunningen » in artikel 21, § 1, eerste lid, alsook de vernietiging van artikel 21, § 2. 
 
 Zij is van mening dat, door de adviezen van de bij het decreet van 21 juni 2012 opgerichte commissie ad hoc 
en de vergunningen voor de uitvoer van wapens uit te sluiten van het toepassingsgebied van het Waalse decreet 
van 30 maart 1995 betreffende de openbaarheid van bestuur, de bestreden bepalingen het in artikel 32 van de 
Grondwet verankerde fundamentele recht op administratieve transparantie beperken, en dat die algemene en 
absolute uitzondering verantwoord noch evenredig is. Die vertrouwelijkheid vormt een achteruitgang ten opzichte 
van de vroegere wetgeving, die enkel voor de beslissingen tot weigering van een uitvoervergunning in de 
vertrouwelijkheid voorzag. 
 
 De afdeling wetgeving van de Raad van State heeft daaromtrent een zeer kritisch advies uitgebracht, dat de 
Waalse Regering evenwel niet heeft gevolgd, waarbij die laatste heeft gewezen op het gevoelige karakter, op 
geopolitiek en strategisch vlak, van de bedoelde verslagen. 
 
 Die verantwoording is niet relevant, aangezien die documenten niet noodzakelijkerwijs - in tegenstelling tot 
de certificaten - vertrouwelijke gegevens of gegevens die de diplomatieke relaties kunnen aantasten, bevatten. De 
vertrouwelijkheid waarin de bestreden bepalingen voorzien, is evenmin evenredig, aangezien het door de 
decreetgever nagestreefde doel kan worden bereikt door artikel 6 van het voormelde decreet van 30 maart 1995, 
dat voorziet in uitzonderingen met betrekking tot de openbaarheid wanneer een handeling gevoelige informatie 
bevat, vanuit geopolitiek, diplomatiek of economisch oogpunt. Die uitzonderingen, die een onderzoek geval per 
geval veronderstellen, stemmen overeen met de wil van de Grondwetgever wanneer hij artikel 32 van de 
Grondwet heeft aangenomen, en beschermen dezelfde belangen als die welke bij de bestreden bepalingen worden 
beschermd. 
 
 A.2.3.  In een tweede onderdeel van het middel vordert de verzoekende partij de vernietiging van artikel 21 
in zijn geheel, alsook de woorden « , uitsluitend ter attentie van de Regering, » en « en vertrouwelijke » in 
artikel 19, § 1, eerste lid. 
 
 Zij is van mening dat de bestreden bepalingen een discriminatie invoeren tussen de bestuurden ten aanzien 
van wie de toegang tot een administratief document kan worden geweigerd om de in artikel 6 van het decreet van 
30 maart 1995 bedoelde motieven, en diegenen ten aanzien van wie de toegang tot de gegevens die zijn gedekt 
door de bij het decreet van 21 juni 2012 ingevoerde vertrouwelijkheid, absoluut wordt geweigerd. 
 
 Terwijl de eerstgenoemden beschikken over een beroep voor de Commissie voor de toegang tot 
bestuursdocumenten, die geval per geval zal nagaan of het motief van de weigering gegrond is, onder de 
wettigheidstoetsing van de Raad van State, genieten de laatstgenoemden geen enkele mogelijkheid van beroep en 
geen enkele controle ten aanzien van de toelaatbaarheid van het motief om de toegang te weigeren. 
 
 A.3.1.  De Waalse Regering herinnert eraan dat het recht op administratieve transparantie niet absoluut is en 
dat de uitzonderingen waarin de bestreden bepalingen voorzien, passen in de machtiging vervat in artikel 32 van 
de Grondwet, en in de bevoegdheid van de gewesten inzake de invoer, de uitvoer en de doorvoer van wapens, 
bepaald in artikel 6, § 1, VI, 4°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, 
gewijzigd bij de bijzondere wet van 12 augustus 2003. 
 
 A.3.2.  Ten aanzien van het eerste onderdeel van het middel is zij van mening dat de bestreden bepalingen 
zijn verantwoord door doelstellingen inzake de veiligheid van de Staat en van de ondernemingen, tegenover 
adviezen van de Commissie of vergunningen die commerciële of vertrouwelijke informatie of gevoelige gegevens 
op geopolitiek en diplomatiek vlak kunnen bevatten. 
 
 De adviezen van de dienst WBI (« Wallonie-Bruxelles International ») of van de Commissie kunnen aldus 
een oordeel bevatten over het beleid van een land, dat, indien het openbaar is, voor spanningen of zelfs een 
diplomatieke crisis tussen het Waalse Gewest en het geanalyseerde land zou kunnen zorgen. Die adviezen steunen 
overigens op documenten van COREU (« CORrespondance EUropéenne » : « communicatienetwerk van de 
Europese Unie tussen de lidstaten en de Commissie om de samenwerking op de terreinen van het buitenlands 
beleid te bevorderen »), die geclassificeerde documenten zijn in de zin van de wet van 11 december 1998 
betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. Ten slotte 
bevatten die adviezen raadplegingen en uitwisselingen binnen COARM, werkgroep van de Raad van de Europese 
Unie over de uitvoer van wapens, waarbij die documenten vertrouwelijk zijn en eveneens steunen op 
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geclassificeerde documenten. Die Europese classificatie onderwerpt niet alleen het Waalse Gewest, maar tevens 
de Belgische Staat aan tegenmaatregelen en sancties van de Europese partners ervan. 
 
 Het feit dat een administratief beroep bestaat, alsook een jurisdictioneel toezicht geregeld bij het Waalse 
decreet van 30 maart 1995, volstaat op zich niet om de zekerheid te hebben dat die gegevens daadwerkelijk zullen 
worden beschermd en niet zullen worden onthuld. Immers, wanneer een beroep wordt gedaan op de Commissie 
voor de toegang tot bestuursdocumenten, beschikt die Commissie over een ruime beoordelingsbevoegdheid, die 
slechts zal worden onderworpen aan een marginale toetsing van de Raad van State, zonder dat de personen die 
optreden in de bij dat decreet geregelde procedures gebonden zijn aan een beroepsdiscretieplicht; de Waalse 
decreetgever heeft dus, tegenover dat risico, voorrang gegeven aan de veiligheid door een maatregel die niet 
onevenredig is, aangezien het vertrouwelijke karakter beperkt is tot de in de bestreden bepalingen genoemde 
documenten. 
 
 A.3.3.  Ten aanzien van het tweede onderdeel van het middel is de Waalse Regering van mening dat er geen 
discriminatie is, aangezien geen enkele van de bestreden bepalingen afbreuk doet aan het recht om beroep in te 
stellen voor de Raad van State of voor de justitiële rechter, noch de retentie, door de administratie, van stukken 
van het administratief dossier van het Waalse Gewest regelt. 
 
 A.4.1.  Ten aanzien van het eerste onderdeel van het middel antwoordt de verzoekende partij dat er talrijke 
vergunningsaanvragen zijn die geen enkele moeilijkheid in het kader van de internationale betrekkingen doen 
rijzen; alleen wanneer het dossier « gevoelig » is, zal de Commissie ertoe kunnen worden gebracht een advies uit 
te brengen, waarbij die gevallen, volgens het door de Commissie bezorgde jaarverslag, slechts 1,5 pct. van het 
totale aantal aanvragen uitmaken. 
 
 Het is overigens onjuist te stellen dat de adviezen van WBI of van de Commissie noodzakelijkerwijs steunen 
op geclassificeerde informatie in de zin van de wet van 11 december 1998. De documenten van COREU zullen 
overigens alleen in aanmerking kunnen worden genomen wanneer een uitvoer wordt geweigerd aan een land ten 
aanzien waarvan een andere lidstaat reeds een uitvoer heeft geweigerd; de documenten van COARM worden 
evenmin noodzakelijkerwijze opgenomen in de voormelde adviezen. 
 
 Door van toepassing te zijn op alle vergunningen en adviezen van de Commissie, zonder onderscheid 
naargelang zij vertrouwelijke of geclassificeerde informatie bevatten, is de in de bestreden bepalingen vervatte 
beperking niet verantwoord in het licht van artikel 32 van de Grondwet. De maatregel is hoe dan ook onevenredig, 
waarbij de decreetgever de bekwaamheid of zelfs de integriteit van de leden van de Commissie voor de toegang 
tot bestuursdocumenten in twijfel trekt. 
 
 A.4.2.  Ten aanzien van het tweede onderdeel van het middel antwoordt de verzoekende partij dat de 
bestuurde geen enkel belang erbij zal hebben een beslissing te betwisten, aangezien de documenten waarop die 
beslissing steunt, geen aan de openbaarheid onderworpen handelingen vormen. Er zal dus geen enkele controle 
kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van de toelaatbaarheid van het motief tot weigering. 
 
 A.5.  De Waalse Regering repliceert dat de vertrouwelijkheid verantwoord is door het feit dat het onderzoek 
van de aanvragen voor wapenvergunningen een rechtstreekse beoordeling bevat ten aanzien van de officiële 
personaliteiten van de Staat, van de eerbiediging van de democratie en de rechten van de mens in het betrokken 
land, of van de onderneming die de vergunning aanvraagt, diegenen voor wie ze bestemd is of de geleverde 
hoeveelheden. Naast de verslagen van COREU of van COARM steunen de adviezen van de Commissie eveneens 
op informatie uitgaande van ambassades van andere Staten of de Veiligheid van de Staat, of nog op Europese 
weigeringsbeslissingen die vertrouwelijk zijn meegedeeld. In geval van openbaarheid van haar adviezen zou de 
Commissie haar opdracht bestaande in het analyseren van het dossier niet meer kunnen uitvoeren, hetgeen het 
beheer van de wapenhandel en bijgevolg de economische ontwikkeling van het Waalse Gewest zou lamleggen. 
Ongeacht de genomen beslissing is de informatie ter zake altijd gevoelig. 
 
 Hoewel, op Europees niveau, de wil om een grotere doorzichtigheid van de wapenoverdrachten te 
verzekeren, is vertaald door het versturen van een jaarverslag over de uitvoervergunningen aan het secretariaat-
generaal van de Europese Unie, is evenwel erin voorzien dat dat verslag wordt opgesteld « in alle 
vertrouwelijkheid »; evenzo voorziet artikel 13, lid 3, van het VN-wapenhandelsverdrag, dat nog niet is 
geratificeerd, in de mogelijkheid om in de verslagen geen melding te maken van gevoelige commerciële 
informatie of informatie betreffende de nationale veiligheid. Op nationaal niveau bepaalt artikel 24 van het decreet 
van 21 juni 2012 - dat overigens niet wordt bestreden - eveneens dat twee semestriële verslagen worden 
meegedeeld aan het Waals Parlement, zonder evenwel op enigerlei wijze te worden verspreid. 
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 Tweede middel 
 
 A.6.1.  In het tweede middel, afgeleid uit de schending van artikel 39 van de Grondwet, van de bepalingen 
van de bijzondere wet die met toepassing van die bepaling zijn aangenomen en in het bijzonder artikel 10 van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, voert de verzoekende partij een 
bevoegdheidsoverschrijding van de gewestwetgever aan, in zoverre het bestreden artikel 21, § 1, tweede lid, 
bepaalt dat de bij het decreet van 21 juni 2012 beoogde certificaten en vergunningen geen bestuurshandelingen 
zijn in de zin van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 
 
 De afdeling wetgeving van de Raad van State heeft overigens erop gewezen dat de Waalse decreetgever niet 
bevoegd is om de wet van 29 juli 1991 te wijzigen, advies dat de Waalse Regering niet heeft gevolgd 
overwegende, in hoofdorde, dat de bestreden bepaling de draagwijdte van de wet van 1991 aanvult of preciseert 
en, in ondergeschikte orde, dat de gewestbevoegdheid steunt op de impliciete bevoegdheden waarvan de 
uitoefening artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 toestaat. 
 
 A.6.2.  De verzoekende partij is in de eerste plaats van mening dat de bestreden bepaling de bij de wet van 
29 juli 1991 geboden bescherming niet aanvult noch preciseert. 
 
 De vergunningen en certificaten bedoeld in het decreet van 21 juni 2012 zijn immers bestuurshandelingen 
die vallen onder het toepassingsgebied van de wet van 29 juli 1991 en dus onderworpen zijn aan de verplichting 
tot uitdrukkelijke motivering, hetgeen de auditeur van de Raad van State heeft bevestigd in het kader van de 
beroepen tot nietigverklaring die de verzoekster heeft ingesteld tegen de vergunningen voor de uitvoer van wapens 
naar Libië. Hoewel de gemeenschappen en gewesten de wet van 29 juli 1991 mogen aanvullen of preciseren, 
vloeit uit de rechtspraak van het Hof voort dat zij dat alleen kunnen doen met het oog op een betere bescherming 
van de bestuurden en niet door die bescherming op te heffen, zoals dat te dezen het geval is. 
 
 A.6.3.  De verzoekende partij is overigens van mening dat niet is voldaan aan de toepassingsvoorwaarden 
van artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980. 
 
 Immers, een algemene en absolute vrijstelling van de uitdrukkelijke motivering is niet noodzakelijk voor de 
uitoefening van de gewestbevoegdheid, aangezien die niet bijdraagt tot de samenhang van een regeling die ertoe 
strekt de wapenuitvoer te reglementeren of tot de bescherming van de economische belangen van de 
ondernemingen of de internationale betrekkingen van het Gewest. De wet van 29 juli 1991 bevat reeds 
uitzonderingen op de vereiste van uitdrukkelijke motivering, zodat de aangelegenheid zich niet leent tot een 
gedifferentieerde regeling, tenzij wordt toegelaten de federale wet uit te hollen door uitzonderingen die door de 
gewest- en gemeenschapswetgevers worden ingevoerd. Ten slotte zijn de gevolgen van die maatregel niet 
marginaal, vermits de bestreden bepaling, door een algemene en abstracte vrijstelling in te voeren, raakt aan het 
wezen zelf van een aangelegenheid die valt onder de federale wetgever. 
 
 A.7.  De Waalse Regering is van mening dat de gewesten voortaan exclusief bevoegd zijn voor de invoer en 
uitvoer van wapens, onder voorbehoud van de federale bevoegdheid betreffende het leger en de politie. Het 
bestreden artikel 21, § 1, tweede lid, vult de wet van 29 juli 1991 alleen maar aan en preciseert die, zonder de 
draagwijdte ervan te beperken of de bescherming ervan op te heffen. 
 
 In elk geval is de Waalse Regering van mening dat de Waalse decreetgever bevoegd is op grond van 
artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980. De bestreden maatregel is immers noodzakelijk om de 
samenhang van het geheel van regels vervat in het decreet te verzekeren en om het de gewestelijke overheid 
mogelijk te maken de internationale betrekkingen te vrijwaren; de aangelegenheid leent zich overigens tot een 
gedifferentieerde behandeling, daar het gaat om een uiterst specifieke wetgeving; ten slotte blijven de gevolgen 
marginaal, vermits alleen de certificaten en vergunningen worden beoogd die bij het decreet van 21 juni 2012 zijn 
ingevoerd. De ontstentenis van een uitdrukkelijke motivering betekent overigens niet dat er geen jurisdictionele 
controle bestaat, aangezien het administratief dossier aan die controle onderworpen blijft, tenzij gebruik wordt 
gemaakt van de mogelijkheid die artikel 87 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van 
de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State biedt. 
 
 A.8.  De verzoekende partij antwoordt dat de rechtspraak van het Hof heeft aangetoond dat de 
gemeenschappen en gewesten niet kunnen afwijken van de wet van 29 juli 1991, hetgeen het bestreden decreet 
doet door te voorzien in minder dwingende verplichtingen dan die welke bij de wet van 1991 zijn geregeld. 
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 A.9.  De Waalse Regering repliceert dat is voldaan aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 10 van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980 en stelt vast dat het decreet van 21 juni 2012, dat de richtlijn 2009/43/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 omzet, de regeling van individuele vergunningen vervangt 
door een regeling van algemene vergunningen, hetgeen zal leiden tot een aanzienlijke daling van het aantal 
vergunningen die door het Waalse Gewest kunnen worden geweigerd. 
 
 
 Derde middel 
 
 A.10.  Het derde middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11, 39, 159 en 160 van de 
Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State. 
 
 De verzoekende partij is van mening dat de uitsluiting van de adviezen van de Commissie, alsook van de 
vergunningen en certificaten, bedoeld in het decreet van 21 juni 2012, uit het toepassingsgebied van de wet van 
29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van het decreet van 30 maart 
1995 betreffende de openbaarheid van het bestuur de Raad van State, met schending van artikel 160 van de 
Grondwet, belet om kennis te nemen van beroepen die zijn gericht tegen de handelingen die onder zijn 
bevoegdheid vallen krachtens artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State. 
 
 Het vertrouwelijke karakter van de adviezen van de Commissie, alsook van de vergunningen en certificaten, 
en de ontstentenis van een uitdrukkelijke motivering doen op ernstige wijze afbreuk aan het daadwerkelijke 
karakter van het beroep voor de Raad van State, vermits zij iedere belanghebbende beletten om kennis te nemen 
van de redenen waarop de administratieve overheid steunt om haar beslissing te nemen, en bijgevolg om de 
wettigheid ervan te betwisten voor de Raad van State, die overigens in de onmogelijkheid zou verkeren de 
wettigheid ervan te controleren. Een wijziging van de bevoegdheid van de Raad van State ten aanzien van het 
beroep wegens bevoegdheidsoverschrijding ressorteert echter uitsluitend onder de federale wetgever. 
 
 Die redenering geldt eveneens ten aanzien van de justitiële gerechten, die de wettigheid van de door het 
decreet beoogde handelingen, met toepassing van artikel 159 van de Grondwet, niet zouden kunnen onderzoeken. 
 
 De verzoekende partij is bijgevolg van mening dat de gewestwetgever zijn bevoegdheden heeft overschreden 
en, in ondergeschikte orde, dat de belemmering van het recht van beroep en van het jurisdictioneel toezicht 
discriminerend is. 
 
 A.11.  De Waalse Regering acht het middel niet ontvankelijk in zoverre daarin niet wordt aangegeven tegen 
welke bepalingen het is gericht en het voor het overige samenvalt met het eerste middel wat de ontstentenis van 
beroep betreft. 
 
 A.12.  De verzoekende partij antwoordt dat de bestreden bepalingen de beroepsmogelijkheid voor de Raad 
van State volkomen theoretisch maken, zowel voor derden, die nooit kennis zullen kunnen nemen van de 
beslissingen, als voor de adressaten van de beslissingen, die de motieven ervan niet zullen kunnen kennen; het zal 
voor hen dus onmogelijk zijn de mogelijkheid te beoordelen om een beroep tot nietigverklaring voor de Raad van 
State in te stellen. 
 
 A.13.  De Waalse Regering repliceert dat het bestreden decreet noch tot doel, noch tot gevolg heeft het 
beroep wegens bevoegdheidsoverschrijding voor de Raad van State op te heffen en dat de omstandigheid dat een 
bestuurshandeling elke uitdrukkelijke motivering mist, de Raad van State nooit heeft belet de wettigheid ervan te 
beoordelen. 
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- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepalingen 

 

 B.1.1.  Het decreet van het Waalse Gewest van 21 juni 2012 betreffende de invoer, uitvoer, 

doorvoer en overdracht van civiele wapens en van defensiegerelateerde producten (hierna : 

Waals decreet van 21 juni 2012) past in de uitoefening van de bevoegdheid, overgedragen aan 

de gewesten bij de bijzondere wet van 12 augustus 2003, betreffende de in-, uit- en doorvoer 

van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig 

materieel en daaraan verbonden technologie, alsmede van producten en technologieën voor 

tweeërlei gebruik (artikel 6, § 1, VI, eerste lid, 4°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 

tot hervorming der instellingen). 

 

 B.1.2.  Het Waalse decreet van 21 juni 2012 streeft vier doelstellingen na : het strekt ertoe 

de omzetting van de richtlijn 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 

2009 « betreffende de vereenvoudiging van de voorwaarden voor de overdracht van 

defensiegerelateerde producten binnen de Gemeenschap » te verzekeren, aan de 

« Adviescommissie over de vergunningen voor wapenuitvoer » een officieel bestaan te geven, 

een geheel van procedures te bepalen teneinde aan de huidige praktijken een juridisch bestaan 

te geven en, ten slotte, « te herinneren aan een strikt beginsel, namelijk dat van de 

vertrouwelijkheid bij de behandeling van de dossiers » (Parl. St., Waals Parlement, 2011-2012, 

nr. 614/1, p. 3). 

 

 Ten aanzien van die laatste doelstelling wordt in de memorie van toelichting gepreciseerd : 

 

 « De personen die betrokken zijn bij de bij de tekst geregelde procedures zullen immers 
worden onderworpen aan een vertrouwelijkheidsplicht. 
 
 Zij verbinden zich ertoe te waken over en te laten waken over de meest strikte 
vertrouwelijkheid ten aanzien van de informatie waarvan zij kennis nemen in het kader van de 
uitoefening van hun functies, en de nodige maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid 
ervan te vrijwaren, met name ten aanzien van hun vast of tijdelijk personeel. 
 
 De nieuwe procedure versterkt dus de waarborgen die reeds bestonden inzake 
mensenrechten, waarbij de veiligheid wordt vergroot voor de ondernemingen, die niet in een 
positie van onverantwoorde concurrentiële minderwaardigheid kunnen worden geplaatst » 
(ibid.). 
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 De vertrouwelijkheid beantwoordde aldus aan een vraag van de wapenindustrie (C.R.I., 

Waals Parlement, 2011-2012, nr. 19, p. 23, en C.R.I.C., Waals Parlement, 2011-2012, nr. 148 

(maandag 18 juni 2012), p. 10). 

 

 B.2.1.  De artikelen 19 en 21 van het Waalse decreet van 21 juni 2012 bepalen : 

 

 « Art. 19. § 1.  Er wordt een ‘ Adviescommissie over de vergunningen voor 
wapenuitvoer ’ opgericht die op vraag van de Regering of op eigen initiatief, uitsluitend ter 
attentie van de Regering, gemotiveerde en vertrouwelijke adviezen uitbrengt in het kader van 
de analyse van de aanvragen tot uitvoer van defensiegerelateerde producten. 
 
 Deze adviezen worden uitgebracht op basis van een geostrategische, ethische en 
economische analyse van de dossiers die haar worden voorgelegd. 
 
 In haar adviezen streeft de Commissie naar een consensus. 
 
 Bij gebrek aan consensus worden de minderheidsadviezen vermeld in het advies van de 
Commissie. 
 
 In geval van stemming kan een lid de geheimhouding van de stemming aanvragen. Het 
advies van de Commissie vermeldt hoe dan ook het aantal stemmen dat elk voorstel gekregen 
heeft. 
 
 § 2.  De Regering bepaalt de zetel van deze Commissie en haar werkingsmodaliteiten ». 
 

 « Art. 21. § 1.  De certificaten en vergunningen bedoeld in dit decreet staan niet gelijk met 
administratieve handelingen in de zin en voor de toepassing van het decreet van 30 maart 1995 
betreffende de openbaarheid van bestuur. 
 
 Deze certificaten en vergunningen bedoeld in dit decreet zijn ook geen administratieve 
handelingen in de zin en voor de toepassing van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 
uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 
 
 § 2.  De adviezen van de Commissie staan niet gelijk met administratieve handelingen in 
de zin en voor de toepassing van het decreet van 30 maart 1995 betreffende de openbaarheid 
van bestuur en mogen bovendien uitsluitend aan de Regering worden meegedeeld ». 
 

 B.2.2.  Het beroep tot vernietiging is gericht tegen de woorden « , uitsluitend ter attentie 

van de Regering, » en « en vertrouwelijke » in artikel 19, § 1, eerste lid, en tegen artikel 21 van 

het Waalse decreet van 21 juni 2012. 

 

 Op grond van die bepalingen ontsnappen de adviezen van de Adviescommissie over de 

vergunningen voor wapenuitvoer (hierna : de Adviescommissie) aan het toepassingsgebied van  
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het Waalse decreet van 30 maart 1995 betreffende de openbaarheid van bestuur (hierna : Waals 

decreet van 30 maart 1995) en zijn zij dus « vertrouwelijk » (de bestreden woorden in 

artikel 19, alsook artikel 21, § 2); de vergunningen en certificaten bedoeld in het Waalse 

decreet van 21 juni 2012, waaronder de vergunningen voor de uitvoer van wapens, ontsnappen 

eveneens aan de principiële openbaarheid waarin het Waalse decreet van 30 maart 1995 

voorziet (artikel 21, § 1, eerste lid), alsook aan het toepassingsgebied van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (artikel 21, § 1, 

tweede lid). 

 

 

 Ten gronde 

 

 B.3.  De verzoekende partij voert drie middelen aan, afgeleid uit de schending van de 

artikelen 10, 11 en 32 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met andere 

grondwets- en wetsbepalingen, alsook uit de schending van de bevoegdheidverdelende regels. 

 

 Het Hof onderzoekt de middelen in zoverre zij zijn gericht tegen, enerzijds, de ontstentenis 

van een uitdrukkelijke motivering van de certificaten en vergunningen (tweede middel) en, 

anderzijds, de vertrouwelijkheid van de certificaten, vergunningen en adviezen van de 

Adviescommissie (eerste en derde middel). 

 

 

 Ten aanzien van de ontstentenis van een uitdrukkelijke motivering van de certificaten en 

de vergunningen 

 

 B.4.  In haar tweede middel, afgeleid uit de schending van artikel 39 van de Grondwet, van 

de bepalingen van de bijzondere wet die met toepassing van die bepaling zijn aangenomen en 

in het bijzonder van artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 

instellingen, voert de verzoekende partij een bevoegdheidsoverschrijding van de 

gewestwetgever aan, in zoverre het bestreden artikel 21, § 1, tweede lid, erin voorziet dat de in 

het Waalse decreet van 21 juni 2012 beoogde certificaten en vergunningen geen 

bestuurshandelingen zijn in de zin van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen. 
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 B.5.1.  De artikelen 1 tot 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen bepalen : 

 

 « Artikel 1.  Voor de toepassing van deze wet moeten worden verstaan onder : 
 
 -  Bestuurshandeling : 
 
 De eenzijdige rechtshandeling met individuele strekking die uitgaat van een bestuur en die 
beoogt rechtsgevolgen te hebben voor één of meer bestuurden of voor een ander bestuur; 
 
 -  Bestuur : 
 
 De administratieve overheden als bedoeld in artikel 14 van de gecoördineerde wetten op 
de Raad van State; 
 
 -  Bestuurde : 
 
 Elke natuurlijke of rechtspersoon in zijn betrekkingen met het bestuur. 
 
 Art. 2.  De bestuurshandelingen van de besturen bedoeld in artikel 1 moeten uitdrukkelijk 
worden gemotiveerd. 
 
 Art. 3.  De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen 
vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. 
 
 Zij moet afdoende zijn ». 
 

 B.5.2.  Die bepalingen veralgemenen de verplichting de bestuurshandelingen met 

individuele strekking uitdrukkelijk te motiveren. De uitdrukkelijke motivering van de 

betrokken handelingen is voortaan een recht van de bestuurde, aan wie aldus een bijkomende 

waarborg wordt geboden tegen bestuurshandelingen met individuele strekking die willekeurig 

zouden zijn. 

 

 B.6.1.  De uitdrukkelijke motivering, die van dien aard is dat zij het jurisdictioneel toezicht 

op de bestuurshandelingen, verankerd in de artikelen 159 en 161 van de Grondwet, kan 

versterken, behoort niet tot een aan de gemeenschappen of gewesten toegewezen 

aangelegenheid. 

 

 Krachtens zijn residuaire bevoegdheid heeft de federale wetgever de verplichting tot 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen geregeld teneinde de bescherming van 

de bestuurde te verzekeren ten aanzien van handelingen die van alle administratieve overheden 

uitgaan. De gewest- of gemeenschapswetgevers kunnen de bij de wet van 29 juli 1991 geboden 
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bescherming aanvullen of preciseren met betrekking tot de handelingen waarvoor de 

gemeenschappen en de gewesten bevoegd zijn. 

 

 B.6.2.  Daarentegen zou een gemeenschaps- of gewestwetgever, zonder de federale 

bevoegdheid ter zake te schenden, niet vermogen de bescherming die door de federale 

wetgeving aan de bestuurden wordt geboden, te verminderen door de overheden die optreden 

in de aangelegenheden waarvoor hij bevoegd is, vrij te stellen van de toepassing van die wet of 

door die overheden toe te staan daarvan af te wijken. 

 

 B.7.  In verband met de bepaling van het voorontwerp die artikel 21, § 1, tweede lid, is 

geworden, heeft de afdeling wetgeving van de Raad van State geadviseerd : 

 

 « Artikel 24, § 1, tweede lid, van het voorontwerp bepaalt dat de certificaten en 
vergunningen waarvan sprake is onder punt 1 ‘ ook geen administratieve handelingen in de zin 
en voor de toepassing van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 
de bestuurshandelingen ’ zijn. 
 
 Die bepaling kan niet worden aangenomen aangezien het Waalse Gewest niet bevoegd is 
om de voormelde wet van 29 juli 1991 in een dergelijke zin te wijzigen. 
 
 […] 
 
 Uit [het] arrest [nr. 128/2001 van het Grondwettelijk Hof] kan worden afgeleid dat het 
Waalse Gewest buiten zijn bevoegdheidssfeer treedt door de voormelde wet van 29 juli 1991 
buiten toepassing te laten voor de certificaten en vergunningen die in het voorontwerp worden 
beoogd. Door een maatregel aan te nemen waarmee die vergunningen en certificaten niet meer 
uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, vult het Waalse Gewest de bij de voormelde wet 
van 29 juli 1991 geboden bescherming niet aan en preciseert het die niet, maar heft het die op 
voor de betrokken handelingen, hetgeen afbreuk doet aan het minimum van bescherming dat de 
voormelde wet van 29 juli 1991 aan iedere betrokkene heeft willen waarborgen. 
 
 Bovendien merkt de afdeling wetgeving op dat de voormelde wet van 29 juli 1991 geval 
per geval aanvaardt dat handelingen niet uitdrukkelijk worden gemotiveerd wanneer blijkt dat 
sommige belangen in het gedrang komen wanneer de motivering ervan wordt bekendgemaakt. 
 
 Artikel 24, § 1, tweede lid, van het voorontwerp dient dus te worden weggelaten » (Parl. 
St., Waals Parlement, 2011-2012, nr. 614/1, pp. 25-26). 
 

 B.8.  Het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State is niet gevolgd op grond 

van de volgende overwegingen : 

 

 « Artikel 21, § 2, [lees : 21, § 1, tweede lid,] vult de wet van 29 juli 1991 alleen maar aan 
en preciseert die. Op dat punt kan de afdeling wetgeving van de Raad van State niet worden 
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gevolgd, die van oordeel is dat de ontworpen bepaling in plaats van de wet aan te vullen of te 
preciseren, eigenlijk de draagwijdte ervan beperkt. 
 
 Daarbij wordt immers vergeten dat de wet van 29 juli 1991, hoewel die een minimum aan 
bescherming aan de burger biedt, de verplichting inzake de openbaarmaking van de motieven 
eveneens beperkt, bijvoorbeeld wanneer de externe veiligheid van de Staat in het gedrang komt 
of de openbare orde wordt aangetast. 
 
 De ontworpen uitzondering past in dezelfde orde van gedachten, wetende dat de 
uitzonderingen van de wet van 29 juli 1991 tot stand zijn gekomen teneinde de uitvoering van 
de bevoegdheden van de gemeenschappen en de gewesten, met name inzake de organisatie en 
de werking van de administratie, niet onmogelijk of overdreven moeilijk te maken. 
 
 In elk geval kan de theorie van de impliciete bevoegdheden worden toegepast, die steunt 
op artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, om 
het ontworpen artikel 21, § 2, [lees : 21, § 1, tweede lid,] te verantwoorden. 
 
 Ter herinnering, krachtens die bepaling kunnen de decreten en ordonnanties dus 
bepalingen bevatten betreffende aangelegenheden waarvoor niet de decreetgever, maar de 
federale wetgever in beginsel bevoegd is, ofwel krachtens een in die wet geformuleerd 
uitdrukkelijk voorbehoud, ofwel op grond van zijn restbevoegdheid. Uit de rechtspraak van het 
Grondwettelijk Hof vloeit voort dat, om de verenigbaarheid met het beginsel van de 
exclusiviteit van de bevoegdheden te vrijwaren, de aangenomen reglementering noodzakelijk 
moet zijn voor de uitoefening van de bevoegdheden van de deelentiteit, dat de aangelegenheid 
zich leent tot een gedifferentieerde regeling en dat de gevolgen van de in het geding zijnde 
bepalingen voor die aangelegenheden marginaal zijn. 
 
 Te dezen is aan die drie voorwaarden wel degelijk voldaan. Het ontworpen artikel 21, § 2, 
[lees : 21, § 1, tweede lid,] is immers noodzakelijk om de samenhang van alle regels vervat in 
het ontwerpdecreet te verzekeren en om het de gewestelijke overheid mogelijk te maken te 
waken over de vrijwaring van haar internationale betrekkingen, ten aanzien van gevoelige 
informatie, of van de commerciële belangen van de ondernemingen van de sector, wanneer het 
om vertrouwelijke informatie gaat. Opnieuw kan een parallel worden gelegd met de 
artikelen 65/5 en 65/10 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten 
en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. 
 
 De aangelegenheid leent zich tot een gedifferentieerde regeling, aangezien het gaat om een 
uiterst specifieke wetgeving. 
 
 Ten slotte, wat de gevolgen betreft, die blijven marginaal, aangezien die alleen de bij het 
ontwerpdecreet ingevoerde certificaten en vergunningen treffen. 
 
 En voor het overige mag niet worden vergeten dat de weglating van een verplichting tot 
uitdrukkelijke motivering niet het einde van de jurisdictionele controle betekent, die nog steeds 
mogelijk blijft op basis van het administratief dossier, dat niet aan die controle is onttrokken, 
tenzij gebruik is gemaakt van de mogelijkheid die wordt geboden door artikel 87 van het 
besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State » (Parl. St., Waals Parlement, 2011-2012, nr. 614/1, 
p. 7). 
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 Er is gepreciseerd dat de bepalingen zijn behouden « om de vertrouwelijkheid van de 

dossiers zoveel mogelijk te waarborgen » (C.R.I., Waals Parlement, 2011-2012, nr. 19, p. 22). 

 

 B.9.1.  Het Waalse decreet van 21 juni 2012 beoogt verschillende soorten vergunningen : 

enerzijds, de overdrachtsvergunning, die de « toestemming van de Regering voor een 

leverancier om defensiegerelateerde producten over te dragen aan een afnemer in een andere 

lidstaat van de Europese Unie » is (artikel 6, 5°, van het Waalse decreet van 21 juni 2012) en, 

anderzijds, de uit-, in- of doorvoervergunning, die « de individuele toelating door de Regering 

of haar gemachtigde waarmee de uitvoer, de invoer of de doorvoer van defensiegerelateerde 

producten van of naar een land dat geen lid is van de Europese Unie » is (artikel 13, 9°, van het 

Waalse decreet van 21 juni 2012). 

 

 Artikel 8 van het Waalse decreet van 21 juni 2012 bepaalt overigens dat de 

overdrachtsvergunningen algemeen, globaal of individueel kunnen zijn : de algemene 

overdrachtsvergunningen « geven rechtstreeks toestemming aan op het grondgebied van het 

Waalse Gewest gevestigde leveranciers die aan de met de algemene overdrachtsvergunningen 

verbonden voorwaarden voldoen, voor het verrichten van overdrachten van in de algemene 

overdrachtsvergunning te specificeren defensiegerelateerde producten, aan één of meer 

categorieën van in een andere lidstaat [van de Europese Unie] gevestigde afnemers » (artikel 8, 

§ 2, 1°); de globale overdrachtsvergunningen « worden verleend op verzoek van individuele 

leveranciers en staan de overdracht van defensiegerelateerde producten toe aan afnemers uit 

één of meer andere lidstaten » (artikel 8, § 2, 2°), en de individuele overdrachtsvergunningen 

worden verleend voor handelingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de algemene of 

globale overdrachtsvergunningen (artikel 8, § 2, 3°). 

 

 B.9.2.  Het Waalse decreet van 21 juni 2012 beoogt eveneens verschillende soorten 

certificaten. 

 

 Het decreet regelt in de eerste plaats de certificering van de ondernemingen die afnemer 

zijn van defensiegerelateerde producten, met hun maatschappelijke zetel op het grondgebied 

van het Waalse Gewest, waarbij de betrouwbaarheid wordt vastgesteld van de ondernemingen 

op grond van verschillende criteria (artikel 10 van het Waalse decreet van 21 juni 2012); het 

certificaat moet minstens verschillende gegevens bevatten, waarbij de Regering om de drie jaar 
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de naleving van de in het certificaat bepaalde voorwaarden controleert (artikel 11 van het 

Waalse decreet van 21 juni 2012). 

 

 Artikel 13 van het Waalse decreet van 21 juni 2012 definieert het « internationaal 

invoercertificaat » overigens als « het document uitgaand van de Regering of haar gemachtigde 

aan de hand waarvan een uitvoerland de verzekering krijgt dat een potentiële invoer van 

defensiegerelateerde producten in het Waalse Gewest toegelaten wordt » (artikel 13, 3°, van 

het Waalse decreet van 21 juni 2012), het « certificaat voor het nazicht van de leveringen » als 

« het document uitgaand van de Regering of haar gemachtigde aan de hand waarvan aan een 

uitvoerland bevestigd wordt dat defensiegerelateerde producten in het Waalse Gewest waarvan 

de uitvoer toegelaten werd door het uitvoerland, wel degelijk aangekomen is » (artikel 13, 4°, 

van het Waalse decreet van 21 juni 2012) en het « eindgebruikerscertificaat » als « het door de 

overheid van het invoerland geauthentifieerde document aan de hand waarvan de 

defensiegerelateerde producten die uitgevoerd of doorgevoerd worden, hun afnemer duidelijk 

aangegeven wordt en waarmee aan de overheid van het uitvoerland gewaarborgd wordt dat de 

defensiegerelateerde producten niet wederuitgevoerd worden zonder de voorafgaande en 

uitdrukkelijke toelating van het uitvoerland » (artikel 13, 5°, van het Waalse decreet van 

21 juni 2012). 

 

 B.9.3.  Uit de voorgaande definities blijkt dat artikel 21, § 1, tweede lid, door de 

« certificaten en vergunningen bedoeld in dit decreet » te doen ontsnappen aan het 

toepassingsgebied van de wet van 29 juli 1991, alleen de certificaten kan beogen in de zin van 

de artikelen 10 en 11 van het Waalse decreet van 21 juni 2012, alsook de globale en 

individuele overdrachtsvergunningen en de uit-, in- en doorvoervergunningen, respectievelijk 

gedefinieerd in de artikelen 6, 5°, en 8, § 2, 2° en 3°, alsook in artikel 13, 9°, van het Waalse 

decreet van 21 juni 2012; de in artikel 13 beoogde certificaten, alsook de algemene 

overdrachtsvergunningen gedefinieerd in artikel 8, § 2, 1°, van het Waalse decreet van 21 juni 

2012 kunnen immers geen bestuurshandelingen met individuele strekking vormen, zoals 

gedefinieerd in artikel 1 van de wet van 29 juli 1991. 

 

 B.9.4.  De certificaten in de zin van de artikelen 10 en 11 van het Waalse decreet van 

21 juni 2012, alsook de globale en individuele overdrachtsvergunningen, en de uit-, in- en 

doorvoervergunningen, vormen daarentegen bestuurshandelingen met individuele strekking, 
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die bijgevolg in principe onderworpen zijn aan de algemene verplichting tot uitdrukkelijke 

motivering bepaald in de wet van 29 juli 1991. 

 

 B.10.  Door de verplichting tot uitdrukkelijke motivering vastgesteld bij de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen op te heffen voor de 

in B.9.4 beoogde certificaten en vergunningen, doet artikel 21, § 1, tweede lid, afbreuk aan het 

recht van de adressaat van de handeling, maar eveneens van iedere belanghebbende derde, om 

onmiddellijk kennis te nemen van de motieven die de beslissing verantwoorden door die in de 

handeling zelf aan te geven. Die bepaling doet bijgevolg ook afbreuk aan de federale 

bevoegdheid inzake de bescherming van de rechten van de bestuurden. 

 

 B.11.1.  De Waalse Regering voert aan dat de eventuele inbreuk op de bevoegdheid van de 

federale wetgever wordt verantwoord door de impliciete bevoegdheden overeenkomstig 

artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wanneer 

de gewestwetgever de invoer, uitvoer en overdracht van wapens regelt. 

 

 B.11.2.  Opdat artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 van toepassing kan 

zijn, is vereist dat de aangenomen regeling noodzakelijk is voor de uitoefening van de 

bevoegdheden van het gewest, dat de aangelegenheid zich leent tot een gedifferentieerde 

regeling en dat de weerslag van de bestreden bepalingen op de aangelegenheid slechts 

marginaal is. 

 

 B.12.1.  Aangezien artikel 4 van de wet van 29 juli 1991 bepaalt dat de verplichting tot 

motivering niet geldt wanneer de motivering van de handeling « de uitwendige veiligheid van 

de Staat in het gedrang kan brengen », « de openbare orde kan verstoren », « afbreuk kan doen 

aan de eerbied voor het privéleven » of « afbreuk kan doen aan de bepalingen inzake de 

zwijgplicht » is de aantasting te dezen van de federale bevoegdheid inzake de bescherming van 

de rechten van de bestuurden niet noodzakelijk voor de uitoefening van de gewestbevoegdheid 

inzake de invoer, uitvoer en doorvoer van wapens. 

 

 B.12.2.  De aantasting van de federale bevoegdheid inzake de bescherming van de rechten 

van de bestuurden is overigens niet marginaal, aangezien die erop neerkomt alle aanvragers 

van vergunningen en certificaten bedoeld in B.9.4, alsook alle derde belanghebbenden bij die 

vergunningen en certificaten, die vallen onder het Waalse Gewest, uit te sluiten van het recht 
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om kennis te kunnen nemen van de motieven van een administratieve beslissing in de 

handeling zelf. 

 

 B.13.  Zonder dat het noodzakelijk is bovendien te onderzoeken of de aangelegenheid zich 

kan lenen tot een gedifferentieerde regeling, vloeit uit het voorgaande voort dat te dezen niet is 

voldaan aan de voorwaarden voor de toepassing van artikel 10 van de bijzondere wet van 

8 augustus 1980. 

 

 B.14.  Het tweede middel is gegrond. Bijgevolg dient artikel 21, § 1, tweede lid, van het 

Waalse decreet van 21 juni 2012 te worden vernietigd. 

 

 

 Ten aanzien van de ontstentenis van de openbaarheid van de certificaten en van de 

vergunningen, alsook van de adviezen van de Adviescommissie 

 

 B.15.  In haar eerste middel voert de verzoekende partij een discriminerende aantasting 

aan van het recht op administratieve transparantie gewaarborgd bij artikel 32 van de Grondwet, 

in zoverre de vergunningen voor de uitvoer van wapens en de adviezen van de 

Adviescommissie zijn onttrokken aan de bij het Waalse decreet van 30 maart 1995 betreffende 

de openbaarheid van bestuur geregelde openbaarheid, waardoor de betrokkenen de controle 

van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten en vervolgens de controle van de 

Raad van State niet genieten. 

 

 In haar derde middel is de verzoekende partij van mening dat de gewestwetgever, door de 

certificaten, vergunningen en adviezen van de Adviescommissie te onttrekken aan de 

openbaarheid van bestuur, afbreuk zou hebben gedaan aan de bevoegdheid van de Raad van 

State en de hoven en rechtbanken; die aantasting zou aldus de federale bevoegdheid schenden 

en eveneens een discriminatie onder rechtzoekenden in het leven roepen. 

 

 Het Hof onderzoekt beide middelen samen. 
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 B.16.1.  Artikel 32 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Ieder heeft het recht elk bestuursdocument te raadplegen en er een afschrift van te 
krijgen, behoudens in de gevallen en onder de voorwaarden bepaald door de wet, het decreet of 
de regel bedoeld in artikel 134 ». 
 

 B.16.2.  Door te bepalen, in artikel 32 van de Grondwet, dat elk bestuursdocument - begrip 

dat volgens de Grondwetgever zeer ruim moet worden geïnterpreteerd - in de regel openbaar is, 

heeft de Grondwetgever het recht op de openbaarheid van de bestuursdocumenten 

ingeschreven als een grondrecht. 

 

 Uitzonderingen op het beginsel van de openbaarheid van de bestuursdocumenten zijn 

slechts mogelijk onder de voorwaarden vastgesteld door de wet, het decreet of de ordonnantie. 

Zij moeten worden verantwoord en beperkend geïnterpreteerd (Parl. St., Senaat, 1991-1992, 

nr. 100-49/2°, p. 9). 

 

 B.16.3.  Door het mogelijk te maken dat een wetgever kan bepalen in welke gevallen en 

onder welke voorwaarden kan worden afgeweken van het beginsel van de administratieve 

transparantie heeft de Grondwetgever niet uitgesloten dat de toegang tot bepaalde documenten 

aan voorwaarden wordt gekoppeld of wordt beperkt, voor zover die beperkingen redelijk 

verantwoord zijn en geen onevenredige gevolgen met zich meebrengen. 

 

 In dat opzicht dient te worden onderstreept dat de administratieve transparantie bijdraagt 

tot het daadwerkelijke karakter van de uitoefening van het recht van beroep van de bestuurden 

voor de Raad van State of voor de justitiële gerechten. 

 

 B.17.  Het decreet van het Waalse Gewest van 30 maart 1995 betreffende de openbaarheid 

van bestuur (hierna : Waals decreet van 30 maart 1995) regelt in het Waalse Gewest de 

openbaarheid van de administratieve documenten. 

 

 Luidens artikel 1, tweede lid, 2°, van het Waalse decreet van 30 maart 1995 dient onder 

bestuursdocument te worden begrepen « alle informatie, in welke vorm ook, waarover een 

administratieve overheid beschikt ». De artikelen 4 en 5 van het Waalse decreet van 30 maart 

1995 regelen het principiële recht om een bestuursdocument te raadplegen, een afschrift ervan 

te ontvangen en uitleg daarover te verkrijgen. 
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 Artikel 6, § 1, van Waalse decreet van 30 maart 1995 voorziet in een aantal uitzonderingen 

op die principiële openbaarheid, door te bepalen : 

 

 « De gewestelijke of niet-gewestelijke administratieve overheid wijst de vraag om inzage, 
uitleg of mededeling in afschrift van een bestuursdocument af wanneer zij heeft vastgesteld dat 
het belang van de openbaarheid niet opweegt tegen de bescherming van een van de volgende 
belangen : 
 
 1°  de veiligheid van de bevolking; 
 
 2°  de fundamentele rechten en vrijheden van de bestuurden; 
 
 3°  de openbare orde; 
 
 4°  de opsporing of vervolging van strafbare feiten; 
 
 5°  de internationale betrekkingen van het Gewest; 
 
 6°  een gewestelijk economisch of financieel belang ». 
 

 Artikel 8 van het Waalse decreet van 30 maart 1995 richt een Commissie voor de toegang 

tot bestuursdocumenten op, die advies kan uitbrengen over een aanvraag tot raadpleging of 

verbetering van een bestuursdocument, met de mogelijkheid om tegen het advies van die 

Commissie beroep in te stellen bij de Raad van State. 

 

 B.18.  Door te bepalen dat de certificaten en vergunningen bedoeld in B.9.4, alsook de 

adviezen van de Adviescommissie geen bestuurshandelingen vormen in de zin en voor de 

toepassing van het Waalse decreet van 30 maart 1995, voeren artikel 21, § 1, eerste lid, en § 2, 

alsook de woorden « , uitsluitend ter attentie van de Regering, » en « en vertrouwelijke » in 

artikel 19 van het Waalse decreet van 21 juni 2012 een algemene uitzondering in op het 

fundamenteel recht dat is gewaarborgd bij artikel 32 van de Grondwet. 

 

 Het daaruit voortvloeiende verschil in behandeling tussen de personen die willen 

kennisnemen van de in de bestreden bepalingen bedoelde documenten, die automatisch van dat 

recht zijn uitgesloten, en de personen die willen kennisnemen van andere bestuursdocumenten, 

die de bij het Waalse decreet van 30 maart 1995 ingevoerde procedure genieten, kan alleen een 

toetsing aan de artikelen 10 en 11 van de Grondwet doorstaan wanneer het berust op een 

objectief criterium en redelijk verantwoord is. Het gelijkheidsbeginsel is geschonden wanneer 
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vaststaat dat geen redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen 

en het nagestreefde doel. 

 

 

 Ten aanzien van de certificaten en de vergunningen 

 

 B.19.  In verband met de bepaling van het voorontwerp die artikel 21, § 1, eerste lid, is 

geworden, heeft de afdeling wetgeving van de Raad van State geadviseerd : 

 

 « Het ontworpen lid moet worden onderzocht in het licht van artikel 32 van de Grondwet, 
waaruit voortvloeit dat iedereen het recht heeft om elk bestuursdocument te raadplegen en 
daarvan een afschrift te verkrijgen, behalve in de gevallen en onder de voorwaarden die bij het 
decreet zijn vastgesteld. 
 
 In het Waalse Gewest wordt de uitoefening van dat fundamentele recht bepaald door het 
voormelde decreet van 30 maart 1995. 
 
 Krachtens artikel 32 van de Grondwet bepaalt dat decreet van 30 maart 1995 dus, voor het 
Waalse Gewest, de gevallen waarin en voorwaarden waaronder het aan ieder erkende recht om 
de bestuursdocumenten te raadplegen en daarvan een afschrift te ontvangen, kan worden 
beperkt. 
 
 Teneinde het fundamentele recht van de bestuurde op de openbaarheid van de 
bestuursdocumenten te waarborgen, onderwerpt het voormelde decreet van 30 maart 1995 de 
verzoeken om raadpleging van de bestuursdocumenten aan een gedetailleerde procedure 
waarin is voorzien in het optreden van een commissie ad hoc. De in het kader van die 
procedure genomen beslissingen worden in fine onderworpen aan een jurisdictionele controle. 
 
 Het is echter zo dat het voormelde decreet van 30 maart 1995, zoals het is opgevat, en in 
het bijzonder artikel 6 ervan, het mogelijk maakt tegemoet te komen aan de zorg van de auteur 
van het voorontwerp, vermits het, op basis van een gemotiveerde beslissing, de gewestelijke 
overheid altijd zal vrijstaan de raadpleging van een vergunning die gevoelige informatie zou 
bevatten, te weigeren. 
 
 Bepalen dat de in het voorontwerp bedoelde vergunningen geen bestuursdocumenten 
zouden zijn in de zin van het voormelde decreet van 30 maart 1995 is dus zinloos om de 
bescherming van de belangen bedoeld in de commentaar bij de artikelen te verzekeren. 
 
 Uit hetgeen voorafgaat, dient dus te worden afgeleid dat artikel 24, § 1, eerste lid, van het 
voorontwerp [het bestreden artikel 21, § 1, eerste lid, geworden] juridisch gezien niet kan 
worden aanvaard. Artikel 24, § 1, eerste lid, van het voorontwerp wordt immers geanalyseerd 
als een beperking van het fundamentele recht verankerd in artikel 32 van de Grondwet. Een 
onnodige beperking van een fundamenteel recht schendt echter noodgedwongen het 
evenredigheidsbeginsel, met als gevolg dat een dergelijke beperking haar grondslag verliest 
vermits elke beperking van een fundamenteel recht in de regel alleen toelaatbaar is wanneer die 
voldoet aan het evenredigheidsbeginsel. 
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 Artikel 24, § 1, eerste lid, dient dus te worden weggelaten » (Parl. St., Waals Parlement, 
2011-2012, nr. 614/1, p. 25). 
 

 B.20.  De Waalse decreetgever heeft beslist het advies van de afdeling wetgeving op grond 

van de volgende overwegingen niet te volgen : 

 

 « De vraag die het advies van de afdeling wetgeving doet rijzen, is dus niet die van de 
bevoegdheid sensu stricto van het Gewest, maar die of voorrang moet worden verleend aan het 
decreet van 30 maart 1995 en de daarbij geregelde beroepsprocedure, in artikel 8 ervan, dan 
wel of het wenselijk is te voorzien in een aanvullende uitzondering naast die bedoeld in 
artikel 6 van dat decreet. 
 
 De ontworpen tekst geeft voorrang aan die tweede optie. 
 
 Het is immers duidelijk dat in de eerste plaats, in een gevoelige materie, niet alleen inzake 
concurrentie, maar eveneens inzake internationale betrekkingen, moet worden vermeden dat 
dergelijke informatie wordt onthuld. 
 
 In dat opzicht volstaat de omstandigheid dat een administratief beroep en een 
jurisdictionele controle bestaan, op zich niet om te verzekeren dat die informatie daadwerkelijk 
zal worden beschermd en niet openbaar zal worden gemaakt. 
 
 Immers, hoewel het, volgens de afdeling wetgeving, de gewestelijke overheid nog steeds 
zal vrijstaan de raadpleging van een vergunning met gevoelige informatie te weigeren, zal een 
bestuurde altijd beroep kunnen instellen voor de Commissie voor de toegang tot 
bestuursdocumenten. 
 
 Echter, wanneer er sprake is van een beroepscommisisie betekent dat dat die zal 
beschikken over een beoordelingsbevoegdheid ten aanzien van de uitzondering, op basis van 
de thans van kracht zijnde tekst van het decreet van 30 maart 1995. Een dergelijke 
beoordelingsbevoegdheid zal nooit alleen worden onderworpen aan een marginale controle van 
de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en door verwijzing naar het begrip 
‘ klaarblijkelijke vergissing ’ ». 
 
 Er bestaat dus in werkelijkheid geen enkele garantie dat commercieel of politiek gevoelige 
informatie uiteindelijk niet openbaar wordt gemaakt en het is dus onjuist te beweren dat de 
ontworpen tekst niet nuttig is om de bescherming te verzekeren van de belangen die zijn 
bedoeld in de commentaar bij de artikelen. 
 
 Tegenover dat risico wordt voorrang gegeven aan de veiligheid. Daarbij en om de 
voorgaande motieven kan niet worden beweerd dat de ontworpen tekst een onevenredige 
beperking inhoudt van het fundamenteel recht op administratieve transparantie zoals verankerd 
in artikel 32 van de Grondwet » (Parl. St., Waals Parlement, 2011-2012, nr. 614/1, pp. 6-7). 
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 B.21.1.  De certificaten en vergunningen bedoeld in B.9.4 vormen bestuurshandelingen 

met individuele strekking. Die handelingen vallen in beginsel onder de bij artikel 32 van de 

Grondwet geboden bescherming. 

 

 Wanneer de Grondwetgever artikel 32 van de Grondwet heeft aangenomen, is onderstreept 

dat de uitzonderingen op dat recht in beginsel een onderzoek geval per geval van de 

verschillende aanwezige belangen vereisen : « telkens [moet] in concreto het belang van de 

openbaarmaking […] worden afgewogen tegen het belang beschermd door een 

uitzonderingsgrond » (Parl. St., Kamer, 1992-1993, nr. 839/1, p. 5). 

 

 B.21.2.  De Waalse Regering verantwoordt de ingevoerde regeling van de 

vertrouwelijkheid door de zorg om de veiligheid en door het feit dat die documenten gevoelige 

informatie bevatten inzake economische concurrentie of internationale betrekkingen. 

 

 In de veronderstelling dat die documenten in sommige gevallen gevoelige informatie 

kunnen bevatten, toont de Waalse Regering niet aan dat de uitzonderingen en de procedure 

ingevoerd bij het Waalse decreet van 30 maart 1995 ontoereikend zouden zijn om de 

vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te waarborgen, wanneer die is opgenomen in de 

certificaten en vergunningen bedoeld in B.9.4. 

 

 Immers, zoals is aangegeven in B.17, voorziet artikel 6 van het Waalse decreet van 

30 maart 1995 in verschillende uitzonderingen op het recht van toegang, met name rekening 

houdend met de internationale betrekkingen van het Gewest (5°) of een gewestelijk 

economisch of financieel belang (6°); de toepassing van die « uitzonderingsgronden » vereist 

een concrete beoordeling van de aanvraag, waarbij de Commissie voor de toegang tot 

bestuursdocumenten waakt over de naleving van die uitzonderingen, onder het eventuele 

toezicht van de Raad van State; ten slotte mogen de met toepassing van het Waalse decreet van 

30 maart 1995 verkregen bestuursdocumenten « niet verspreid noch gebruikt worden voor 

commerciële doeleinden », overeenkomstig artikel 10 van het Waalse decreet van 30 maart 

1995, zodat iedere persoon die dat verbod schendt, hiervoor verantwoordelijk zou kunnen 

worden gesteld. Het nagestreefde doel inzake veiligheid kon dus worden bereikt door gebruik 

te maken van de bij het Waalse decreet van 30 maart 1995 geregelde procedure. 
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 B.21.3.  Door een algemene en absolute uitzondering in te voeren op het recht op 

administratieve transparantie voor alle certificaten en vergunningen bedoeld in B.9.4, heeft de 

decreetgever een maatregel genomen die niet evenredig is met het nagestreefde doel. 

 

 B.22.  In die mate zijn de middelen gegrond. Bijgevolg dient artikel 21, § 1, eerste lid, van 

het Waalse decreet van 21 juni 2012 te worden vernietigd. 

 

 

 Ten aanzien van de adviezen van de Adviescommissie 

 

 B.23.  In de parlementaire voorbereiding wordt het bestreden artikel 19 als volgt 

becommentarieerd : 

 

 « Dat artikel richt een Adviescommissie op voor de uitvoer van defensiegerelateerde 
producten. 
 
 Die Commissie brengt haar adviezen alleen uit aan de bevoegde minister, als dusdanig 
aangewezen bij het besluit tot installatie van de Regering. 
 
 De leden ervan oefenen hun functies binnen de Commissie op autonome wijze uit en er 
mogen hun geen instructies worden gegeven in het kader van de totstandkoming van de 
adviezen van de Commissie, met name door een hiërarchische overste; in het kader van de 
uitoefening van hun opdrachten binnen de Commissie zijn de ambtenaren die afkomstig zijn uit 
de diensten van de Regeringen ervan vrijgesteld te verwijzen naar en verslag uit te brengen aan 
hun hiërarchie over het uitgevoerde werk. 
 
 De Commissie, die de continuïteit van de openbare dienst op het niveau van Wallonië 
belichaamt, zal, in het kader van een versterkte onafhankelijkheid, de vereiste deskundigheid 
voor de analyse van de meest gevoelige dossiers aanbrengen. 
 
 De Commissie zal aan de bevoegde minister een advies meedelen na een grondige analyse 
van het dossier, zowel vanuit een geopolitieke, ethische als economische invalshoek, met name 
met inachtneming van de criteria van de Europese gedragscode, de Europese rechtspraak, het 
verslag van de verantwoordelijke van de dienst ‘ controle van de vergunningen, analyse van het 
buitenlands beleid, rechten van de mens ’, van het verslag van de hoge vertegenwoordiger van 
de rechten van de mens te Genève en de bilaterale aangelegenheden en van alle andere 
informatie waarover zij beschikt » (Parl. St., Waals Parlement, 2011-2012, nr. 614/1, pp. 5-6). 
 

 B.24.  In verband met de bepaling van het voorontwerp die artikel 19 van het Waalse 

decreet van 21 juni 2012 is geworden, heeft de afdeling wetgeving van de Raad van State 

opgemerkt : 
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 « Aangezien de raadpleging van die Commissie niet verplicht is en de adviezen ervan niet 
van dien aard zijn dat zij de overheid binden, moet de decreetgever zich niet mengen in de 
organisatie van de uitvoerende macht door een adviescommissie op te richten. Zoals die 
commissie is opgevat, staat het immers aan de Regering, indien zij dat opportuun acht, die op 
te richten. 
 
 Artikel 4 heeft dus geen bestaansreden en dient bijgevolg te worden weggelaten » (Parl. 
St., Waals Parlement, 2011-2012, nr. 614/1, p. 21). 
 

 B.25.1.  De oorspronkelijke tekst van artikel 24, § 2, van het voor advies aan de afdeling 

wetgeving van de Raad van State voorgelegde voorontwerp bepaalde : 

 

 « De adviezen van de in hoofdstuk III bedoelde Commissie staan niet gelijk met 
administratieve handelingen in de zin en voor de toepassing van het decreet van 30 maart 1995 
betreffende de openbaarheid van bestuur en mogen bovendien niet worden meegedeeld aan een 
andere overheid dan de Regering. Die adviezen worden niet meegedeeld in geval van beroepen 
ingesteld tegen een beslissing van het Waalse Gewest betreffende de toekenning, de weigering, 
de opschorting of de intrekking van een uitvoervergunning, zowel in het kader van een beroep 
voor de Raad van State als voor een justitieel gerecht » (ibid., p. 40). 
 

 B.25.2.  Ten aanzien van die ontworpen bepaling heeft de afdeling wetgeving van de Raad 

van State opgemerkt : 

 

 « Krachtens paragraaf 2 ervan worden de adviezen van de bij het voorontwerp opgerichte 
Commissie onttrokken aan het toepassingsgebied van het voormelde decreet van 30 maart 
1995. De bezwaren geformuleerd in de eerste opmerking sub artikel 24 gelden mutatis 
mutandis : de beperking die aldus wordt ingevoerd ten aanzien van het fundamentele recht om 
de bestuursdocumenten te raadplegen, is niet noodzakelijk om tegemoet te komen aan de door 
de auteur van het ontwerp nagestreefde doelstellingen, zodat die beperking in strijd is met het 
evenredigheidsbeginsel; wanneer blijkt dat sommige adviezen van de Commissie gevoelig 
geachte informatie bevatten, zal het de gewestelijke overheid vrijstaan de raadpleging ervan te 
weigeren op basis van de bij het voormelde decreet van 30 maart 1995 bepaalde procedure » 
(Parl. St., Waals Parlement, 2011-2012, nr. 614/1, p. 26). 
 

 Zij heeft eraan toegevoegd : 

 

 « Paragraaf 2 bepaalt eveneens dat de adviezen van de bij het voorontwerp opgerichte 
Commissie niet worden meegedeeld in het dossier dat wordt voorgelegd aan de justitiële 
gerechten en aan de Raad van State wanneer voor die rechtscolleges een ‘ beroep ’ wordt 
ingesteld met betrekking tot de toekenning, de weigering, de opschorting of de intrekking van 
een uitvoervergunning. 
 
 Daar het Waalse Gewest niet bevoegd is voor de organisatie van de procedures voor de 
justitiële gerechten en voor de Raad van State, komt het dat Gewest niet toe regels uit te 
vaardigen die raken aan de inhoud van de aan die rechtscolleges voorgelegde dossiers. 
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 De afdeling wetgeving merkt overigens op dat, gevolg gevend aan de arresten van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie en van het Grondwettelijk Hof die hebben geoordeeld dat de 
partijen bij een jurisdictionele procedure, ondanks het beginsel van de tegenspraak en van de 
naleving van de rechten van verweer, de vertrouwelijkheid van sommige stukken van de aan de 
rechtscolleges voorgelegde dossiers moesten kunnen aanvoeren, het besluit van de Regent van 
23 augustus 1948 ‘ tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State ’, in artikel 87 ervan, vervangen bij het koninklijk besluit van 24 mei 2011 
‘ tot wijziging van diverse besluiten betreffende de procedure voor de afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State betreffende de vertrouwelijke stukken ’, bepaalt dat 
de partijen kunnen vragen dat sommige stukken van het dossier niet worden meegedeeld aan de 
andere partijen. 
 
 Tot besluit ontsnapt paragraaf 2 dus aan de bevoegdheden van het Waalse Gewest en heeft 
het geen bestaansreden » (ibid.). 
 

 De afdeling wetgeving van de Raad van State heeft besloten dat « artikel 24 in zijn geheel 

moet worden weggelaten, vermits de daarin vervatte regels niet zouden kunnen gelden zonder 

het juridisch kader te schenden waarin zij moeten worden opgenomen » (ibid., p. 27). 

 

 B.25.3.  In het bestreden artikel 21, § 2, heeft de Waalse decreetgever gedeeltelijk 

rekening gehouden met de opmerkingen van de Raad van State, door een deel van de 

ontworpen tekst te schrappen, maar het beginsel van de vertrouwelijkheid van de adviezen van 

de Adviescommissie, opgericht bij het bestreden artikel 19, te behouden, waarbij wordt 

gepreciseerd dat die adviezen « bovendien uitsluitend aan de Regering [mogen] worden 

meegedeeld ». Er is onderstreept dat het « essentieel was de vertrouwelijkheid van die adviezen 

op te leggen, hetgeen alleen bij decreet kan gebeuren » (C.R.I., Waals Parlement, 2011-2012, 

nr. 19, p. 22, en C.R.I.C., Waals Parlement, 2011-2012, nr. 148 (maandag 18 juni 2012), p. 7). 

 

 In de parlementaire voorbereiding wordt uitgelegd dat de adviezen « dus niet aan het 

Parlement mogen worden bezorgd » (Parl. St., Waals Parlement, 2011-2012, nr. 614/1, p. 6), 

waarbij wordt gepreciseerd :  

 

 « Een en ander doet vanzelfsprekend geenszins afbreuk aan de bevoegdheid van de 
gerechtelijke overheden in het kader van hun onderzoeksbevoegdheid en -opdracht zoals die 
zijn geregeld door het Wetboek van strafvordering of door het Strafwetboek. Die bepaling kan, 
enerzijds, worden verklaard door het feit dat de adviezen van de Commissie commerciële en 
vertrouwelijke informatie bevatten en, anderzijds, door het feit dat die verslagen gevoelige 
informatie en gevoelige overwegingen bevatten, met name op geopolitiek en diplomatiek vlak, 
waardoor het noodzakelijk is dat zij nooit mogen worden verspreid » (ibid.). 
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 De jurisdictionele controle « [blijft] mogelijk […] op basis van het administratief dossier, 

dat niet aan die controle is onttrokken, tenzij gebruik is gemaakt van de mogelijkheid die wordt 

geboden bij artikel 87 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de 

rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State » (ibid., p. 7) : 

 

 « Het is overigens door die mogelijkheid dat het voorontwerp is herzien door te schrappen 
dat de adviezen van de Adviescommissie over de vergunningen voor wapenuitvoer niet 
moesten worden meegedeeld in geval van beroepen tegen een beslissing van het Waalse 
Gewest met betrekking tot de toekenning, de weigering, de opschorting of de intrekking van 
een uitvoervergunning, zowel in het kader van een beroep voor de Raad van State als voor een 
justitieel gerecht » (ibid.). 
 

 B.26.1.  Door de adviezen van de Adviescommissie te onttrekken aan de bij het Waalse 

decreet van 30 maart 1995 geregelde openbaarheid en door erin te voorzien dat die adviezen 

niet kunnen worden meegedeeld aan een andere overheid dan de Waalse Regering, beletten de 

artikelen 19 en 21, § 2, van het Waalse decreet van 21 juni 2012 iedere persoon of elke andere 

overheid dan de Waalse Regering kennis te nemen van die adviezen. 

 

 Hoewel die adviezen met betrekking tot de toekenning van vergunningen voor de uitvoer 

van wapens niet als dusdanig voor beroep vatbare bestuurshandelingen zijn, vormen zij 

niettemin handelingen ter voorbereiding van de aanneming van individuele beslissingen met 

betrekking tot de aanvragen voor vergunningen voor de uitvoer van wapens; die elementen 

vallen niet alleen in beginsel onder het recht op administratieve transparantie, maar kunnen 

bovendien informatie vormen die het de betrokkene mogelijk maakt om, met kennis van zaken, 

een beroep in te stellen tegen de bestuurshandelingen met individuele strekking die de 

beslissingen betreffende de aanvragen voor vergunningen voor de uitvoer van wapens zijn. 

 

 B.26.2.  Overigens, in de veronderstelling dat die adviezen gevoelige informatie bevatten, 

toont de Waalse Regering niet aan dat de uitzonderingen en de procedure ingevoerd bij het 

Waalse decreet van 30 maart 1995 ontoereikend zouden zijn om de vertrouwelijkheid van 

dergelijke informatie te waarborgen wanneer die is opgenomen in de adviezen van de 

Adviescommissie over de vergunningen voor wapenuitvoer. 

 

 Immers, zoals aangegeven in B.17, voorziet artikel 6 van het Waalse decreet van 30 maart 

1995 in verschillende uitzonderingen op het recht van toegang, met name rekening houdend 

met de internationale betrekkingen van het Gewest (5°) of een gewestelijk economisch of 
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financieel belang (6°); de toepassing van die « uitzonderingsgronden » vereist een concrete 

beoordeling van de aanvraag, waarbij de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten 

waakt over de naleving van die uitzonderingen, onder het eventuele toezicht van de Raad van 

State; ten slotte mogen de met toepassing van het Waalse decreet van 30 maart 1995 verkregen 

bestuursdocumenten « niet verspreid noch gebruikt worden voor commerciële doeleinden », 

overeenkomstig artikel 10 van het Waalse decreet van 30 maart 1995, zodat iedere persoon die 

dat verbod schendt, hiervoor verantwoordelijk zou kunnen worden gesteld. Het nagestreefde 

doel inzake veiligheid kon dus worden bereikt door gebruik te maken van de bij het Waalse 

decreet van 30 maart 1995 geregelde procedure. 

 

 Daarenboven dient bij het onderzoek van de in artikel 6 van het Waalse decreet van 

30 maart 1995 bedoelde uitzonderingen rekening te worden gehouden met de 

vertrouwelijkheid waarin is voorzien in de bepalingen van het Gemeenschappelijk 

Standpunt 2008/944/GBVB van de Raad van 8 december 2008 tot vaststelling van 

gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en 

technologie. 

 

 B.26.3.  De Waalse Regering voert eveneens aan dat adviezen van de Adviescommissie 

steunen op informatie die is geclassificeerd in de zin van de wet van 11 december 1998 

betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en 

veiligheidsadviezen. De classificatie betreft de informatie, documenten of gegevens, materieel, 

materialen of stoffen, in welke vorm ook, waarvan de niet-geëigende aanwending schade kan 

toebrengen aan een van de belangen opgesomd in artikel 3 van de voormelde wet van 

11 december 1998. Het niveau van classificatie - zeer geheim, geheim of vertrouwelijk 

(artikel 4) - wordt bepaald volgens de inhoud (artikel 5). 

 

 Wanneer sommige adviezen van de Adviescommissie steunen op geclassificeerde 

documenten, kan het zijn verantwoord dat de toegang tot die documenten geval per geval 

wordt geweigerd volgens de procedure die is geregeld bij het Waalse decreet van 30 maart 

1995 en is onderworpen aan het toezicht van de Commissie voor de toegang tot 

bestuursdocumenten. 
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 B.26.4.  Door een algemene en absolute uitzondering op het recht op administratieve 

transparantie voor alle adviezen van de Adviescommissie in te voeren en te voorzien in de 

absolute vertrouwelijkheid ervan, zonder te kunnen worden meegedeeld aan een andere 

overheid dan de Waalse Regering, heeft de decreetgever een maatregel genomen die niet 

evenredig is met het nagestreefde doel. 

 

 B.26.5.  Bovendien beperkt die maatregel eveneens de mogelijkheden van jurisdictioneel 

beroep tegen de individuele beslissingen met betrekking tot vergunningen voor de uitvoer van 

wapens. 

 

 Zelfs in de veronderstelling dat de wijziging van de tekst van het voorontwerp toestaat dat 

de adviezen worden meegedeeld in het administratief dossier in geval van een beroep voor de 

Raad van State of voor een justitieel gerecht wijzigt die omstandigheid die conclusie niet, 

aangezien die mededeling na het beroep het niet mogelijk maakt om, met kennis van zaken, 

aangepaste beroepen in te stellen tegen de individuele beslissingen met betrekking tot de 

vergunningen voor de uitvoer van wapens. 

 

 B.27.  In die mate zijn de middelen gegrond. 

 

 Bijgevolg dienen in artikel 19, § 1, eerste lid, van het Waalse decreet van 21 juni 2012, de 

woorden « , uitsluitend ter attentie van de Regering, » en « en vertrouwelijke », en artikel 21, 

§ 2, van hetzelfde decreet te worden vernietigd. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 -  vernietigt, in artikel 19 van het decreet van het Waalse Gewest van 21 juni 2012 

betreffende de invoer, uitvoer, doorvoer en overdracht van civiele wapens en van 

defensiegerelateerde producten, de woorden « , uitsluitend ter attentie van de Regering, » en 

« en vertrouwelijke »; 

 

 -  vernietigt artikel 21 van hetzelfde decreet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 19 december 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 5553, 5554 en 5556 

 
 

Arrest nr. 170/2013 
van 19 december 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van het decreet van de 

Vlaamse Gemeenschap van 22 juni 2012 houdende verplichte melding van risicovolle 

medische praktijken, ingesteld door de beroepsvereniging « Verbond der Belgische 

Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten » en de vzw « Belgische Vereniging van 

Artsensyndicaten », door de Ministerraad en door de vzw « Belgian Society for Private 

Clinics » en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, 

P. Nihoul, F. Daoût en T. Giet, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder 

voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de beroepen en rechtspleging 
 
 a.  Bij twee verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 11 en 14 januari 2013 
ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 14 en 15 januari 2013, zijn 
beroepen tot vernietiging ingesteld van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 22 juni 
2012 houdende verplichte melding van risicovolle medische praktijken (bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad van 20 juli 2012, derde editie) respectievelijk door het « Verbond der 
Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten », met zetel te 1050 Brussel, 
Kroonlaan 20, en de vzw « Belgische Vereniging van Artsensyndicaten », met 
maatschappelijke zetel te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 150, en door de Ministerraad. 
 
 b.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 17 januari 2013 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 18 januari 2013, is beroep tot gedeeltelijke 
vernietiging ingesteld van het voormelde decreet door de vzw « Belgian Society for Private 
Clinics », met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Casinoplein 19, Bart Decoopman, 
wonende te 8000 Brugge, Sint-Claradreef 77, Wim De Maerteleire, wonende te 
3050 Oud-Heverlee, Bogaerdenstraat 49c, Bert Oelbrandt, wonende te 9120 Beveren-Waas, 
Piet Stautstraat 87, de nv « Clara Invest », met maatschappelijke zetel te 80000 Brugge, 
Sint-Claradreef 77, de bvba « Mediclinic », met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, 
Jan Van Rijswijcklaan 228, en de nv « Arics », met maatschappelijke zetel te 1830 Machelen, 
Peutiesesteenweg 111. 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5553, 5554 en 5556 van de rol van het Hof, 
werden samengevoegd. 
 
 
 De Vlaamse Regering en de Ministerraad hebben memories ingediend, de verzoekende 
partijen hebben memories van antwoord ingediend en de Vlaamse Regering heeft ook een 
memorie van wederantwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 18 september 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. S. Callens, advocaat bij de balie te Brussel, voor de verzoekende partijen in de zaak 
nr. 5553; 
 
 .  Mr. E. Jacubowitz, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad (verzoekende 
partij in de zaak nr. 5554); 
 
 .  Mr. S. Tack, advocaat bij de balie te Brugge, voor de verzoekende partijen in de zaak 
nr. 5556; 
 
 .  Mr. B. Martel loco Mr. P. Van Orshoven, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Vlaamse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. De Groot en P. Nihoul verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
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 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de beroepen 
 
 Wat het belang van de verzoekende partijen betreft 
 
 A.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5553, het « Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van 
Geneesheren-Specialisten » en de vzw « Belgische Vereniging van Artsensyndicaten », voeren aan dat zij als 
beroepsvereniging en als vzw die de belangen van de geneesheren beogen te behartigen, over de vereiste 
hoedanigheid beschikken om een beroep tot vernietiging in te dienen en menen, met verwijzing naar de 
doelstellingen die zij nastreven, dat zij belang hebben bij het ingediende beroep, vermits het bestreden decreet 
betrekking heeft op risicovolle medische praktijken. 
 
 A.2.  De vzw « Belgian Society for Private Clinics », eerste verzoekende partij in de zaak nr. 5556, doet 
gelden dat zij tot doel heeft te ijveren voor een hoogstaande uitoefening van de gezondheidszorg en de 
geneeskunde in private klinieken, en dat haar leden private klinieken zijn. Ook zij meent, met verwijzing naar haar 
maatschappelijk doel, dat zij belang heeft bij het ingediende beroep, vermits het betreden decreet betrekking heeft 
op de uitoefening van de geneeskunde in private klinieken. 
 
 De nv « Clara Invest », de bvba « Mediclinic » en de nv « Arics », vijfde, zesde en zevende verzoekende 
partij in de zaak nr. 5556, zetten uiteen dat zij vennootschappen zijn die private klinieken uitbaten. Zij menen dat 
zij belang hebben bij hun beroep, vermits zij als juridische verantwoordelijke voor de desbetreffende klinieken, 
rechtstreeks onder het toepassingsgebied van het bestreden decreet vallen en zich blootstellen aan diverse sancties 
waarin dat decreet voorziet. 
 
 Bart Decoopman, Wim De Maerteleire en Bert Oelbrandt, tweede, derde en vierde verzoekende partij in de 
zaak nr. 5556, zetten uiteen dat zij artsen zijn gespecialiseerd in de plastische heelkunde. Ook zij menen dat zij 
belang hebben bij hun beroep, onder meer omdat het bestreden decreet met zich meebrengt dat allerlei gegevens 
met betrekking tot hun persoon en hun beroepsuitoefening dienen te worden gemeld aan de Vlaamse overheid en 
omdat het decreet voorziet in sancties die op hen zouden kunnen worden toegepast. Wim De Maerteleire en Bert 
Oelbrandt voeren eveneens aan dat zij zouden kunnen worden beschouwd als verantwoordelijke voor een 
instelling, in de zin van het bestreden decreet. 
 
 A.3.  Het door de verzoekende partijen aangevoerde belang bij hun beroep tot vernietiging wordt door de 
Vlaamse Regering niet betwist. 
 
 
 Wat de bestreden bepalingen in de zaak nr. 5554 betreft 
 
 A.4.1.  De Vlaamse Regering is van oordeel dat het beroep in de zaak nr. 5554, ingediend door de 
Ministerraad, niet ontvankelijk is, in zoverre het is gericht tegen de artikelen 6 en 7 van het bestreden decreet, 
omdat de verzoekende partij geen grieven ontwikkelt tegen de voormelde bepalingen. 
 
 A.4.2.  De Ministerraad antwoordt dat artikel 6 van het bestreden decreet onlosmakelijk is verbonden met de 
overige bepalingen van dat decreet, vermits het betrekking heeft op de controle op de naleving van het decreet. 
Wat het bestreden artikel 7 betreft, wijst de Ministerraad erop dat de Vlaamse Regering in haar memorie zelf stelt 
dat bij de externe kwaliteitstoetsing rekening zal worden gehouden met de gegevens die werden ingezameld via de 
meldingsplicht en leidt daaruit af dat dat artikel onlosmakelijk verbonden is met de overige bepalingen van het 
decreet. 
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 Ten gronde 
 
 Wat de bevoegdheidverdelende regels betreft 
 
 A.5.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5553 leiden een eerste middel af uit de schending, door de 
artikelen 2, 3, 4, 5, 6 en 7 van het bestreden decreet, van de artikelen 38 en 128 van de Grondwet en van artikel 5, 
§ 1, I, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in samenhang gelezen met de 
artikelen 2, 7, 11, 12, 35undecies, 35duodecies en 35quaterdecies van het koninklijk besluit nr. 78 van 
10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (hierna : koninklijk besluit 
nr. 78), doordat de bestreden bepalingen de uitoefening van de geneeskunde betreffen, zoals geregeld door het 
voormelde koninklijk besluit, waarvoor de Vlaamse Gemeenschap niet bevoegd is. 
 
 A.6.1.  Met verwijzing naar rechtspraak van het Hof, doen de verzoekende partijen gelden dat de uitoefening 
van de geneeskunde een federale aangelegenheid is, op grond waarvan de federale overheid, onder meer, de 
handelingen kan vaststellen die tot de uitoefening van de geneeskunde behoren en de voorwaarden kan bepalen 
waaronder zulke handelingen kunnen worden gesteld. 
 
 A.6.2.  Uit de parlementaire voorbereiding van het bestreden decreet leiden de verzoekende partijen af dat de 
decreetgever een systeem heeft willen installeren om de kwalificatie van de geneesheren en de kwaliteit van de 
medische handelingen te kunnen toetsen wanneer het gaat om risicovolle medische activiteiten. Zij menen dat 
aldus de federale aangelegenheid betreffende de uitoefening van de geneeskunde wordt geregeld, en verwijzen 
daarbij naar de adviezen van de Raad van State bij het bestreden decreet. 
 
 A.6.3.1.  Wat de artikelen 2 en 3 van het bestreden decreet betreft, zetten de verzoekende partijen uiteen dat 
de verantwoordelijke voor de instelling, die niet noodzakelijk een arts is, dient na te gaan of er in zijn instelling 
een risicovolle medische praktijk wordt gesteld en, zo ja, welke die praktijk is, wanneer die is gesteld, door wie 
die is gesteld, alsmede welke maatregelen zijn genomen om de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van de 
patiënt te waarborgen. Zij menen dat die bepalingen handelingen vaststellen die aan de omschrijving van de 
uitoefening van de geneeskunde beantwoorden en voorwaarden in het leven roepen waaronder personen die 
handelingen kunnen stellen. 
 
 A.6.3.2.  Wat artikel 4 van het bestreden decreet betreft, zetten de verzoekende partijen uiteen dat de 
Vlaamse overheid op periodieke wijze informatie dient over te zenden aan de provinciale raad van de Orde der 
Geneesheren en verwijzen zij naar de parlementaire voorbereiding die vermeldt dat het de taak van de Orde der 
Geneesheren is om, indien nodig, te waken over de uitoefening van de geneeskunde. Uit de bepalingen van het 
koninklijk besluit nr. 78 leiden zij af dat de Orde der Geneesheren enkel rechtsmacht heeft ten aanzien van artsen, 
en dus niet ten aanzien van een verantwoordelijke voor een instelling. Zij menen overigens dat de wijze waarop 
een zaak bij de Orde der Geneesheren aanhangig kan worden gemaakt eveneens een federale aangelegenheid 
betreft. 
 
 A.6.3.3.  Met betrekking tot de artikelen 6 en 7 van het bestreden decreet zetten de verzoekende partijen 
uiteen dat die bepalingen onder meer inhouden dat de gemachtigden van de Vlaamse Regering toegang krijgen tot 
de ruimtes waar de risicovolle medische praktijken worden verricht, alsmede dat een instelling kan worden 
verplicht deel te nemen aan een externe kwaliteitstoetsing. Uit de parlementaire voorbereiding leiden zij af dat het 
voormelde artikel 7 een aanzet vormt tot het bepalen van minimumvoorwaarden voor veilige en kwalitatieve 
medische praktijkvoering, alsmede dat de decreetgever de bedoeling heeft om de kwalificatie van de geneesheren 
en de kwaliteit van de medische handelingen te toetsen. 
 
 Zij wijzen daarbij erop dat de uitoefening van de medische praktijk wordt geregeld in het koninklijk besluit 
nr. 78, dat onder meer erin voorziet dat aan artsen geen reglementaire beperkingen kunnen worden opgelegd bij de 
keuze van de middelen die moeten worden aangewend voor het stellen van een diagnose, voor het uitvoeren van 
een behandeling of van magistrale bereidingen (artikel 11), en dat de overeenkomsten die deze keuzevrijheid 
beperken, als niet geschreven moeten worden beschouwd (artikel 12). Zij menen dat de bestreden bepalingen de 
aldus gewaarborgde diagnostische en therapeutische vrijheid van de geneesheren beperken. 
 
 Zij wijzen bovendien erop dat artikel 35undecies van het koninklijk besluit nr. 78 reeds voorziet in een 
regeling betreffende de evaluatie van de praktijk van de geneesheren, alsmede dat artikel 35quaterdecies van dat 
koninklijk besluit al voorziet in een melding van gegevens betreffende de identiteit en de erkenning van 
beoefenaars van gezondheidszorgberoepen en betreffende bepaalde aspecten van de beroepsactiviteit van de 
artsen, en dit met het oog op de verwerking ervan in een federale databank. 
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 A.7.  De Ministerraad, die optreedt als verzoekende partij in de zaak nr. 5554, voert één middel aan, afgeleid 
uit de schending, door het bestreden decreet in zijn geheel, van de bevoegdheidverdelende regels vervat in de 
artikelen 38 en 128 van de Grondwet en in artikel 5 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen, doordat dat decreet de uitoefening van de geneeskunde regelt, terwijl de Vlaamse Gemeenschap 
daarvoor niet bevoegd is. 
 
 A.8.1.  De Ministerraad wijst erop dat het aanvankelijke ontwerp van decreet de meldingsplicht oplegde aan 
de geneesheren zelf en dat de afdeling wetgeving van de Raad van State daarover heeft geoordeeld dat aldus werd 
geraakt aan de uitoefening van de geneeskunde. Hij zet vervolgens uiteen dat de ontworpen regeling in die zin 
werd aangepast dat de meldingen dienen te gebeuren door de verantwoordelijke voor de instelling waarin de 
risicovolle medische praktijken worden gesteld, en dat de Raad van State in een tweede advies heeft geoordeeld 
dat de doorgevoerde wijzigingen niet volstaan in het kader van de bevoegdheidverdelende regels. Hij wijst 
eveneens erop dat de Raad van State in zijn tweede advies van oordeel was dat de oorspronkelijke bedoeling van 
de decreetgever, namelijk het regelen van de wijze waarop de risicovolle medische activiteiten worden gesteld 
met het oog op het waarborgen van de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van de patiënt, volledig dezelfde was 
gebleven. 
 
 A.8.2.  In zoverre het bestreden decreet met zich meebrengt dat de Vlaamse overheid een geheel van 
kwaliteits- en veiligheidsnormen kan uitvaardigen, worden volgens de Ministerraad, die daarbij verwijst naar de 
adviezen van de Raad van State bij het bestreden decreet, eveneens verplichtingen opgelegd aan de geneesheren 
met betrekking tot de wijze waarop zij de geneeskunde uitoefenen. 
 
 A.8.3.  Uit de parlementaire voorbereiding van het bestreden decreet leidt de Ministerraad af dat de bevoegde 
minister van de Vlaamse Regering van oordeel was dat de Raad van State in de voormelde adviezen de 
« uitoefening van de geneeskunde » te ruim heeft geïnterpreteerd, en dat hij daarvoor steunde op andere adviezen 
van de Raad van State en op rechtspraak van het Grondwettelijk Hof. De Ministerraad meent evenwel dat uit die 
adviezen en rechtspraak niet kan worden afgeleid dat de Vlaamse Gemeenschap te dezen bevoegd is. 
 
 A.9.  Het eerste middel in de zaak nr. 5556 is afgeleid uit de schending, door de artikelen 3, § 2, 6 en 7 van 
het bestreden decreet, van artikel 128, § 1, van de Grondwet en van artikel 5, § 1, van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980, doordat aan de Vlaamse Regering een te verregaande bevoegdheid wordt toegekend inzake het 
beoordelen van de medische zorgkwaliteit en inzake het opleggen van sancties voor een medische dienstverlening 
die als niet-kwaliteitsvol wordt beschouwd, en dit in strijd met de bevoegdheidverdelende regels. 
 
 A.10.  De verzoekende partijen leiden uit de artikelen 6 en 7, in samenhang gelezen met artikel 3, § 2, van 
het bestreden decreet, af dat de Vlaamse Regering wil overgaan tot het oplijsten van de door de instellingen 
gemelde kwaliteitsmaatregelen, vervolgens die gegevens wil aanwenden om in de betrokken instellingen een 
externe kwaliteitstoetsing uit te voeren, en tot slot de voorwaarden wil vaststellen waaronder die externe 
kwaliteitstoetsing moet plaatsvinden. Dit laatste brengt volgens hen met zich mee dat de Vlaamse Regering zelf 
kan bepalen wat goede zorgkwaliteit inzake de uitvoering van risicovolle medische praktijken inhoudt. Met 
verwijzing naar de adviezen van de Raad van State bij het bestreden decreet, doen zij gelden dat het bepalen van 
de voorwaarden waaronder het medisch handelen als zorgvuldig en kwalitatief hoogstaand kan worden 
beschouwd, onder de federale bevoegdheid betreffende de uitoefening van de geneeskunde valt. 
 
 A.11.1.  De Vlaamse Regering is van oordeel dat het eerste middel in de zaak nr. 5553, het enige middel in 
de zaak nr. 5554 en het eerste middel in de zaak nr. 5556, in essentie hetzelfde aanvoeren, meer bepaald dat het 
bestreden decreet de uitoefening van de geneeskunde betreft, en beantwoordt om die reden die middelen 
gezamenlijk. 
 
 A.11.2.1.  De Vlaamse Regering voert allereerst aan dat de voormelde middelen slechts ontvankelijk zijn in 
zoverre zij het bestreden decreet verwijten de federale residuaire bevoegdheid inzake de uitoefening van de 
geneeskunde te regelen, en dus niet in zoverre zij de schending aanvoeren van artikel 128 van de Grondwet en van 
artikel 5 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, omdat de verzoekschriften niet uiteenzetten om welke reden 
de voormelde bepalingen zouden zijn geschonden. 
 
 A.11.2.2.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5553 antwoorden dat uit hun middel duidelijk blijkt dat zij 
de Vlaamse decreetgever verwijten de aangelegenheid van de uitoefening van de geneeskunde te hebben geregeld. 
Zij menen dat de decreetgever, zelfs wanneer hij beoogt de bevoegdheden uit te oefenen die hij heeft op grond van 
artikel 5 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, niet mag raken aan de federale bevoegdheden. 
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 A.11.3.  Ten gronde is de Vlaamse Regering van oordeel dat de decreetgever wel degelijk bevoegd is om het 
bestreden decreet aan te nemen, en dit precies op grond van artikel 128 van de Grondwet en van artikel 5, § 1, I, 
1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980. Zij beklemtoont dat de bijzondere wetgever « het beleid » 
betreffende de zorgverstrekking in en buiten de verplegingsinrichtingen heeft toevertrouwd aan de 
gemeenschappen, en leidt daaruit af dat zij een grote verscheidenheid aan middelen en instrumenten kunnen 
inzetten in het kader van die aangelegenheid. Zij meent dat de uitzonderingen op de aan de gemeenschappen 
toegewezen bevoegdheden restrictief moeten worden geïnterpreteerd en dat dit a fortiori geldt voor niet 
uitdrukkelijk genoemde federale aangelegenheden, zoals de uitoefening van de geneeskunde. 
 
 A.11.4.  De Vlaamse Regering wijst erop dat het bestreden decreet alleen betrekking heeft op het beleid 
inzake zorgverstrekking buiten de erkende ziekenhuizen en dat de afdeling wetgeving van de Raad van State in 
zijn tweede advies bij het bestreden decreet heeft geoordeeld dat de gemeenschappen bevoegd zijn om regels uit te 
vaardigen met betrekking tot de zorgvoorzieningen die niet ressorteren onder de « organieke wetgeving », in de 
zin van artikel 5, § 1, I, 1°, a), van de bijzondere wet van 8 augustus 1980. Met verwijzing naar rechtsleer 
beargumenteert zij vervolgens dat de regeling van de « extramurale zorgverstrekking » niet kan worden 
beschouwd als deel uitmakend van de « organieke wetgeving », in de zin van het voormelde artikel. Zij meent 
overigens dat de bevoegdheid van de gemeenschappen voor het beleid betreffende de zorgverstrekking buiten de 
erkende ziekenhuizen blijkt uit de rechtspraak van het Hof, meer bepaald uit de arresten nrs. 83/98, 147/2005 en 
29/2010. 
 
 A.11.5.1.  Uit het arrest nr. 83/98 van het Hof leidt de Vlaamse Regering af dat maatregelen die geen 
verplichting of verbod inhouden om bepaalde medische handelingen te stellen en evenmin afbreuk doen aan de 
diagnostische vrijheid van de arts, niet behoren tot de uitoefening van de geneeskunde. 
 
 A.11.5.2.  De Vlaamse Regering meent dat het bestreden decreet op geen enkele wijze voorziet in een 
verplichting of een verbod om bepaalde medische handelingen te stellen, en evenmin afbreuk doet aan de 
diagnostische en therapeutische vrijheid van de geneesheren. Zij meent dat dat decreet enkel verplicht tot het 
melden van bepaalde gegevens en dat de bepalingen betreffende de externe kwaliteitstoetsing niet ertoe kunnen 
strekken het stellen van een medische handeling te verplichten of te verbieden. Bovendien beklemtoont zij dat 
enkel verplichtingen worden opgelegd aan de verantwoordelijke voor een instelling, en dus niet aan de 
geneesheren. Zij is eveneens van oordeel dat het gegeven dat de meldingsplicht betrekking heeft op medische 
handelingen, geen afbreuk doet aan de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap. 
 
 A.11.6.  De Vlaamse Regering meent dat uit het voorgaande volgt dat de bepalingen van het bestreden 
decreet betreffende de meldingsplicht (artikelen 2 tot 5), betreffende het toezicht en de controle (artikel 6) en 
betreffende de sancties met betrekking tot de meldingsplicht (artikel 8) behoren tot het bevoegdheidsdomein van 
de Vlaamse decreetgever. 
 
 Zij meent ook dat artikel 4, op grond waarvan de informatie die de Vlaamse overheid verkrijgt, wordt 
bezorgd aan de bevoegde provinciale raad van de Orde der Geneesheren, grondwettig is, vermits het louter 
meedelen van informatie de bevoegdheidsuitoefening inzake de geneeskunde juist vergemakkelijkt, zodat de 
decreetgever te dezen de federale loyauteit zou hebben geëerbiedigd. 
 
 Wat het bestreden artikel 7 betreft, wijst de Vlaamse Regering erop dat de decreetgever enkel heeft voorzien 
in een machtiging aan de uitvoerende macht, zodat van een schending van de bevoegdheidverdelende regels geen 
sprake kan zijn. Uit de rechtspraak van het Hof leidt zij af dat ervan moet worden uitgegaan dat zulk een 
machtiging enkel door de uitvoerende macht kan worden aangewend in overeenstemming met de 
bevoegdheidverdelende regels. 
 
 A.12.1.  De Ministerraad antwoordt dat de Vlaamse Regering uitgaat van een verkeerde lezing van het arrest 
nr. 83/98 van het Hof en doet gelden dat de verplichtingen waarin het bestreden decreet voorziet wel degelijk een 
invloed hebben op de uit het koninklijk besluit nr. 78 voor de geneesheren voortvloeiende verplichtingen, vermits 
zij hun beroepsgeheim opzij zullen moeten zetten om de vereiste gegevens te melden aan de verantwoordelijke 
voor de instelling. Hij leidt daaruit af dat aan de uitoefening van de geneeskunde regels worden toegevoegd door 
een overheid die daarvoor niet bevoegd is. Voor het overige meent hij dat de bewering van de Vlaamse Regering 
dat het bestreden decreet bijdraagt tot de kwaliteit van de uitoefening van de geneeskunde niet pertinent is, 
vermits elke overheid zich op die manier bevoegdheden zou kunnen toe-eigenen die haar niet toebehoren. In 
dezelfde lijn menen de verzoekende partijen in de zaak nr. 5553 dat de federale loyauteit niet kan worden 
aangewend om een bevoegdheidsoverschrijding te verantwoorden. 
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 A.12.2.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5556 betwisten de invulling die de Vlaamse Regering geeft 
aan de aangelegenheid « uitoefening van de geneeskunde » en beklemtonen dat de bestreden bepalingen een 
toetsing beogen van de « zorgvuldigheid » van het medisch handelen. Zij menen bovendien dat niet redelijk kan 
worden betwist dat wanneer de decreetgever een rechtsgrond creëert om de voorwaarden te bepalen waaronder 
een externe toetsing kan plaatsvinden, hij ook voorziet in een rechtsgrond om de zorgvuldigheidsvoorwaarden van 
het medisch handelen zelf te definiëren. Aldus wordt volgens hen aan de beroepsbeoefenaars een verbod opgelegd 
om handelingen te stellen die door de Vlaamse Regering als onzorgvuldig worden voorgesteld. 
 
 A.13.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5553 leiden een tweede middel af uit de schending, door 
artikel 3 van het bestreden decreet, van de artikelen 38 en 128 van de Grondwet en van artikel 5, § 1, I, van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in samenhang gelezen met artikel 2, § 1, van 
het koninklijk besluit nr. 78, doordat de bestreden bepaling de verantwoordelijke voor een instelling, die niet 
noodzakelijk een geneesheer is, verplicht een diagnose te stellen, terwijl de Vlaamse Gemeenschap daarvoor niet 
bevoegd is. 
 
 A.14.  De verzoekende partijen wijzen erop dat de verantwoordelijke voor een instelling bij het Vlaams 
Agentschap Zorg en Gezondheid een aantal gegevens betreffende risicovolle medische praktijken moet melden, 
en dat die verantwoordelijke niet noodzakelijk een geneesheer is. Zij menen dat de verantwoordelijke, indien de 
behandelende geneesheer de noodzakelijke gegevens niet verstrekt, die gegevens slechts kan melden nadat hij zelf 
een diagnose heeft gesteld, wat, krachtens artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit nr. 78, een handeling is die 
enkel door geneesheren kan worden gesteld. Aldus regelt het bestreden artikel 3 volgens hen de federale 
aangelegenheid betreffende de uitoefening van de geneeskunde. 
 
 A.15.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5553 leiden een derde middel af uit de schending, door de 
artikelen 3, 4 en 5 van het bestreden decreet, van de artikelen 38 en 128 van de Grondwet en van artikel 5, § 1, I, 
van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, in samenhang gelezen met de artikelen 13, 14 en 35duodecies van het 
koninklijk besluit nr. 78, doordat de verantwoordelijke voor een instelling, die niet noodzakelijk een geneesheer 
is, toegang krijgt tot het patiëntendossier en gegevens uit dat dossier dient over te zenden aan derden, terwijl de 
Vlaamse Gemeenschap daarvoor niet bevoegd is. 
 
 A.16.  De verzoekende partijen doen gelden dat de regeling betreffende de samenstelling van het 
patiëntendossier en de voorwaarden waaronder gegevens daaruit kunnen worden overgezonden aan derden, 
behoort tot de bevoegdheid van de federale overheid, en dat die overheid van die bevoegdheid gebruikt heeft 
gemaakt in de artikelen 13, 14 en 35duodecies van het koninklijk besluit nr. 78, en, ter uitvoering daarvan, in het 
koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende het Algemeen Medisch Dossier. 
 
 Zij menen dat de bestreden bepalingen de verantwoordelijke voor een instelling, die niet noodzakelijk een 
geneesheer is en bijgevolg niet noodzakelijk gehouden is door het beroepsgeheim, verplichten om bij de 
geneesheren gegevens omtrent de risicovolle medische praktijken in te zamelen en om die gegevens door te geven 
aan derden, en dit in het kader van een aangelegenheid waarvoor de Vlaamse Gemeenschap niet bevoegd is. Zij 
doen eveneens gelden dat de bestreden bepalingen aldus voorzien in het doorsturen van gegevens aan derden, 
zonder dat er sprake is van een therapeutisch of preventief doel en zonder dat er sprake is van een erkenning van 
een geneesheer door de Vlaamse Gemeenschap, waardoor die bepalingen afwijken van datgene waarin is voorzien 
in de artikelen 13 en 14 van het koninklijk besluit nr. 78. 
 
 A.17.1.  De Vlaamse Regering beantwoordt het tweede en het derde middel in de zaak nr. 5553 gezamenlijk 
omdat beide middelen volgens haar berusten op een verkeerd uitgangspunt betreffende de handelingen die de 
verantwoordelijke voor een instelling moet verrichten om te kunnen voldoen aan zijn meldingsplicht. 
 
 A.17.2.  De Vlaamse Regering meent dat het bestreden decreet in geen enkel opzicht de verantwoordelijke 
voor een instelling die niet gemachtigd is om de geneeskunde uit te oefenen, verplicht om een diagnose te stellen. 
Het enige waartoe die verantwoordelijke volgens haar is gehouden is de melding van zijn hoedanigheid als 
verantwoordelijke voor een instelling, van de identiteit van de personen die risicovolle medische praktijken in de 
instelling verrichten, van de aard van de risicovolle medische praktijken die in de instelling worden verricht en 
van de maatregelen die worden genomen om de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van de patiënt te 
waarborgen. De Vlaamse Regering meent dat de verantwoordelijke voor de instelling daarvoor geen medische 
handelingen dient te stellen, en dat hij als verantwoordelijke beschikt over de mogelijkheid om zijn instelling 
dusdanig te organiseren dat hij in kennis wordt gesteld van de desbetreffende gegevens. Hij zou volgens de 
Vlaamse Regering bijvoorbeeld kunnen voorzien in contractuele bepalingen die de behandelende geneesheren 
verplichten om de desbetreffende gegevens over te zenden. 
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 A.17.3.  De Vlaamse Regering meent bovendien dat de gegevens die moeten worden gemeld op zich geen 
betrekking hebben op gegevens uit het patiëntendossier of uit het medisch dossier van de betrokken patiënt. Zelfs 
al zou de te melden informatie ook moeten worden opgenomen in die dossiers, dan belet volgens de Vlaamse 
Regering niets dat diezelfde informatie, ontdaan van alle verwijzingen naar de patiënt in kwestie en diens medisch 
dossier, wordt gemeld aan de Vlaamse overheid. 
 
 A.18.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5553 antwoorden dat de erkende ziekenhuizen zich 
onderscheiden van instellingen die niet erkend zijn, doordat de eersten in beginsel zelf aansprakelijk kunnen 
worden gesteld indien niet is voldaan aan een kwaliteitsvolle zorg, terwijl dat bij de laatsten niet noodzakelijk het 
geval is. Zij wijzen erop dat een patiënt in een niet-erkende instelling in beginsel een overeenkomst sluit met een 
zelfstandige geneesheer voor wat de geneeskundige behandeling betreft, en, in voorkomend geval, een 
overeenkomst met de instelling voor wat de aankoop van gezondheidsproducten, het reserveren van een 
behandeling en/of het louter verzorgen van de patiënt betreft. In die optiek is het volgens hen vrij normaal dat de 
instelling, die de gebouwen ter beschikking stelt van de zelfstandige geneesheren, alsmede het verzorgend 
personeel ter beschikking stelt van de patiënt, maar niet de werkgever is van de behandelende geneesheren, niet 
weet welke risicovolle medische praktijken in de instelling worden gesteld, noch welke kwaliteitsmaatregelen de 
behandelende geneesheren hebben genomen. 
 
 A.19.  Het zevende middel in de zaak nr. 5553 is afgeleid uit de schending, door de artikelen 2, 3° en 4°, 3 en 
6 van het bestreden decreet, van artikel 128, § 2, van de Grondwet, doordat verplichtingen worden opgelegd aan 
natuurlijke personen die een instelling uitbaten op het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, 
terwijl de Vlaamse Gemeenschap daar niet voor bevoegd is. 
 
 A.20.  De verzoekende partijen zetten uiteen dat de verantwoordelijke voor een instelling, krachtens 
artikel 2, 4°, van het bestreden decreet, de natuurlijke persoon of rechtspersoon is die juridisch of feitelijk 
verantwoordelijk is voor de instelling, en dat de bepalingen van het decreet, krachtens artikel 2, 3°, van toepassing 
zijn op de instellingen die zijn gelegen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest die wegens hun organisatie 
worden geacht uitsluitend tot de Vlaamse Gemeenschap te behoren. Zij menen dat artikel 128, § 2, van de 
Grondwet zich ertegen verzet dat de Vlaamse Gemeenschap verplichtingen oplegt aan natuurlijke personen in het 
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, en verwijzen daarbij naar de adviezen van de Raad van State bij het 
bestreden decreet. 
 
 A.21.1.  De Vlaamse Regering verwijst eveneens naar adviezen van de Raad van State waaruit zij afleidt dat 
de bevoegdheidverdelende regels niet uitsluiten dat ook natuurlijke personen in Brussel worden onderworpen aan 
gemeenschapsdecreten wanneer dat gebeurt « langs de omweg » van een « unicommunautaire instelling ». Meer 
bepaald is zij van oordeel dat uit die adviezen blijkt dat natuurlijke personen in Brussel aan het bestreden decreet 
kunnen worden onderworpen wanneer zij in een bepaald georganiseerd verband werken. 
 
 A.21.2.  De Vlaamse Regering doet gelden dat het bestreden decreet aan de verantwoordelijke voor een 
instelling die een natuurlijke persoon is, slechts verplichtingen oplegt omdat hij juist de verantwoordelijke is voor 
die instelling, wat volgens haar impliceert dat hij niet als natuurlijke persoon wordt geviseerd, maar wel als orgaan 
van zijn instelling. 
 
 A.21.3.  In ondergeschikte orde, en in zoverre het Hof van oordeel zou zijn dat het middel gegrond is, meent 
de Vlaamse Regering dat een grondwetsconforme interpretatie mogelijk is en, mocht het Hof er een andere 
mening op nahouden, dat een vernietiging van de in artikel 2, 3°, vervatte bewoordingen « of gelegen in het 
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en wegens hun organisatie geacht worden uitsluitend tot de Vlaamse 
Gemeenschap te behoren » zou volstaan. 
 
 A.22.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5553 antwoorden dat de in het decreet geviseerde 
verantwoordelijke een natuurlijke persoon kan zijn die het gebouw waarvan hij eigenaar is ter beschikking stelt, 
bijvoorbeeld door middel van een huurovereenkomst, aan een geneesheer die er risicovolle medische praktijken 
verricht. Zulk een natuurlijke persoon is volgens hen geen orgaan van een rechtspersoon en is evenmin 
verantwoordelijk voor de door de geneesheer gestelde risicovolle medische praktijken. Zij menen dat de Vlaamse 
Gemeenschap ten aanzien van zulk een natuurlijke persoon in Brussel geen bevoegdheden heeft. 
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 Wat het recht op eerbiediging van het privéleven betreft 
 
 A.23.  Het vierde middel in de zaak nr. 5553 is afgeleid uit de schending, door de artikelen 2, 3, 4, 5, 6 en 7 
van het bestreden decreet, van artikel 22 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens, en van de artikelen 4, 5 en 7 van de wet van 8 december 1992 tot 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, doordat 
bepaalde personen toegang krijgen tot persoonsgegevens en die gegevens dienen mede te delen aan derden, 
zonder dat daarbij is voldaan aan de voorwaarden vervat in de voormelde artikelen van de wet van 8 december 
1992. 
 
 A.24.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5553 zetten uiteen dat een geneesheer een patiëntendossier 
dient bij te houden op grond van artikel 9 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, 
van de artikelen 20 en 25 van de « gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen » 
van 10 juli 2008 en van artikel 35duodecies, vierde lid, van het koninklijk besluit nr. 78. Ze vervolgen dat de 
geneesheer, indien hij persoonsgegevens betreffende de ingrepen die hij verricht, opneemt in een bestand, dient te 
worden beschouwd als de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van artikel 1, 
§ 4, van de voormelde wet van 8 december 1992. 
 
 A.24.2.  De verzoekende partijen zijn van oordeel dat het verlenen van toegang tot een patiëntendossier aan 
de verantwoordelijke voor de instelling die geen geneesheer is, en het opdragen aan die persoon om de uit dat 
dossier afkomstige gegevens mede te delen aan derden, het recht op eerbiediging van het privéleven van de patiënt 
en van de behandelende geneesheer beperken. Zij zijn van oordeel dat de bevoegdheid om te bepalen in welke 
gevallen en onder welke voorwaarden het recht op eerbiediging van het privéleven kan worden beperkt, toekomt 
aan de federale wetgever, en dat de decreetgever de algemene federale regelgeving op dat vlak dient te 
eerbiedigen, meer bepaald de regelgeving vervat in de wet van 8 december 1992. 
 
 A.24.3.  Wat het aangevoerde artikel 4 van de wet van 8 december 1992 betreft, zijn de verzoekende partijen 
van oordeel dat persoonsgegevens krachtens die bepaling slechts voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en 
gerechtvaardigde doeleinden kunnen worden verwerkt, alsmede dat op de verantwoordelijke voor de verwerking, 
te dezen de behandelende geneesheer, de plicht rust om te waken over de naleving van dat beginsel. Zij menen dat 
de bestreden bepalingen in strijd zijn met dat artikel, onder meer omdat niet op specifieke wijze is bepaald voor 
welke doeleinden de voormelde inmenging in het recht op eerbiediging van het privéleven wordt ingevoerd. 
 
 A.24.4.  De verzoekende partijen zijn bovendien van oordeel dat het meedelen, door de behandelende 
geneesheer, van de desbetreffende gegevens aan de verantwoordelijke voor de instelling, dient te worden 
beschouwd als een verwerking van persoonsgegevens die enkel toelaatbaar is als die kan worden gerechtvaardigd 
op grond van artikel 5 (in zoverre het gaat om persoonsgegevens betreffende de behandelende geneesheer) of 
artikel 7 (in zoverre het gaat om persoonsgegevens die de gezondheid betreffen) van de wet van 8 december 1992. 
Zij voeren bovendien aan dat de bestreden artikelen zich richten tot de verantwoordelijke voor de instelling, en 
dus niet tot de behandelende geneesheer die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens, 
terwijl de artikelen 5 en 7 van de wet van 8 december 1992 zich daartegen verzetten. 
 
 A.24.5.  De verzoekende partijen menen ook dat de in de artikelen 6 en 7 van het bestreden decreet vervatte 
controle- en toezichtsmaatregelen onbestaanbaar zijn met het recht op eerbiediging van het privéleven, omdat de 
verantwoordelijke voor een instelling op grond van die bepalingen verplicht is om aan de gemachtigden van de 
Vlaamse Regering alle gegevens ter beschikking te stellen die voor de controle en het toezicht noodzakelijk zijn 
en hun toegang te verlenen tot alle ruimten met uitrusting die betrekking heeft op de risicovolle medische 
praktijken. 
 
 A.25.  Het vijfde middel in de zaak nr. 5556 is afgeleid uit de schending, door artikel 4 van het bestreden 
decreet, van artikel 22 van de Grondwet en van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, 
al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat het Vlaams Agentschap 
Zorg en Gezondheid minstens één keer per jaar de informatie die door de verantwoordelijken voor de instellingen 
wordt gemeld, dient door te geven aan de provinciale raad van de Orde der Geneesheren. 
 
 A.26.1.  Uit de parlementaire voorbereiding van het bestreden decreet leiden de verzoekende partijen af dat 
het overzenden van de bedoelde informatie aan de provinciale raad van de Orde der Geneesheren enkel een 
informatief karakter zou hebben, maar zij menen dat die motivering niet ernstig is. Zij zijn van oordeel dat de 
werkelijke bedoeling erin bestaat te voorzien in een soort kliklijn. Zij menen eveneens dat de decreetgever heeft 
voorzien in die doorgifteplicht omdat hij wist dat de Vlaamse Gemeenschap niet bevoegd is om sancties op te 
leggen aan geneesheren. Zij doen gelden dat die manifest verkeerde voorstelling van het doel van de 
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gegevensdoorgifte in strijd is met het recht op eerbiediging van het privéleven en dat die doorgifte noch 
noodzakelijk is in een democratische samenleving, noch voldoet aan de evenredigheidsvereiste. 
 
 A.26.2.  De verzoekende partijen menen eveneens dat de bestreden bepaling in strijd is met het beginsel van 
gelijkheid en niet-discriminatie, doordat het recht op eerbiediging van het privéleven van geneesheren die 
verbonden zijn aan instellingen waarin ingrepen worden uitgevoerd die beantwoorden aan de definitie van 
« risicovolle medische praktijk », wordt geschonden, terwijl dat niet het geval is voor de geneesheren die 
verbonden zijn aan instellingen waarin soortgelijke ingrepen worden uitgevoerd die evenwel niet beantwoorden 
aan de definitie van « risicovolle medische praktijk ». 
 
 A.27.1.  De Vlaamse Regering beantwoordt het vierde middel in de zaak nr. 5553 en het vijfde middel in de 
zaak nr. 5556 gezamenlijk. 
 
 A.27.2.  Zij meent allereerst dat het bestreden decreet niet voorziet in een verwerking van persoonsgegevens 
die de gezondheid betreffen, in de zin van artikel 7 van de wet van 8 december 1992. Zij wijst erop dat de te 
melden gegevens slechts als « persoonsgegevens » kunnen worden gekwalificeerd, in zoverre ze betrekking 
hebben op de personen die de risicovolle medische praktijken stellen. Aldus betreft het volgens haar gegevens die 
betrekking hebben op de geneesheren, en dus niet op de gezondheid van de patiënten. Zij is van oordeel dat alleen 
de voormelde « persoonsgegevens » dienen te worden overgezonden aan het Vlaams Agentschap Zorg en 
Gezondheid, aan de provinciale raad van de Orde der Geneesheren en, in het kader van het toezicht, aan de 
gemachtigden van de Vlaamse Regering. Zij herinnert bovendien eraan dat de verantwoordelijke voor de 
instelling, die niet noodzakelijk een geneesheer is, geen toegang moet hebben tot het patiëntendossier of het 
medisch dossier om aan zijn meldingsplicht te kunnen voldoen. Zij besluit dat het vierde middel in de zaak 
nr. 5553 ongegrond is, in zoverre daarin wordt beweerd dat de minimumwaarborgen vervat in artikel 7 van de wet 
van 8 december 1992 niet zouden zijn nageleefd. 
 
 A.27.3.  De Vlaamse Regering ziet vervolgens niet in hoe de verzoekende partijen zich nu al gegriefd zouden 
kunnen achten door de in het bestreden artikel 7 bedoelde externe kwaliteitscontrole, vermits dat artikel enkel een 
machtiging verleent aan de Vlaamse Regering en zulk een kwaliteitscontrole zelf niet instelt. Zij meent dat de 
bedoelde machtiging uitsluitend in die zin kan worden geïnterpreteerd dat zij de Vlaamse Regering niet toelaat om 
de minimumwaarborgen van de wet van 8 december 1992 te schenden. De Vlaamse Regering is dan ook van 
oordeel dat het vierde middel in de zaak nr. 5553 ongegrond is in zoverre het is gericht tegen het bestreden 
artikel 7. 
 
 A.27.4.  Wat de bestreden artikelen 3 en 5 betreft (meldingsplicht), doet de Vlaamse Regering gelden dat de 
doelstelling van de gegevensverwerking duidelijk blijkt uit de algemene economie van het bestreden decreet en uit 
de parlementaire voorbereiding ervan, meer bepaald dat de Vlaamse overheid de desbetreffende gegevens wenst te 
verkrijgen om een beleid inzake kwaliteitszorg buiten de erkende ziekenhuizen te kunnen bepalen en om de 
kwalificatie van de geneesheren te kunnen toetsen. Zij wijst erop dat enkel het RIZIV-nummer van de betrokken 
geneesheer wordt verwerkt en besluit dat de grieven die de verzoekende partijen ontwikkelen op basis van 
artikel 4 van de wet van 8 december 1992, ongegrond zijn, wat de bestreden artikelen 3 en 5 betreft. 
 
 A.27.5.  Wat de vermeende schending van artikel 5 van de wet van 8 december 1992 betreft, wijst de 
Vlaamse Regering op littera c) van dat artikel, volgens welke de verwerking van persoonsgegevens mogelijk is 
wanneer dat noodzakelijk is om een verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is 
onderworpen door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie. Wanneer de verantwoordelijke voor de 
instelling niet zelf de geneesheer is die de risicovolle medische praktijk heeft gesteld, mag volgens de Vlaamse 
Regering redelijkerwijze ervan worden uitgegaan dat die verantwoordelijke beschikt over het RIZIV-nummer van 
de betrokkene, zodat geen bijkomende gegevensverwerking tussen beide personen is vereist. Indien toch nog een 
bijkomende gegevensverwerking nodig zou zijn, dan kan die volgens de Vlaamse Regering worden verantwoord 
op grond van artikel 5, a), b) of c), van de wet van 8 december 1992. 
 
 A.27.6.  Wat het bestreden artikel 6 betreft (overzending van gegevens in het kader van controle en toezicht), 
meent de Vlaamse Regering dat de doelstelling van de gegevensmelding duidelijk blijkt uit die bepaling zelf, meer 
bepaald controle en toezicht mogelijk maken. Dat voldaan is aan de proportionaliteit blijkt volgens haar uit het feit 
dat enkel die gegevens dienen te worden overgemaakt die « noodzakelijk » zijn om controle en toezicht mogelijk 
te maken. De Vlaamse Regering meent dat daaruit blijkt dat het bestreden artikel 6 verenigbaar is met artikel 4 
van de wet van 8 december 1992. Zij meent ook dat er geen strijdigheid is met artikel 5 van die wet en verwijst 
daarbij naar haar argumentatie betreffende de verenigbaarheid van de bestreden artikelen 3 en 5 met dat artikel. 
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 A.27.7.  Wat het bestreden artikel 4 betreft (overzending van gegevens aan de provinciale raad van de Orde 
der Geneesheren), doet de Vlaamse Regering gelden dat de Orde der Geneesheren een taak van openbaar belang 
vervult, zodat de in de bestreden bepaling bedoelde doorgifte van gegevens kan worden verantwoord op grond van 
artikel 5, e), van de wet van 8 december 1992. 
 
 A.27.8.  Wat de in het vijfde middel in de zaak nr. 5556 aangevoerde schending van het beginsel van 
gelijkheid en niet-discriminatie betreft, verwijst de Vlaamse Regering naar haar argumentatie bij het vijfde middel 
in de zaak nr. 5553 en het tweede middel in de zaak nr. 5556. 
 
 A.28.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5553 antwoorden dat de overzending van het RIZIV-nummer 
van de behandelende geneesheer niet zo onschuldig is als de Vlaamse Regering laat uitschijnen, vermits aan de 
hand van dat nummer de gehele praktijkvoering en het voorschrijfgedrag van de betrokken geneesheer kan 
worden achterhaald. 
 
 
 Wat het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie betreft 
 
 A.29.  Het vijfde middel in de zaak nr. 5553 is afgeleid uit de schending, door de artikelen 2, 3, 4, 5, 6 en 7 
van het bestreden decreet, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met het 
rechtszekerheidsbeginsel, doordat een verschil in behandeling in het leven wordt geroepen tussen instellingen, 
naargelang er risicovolle medische praktijken worden verricht die beantwoorden aan de in artikel 2, 2°, van het 
bestreden decreet vervatte definitie, dan wel andere risicovolle medische praktijken. 
 
 Het tweede middel in de zaak nr. 5556 is identiek aan dat middel, zij het dat het is gericht tegen de 
artikelen 2, 2°, 3, 6, 7 en 8 van het bestreden decreet. 
 
 A.30.1.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5553 en 5556 doen gelden dat door de in de definitie van 
« risicovolle medische praktijk » gebruikte bewoordingen een niet te verantwoorden verschil in behandeling in het 
leven wordt geroepen tussen instellingen, vermits enkel de instellingen waarin risicovolle medische praktijken 
worden verricht die beantwoorden aan die definitie, worden onderworpen aan de in het bestreden decreet bedoelde 
meldingsplicht en maatregelen van controle en toezicht. De verzoekende partijen in de zaak nr. 5556 voegen 
daaraan toe dat enkel die instellingen het risico lopen om op grond van het bestreden artikel 8 een sanctie 
opgelegd te krijgen bij niet-, niet-tijdige of foutieve melding. 
 
 A.30.2.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5553 en 5556 menen dat de criteria om uit te maken of er 
al dan niet sprake is van een « risicovolle medische praktijk » vaag zijn, alsook weinig pertinent. Zij voeren 
daarbij onder meer aan dat het niet duidelijk is wat onder « diepe sedatie » dient te worden begrepen, dat ingrepen 
onder lokale anesthesie niet per definitie minder risicovol zijn dan ingrepen onder volledige anesthesie, dat niet 
per definitie kan worden gesteld dat een bepaalde medische handeling volgens de regels van de kunst onder lokale 
anesthesie, dan wel onder volledige anesthesie dient te gebeuren en dat dit laatste afhankelijk is van allerlei 
factoren. 
 
 A.31.1.  De Vlaamse Regering doet gelden dat de decreetgever, om de door hem nagestreefde doelstellingen 
te kunnen bereiken, het begrip « risicovolle medische praktijk » diende te definiëren. Zij meent dat uit zulk een 
definitie slechts een schending van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie zou kunnen worden afgeleid, 
indien zou blijken dat de decreetgever zich manifest heeft vergist, wat volgens haar niet door de verzoekende 
partijen wordt aangetoond. Zij wijst erop dat de parlementaire voorbereiding van het bestreden decreet ervan doet 
blijken dat de decreetgever zich bewust was van de moeilijkheden die inherent zijn aan elke poging om het 
desbetreffende begrip te definiëren, maar dat hij niettemin alles in het werk heeft gesteld om dat begrip zo goed en 
nauwkeurig mogelijk in te vullen, met verwijzing naar de medische literatuur ter zake. 
 
 A.31.2.  De Vlaamse Regering doet voorts gelden dat elke medische handeling een inherent risico op 
complicaties inhoudt, maar dat dat risico niet in verhouding staat tot de risico’s verbonden aan de risicovolle 
medische praktijken zoals bedoeld in het bestreden decreet. 
 
 A.31.3.  De Vlaamse Regering meent ook dat de grief betreffende de onduidelijkheid van het begrip « diepe 
sedatie » onontvankelijk is, vermits niet wordt aangegeven welke categorieën met elkaar moeten worden 
vergeleken. Indien het Hof niettemin van oordeel zou zijn dat de grief wel ontvankelijk is, doet de Vlaamse 
Regering gelden dat diegenen tot wie de bestreden bepaling is gericht personen zijn die beroepsmatig handelen, 
zodat zij redelijkerwijs in staat dienen te worden geacht de draagwijdte van de bestreden bepaling te kunnen 
inschatten. Voor het overige meent de Vlaamse Regering dat de gemeenrechtelijke interpretatieregels dienen te 
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worden toegepast en dat de term « diepe sedatie » in ieder geval in de medische wereld niet onbekend is, vermits 
hij alvast voorkomt in de Office Based Surgery Procedures, die werden opgesteld door de Massachussetts 
Medical Society’s Task Force. 
 
 A.31.4.  In ondergeschikte orde, en in zoverre het Hof van oordeel zou zijn dat de middelen gegrond zijn, 
meent de Vlaamse Regering dat het in dat geval volstaat om in de in artikel 2, 2°, van het bestreden decreet 
vervatte definitie de woorden « elke invasieve, chirurgische of medische procedure met diagnostisch, 
therapeutisch of esthetisch doel » te behouden en de overige elementen te vernietigen. Indien het Hof van oordeel 
zou zijn dat medische handelingen onder lokale anesthesie ook onder de werkingssfeer van het decreet zouden 
moeten vallen, dan volstaat het volgens de Vlaamse Regering om in de voormelde definitie het woord 
« algemene » in littera a) te vernietigen. 
 
 
 Wat het wettigheidsbeginsel betreft 
 
 A.32.  Het zesde middel in de zaak nr. 5553 is afgeleid uit de schending, door artikel 7 van het bestreden 
decreet, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 78 van de bijzondere wet 
van 8 augustus 1980, doordat de Vlaamse Regering wordt gemachtigd om de instellingen te bepalen die aan een 
externe kwaliteitstoetsing moeten deelnemen en om de voorwaarden te bepalen waaronder die toetsing 
plaatsvindt. 
 
 A.33.  De verzoekende partijen doen gelden dat het bestreden artikel 7 de Vlaamse Regering een aantal 
bevoegdheden verleent met betrekking tot de externe kwaliteitstoetsing, zonder dat de decreetgever heeft voorzien 
in de essentiële krachtlijnen van die toetsing. Zij menen dat het discriminerend is om personen te onderwerpen aan 
een kwaliteitstoetsing zonder dat zij kunnen voorzien wat de doeleinden van die toetsing zijn. 
 
 A.34.  De Vlaamse Regering meent in hoofdorde dat het Hof niet bevoegd is om de naleving van de 
taakverdeling tussen de wetgevende en de uitvoerende macht te beoordelen. In ondergeschikte orde, meent zij dat 
het middel ongegrond is, omdat niet kan worden vooruitgelopen op de manier waarop de uitvoerende macht 
toepassing zal maken van de haar toegewezen bevoegdheden, en omdat de verzoekende partijen hun eigen situatie 
niet vergelijken met de situatie van een andere categorie van personen. 
 
 A.35.  Het derde middel in de zaak nr. 5556 is afgeleid uit de schending, door de artikelen 7 en 8 van het 
bestreden decreet, van het wettigheidsbeginsel gewaarborgd door de artikelen 12 en 14 van de Grondwet en door 
artikel 7 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, al dan niet in samenhang gelezen met de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat ernstige sancties worden ingevoerd, zonder dat de handelingen die 
aanleiding kunnen geven tot die sancties duidelijk en voorzienbaar zijn omschreven, waardoor noch is voldaan 
aan het strafrechtelijk wettigheidsbeginsel, noch aan het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. 
 
 A.36.1.  De verzoekende partijen zetten uiteen in welke zin de handelingen die aanleiding kunnen geven tot 
sancties volgens hen onduidelijk en vaag zijn. 
 
 Ten eerste menen zij dat de definitie van « risicovolle medische praktijk » te vaag is om duidelijk af te 
bakenen wat al dan niet moet worden gemeld. Zij stellen zich meer bepaald vragen bij de termen « majeure 
conductieanesthesie », « diepe sedatie », « risicovolle » en « vereist […] verlengd medisch of verpleegkundig 
toezicht » en wijzen erop dat er binnen de sector geen consensus bestaat over de juiste draagwijdte van de 
definitie. Zij menen dat de rechtsonzekerheid op dat vlak des te groter is omdat de meldingen dienen te gebeuren 
door de verantwoordelijke voor de instelling, die niet noodzakelijk een geneesheer is, en die aldus, zelfs wanneer 
hij te goeder trouw handelt, niet met zekerheid kan weten of op de handeling die hij stelt al dan niet sancties staan. 
 
 Ten tweede menen zij dat er onduidelijkheid bestaat over de persoon aan wie een sanctie kan worden 
opgelegd en dit ten gevolge van de definitie van « verantwoordelijke voor de instelling ». Uit de parlementaire 
voorbereiding leiden zij af dat die verantwoordelijke zowel een natuurlijke als een rechtspersoon kan zijn en dat 
een formele aanstelling als verantwoordelijke niet noodzakelijk doorslaggevend is, omdat eveneens rekening zou 
moeten worden gehouden met de feitelijke omstandigheden. Zij menen dat daaruit blijkt dat het absoluut niet 
duidelijk is wie uiteindelijk het risico loopt om een sanctie opgelegd te krijgen. 
 
 Ten derde zijn zij van mening dat het niet duidelijk is wat dient te worden verstaan onder instellingen die 
« wegens hun organisatie geacht worden uitsluitend tot de Vlaamse Gemeenschap te behoren ». Zij stellen zich de 
vraag of een in het Vlaamse Gewest gevestigde privékliniek waarin uitsluitend Franstalige geneesheren en 
verpleegkundigen werken, al dan niet onder de toepassingssfeer van het bestreden decreet valt. Zij menen dat die 
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onduidelijkheid ook bijvoorbeeld geldt voor instellingen gevestigd in Brussel-Hoofdstad waarin zowel 
Nederlandstalige als Franstalige geneesheren werken en die zowel Nederlandstalige als Franstalige patiënten 
hebben. 
 
 Ten vierde zijn zij van oordeel dat artikel 7 van het bestreden decreet onduidelijk is en stellen zij zich meer 
bepaald vragen bij de erin gebruikte termen « externe kwaliteitstoetsing », « accreditatie », en « een andere vorm 
van externe toetsing ». Zij wijzen daarbij erop dat de Vlaamse Regering de bevoegdheid heeft om de resultaten 
van de externe kwaliteitstoetsing bekend te maken en oordelen, met verwijzing naar het advies van de Raad van 
State, dat die bekendmaking een straf vormt, waarop het strafrechtelijk wettigheidsbeginsel van toepassing is. 
 
 Ten vijfde menen zij dat het niet duidelijk is wat dient te worden verstaan onder een « foutieve melding », 
zoals bedoeld in artikel 8, § 1, van het bestreden decreet. Zij stellen zich bijvoorbeeld de vraag of er van zulk een 
foutieve melding sprake is indien de verantwoordelijke voor een instelling van oordeel is dat de betrokken ingreep 
geen risicovolle medische praktijk is, terwijl de Vlaamse Regering meent dat dat wel het geval is, of indien de 
verantwoordelijke de kwaliteitsmaatregelen meedeelt die volgens de betrokken geneesheren zouden zijn 
toegepast, terwijl dat in de praktijk niet het geval zou zijn geweest. 
 
 Ten slotte menen zij dat het niet duidelijk is bij welke instantie in beroep kan worden gegaan tegen een 
opgelegde administratieve sanctie. 
 
 A.36.2.  De verzoekende partijen menen dat de bestreden bepalingen niet alleen onbestaanbaar zijn met het 
strafrechtelijk wettigheidsbeginsel, maar ook met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, omdat enkel de 
instellingen waar medische handelingen worden gesteld die vallen onder de toepassingssfeer van het bestreden 
decreet, aan onvoorzienbare en onduidelijke strafbaarstellingen zijn onderworpen, terwijl instellingen waar 
gelijksoortige handelingen worden gesteld niet daaraan zijn onderworpen. 
 
 A.37.1.  De Vlaamse Regering is van oordeel dat de decreetgever wel degelijk is tegemoetgekomen aan het 
wettigheidsbeginsel in strafzaken, vermits hij de kern van de strafbare gedragingen heeft bepaald. Zij zet uiteen 
dat de decreetgever zelf op de niet-naleving van de meldingsplicht sancties heeft gesteld en dat hij zelf het bedrag 
en de overige modaliteiten van de administratieve geldboete heeft bepaald. Zij meent dat daaruit reeds volgt dat 
het middel ongegrond is. De grieven van de verzoekende partijen inzake de onduidelijkheid van een aantal 
begrippen in het bestreden decreet betreffen volgens de Vlaamse Regering niet de essentiële elementen van de 
strafbaarstelling. 
 
 A.37.2.  In ondergeschikte orde, meent de Vlaamse Regering dat de in het decreet gebruikte begrippen wel 
duidelijk zijn, dan wel dat de grieven van de verzoekende partijen niet dienen te worden beantwoord. 
 
 Dat het begrip « risicovolle medische praktijk » in algemene bewoordingen is gedefinieerd, is volgens de 
Vlaamse Regering niet alleen het logische gevolg van een wettelijke definitie, maar houdt ook verband met het 
evolutief karakter van de gereglementeerde aangelegenheid. Zij wijst erop dat het begrip « risicovolle » niet in de 
definitie is vervat, dat de bewoordingen van de definitie in hun gangbare betekenis in de medische sector dienen te 
worden geïnterpreteerd en dat de desbetreffende bepalingen gericht zijn tot beroepsbeoefenaars die geacht kunnen 
worden de gangbare betekenis van de gebruikte bewoordingen te kunnen achterhalen. 
 
 Wat het begrip « verantwoordelijke voor de instelling » betreft, verwijst de Vlaamse Regering naar de 
definitie vervat in het bestreden decreet en naar de parlementaire voorbereiding, waaruit zij afleidt dat de definitie 
zo is geformuleerd dat zij toelaat, in elk geval afzonderlijk, te bepalen wie als verantwoordelijke voor de instelling 
dient te worden beschouwd. 
 
 Wat de instellingen die « wegens hun organisatie geacht worden uitsluitend te behoren tot de Vlaamse 
Gemeenschap » betreft, wijst de Vlaamse Regering erop dat het om een begrip gaat dat door de Grondwetgever 
zelf wordt gebruikt in artikel 128, § 2, van de Grondwet en dat het in het bestreden decreet vervatte begrip op 
dezelfde wijze moet worden geïnterpreteerd als in de Grondwet. Vermits het criterium betrekking heeft op de 
« organisatie » en dus niet op de « activiteiten » van een instelling, is het volgens haar bovendien niet relevant of 
de patiënten van die instelling Nederlandstalig dan wel Franstalig zijn. 
 
 Wat de aangevoerde onduidelijkheid omtrent de draagwijdte van de externe kwaliteitscontrole betreft, meent 
de Vlaamse Regering dat niet dient te worden ingegaan op de desbetreffende grief, vermits het bekendmaken van 
de resultaten van een kwaliteitscontrole niet kan worden beschouwd als een sanctie in de zin van de in het middel 
aangevoerde grondwets- en verdragsbepalingen. 
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 Wat het begrip « foutieve melding » betreft, ziet de Vlaamse Regering niet in wat daaraan onduidelijk zou 
zijn. Zij zet uiteen dat bij een foutieve melding een risicovolle medische praktijk wel wordt gemeld, zij het 
onbehoorlijk omdat zij niet beantwoordt aan de inhoudelijke vereisten die het bestreden decreet verbindt aan de 
melding. 
 
 De Vlaamse Regering meent ook dat niet moet worden ingegaan op de door de verzoekende partijen 
aangevoerde onduidelijkheid betreffende de beroepsprocedure, vermits die grief geen enkel verband vertoont met 
het strafrechtelijk wettigheidsbeginsel. 
 
 A.37.3.  De Vlaamse Regering wijst nog erop dat de decreetgever heeft voorzien in een verplichte en 
voorafgaande aanmaning die met zich meebrengt dat een administratieve geldboete pas kan worden opgelegd 
nadat de verantwoordelijke voor een instelling een aanmaning heeft ontvangen en zijn verplichtingen niet heeft 
vervuld binnen de in de aanmaning vermelde termijn. In zoverre er nog onduidelijkheid zou bestaan over wie als 
verantwoordelijke voor een instelling wordt beschouwd en over de gegevens die moeten worden gemeld, zal de 
aanmaning volgens de Vlaamse Regering duidelijkheid creëren. 
 
 A.37.4.  Wat de aangevoerde schending van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie betreft, verwijst 
de Vlaamse Regering naar haar argumentatie bij het vijfde middel in de zaak nr. 5553 en het tweede middel in de 
zaak nr. 5556. 
 
 A.38.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5556 oordelen dat de argumenten van de Vlaamse Regering 
niet bijdragen tot enige verduidelijking van de door hen aangehaalde begrippen. Bovendien menen zij dat de 
argumenten afgeleid uit de voorafgaande aanmaning niet ter zake zijn, vermits het strafrechtelijk 
wettigheidsbeginsel de rechtsonderhorige precies in staat wil stellen om vooraf te weten, en dus niet achteraf, of 
een handeling die hij stelt al dan niet strafbaar is. 
 
 
 Wat het recht op een eerlijk proces betreft 
 
 A.39.  Het vierde middel in de zaak nr. 5556 is afgeleid uit de schending, door artikel 8 van het bestreden 
decreet, van het recht op een eerlijk proces, zoals gewaarborgd door artikel 13 van de Grondwet en artikel 6 van 
het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, doordat de bevoegde ambtenaren van de Vlaamse 
Gemeenschap het bedrag van de administratieve geldboete bij verzachtende omstandigheden kunnen verminderen, 
terwijl voor het beroep tegen die sanctie geen rechterlijke instantie is aangewezen die dezelfde modulerende 
bevoegdheid heeft. 
 
 A.40.  Uit de omstandigheid dat het bestreden decreet niet bepaalt bij welke instantie in beroep kan worden 
gegaan tegen de administratieve sancties die met toepassing van artikel 8 kunnen worden opgelegd, leiden de 
verzoekende partijen af dat de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ter zake bevoegd is. Zij menen 
evenwel dat de Raad van State niet beantwoordt aan de vereisten van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens, vermits hij niet beschikt over de bevoegdheid om een administratieve geldboete te matigen. 
 
 A.41.1.  De Vlaamse Regering is van oordeel dat het middel onontvankelijk is, enerzijds, omdat het Hof niet 
bevoegd is om rechtstreeks te toetsen aan, zoals het verwoord staat in het verzoekschrift, « artikel 13 en 6 
EVRM » en, anderzijds, omdat het middel niet duidelijk is uiteengezet op het vlak van de normen waaraan dient te 
worden getoetst. 
 
 A.41.2.  In ondergeschikt orde, brengt de Vlaamse Regering in herinnering dat het oorspronkelijke ontwerp 
van decreet voorzag in een beroep bij de rechtbank van eerste aanleg, maar dat dit uiteindelijk werd weggelaten 
omdat de afdeling wetgeving van de Raad van State heeft geoordeeld, enerzijds, dat het bepalen van de 
bevoegdheid van de rechtscolleges een federale aangelegenheid is en, anderzijds, dat de afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State voldoet aan de vereisten van artikel 6 van het Europees Verdrag voor 
de rechten van de mens. De Vlaamse Regering doet nog gelden dat wanneer de betrokkene weigert de 
administratieve geldboete te betalen, een dwangbevel wordt uitgevaardigd, en dat de betrokkene op dat ogenblik 
andere rechtsmiddelen kan aanwenden, meer bepaald bij de gewone hoven en rechtbanken, die, in voorkomend 
geval, het bedrag van de geldboete zouden kunnen matigen binnen dezelfde grenzen als die waarover het bestuur 
beschikt. 
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- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepalingen 

 

 B.1.  De beroepen in de zaken nrs. 5553, 5554 en 5556 beogen de gehele of gedeeltelijke 

vernietiging van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 22 juni 2012 houdende 

verplichte melding van risicovolle medische praktijken, dat bepaalt : 

 

 « HOOFDSTUK 1.  - Algemene bepaling en definities 
 
 Artikel 1.  Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. 
 
 Art. 2.  In dit decreet wordt verstaan onder : 
 
 1°  erkend ziekenhuis : ieder ziekenhuis, vermeld in artikel 2 van de wet betreffende de 
ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, dat erkend is 
door de Vlaamse Gemeenschap; 
 
 2°  risicovolle medische praktijk : elke invasieve, chirurgische of medische procedure met 
diagnostisch, therapeutisch of esthetisch doel, waarbij een van de volgende zaken van 
toepassing zijn : 
 
 a)  de procedure wordt noodzakelijkerwijze uitgevoerd onder algemene anesthesie, 
majeure conductieanesthesie of diepe sedatie; 
 
 b)  de procedure vereist een verlengd medisch of verpleegkundig toezicht van 
verschillende uren nadat de procedure beëindigd is; 
 
 3°  instelling : de organisatorische en bouwkundige plaats buiten een erkend ziekenhuis, 
gelegen in het Vlaamse Gewest of gelegen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en wegens 
hun organisatie geacht worden uitsluitend tot de Vlaamse Gemeenschap te behoren, waar vanaf 
de datum van inwerkingtreding van dit decreet een risicovolle medische praktijk wordt gesteld 
of werd gesteld; 
 
 4°  verantwoordelijke voor de instelling : de natuurlijke persoon of rechtspersoon die 
juridisch of feitelijk verantwoordelijk is voor de instelling; 
 
 5°  overmacht : het optreden bij de patiënt van een uitzonderlijke pathologische toestand, 
die onvoorzienbaar is en die onafhankelijk is van de wil van de zorgverstrekker. 
 
 
 HOOFDSTUK 2.  - Meldingsplicht 
 
 Art. 3. § 1.  De verantwoordelijke voor de instelling moet zich melden bij het Vlaams 
Agentschap Zorg en Gezondheid. 
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 De verplichte melding is niet van toepassing als de risicovolle medische praktijk alleen 
omwille van overmacht is gesteld. 
 
 § 2.  De verantwoordelijke voor de instelling, vermeld in paragraaf 1, moet melden : 
 
 1°  welke personen de risicovolle medische praktijken in de instelling stellen; 
 
 2°  welke risicovolle medische praktijken in de instelling worden gesteld; 
 
 3°  welke maatregelen er in de instelling genomen worden om de kwaliteit van de zorg en 
de veiligheid van de patiënt te waarborgen. 
 
 Art. 4.  Periodiek, en minimaal één keer per jaar, wordt de informatie die wordt verkregen 
na de toepassing van artikel 3, bezorgd aan de bevoegde provinciale raad van de Orde der 
Geneesheren. 
 
 Art. 5.  De melding, vermeld in artikel 3, moet gedaan worden via een online-
informaticatoepassing, die door de overheid aangeleverd wordt. 
 
 De melding, vermeld in artikel 3, moet gedaan worden binnen drie maanden nadat een 
eerste risicovolle medische praktijk is gesteld. 
 
 De melding, vermeld in artikel 3, moet, uiterlijk twee jaar na de laatste aanpassing van de 
melding, geactualiseerd worden. De verantwoordelijke voor de instelling, vermeld in artikel 3, 
§ 1, ontvangt op elektronische wijze een uitnodiging om de melding te actualiseren. 
 
 Een verantwoordelijke voor een instelling, waar gedurende de laatste twee jaar voor de 
actualisatie, vermeld in het derde lid, geen enkele risicovolle medische praktijk meer is gesteld, 
moet dat aangeven. 
 
 
 HOOFDSTUK 3.  - Toezicht 
 
 Art. 6.  De Vlaamse Regering organiseert het toezicht op de naleving van de bepalingen 
van dit decreet en van de besluiten die krachtens dit decreet zijn genomen. 
 
 Iedere verantwoordelijke voor de instelling, vermeld in artikel 3, § 1, stelt aan de 
gemachtigden van de Vlaamse Regering alle gegevens ter beschikking die voor controle en 
toezicht noodzakelijk zijn. Hij verleent hen toegang tot alle ruimten met uitrusting die 
betrekking heeft op de risicovolle medische praktijk, met het oog op de uitvoering van de 
controle en het toezicht. 
 
 Art. 7.  De Vlaamse Regering kan, naargelang van de aard van de risicovolle medische 
praktijk, de instellingen bepalen die verplicht zijn om deel te nemen aan externe 
kwaliteitstoetsing in het kader van een accreditatie of van een andere vorm van externe 
toetsing. 
 
 De Vlaamse Regering kan de voorwaarden bepalen waaronder die toetsing plaatsvindt. De 
verantwoordelijke voor de instelling en de Vlaamse Regering maken de resultaten van de 
externe toetsing bekend. 
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 HOOFDSTUK 4.  - Sancties 
 
 Art. 8. § 1.  Er kan een administratieve geldboete van 1.000 euro tot 10.000 euro worden 
opgelegd aan iedere verantwoordelijke voor de instelling die geen melding als vermeld in 
artikel 3, heeft gedaan binnen de termijn, vermeld in artikel 5, tweede lid. 
 
 Er kan een administratieve geldboete van 2.000 euro tot 20.000 euro worden opgelegd aan 
iedere verantwoordelijke voor de instelling die een foutieve melding als vermeld in artikel 3, 
heeft gedaan binnen de termijn, vermeld in artikel 5, tweede lid. 
 
 § 2.  De administratieve geldboete kan worden opgelegd binnen een termijn van zes 
maanden, vanaf de dag van de vaststelling van de inbreuk door de gemachtigden van de 
Vlaamse Regering, vermeld in artikel 6, en nadat de betrokkene werd gehoord. Als een 
administratieve geldboete wordt opgelegd, vermeldt de beslissing het bedrag, de wijze waarop 
en de termijn waarbinnen de boete moet worden betaald. De kennisgeving van de beslissing 
aan de betrokkene vermeldt de wijze waarop en de termijn waarbinnen beroep ingesteld kan 
worden tegen de beslissing. 
 
 Een administratieve geldboete kan pas aan een verantwoordelijke voor een instelling 
worden opgelegd nadat : 
 
 1°  de verantwoordelijke voor een instelling een schriftelijke aanmaning heeft ontvangen 
om zijn verplichtingen te vervullen; 
 
 2°  de verantwoordelijke voor een instelling in kwestie zijn verplichtingen niet heeft 
vervuld binnen de termijn, vermeld in de aanmaning. 
 
 De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor het opleggen en het betalen van de 
administratieve geldboete. Ze wijst de personeelsleden aan die de geldboete kunnen opleggen. 
 
 § 3.  De personeelsleden, vermeld in paragraaf 2, derde lid, kunnen bij verzachtende 
omstandigheden het bedrag van de opgelegde administratieve geldboete verminderen, zelfs tot 
onder het toepasselijke minimumbedrag. 
 
 Als de betrokkene weigert de administratieve geldboete te betalen, wordt ze bij 
dwangbevel ingevorderd. De Vlaamse Regering wijst de personeelsleden aan die een 
dwangbevel kunnen geven en uitvoerbaar kunnen verklaren. Een dwangbevel wordt betekend 
bij deurwaardersexploot met bevel tot betaling. 
 
 De vordering tot voldoening van de administratieve geldboete verjaart na verloop van vijf 
jaar, vanaf de datum van de beslissing, vermeld in paragraaf 2, eerste lid, of, in geval van 
beroep, vanaf de datum van de in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing. De 
verjaring wordt gestuit op de wijze en onder de voorwaarden, vermeld in artikel 2244 en 
volgende van het Burgerlijk Wetboek. 
 
 
 HOOFDSTUK 5.  - Inwerkingtreding 
 
 Art. 9.  Dit decreet treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na de maand 
waarin het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt ». 
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 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 

 

 B.2.1.  De Vlaamse Regering voert de onontvankelijkheid aan van het beroep in de zaak 

nr. 5554, in zoverre het is gericht tegen de artikelen 6 en 7 van het bestreden decreet, omdat de 

verzoekende partij geen grieven zou ontwikkelen tegen de voormelde bepalingen en omdat die 

bepalingen evenmin onlosmakelijk zouden zijn verbonden met de overige bepalingen van het 

bestreden decreet. 

 

 B.2.2.  Het enige middel in de zaak nr. 5554 is afgeleid uit de schending van de 

bevoegdheidverdelende regels, doordat het bestreden decreet in zijn geheel de uitoefening van 

de geneeskunde zou betreffen, waarvoor de Vlaamse Gemeenschap niet bevoegd is. 

 

 Vermits in de zaken nrs. 5553 en 5556 gelijksoortige middelen worden aangevoerd gericht 

tegen, onder meer, de artikelen 6 en 7 van het bestreden decreet, en vermits de 

ontvankelijkheid van de beroepen in die zaken niet wordt betwist, kan het onderzoek van de 

exceptie van de Vlaamse Regering niet leiden tot een beperking van het onderwerp van de 

beroepen in de te dezen samengevoegde zaken. 

 

 De exceptie wordt verworpen. 

 

 
 Ten gronde 

 

 B.3.  De in de samengevoegde zaken aangevoerde middelen zijn, in grote lijnen, afgeleid 

uit de schending, door alle of sommige bepalingen van het bestreden decreet, van de 

bevoegdheidverdelende regels, van het recht op eerbiediging van het privéleven, van het 

beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, van het wettigheidsbeginsel (al dan niet in 

strafzaken) en van het recht op een eerlijk proces. 

 

 B.4.  Het onderzoek van de overeenstemming van een wetskrachtige bepaling met de 

bevoegdheidverdelende regels moet in de regel dat van de bestaanbaarheid ervan met de 

bepalingen van titel II en met de artikelen 170, 172 en 191 van de Grondwet voorafgaan. 
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 Wat de bevoegdheidverdelende regels betreft 

 

 B.5.  Het eerste, het tweede en het derde middel in de zaak nr. 5553, het enige middel in de 

zaak nr. 5554 en het eerste middel in de zaak nr. 5556 zijn alle afgeleid uit de schending van de 

bevoegdheidverdelende regels, doordat het bestreden decreet - of bepaalde onderdelen 

ervan - de aangelegenheid van « de uitoefening van de geneeskunde » zou regelen, waarvoor 

de federale overheid bevoegd is. 

 

 In de zaak nr. 5553 is het eerste middel gericht tegen de artikelen 2, 3, 4, 5, 6 en 7 van het 

bestreden decreet, het tweede middel tegen artikel 3 van hetzelfde decreet en het derde middel 

tegen de artikelen 3, 4 en 5 van dat decreet. 

 

 Het enige middel in de zaak nr. 5554 is gericht tegen het bestreden decreet in zijn geheel. 

 

 Het eerste middel in de zaak nr. 5556 is gericht tegen de artikelen 3, § 2, 6 en 7 van het 

bestreden decreet. 

 

 B.6.1.  De in de voormelde middelen aangevoerde artikelen 38 en 128 van de Grondwet 

bepalen : 

 

 « Art. 38.  Elke gemeenschap heeft de bevoegdheden welke haar door de Grondwet of 
door de wetten aangenomen krachtens deze laatste, worden toegekend ». 
 

 « Art. 128. § 1.  De Parlementen van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap regelen, elk 
voor zich, bij decreet, de persoonsgebonden aangelegenheden, alsook, voor deze 
aangelegenheden, de samenwerking tussen de gemeenschappen en de internationale 
samenwerking, met inbegrip van het sluiten van verdragen. 
 
 Een wet aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid, stelt deze 
persoonsgebonden aangelegenheden vast, alsook de vormen van samenwerking en de nadere 
regelen voor het sluiten van verdragen. 
 
 § 2.  Deze decreten hebben kracht van wet respectievelijk in het Nederlandse taalgebied en 
in het Franse taalgebied, alsmede, tenzij wanneer een wet aangenomen met de in artikel 4, 
laatste lid, bepaalde meerderheid er anders over beschikt, ten aanzien van de instellingen 
gevestigd in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad die, wegens hun organisatie, moeten 
worden beschouwd uitsluitend te behoren tot de ene of de andere gemeenschap ». 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1994021730%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=1994021730&table_name=WET&nm=1994021048&la=N&chercher=t&dt=GRONDWET+1994&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27GRONDWET%27%2526+%271994%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&imgcn.x=35&imgcn.y=6#Art.37
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1994021730%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=1994021730&table_name=WET&nm=1994021048&la=N&chercher=t&dt=GRONDWET+1994&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27GRONDWET%27%2526+%271994%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&imgcn.x=35&imgcn.y=6#Art.39
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1994021730%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=1994021730&table_name=WET&nm=1994021048&la=N&chercher=t&dt=GRONDWET+1994&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27GRONDWET%27%2526+%271994%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&imgcn.x=35&imgcn.y=6#Art.127
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1994021730%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=1994021730&table_name=WET&nm=1994021048&la=N&chercher=t&dt=GRONDWET+1994&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27GRONDWET%27%2526+%271994%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&imgcn.x=35&imgcn.y=6#Art.129
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 B.6.2.  Het eveneens aangevoerde artikel 5, § 1, I, van de bijzondere wet van 8 augustus 

1980 tot hervorming der instellingen bepaalt : 

 

 « De persoonsgebonden aangelegenheden bedoeld in artikel 59bis, § 2bis, [thans 
artikel 128, § 1,] van de Grondwet, zijn : 
 
 I.  Wat het gezondheidsbeleid betreft : 
 
 1°  Het beleid betreffende de zorgenverstrekking in en buiten de verplegingsinrichtingen, 
met uitzondering van : 
 
 a)  de organieke wetgeving; 
 
 b)  de financiering van de exploitatie, wanneer deze geregeld is door de organieke 
wetgeving; 
 
 c)  de ziekte- en invaliditeitsverzekering; 
 
 d)  de basisregelen betreffende de programmatie; 
 
 e)  de basisregelen betreffende de financiering van de infrastructuur, met inbegrip van de 
zware medische apparatuur; 
 
 f)  de nationale erkenningsnormen uitsluitend voor zover deze een weerslag kunnen 
hebben op de bevoegdheden bedoeld in b), c), d) en e) hiervoren; 
 
 g)  de bepaling van de voorwaarden voor en de aanwijzing tot universitair ziekenhuis 
overeenkomstig de wetgeving op de ziekenhuizen. 
 
 2°  De gezondheidsopvoeding alsook de activiteiten en diensten op het vlak van de 
preventieve gezondheidszorg, met uitzondering van de nationale maatregelen inzake 
profylaxies ». 
 

 B.7.  Op grond van de artikelen 38 en 128, § 1, van de Grondwet, en in het bijzonder van 

artikel 5, § 1, I, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, 

zijn de gemeenschappen bevoegd inzake het gezondheidsbeleid, voor het beleid betreffende de 

zorgverstrekking in en buiten de verplegingsinrichtingen (I, 1°), de gezondheidsopvoeding 

alsook de activiteiten en diensten op het vlak van de preventieve gezondheidszorg (I, 2°). 

 

 De gemeenschappen hebben de volheid van bevoegdheid tot het regelen van die 

aangelegenheden, behalve voor de uitdrukkelijk vermelde uitzonderingen. De bevoegdheid die 

artikel 5, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 aan de gemeenschappen toekent, 

impliceert dat de gemeenschappen alle geëigende maatregelen kunnen nemen om hun 

bevoegdheid uit te oefenen. 
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 De aan de gemeenschappen toegewezen bevoegdheden houden evenwel niet de 

mogelijkheid in om de uitoefening van de geneeskunde te regelen. Uit de parlementaire 

voorbereiding van artikel 5, § 1, I, van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen blijkt 

immers duidelijk dat het regelen van de uitoefening van de geneeskunst en van de 

paramedische beroepen niet behoort tot de aangelegenheden die, wat het gezondheidsbeleid 

betreft, als persoonsgebonden aangelegenheden aan de gemeenschappen zijn overgedragen 

(Parl. St., Senaat, 1979-1980, nr. 434/1, p. 7). 

 

 B.8.  Het begrip « uitoefening van de geneeskunde » is noch in de voormelde 

parlementaire voorbereiding, noch in het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 

betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen omschreven. Uit artikel 2 van het 

voormelde koninklijk besluit nr. 78 kan worden afgeleid dat een handeling tot de uitoefening 

van de geneeskunde behoort wanneer zij tot doel heeft of wordt voorgesteld tot doel te hebben, 

bij een menselijk wezen onder meer, het onderzoeken van de gezondheidstoestand, het 

opsporen van ziekten en gebreken, het stellen van de diagnose of het instellen of uitvoeren van 

een behandeling van een fysieke of psychische, werkelijke of vermeende pathologische 

toestand. 

 

 De federale bevoegdheid inzake de « uitoefening van de geneeskunde » is derhalve 

beperkt tot het vaststellen van de handelingen die aan die omschrijving beantwoorden en tot het 

bepalen van de voorwaarden - onder meer de kwaliteitsvereisten - waaronder personen die 

handelingen mogen stellen of de daartoe geëigende beroepen mogen uitoefenen. De 

bevoegdheid van de federale wetgever kan derhalve niet elk aspect van de verhouding tussen 

de patiënten, die tevens als zorgbehoevenden kunnen worden omschreven, en de beoefenaars 

van de gezondheidszorgberoepen omvatten en mag bovendien niet dermate ruim worden 

begrepen dat de principiële bevoegdheid van de gemeenschappen voor het gezondheidsbeleid 

inhoudsloos zou worden. 

 

 B.9.  Het bestreden decreet voert in grote lijnen een plicht in om de geneeskundige 

handelingen die beantwoorden aan de definitie van « risicovolle medische praktijk » (artikel 2, 

2°) en die worden gesteld in een « instelling », waaronder dient te worden begrepen een 

organisatorische en bouwkundige plaats buiten een erkend ziekenhuis (artikel 2, 1° en 3°), te 

melden aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (artikelen 3 en 5). De meldingsplicht 
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rust op « de verantwoordelijke voor de instelling », die de natuurlijke persoon of rechtspersoon 

is die juridisch of feitelijk verantwoordelijk is voor de instelling (artikel 2, 4°), en heeft 

betrekking op (1) de identiteit van de personen die de bedoelde geneeskundige handelingen 

stellen in de instelling, (2) de aard van de bedoelde geneeskundige handelingen en (3) de 

genomen maatregelen om de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van de patiënt te 

waarborgen (artikel 3, § 2). 

 

 De met toepassing van de meldingsplicht verkregen informatie wordt periodiek, en 

minimaal één keer per jaar, door de Vlaamse overheid bezorgd aan de bevoegde provinciale 

raad van de Orde der Geneesheren (artikel 4). 

 

 Het bestreden decreet bevat eveneens bepalingen betreffende het toezicht op de naleving 

van de bepalingen ervan en voorziet daarbij erin dat de verantwoordelijke voor de instelling 

aan de gemachtigden van de Vlaamse Regering alle gegevens ter beschikking dient te stellen 

die voor controle en toezicht noodzakelijk zijn, alsmede dat hij hun toegang dient te verlenen 

tot alle ruimten met uitrusting die betrekking heeft op de risicovolle medische praktijk 

(artikel 6). De Vlaamse Regering kan instellingen bovendien verplichten deel te nemen aan een 

externe kwaliteitstoetsing, waarvan de voorwaarden door haar dienen te worden bepaald 

(artikel 7). 

 

 Ten slotte voorziet het bestreden decreet in administratieve geldboeten die, met 

inachtneming van bepaalde regels, kunnen worden opgelegd indien de meldingsplicht niet of 

niet-correct wordt nageleefd (artikel 8). 

 

 B.10.1.  De parlementaire voorbereiding van het bestreden decreet doet ervan blijken dat 

het oorspronkelijk de bedoeling was om de verplichtingen die in het uiteindelijk aangenomen 

decreet aan de verantwoordelijke voor de instelling worden opgelegd, op te leggen aan de 

artsen zelf die de risicovolle medische praktijken stellen. Het oorspronkelijke voorontwerp van 

decreet voorzag onder meer erin dat de meldingsplicht rustte op de artsen zelf en dat zij, in het 

kader van het toezicht op de naleving van de ontworpen regeling, alle relevante gegevens ter 

beschikking dienden te stellen van de gemachtigden van de Vlaamse Regering, alsmede dat zij 

die gemachtigden toegang dienden te verlenen tot de ruimten met uitrusting die betrekking 

heeft op de risicovolle medische praktijk (Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1568/1, 

pp. 17-20). 
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 B.10.2.  In haar advies over het oorspronkelijke voorontwerp oordeelde de afdeling 

wetgeving van de Raad van State dat de ontworpen regeling de federale residuaire bevoegdheid 

inzake de uitoefening van de geneeskunde miskende : 

 

 « De ontworpen regeling legt de zo-even beschreven meldingsplicht op aan bepaalde 
beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg om te komen tot ‘ een inventarisatie […] van het 
aantal, de soort, de locatie en de omstandigheden van risicovolle medische praktijken, die 
buiten de setting van een erkend, gecontroleerd ziekenhuis worden gesteld ̓, maar die wel 
degelijk uitgaan van bepaalde beroepsbeoefenaars. Daarbij wordt voorzien in de mogelijkheid 
om de betrokken beroepsbeoefenaars te verplichten tot deelname aan externe 
kwaliteitstoetsing, alsook in de mogelijkheid om rechtsregels op te leggen die betrekking 
hebben op de veiligheid van de patiënt en op de kwaliteit van de zorg. De conclusie is dan ook 
dat de ontworpen regeling de federale residuaire bevoegdheid inzake de uitoefening van de 
geneeskunde miskent en is aangetast door bevoegdheidsoverschrijding. 
 
 […] Bepaalde maatregelen met betrekking tot aspecten die niet het medisch handelen zelf 
betreffen, namelijk de omkadering en de niet-medische randvoorwaarden waarbinnen het 
medisch handelen gebeurt (bv. onthaal, administratieve afhandeling, relatie met niet-medische 
beroepsbeoefenaars, patiëntendossier voor zover het niet om het medisch dossier gaat) zouden 
wel door de Vlaamse Gemeenschap kunnen worden geregeld. 
 
 Het terugsnoeien van de ontworpen regeling tot deze bevoegdheidsconforme draagwijdte 
vergt evenwel een fundamentele omwerking ervan, die neerkomt op een volledig nieuwe 
beleidsafweging. Het is bovendien nog de vraag of de stellers van het ontwerp een dergelijke 
teruggesnoeide regeling nastreven, nu de belangrijkste beleidsdoelstelling van de ontworpen 
regeling, namelijk het regelen van risicovolle medische handelingen, niet gerealiseerd kan 
worden zonder miskenning van de bevoegdheidverdelende regels » (Advies 49.739/VR van 
28 juni 2011, Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1568/1, pp. 43-44). 
 

 B.10.3.  Het oorspronkelijke voorontwerp van decreet werd vervolgens gewijzigd in die 

zin dat de verplichtingen die aanvankelijk aan de artsen zelf werden opgelegd, worden 

opgelegd aan de « verantwoordelijken voor een instelling ». 

 

 B.10.4.  In haar tweede advies, over het herwerkte voorontwerp van decreet, was de 

afdeling wetgeving van de Raad van State evenwel van oordeel dat de aangebrachte 

wijzigingen niet tegemoetkwamen aan de in haar eerste advies geformuleerde 

bevoegdheidsrechtelijke bezwaren : 

 

 « De stellers van het ontwerp gaan er aldus van uit dat de bevoegdheidsproblemen zijn 
opgelost doordat de verplichtingen niet langer worden opgelegd aan de artsen zelf, maar aan de 
verantwoordelijke voor de instelling waar de risicovolle medische praktijken worden gesteld. 
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 Uit het ontwerp blijkt echter dat de oorspronkelijke doelstelling, namelijk het regelen van 
de wijze waarop de risicovolle medische handelingen worden gesteld (met name door artsen), 
met het oog op het waarborgen van de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van de patiënt, 
volledig dezelfde is gebleven. […] 
 
 De gemeenschappen zijn weliswaar principieel bevoegd om regels uit te vaardigen met 
betrekking tot de zorgvoorzieningen die niet ressorteren onder de ‘ organieke wetgeving ̓ in de 
zin van artikel 5, § 1, I, 1°, a), van de bijzondere wet van 8 augustus 1980. Zoals echter is 
opgemerkt in opmerking 5 van advies 49.739/VR […], mogen de gemeenschappen in de 
uitoefening van die bevoegdheid geen regels aannemen die ingrijpen in de medische of 
paramedische activiteit op zich. Zij mogen immers niet ingrijpen in de wijze waarop de 
gezondheidszorgberoepen worden uitgeoefend en mogen dus niet de medische activiteit zelf 
regelen, aangezien dit behoort tot de federale residuaire bevoegdheid inzake de uitoefening van 
de geneeskunde. Aan die bevoegdheidsbeperking wordt met de aanpassingen van het ontwerp 
niet tegemoetgekomen » (Advies 50.825/3 van 24 januari 2012, Parl. St., Vlaams Parlement, 
2011-2012, nr. 1568/1, pp. 72-73). 
 

 B.11.  De in het bestreden decreet vervatte verplichting tot het melden, aan de Vlaamse 

overheid, van gegevens met betrekking tot de identiteit van de artsen die risicovolle medische 

praktijken verrichten, de aard van de verrichte praktijken en de genomen kwaliteitsmaatregelen 

(artikelen 3 en 5) kan geen doel op zich vormen, en dient bijgevolg te worden beschouwd als 

een instrument om te komen tot een bepaald beleid. Hetzelfde geldt voor de bepalingen van het 

bestreden decreet betreffende de overzending van gegevens aan de provinciale raad van de 

Orde der Geneesheren (artikel 4), betreffende het toezicht op de naleving van de bepalingen 

van het decreet (artikel 6), betreffende de mogelijkheid om instellingen te verplichten deel te 

nemen aan een externe kwaliteitscontrole (artikel 7) en betreffende de sancties voor het niet-

naleven of het foutief naleven van de meldingsplicht (artikel 8). 

 

 Om te kunnen beoordelen tot welke bevoegdheidsrechtelijke aangelegenheid het 

aanwenden van die instrumenten behoort, dient te worden onderzocht welke doelstellingen de 

decreetgever voor ogen heeft gehad bij het in het leven roepen van de meldingsplicht en de 

eraan verbonden sancties, van de plicht tot overzending van gegevens aan de Orde der 

Geneesheren, van de maatregelen betreffende het toezicht en van de mogelijkheid om 

instellingen te onderwerpen aan een kwaliteitscontrole. 

 

 B.12.1.  De memorie van toelichting bij het bestreden decreet vermeldt dienaangaande : 

 

 « Naarmate artsen meer honoraria moeten afstaan aan het ziekenhuis, zijn ze meer en meer 
geneigd eigen praktijken te gaan uitbouwen. 
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 Internationaal is er een evolutie merkbaar waarbij privéklinieken een steeds belangrijkere 
plaats innemen in de gezondheidszorg. […] 
 
 […] 
 
 Artikel 81 van de wet op de ziekenhuizen voorziet een mogelijkheid om een aantal 
handelingen vast te leggen die buiten de muren van een erkend ziekenhuis kunnen gebeuren. 
 
 ‘ Art. 81.  De Koning kan, na advies van de Nationale Raad voor 
Ziekenhuisvoorzieningen, bij in Ministerraad overlegd besluit, nadere regelen bepalen inzake 
medische handelingen die het kader van een ziekenhuis vereisen of die daarbuiten dienen 
verricht te worden. ’. 
 
 Het was de bedoeling van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid om vast te 
leggen welke ingrepen en handelingen wel of niet kunnen gebeuren in een private 
artsenpraktijk. Hiervoor werd (in 2003 en in 2006) advies gevraagd aan de Nationale Raad 
voor Ziekenhuisvoorzieningen. 
 
 De Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen stelde dat het gerechtvaardigd is om 
aandacht te schenken aan de voorwaarden voor de kwaliteit en veiligheid van deze 
verstrekkingen. De Raad stelde echter : ‘ Wegens de voortdurende evolutie van de technische 
en medische praktijken, blijkt het onmogelijk om een nauwkeurige lijst op te stellen van de 
ingrepen die niet buiten het ziekenhuis kunnen worden verricht. ̓. 
 
 Er is op vandaag geen uitvoering gegeven aan artikel 81 van de wet op de ziekenhuizen. 
 
 […] 
 
 Op dit ogenblik is er geen reglementering wat betreft de uitbating, de uitrusting, de 
veiligheid of de kwaliteitsbewaking van de zorg in privéklinieken. Het is momenteel niet 
verboden dat een arts zijn kunde of specialiteit extra muros uitoefent. Dit juridisch vacuüm 
zorgt ervoor dat er geen enkele (kwaliteits)controle op deze private praktijken mogelijk is. 
 
 […] 
 
 Patiënten zijn zich […] niet altijd bewust of het zorgaanbod georganiseerd wordt vanuit 
een erkende, gecontroleerde setting, dan wel binnen een private, niet gecontroleerde omgeving. 
Toch verwacht de patiënt dat de zorg veilig is en conform de kwaliteitsstandaarden gebeurt. De 
burger verwacht van de overheid dat er gewaakt wordt over veiligheid en kwaliteit van zorg, 
ongeacht de omgeving waarbinnen deze zorg wordt aangeboden. 
 
 […] 
 
 De beoogde medische handelingen zijn de zogeheten ‘ Level II ’ en ‘ Level III ’ Office 
Based Surgery Procedures. De term ‘ Level I – III ’ verwijst naar de complexiteit van de 
ingrepen. Level III procedures zijn chirurgische procedures die een diepe sedatie of analgesie, 
een algemene anesthesie of majeure conductieanesthesie vereisen, met daarbij een 
ondersteuning van de vitale lichaamsfuncties. Level II-procedures betreffen kleine of grote 
chirurgische procedures die uitgevoerd worden onder orale, parenterale of intraveneuze sedatie 
of onder analgetische of dissociatieve medicatie. 
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 Deze ‘ Level II ’ en ‘ Level III ’ ingrepen kunnen medisch-technisch gezien buiten het 
ziekenhuis worden uitgevoerd, onder de voorwaarde dat er passende maatregelen zijn getroffen 
om deze ingrepen in de meest veilige en kwaliteitsvolle omstandigheden uit te voeren. 
 
 […] 
 
 De kwaliteit van de zorg voor iedere patiënt en de veiligheid van iedere patiënt moeten 
optimaal gewaarborgd worden, ongeacht of hij/zij zich richt tot een erkend ziekenhuis of niet. 
 
 Om die reden wordt er door het ontwerp van decreet een meldingsplicht ingevoerd voor 
‘ de verantwoordelijken voor de instelling ’. […] 
 
 Op die manier ontstaat er een sensibilisering van de verantwoordelijken (en van de artsen) 
en van de patiënten, en krijgt de overheid een zicht op wat waar en wanneer en door wie 
gebeurt. De meldingsplicht gaat (nog) niet zo ver dat de overheid veiligheidsnormen aan de 
private klinieken wil opleggen. 
 
 In essentie wordt een inventarisatie beoogd van het aantal, de soort, de locatie en de 
omstandigheden van risicovolle medische praktijken, die buiten de setting van een erkend, 
gecontroleerd ziekenhuis worden gesteld. 
 
 […] 
 
 In een tweede tijd kan, op basis van de bekomen informatie, nagegaan worden of er, en zo 
ja welke, voor bepaalde groepen van ingrepen, vereisten inzake veiligheid van de patiënt en 
kwaliteit van zorg, [moeten] worden uitgevaardigd. Hiervoor zal de overheid zich uiteraard 
laten bijstaan door experts. 
 
 In het ontwerp van decreet wordt de Vlaamse Regering daarom tevens gemachtigd om te 
bepalen welke instellingen verplicht aan een externe kwaliteitstoetsing moeten deelnemen » 
(Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1568/1, pp. 3-7). 
 

 B.12.2.  Uitgaande van de vaststelling dat er geen reglementering bestaat met betrekking 

tot de risicovolle medische praktijken die worden gesteld buiten een erkend ziekenhuis - en dit 

onder meer als gevolg van het feit dat de in artikel 81 van de op 10 juli 2008 « gecoördineerde 

wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen » aan de Koning verleende 

machtiging niet werd uitgevoerd -, heeft de decreetgever maatregelen willen nemen met het 

oog op het waarborgen van de « de kwaliteit van de zorg […] en de veiligheid » van de patiënt 

die wordt behandeld in een « privékliniek ». Met de meldingsplicht die geldt voor de 

verantwoordelijke voor de instelling beoogt de decreetgever « een sensibilisering van de 

verantwoordelijken (en van de artsen) en van de patiënten », alsmede « een inventarisatie […] 

van het aantal, de soort, de locatie en de omstandigheden van risicovolle medische praktijken, 

die buiten de setting van een erkend, gecontroleerd ziekenhuis worden gesteld ». Met die 

inventarisatie beoogt de decreetgever dan weer een instrument te creëren op grond waarvan 
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« in een tweede tijd kan […] nagegaan worden of er, en zo ja welke, voor bepaalde groepen 

van ingrepen, vereisten inzake veiligheid van de patiënt en kwaliteit van zorg, [moeten] 

worden uitgevaardigd ». Met hetzelfde doel werd erin voorzien dat de Vlaamse Regering de 

instellingen kan aanwijzen die een externe kwaliteitscontrole dienen te ondergaan. 

 

 B.12.3.  Daaruit blijkt dat de decreetgever in essentie de risicovolle medische praktijken 

die buiten een erkend ziekenhuis worden gesteld, aan een systeem van kwaliteitscontrole heeft 

willen onderwerpen, onder meer door het in het leven roepen van instrumenten op grond 

waarvan kan worden vastgesteld in welke mate bij het stellen van die medische handelingen 

kwaliteitsnormen worden gehanteerd, alsmede op grond waarvan zulke kwaliteitsnormen 

zouden kunnen worden opgelegd. 

 

 Die doelstelling blijkt overigens eveneens uit artikel 4 van het bestreden decreet, naar luid 

waarvan de Vlaamse overheid de verkregen informatie periodiek dient te bezorgen aan de 

bevoegde provinciale raad van de Orde der Geneesheren, die, krachtens artikel 6 van het 

koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren, onder 

meer tot taak heeft om te waken over de naleving van de medische plichtenleer door 

« geneesheren », en daarbij over een tuchtrechtelijke bevoegdheid beschikt, alsmede tot taak 

heeft om de bevoegde overheden kennis te geven van de daden van « onwettige uitoefening 

van de geneeskunde », waarvan hij kennis heeft. 

 

 De omstandigheid dat de in het bestreden decreet vervatte verplichtingen worden opgelegd 

aan de « verantwoordelijke voor een instelling », en dus niet aan de artsen die de bedoelde 

medische handelingen stellen, doet niets af aan de vaststelling dat de decreetgever een hogere 

kwaliteit van bepaalde geneeskundige handelingen die worden gesteld buiten een erkend 

ziekenhuis, heeft willen bewerkstelligen. 

 

 B.13.  Doordat het bestreden decreet bepaalde medische handelingen beoogt te controleren 

op de kwaliteit ervan, en eveneens beoogt om, in voorkomend geval, die handelingen te 

onderwerpen aan - nog in het leven te roepen - kwaliteitsvoorwaarden, heeft het betrekking op 

de « uitoefening van de geneeskunde », waarvoor, zoals in herinnering is gebracht in B.7 en 

B.8, de gemeenschappen niet bevoegd zijn. 
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 B.14.  In tegenstelling tot wat de Vlaamse Regering lijkt te beweren, dienen de artikelen 6 

en 7 van het bestreden decreet, die het toezicht op de naleving van de bepalingen van het 

decreet betreffen, alsmede de mogelijkheid voor de Vlaamse Regering om de instellingen aan 

te wijzen die verplicht zijn deel te nemen aan een externe kwaliteitscontrole, 

bevoegdheidsrechtelijk niet anders te worden gekwalificeerd dan de bepalingen betreffende de 

meldingsplicht, vermits met beide categorieën van bepalingen instrumenten in het leven 

worden geroepen met het oog op het bewerkstelligen van een kwaliteitscontrole op het stellen 

van bepaalde medische handelingen. 

 

 B.15.  Ofschoon de gemeenschappen bevoegd zijn voor het beleid ten aanzien van de 

zorgvoorzieningen die niet ressorteren onder de « organieke wetgeving » in de zin van 

artikel 5, § 1, I, 1°, a), van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, kunnen zij die bevoegdheid 

niet aanwenden om de uitoefening van de geneeskunde in die voorzieningen te reglementeren. 

Noch uit de bepalingen van het bestreden decreet, noch uit de parlementaire voorbereiding 

ervan kan worden afgeleid dat de decreetgever te dezen een juridisch kader heeft willen creëren 

ten aanzien van zorgvoorzieningen die niet ressorteren onder de « organieke wetgeving », 

zonder te raken aan de in die voorzieningen uitgeoefende medische handelingen. 

 

 B.16.  De middelen afgeleid uit de miskenning van de federale bevoegdheid betreffende de 

uitoefening van de geneeskunde zijn gegrond. 

 

 B.17.  Aangezien de andere middelen niet tot een ruimere vernietiging kunnen leiden, dienen 

zij niet te worden onderzocht. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 vernietigt het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 22 juni 2012 houdende verplichte 

melding van risicovolle medische praktijken. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van 

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 19 december 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5562 

 
 

Arrest nr. 171/2013 
van 19 december 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 33bis, § 2, 5°, tweede lid, van het 

decreet van het Vlaamse Gewest van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het 

leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, gesteld door het Hof van Beroep te 

Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en J. Spreutels, en de rechters A. Alen, 

J.-P. Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey en T. Giet, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 19 december 2012 in zake Guido Verhaegen tegen de Vlaamse 
Landmaatschappij en het Vlaamse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is 
ingekomen op 23 januari 2013, heeft het Hof van Beroep te Brussel de volgende prejudiciële 
vragen gesteld : 
 
 1.  « Schendt art. 33bis, § 2, 5°, tweede lid, van het decreet van 23 januari 1991 inzake de 
bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen de art. 10 en 
11 Gec. Gw., al dan niet in samenhang gelezen met het art. 1 eerste aanvullend protocol van 
20 maart 1952 bij het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, nu deze bepaling een verschil in behandeling invoert tussen een 
categorie van producenten enerzijds die geen herberekening hebben bekomen voor hun 
nutriëntenhalte en producenten die wel een herberekening hebben bekomen van hun 
nutriëntenhalte, terwijl dit verschil in behandeling een ernstige aantasting van het 
eigendomsrecht uitmaakt en er voor dit verschil geen redelijke verantwoording bestaat ? »; 
 
 2.  « Schendt art. 33bis, § 2, 5°, tweede lid, van het decreet van 23 januari 1991 inzake de 
bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen de art. 10 en 
11 Gec. Gw., al dan niet in samenhang gelezen met het art. 1 eerste aanvullend protocol van 
20 maart 1952 bij het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, nu deze bepaling een verschil in behandeling invoert tussen enerzijds 
producenten die na herberekening van de nutriëntenhalte geen wijziging binnen de diersoort 
pluimvee hebben uitgevoerd en producenten die na herberekening nutriëntenhalte wel een 
wijziging binnen de diersoort pluimvee hebben ingevoerd, terwijl dit verschil in behandeling 
een ernstige aantasting van het eigendomsrecht uitmaakt en er voor dit verschil geen redelijke 
verantwoording bestaat ? »; 
 
 3.  « Schendt art. 33bis, § 2, 5°, tweede lid, van het decreet van 23 januari 1991 inzake de 
bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen de art. 10 en 
11 Gec. Gw., al dan niet in samenhang gelezen met het art. 1 eerste aanvullend protocol van 
20 maart 1952 bij het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, nu deze bepaling een verschil in behandeling invoert tussen 
producenten, nl. enerzijds producenten-pluimveehouders die een compensatie nutriëntenhalte 
hebben bekomen en producenten-varkenshouders die een compensatie nutriëntenhalte hebben 
bekomen, nu voormelde producenten-pluimveehouders geen omvorming kunnen bekomen 
voor een diersoort andere dan deze waarvoor de compensatie is toegekend, terwijl de 
producenten-varkenshouders deze compensatie wel kunnen inzetten voor een diersoort andere 
dan deze waarvoor zij werd toegekend, en dit verschil in behandeling een ernstige aantasting 
van het eigendomsrecht uitmaakt en er voor dit verschil geen redelijke verantwoording 
bestaat ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  Guido Verhaegen, wonende te 2440 Geel, Roerdompstraat 1A; 
 
 -  de Vlaamse Regering. 
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 Op de openbare terechtzitting van 23 oktober 2013 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. K. Van Wynsberge, advocaat bij de balie te Leuven, voor Guido Verhaegen; 
 
 .  Mr. P.-J. Staelens loco Mr. B. Staelens, advocaten bij de balie te Brugge, voor de 
Vlaamse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en J.-P. Snappe verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Guido Verhaegen, appellant voor de verwijzende rechter, is uitbater van een pluimveebedrijf. Op 17 maart 
1993 verkreeg hij een milieuvergunning voor het houden van 19 500 opfokpoeljen. Nadat bij het decreet van 
11 mei 1999, met ingang van 1 januari 2000, in het Mestdecreet de nutriëntenhalte, zijnde de maximaal 
toegestane productie van stikstof en difosforpentoxide uit meststoffen, werd ingevoerd, werd aan het bedrijf van 
Guido Verhaegen een bepaalde nutriëntenhalte toegewezen. Bij de berekening ervan werd rekening gehouden 
met de uitscheidingsnormen geldend voor opfokpoeljen, door appellant aan de Mestbank aangegeven tijdens de 
referentiejaren 1995, 1996 en 1997. Op 8 september 2000 vroeg appellant aan de Mestbank, voor de volledige 
pluimveestapel van 16 000 dieren een herberekening van de nutriëntenhalte op grond van hogere 
uitscheidingsnormen voor slachtkuikenouderdieren. De Mestbank kende op 16 mei 2001 de nieuwe 
nutriëntenhalte toe. Op 20 september 2002 deelde de Mestbank aan appellant een ambtshalve verbetering van de 
nutriëntenhalte mee, gelet op de verhoging van de forfaitaire uitscheidingsnormen voor slachtkuikenouderdieren. 
Voor het aanslagjaar 2005, productiejaar 2004, stelde de Mestbank vast dat op het bedrijf van appellant geen 
slachtkuikenouderdieren meer werden gehouden, maar 17 832 legkippen. Vermits aldus andere diersoorten 
werden gehouden dan die waarvoor de herberekende (verhoogde) nutriëntenhalte werd toegekend, vestigde de 
Mestbank op 25 oktober 2006 een superheffing. Appellant diende daartegen bezwaar in. De gemachtigde 
ambtenaar van de Mestbank verklaarde het bezwaarschrift ongegrond om reden dat sedert de wijziging bij het 
decreet van 28 maart 2003, artikel 33bis, § 2, 5°, tweede lid, van het Mestdecreet bepaalt dat het deel van de 
nutriëntenhalte voor slachtkuikenouderdieren alleen maar mag worden gebruikt voor de productie van die 
diersoorten. 
 
 Bij haar vonnis van 2 juni 2009 verklaarde de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel de vordering van 
Guido Verhaegen, die in wezen de betwiste superheffing betrof, ongegrond. 
 
 Voor de verwijzende rechter streeft de appellant de hervorming van dat vonnis na. In hoofdorde vordert 
Guido Verhaegen drie prejudiciële vragen aan het Hof te stellen. De verwijzende rechter overweegt dat, indien 
het Hof de prejudiciële vragen bevestigend zou beantwoorden, de verwijzende rechter de betwiste superheffing 
dient te vernietigen. Vervolgens stelt de verwijzende rechter de drie voormelde, door de appellant gesuggereerde 
prejudiciële vragen. 
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  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  Guido Verhaegen zet uiteen dat de toekenning van de verhoogde nutriëntenhalte op grond van de in 
het geding zijnde bepaling - op 16 februari 2003 in werking getreden - aan een zogenaamde « randvoorwaarde » 
was onderworpen : het gebruik van de nutriëntenhalte in geval van omschakeling door een producent naar een 
andere diersoort werd onmogelijk gemaakt. Door de invoering van die bepaling werd de vrijheid van exploitatie 
drastisch beperkt, vermits met het herberekende gedeelte van de nutriëntenhalte enkel nog die diersoort mag 
worden gehouden waarvoor de herberekening is toegestaan. Miskenning van die bepaling geeft bovendien 
aanleiding tot, onder meer, betaling van superheffingen. 
 
 Blijkbaar heeft de decreetgever de in het geding zijnde maatregel als te onbillijk beschouwd, vermits hij bij 
de goedkeuring van het nieuwe Mestdecreet van 22 december 2006 de voormelde randvoorwaarde met 
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2005 heeft opgeheven. Die terugwerkende kracht geldt evenwel niet voor 
het productiejaar 2004, waarop het bodemgeschil betrekking heeft. 
 
 A.1.2.  Volgens Guido Verhaegen houdt de in het geding zijnde bepaling een discriminerende beperking 
van het eigendomsrecht in en is zij bijgevolg in strijd met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, met artikel 1 
van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 16 van 
de Grondwet. De in het geding zijnde bepaling voert een drievoudig verschil in behandeling in. 
 
 Een eerste verschil in behandeling wordt ingevoerd tussen producenten naargelang zij al dan niet een 
herberekening van hun nutriëntenhalte hebben verkregen (eerste prejudiciële vraag). De exploitanten die geen 
herberekening hebben verkregen, kunnen vrij hun rechten invullen met de categorieën waarin het Mestdecreet 
voorziet. Voor de exploitanten die wel een herberekening hebben verkregen, geldt evenwel het starre principe 
dat enkel die diersoort mag worden gehouden waarvoor de herberekening is toegekend. Concreet betekent dat 
voor Guido Verhaegen dat hij de initieel toegekende nutriëntenhalte voor het houden van opfokpoeljen van 
slachtkuikenouderdieren niet kan aanwenden voor de omvorming van zijn bedrijf naar het houden van legkippen. 
Uit de superheffing die hem werd opgelegd, blijkt duidelijk dat, ingevolge die omvorming, de nutriëntenhalte 
door de Mestbank automatisch op nul werd gezet.  
 
 Een tweede verschil in behandeling wordt ingevoerd tussen producenten die na herberekening van de 
nutriëntenhalte al dan niet een wijziging binnen de diersoort pluimvee hebben doorgevoerd (tweede prejudiciële 
vraag). De eerste categorie van pluimveehouders, die dezelfde diersoort blijft houden, kan de herberekende 
nutriëntenhalte ten volle benutten. De tweede categorie van pluimveehouders, die naar een andere soort van 
pluimvee overschakelt, kan zulks niet, vermits in dat geval de nutriëntenhalte slechts kan worden benut voor de 
diersoort waarvoor de herberekening werd toegekend. 
 
 Een derde verschil in behandeling wordt ingevoerd tussen, enerzijds, pluimveehouders die een compensatie 
van de nutriëntenhalte hebben verkregen voor opfokpoeljen van slachtkuikenouderdieren en, anderzijds, 
varkenshouders die een compensatie van de nutriëntenhalte hebben verkregen voor de opfok van jonge zeugen 
(derde prejudiciële vraag). De eerste categorie mag het gedeelte van de nutriëntenhalte dat werd gecompenseerd 
niet invullen met een andere subcategorie pluimvee. De tweede categorie daarentegen mag het gecompenseerde 
gedeelte wel invullen met een andere subcategorie varkens. 
 
 A.1.3.  Voor de voormelde verschillen in behandeling bestaat volgens Guido Verhaegen geen enkele 
redelijke verantwoording, vermits niet valt in te zien hoe het omschakelingsverbod tot een betere bescherming 
van het leefmilieu zou kunnen leiden. De schadelijkheid van meststoffen voor het leefmilieu wordt uitgedrukt in 
kg N (stikstof) en kg P2O5 (fosfaat). Meststoffen zijn niet schadelijker omdat zij afkomstig zijn van een bedrijf 
waar voorheen een andere pluimveesoort werd gehouden. Die verschillen worden evenmin verantwoord door de 
standstill-verplichting waarin het vroegere Mestdecreet voorzag. Die verplichting hield in dat tot 1 januari 2007 
geen milieuvergunning kon worden verleend voor een nieuwe veeteeltinrichting of voor een uitbreiding van een 
bestaand bedrijf boven de vergunde mestproductie. Die standstill-verplichting kan echter niet worden 
aangevoerd ter verantwoording van een verbod tot omschakeling in de bedrijfsvoering binnen de grenzen van de 
vergunde mestproductie. Te dezen vormt de in het geding zijnde maatregel een verbod tot omvorming van de 
veestapel binnen de grenzen van de vergunde mestproductie.  
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 De in het geding zijnde maatregel schendt tevens artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Die maatregel verstoort het evenwicht tussen de vereisten van 
het algemeen belang en het fundamentele recht op eigendom van het individu, vermits hij naast het opleggen van 
een nutriëntenhalte, voor bepaalde bedrijven nog een omvormingsverbod invoert dat geen enkele relevantie heeft 
voor de bescherming van het leefmilieu. 
 
 A.2.1.  Volgens de Vlaamse Regering blijkt uit de gegevens van de zaak dat de mestproductie van het 
bedrijf van Guido Verhaegen de toegekende nutriëntenhalte had overschreden. In het productiejaar 2004 werden 
geen opfokpoeljen van slachtkuikenouderdieren, waarvoor een nutriëntenhalte was toegekend, doch 
scharrelkippen gehouden. Dat was in strijd met de in het geding zijnde maatregel volgens welke het gedeelte van 
de nutriëntenhalte dat werd toegekend voor de diersoorten waarvoor een herberekening werd toegestaan, enkel 
mag worden gebruikt voor de productie die van die diersoorten afkomstig was. Zonder die randvoorwaarde zou 
het mogelijk zijn om stilzwijgend een vergunning te verkrijgen om meer mestproducerend pluimvee te houden. 
Guido Verhaegen heeft de omschakeling van opfokpoeljen van slachtkuikenouderdieren naar scharrelkippen 
nooit gemeld. Voor scharrelkippen gold de toegekende nutriëntenhalte echter niet. Hij werd dan ook voor zijn 
gehele productie door een superheffing getroffen, vermits de nutriëntenhalte voor « dieren zonder 
randvoorwaarden » nul is. De nutriëntenhalte, die tot en met 31 december 2004 gold, is de maximaal toegelaten 
jaarlijkse productie van dierlijke mest, ongeacht het aantal vergunde dieren. De superheffing die aan Guido 
Verhaegen werd opgelegd is enkel het gevolg van zijn eigen keuze om contra legem de - na 
herberekening - verhoogde nutriëntenhalte aan te wenden voor een andere pluimveesoort dan die waarvoor de 
nutriëntenhalte werd herberekend. 
 
 A.2.2.  Wat de eerste en de tweede prejudiciële vraag betreft, betoogt de Vlaamse Regering dat de in het 
geding zijnde bepaling geen enkel verschil in behandeling invoert. Zij voorziet enkel in de mogelijkheid voor 
alle pluimveehouders om een herberekening te vragen. De pluimveehouder heeft dus zelf de volledige 
keuzevrijheid om die herberekening al dan niet te vragen. Het is van tweeën één : ofwel vraagt hij de 
herberekening (verhoging) op basis van een specificatie van de pluimveesoort, maar dan kan de herberekende 
(verhoogde) nutriëntenhalte enkel voor die specifieke pluimveesoort worden aangewend; ofwel vraagt hij geen 
herberekening (de nutriëntenhalte blijft ongewijzigd) en dan kan hij de ongewijzigde nutriëntenhalte voor gelijk 
welke pluimveesoort aanwenden. Beide categorieën van pluimveehouders zijn dan ook niet vergelijkbaar, zodat 
van enig verschil in behandeling geen sprake is. Hetzelfde geldt ten aanzien van het onderscheid dat in de derde 
prejudiciële vraag tussen pluimveehouders en varkenshouders wordt onderkend. 
 
 A.3.  Guido Verhaegen repliceert dat de in de prejudiciële vragen vermelde categorieën wel degelijk 
vergelijkbaar zijn. Ongeacht het feit of zij al dan niet een herberekening van de nutriëntenhalte hebben 
verkregen, zijn beide categorieën van bedrijven aan het mestdecreet onderworpen : zij zijn alle producenten van 
mest, dienen over een nutriëntenhalte te beschikken, zijn zonder onderscheid aan de aangifteplicht onderworpen 
en kunnen superheffingen bij overschrijding van de nutriëntenhalte oplopen. Er is geen enkele reden voorhanden 
die noodzaakt tot het opleggen van een omvormingsverbod van de nutriëntenhalte voor de bedrijven die een 
herberekening hebben gevraagd. Die bedrijven zijn immers niet wezenlijk verschillend van de bedrijven die geen 
herberekening hebben verkregen. Ook varkenshouderijen en pluimveehouderijen zijn in het licht van de in het 
geding zijnde maatregel vergelijkbare categorieën van bedrijven : beide zijn veeteeltinrichtingen die aan de 
aangifteplicht zijn onderworpen en die een superheffing bij overschrijding van de nutriëntenhalte kunnen 
oplopen. 
 
 A.4.  Wat de derde prejudiciële vraag betreft, merkt de Vlaamse Regering op dat in de in het geding zijnde 
bepaling niets over varkenshouders wordt bepaald, zodat niet valt in te zien hoe die bepaling in dat opzicht de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet zou kunnen schenden. Overigens is het onjuist te beweren dat er geen enkele 
randvoorwaarde zou bestaan voor varkenshouders die een herberekening aanvragen. Daarbij komt dat de 
decreetgever in verschillende regelingen kan voorzien, vermits pluimveehouders en varkenshouders 
onderscheiden categorieën van producenten zijn. In dat verband merkt de Vlaamse Regering op dat niet kan 
worden beweerd dat pluimveehouders hun pluimveestapel, na herberekening, niet meer zouden kunnen wijzigen. 
Het volstaat dat zij daartoe een gemotiveerd verzoekschrift indienen overeenkomstig artikel 6, § 3bis, van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 3 maart 2000. 
 



6 
 

 A.5.  Guido Verhaegen antwoordt dat de mogelijkheid waarin het voormelde artikel 6, § 3bis, voorziet, 
geen afbreuk doet aan het gegeven dat de in het geding zijnde maatregel een discriminerend verschil in 
behandeling invoert. Bovendien kan die bepaling enkel worden toegepast indien een gewijzigde 
milieuvergunning voorhanden is. Maar een omvorming van een milieuvergunning is slechts mogelijk wanneer 
een exploitant omschakelt van één diersoort naar een andere. Te dezen evenwel werd niet van diersoort, maar 
van subcategorie omgeschakeld, zodat artikel 6, § 3bis, van het besluit van 3 maart 2000 geen toepassing kan 
vinden. 
 
 Guido Verhaegen benadrukt dat hij in het bodemgeschil niet om een verhoging van zijn vergunde 
mestproductie verzoekt, maar dat hij enkel betwist dat de hem toegekende nutriëntenhalte tot nul werd 
teruggebracht wat de toepassing van de nutriëntenhalte voor slachtkuikenouderdieren betreft. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 33bis, § 2, 5°, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 23 januari 1991 

inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, zoals het 

gold voor het productiejaar 2004, bepaalde :  

 

 « Voor de berekening van de nutriëntenhalte voor diersoorten die bij de aangifte van 
1998, 1997 of 1996 werden aangegeven onder ‘ leghennen ’, ‘ opfokpoeljen ’ of ‘ ander 
pluimvee ’ kan op vraag en bewijs van de producent deze aangifte binnen dezelfde 
diersoorten worden gespecificeerd naar de diersoorten zoals bepaald in artikel 5, onder III. 
pluimvee. Voor de verdere berekening van de nutriëntenhalte voor deze diersoorten geldt dan 
de forfaitaire uitscheidingsnorm aangegeven in artikel 5, § l. 
 
 Het deel van de nutriëntenhalte dat toegekend werd voor de diersoorten waarvoor een 
herberekening werd toegestaan, mag enkel gebruikt worden voor de productie afkomstig van 
deze diersoorten ». 
 

 De prejudiciële vragen hebben betrekking op het tweede lid van die bepaling. 

 

 B.2.1.  Het decreet van 23 januari 1991 strekt ertoe het leefmilieu te beschermen tegen de 

verontreiniging als gevolg van de productie en het gebruik van meststoffen (artikel 2). Het 

opleggen van heffingen is één van de maatregelen om die doelstelling te bereiken 

(hoofdstuk VII). Het decreet voorziet in een basisheffing, een afzetheffing en een 

superheffing. 

 

 De superheffing wordt geheven ten laste van elke producent die, onder meer, meer 

dierlijke mest heeft geproduceerd dan de nutriëntenhalte (artikel 21, § 6, 1°). 
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 Het begrip nutriëntenhalte werd ingevoerd om de toename van de productie van dierlijke 

mest op bedrijfsniveau tegen te gaan. Het betreft de maximumhoeveelheid dierlijke mest, 

uitgedrukt in kilogram stikstof en difosforpentoxide, die een landbouw- of veeteeltinrichting 

mag voortbrengen (artikel 33ter, § 1, 1°, a). 

 

 De nutriëntenhalte wordt individueel toegekend aan elke landbouw- of veeteeltinrichting, 

of deel ervan, die voldoet aan de definitie van « bestaande veeteeltinrichting » (in de zin van 

artikel 2, 7°) en waarvan minstens sinds het aanslagjaar 1995 tijdig en regelmatig jaarlijks 

aangifte werd gedaan bij de Mestbank. Zij wordt bepaald op basis van de mestproductie in de 

jaren 1995, 1996 of 1997, waarbij het jaar met de hoogste productie in aanmerking wordt 

genomen (artikel 33bis, § 1). 

 

 B.2.2.  Het voormelde artikel 33bis werd ingevoegd door artikel 29 van het decreet van 

11 mei 1999 tot wijziging van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het 

leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen en tot wijziging van het decreet van 

28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning. 

 

 In de parlementaire voorbereiding van het voormelde decreet van 11 mei 1999 werd 

artikel 29 van dat decreet als volgt toegelicht : 

 

 « Dit artikel voegt de nieuwe artikelen 33bis en 33ter in het Meststoffendecreet in. 
Artikel 33bis voert het nieuwe begrip ‘nutriëntenhalte’ in. De regeling hieromtrent is reeds 
nader omschreven onder krachtlijn 7 van de algemene toelichting » (Parl. St., Vlaams 
Parlement, 1998-1999, nr. 1317/1, p. 13). 
 

 Krachtlijn 7 van de algemene toelichting, opgenomen onder de titel « Stand-still », 

vermeldt onder meer : 

 

 « Aanvullend wordt ook een stand-still op niveau van de veeteeltinrichtingen voorzien. 
Vertrekkend van het gegeven dat de bedrijfsmatige dierlijke mestproductie evenredig is met 
de over een kalenderjaar gemiddelde dierenbezetting en niet met het vergunde aantal dieren, 
wordt met name het nieuwe begrip ‘ nutriëntenhalte ’ ingevoerd (het nieuwe artikel 33bis). 
Aldus kan worden belet dat een exploitant de gemiddelde veebezetting zou optimaliseren tot 
het vergunde maximum aantal dieren en wordt een daadwerkelijke stand-still bekomen. 
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 Bedoelde nutriëntenhalte stemt overeen met de hoogste productie van de jaren 1995, 
1996 of 1997 (het nieuwe artikel 33bis, § 1). Deze drie jaren worden voorzien om eventuele 
tijdelijke onderbezettingen (b.v. ingevolge varkenspest) te elimineren. Deze ‘ nutriëntenhalte ’ 
geldt tot en met 31 december 2004 en is gekoppeld aan de landbouwinrichting en/of de 
vergunde veeteeltinrichting of deel hiervan (het nieuwe artikel 33bis, § 5) » (Parl. St., Vlaams 
Parlement, 1998-1999, nr. 1317/1, p. 7). 
 

 B.2.3.  Bij artikel 23, 4°, van het decreet van 28 maart 2003 houdende wijziging van het 

decreet van 23 januari 1991 werd het tweede lid van artikel 33bis, § 2, 5°, van het decreet van 

23 januari 1991 vervangen door de thans in het geding zijnde bepaling. 

 

 De parlementaire voorbereiding vermeldt dienaangaande : 

 

 « De vervanging van de randvoorwaarde onder voetnoot (5) door het opleggen van 
beperkingen waarvoor de toegekende nutriëntenhalte kan gebruikt worden, is eveneens nodig 
om enerzijds de ongewenste effecten van de randvoorwaarde te voorkomen (te strikte 
beperking van de keuze van het aantal dieren dat gehouden wordt) en om anderzijds het doel 
van de invoering van deze randvoorwaarde te respecteren.  
 
 Hierbij moet opgemerkt worden dat deze beperking niet absoluut is.  
 
 Via het uitvoeringsbesluit (artikel 6, § 3bis) is immers voorzien dat bij een vergunde 
omvorming naar een andere diersoort, deze nutriëntenhalte wel kan omgezet worden naar een 
andere » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2002-2003, nr. 1559/1, p. 10). 
 

 B.2.4.  Het decreet van 23 januari 1991 werd grotendeels opgeheven door het decreet van 

22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten 

uit agrarische bronnen. 

 

 Artikel 30 van het decreet van 22 december 2006 voorziet in de vervanging van de 

nutriëntenhaltes, vermeld in de artikelen 33bis en 33ter van het decreet van 23 januari 1991, 

door nutriëntenemissierechten. 

 

 Bij artikel 78 van het decreet van 22 december 2006 werd de in het geding zijnde 

bepaling met ingang van 1 januari 2005 opgeheven. Dat artikel bepaalt : 

 

 « In artikel 33bis, § 2, (5), tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet 
van 11 mei 1999 en gewijzigd bij de decreten van 3 maart 2000, 8 december 2000, 9 maart  
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2001, 28 maart 2003 en 22 april 2005, wordt de zin ‘ Het deel van de nutriëntenhalte dat 
toegekend werd voor diersoorten waarvoor een herberekening werd toegestaan, mag enkel 
gebruikt worden voor de productie afkomstig van deze diersoorten ’ opgeheven met ingang 
van 1 januari 2005 ». 
 

 B.3.  Bij zijn arresten nrs. 31/2006, 139/2007, 88/2008 en 99/2008 heeft het Hof de 

prejudiciële vragen die betrekking hadden op de mogelijke schending, door de artikelen 33bis 

en 33ter van het decreet van 23 januari 1991, van onder meer de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, ontkennend beantwoord.  

 

 B.4.  De verwijzende rechter wenst van het Hof te vernemen of artikel 33bis¸ § 2, 5°, 

tweede lid, van het decreet van 23 januari 1991, in de redactie zoals van toepassing op het 

bodemgeschil, een schending inhoudt van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet 

in samenhang gelezen met artikel 1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, 

doordat het voormelde artikel 33bis, § 2, 5°, tweede lid, drie verschillen in behandeling tussen 

verschillende categorieën van producenten invoert die een ernstige aantasting van het 

eigendomsrecht zouden kunnen uitmaken. 

 

 De eerste prejudiciële vraag heeft betrekking op een verschil in behandeling tussen 

pluimveehouders naargelang zij al dan niet een herberekening van hun nutriëntenhalte hebben 

verkregen. 

 

 De tweede prejudiciële vraag heeft betrekking op een verschil in behandeling tussen 

pluimveehouders die na herberekening van de nutriëntenhalte, al dan niet een wijziging 

binnen de diersoort pluimvee hebben doorgevoerd. 

 

 De derde prejudiciële vraag heeft betrekking op een verschil in behandeling tussen 

pluimveehouders en varkenshouders die beiden een compensatie van de nutriëntenhalte 

hebben verkregen, terwijl enkel de varkenshouders de compensatie kunnen inzetten voor een 

andere diersoort dan die waarvoor de compensatie werd toegekend. 

 

 B.5.  Volgens de Vlaamse Regering zouden de verschillende categorieën van producenten 

die in de prejudiciële vragen worden onderkend, niet vergelijkbaar zijn, zodat van enig 

verschil in behandeling geen sprake zou kunnen zijn en dus evenmin van een aantasting van 

het eigendomsrecht. 
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 B.6.  Aan het Hof wordt gevraagd of een wetskrachtige bepaling bestaanbaar is met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met een verdragsbepaling waarin 

een grondrecht wordt gewaarborgd, te dezen het grondrecht dat wordt gewaarborgd bij 

artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens. Aangezien de in het geding zijnde categorieën van personen die zijn van wie dat 

grondrecht zou zijn geschonden en die voor wie dat grondrecht is gewaarborgd, betreft het 

vergelijkbare categorieën. 

 

 Het Hof dient derhalve na te gaan of de in het geding zijnde maatregel een verschil in 

behandeling invoert en voor een categorie van personen een aantasting uitmaakt van hun 

eigendomsrecht dat door artikel 1 van het voormelde Protocol wordt gewaarborgd. 

 

 B.7.  Volgens de appellant voor de verwijzende rechter zou de in het geding zijnde 

maatregel verbieden dat hij zijn pluimveebedrijf, met eerbiediging van de hem toegekende 

nutriëntenhalte, omvormt van de ene subcategorie pluimvee naar een andere subcategorie 

pluimvee. Aldus zouden zijn vrijheid van exploitatie en zijn eigendomsrecht aanzienlijk 

worden beperkt, vermits met het herberekende gedeelte van de nutriëntenhalte enkel nog die 

diersoort zou kunnen worden gehouden waarvoor de herberekening is toegestaan. De in het 

geding zijnde bepaling zou volgens hem het evenwicht tussen de vereisten van het algemeen 

belang en het fundamentele recht op eigendom van het individu verstoren, vermits zij, naast 

het opleggen van een nutriëntenhalte, voor bepaalde bedrijven nog een omvormingsverbod 

zou invoeren dat geen enkele relevantie voor de bescherming van het leefmilieu zou hebben. 

 

 B.8.  De in het geding zijnde maatregel strekt ertoe te verhinderen dat het deel van de 

nutriëntenhalte dat voor een bepaalde subcategorie van pluimvee werd toegekend, zou worden 

gebruikt voor een andere subcategorie van pluimvee.  

 

 De vervanging van de oorspronkelijke randvoorwaarde door de thans in het geding zijnde 

bepaling werd in de in B.2.3 aangehaalde parlementaire voorbereiding verantwoord met 

verwijzing naar de noodzaak om, onder meer, « het doel van de invoering van deze 

randvoorwaarde te respecteren » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2002-2003, nr. 1559/1, p. 10). 

De invoering van de randvoorwaarde past in het kader van de regeling waarbij de 

nutriëntenhalte werd ingevoerd. Zoals uit de in B.2.2 aangehaalde parlementaire 
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voorbereiding blijkt, streefde de decreetgever daarmee een standstill op het niveau van de 

veeteeltinrichtingen na. Met de invoering van de nutriëntenhalte kan aldus « worden belet dat 

een exploitant de gemiddelde veebezetting zou optimaliseren tot het vergunde maximum 

aantal dieren en wordt een daadwerkelijke stand-still bekomen » (Parl. St., Vlaams Parlement, 

1998-1999, nr. 1317/1, p. 7). 

 

 B.9.1.  Uit de formulering van de in het geding zijnde bepaling blijkt dat de maatregel 

enkel geldt « voor de diersoorten waarvoor een herberekening werd toegestaan ». Alle 

pluimveehouders kunnen een dergelijke herberekening vragen. Zij zijn daartoe geenszins 

verplicht. Enkel in het geval dat een pluimveehouder ervoor kiest die herberekening te vragen, 

is de maatregel op hem van toepassing en kan de herberekende nutriëntenhalte enkel worden 

aangewend voor die specifieke pluimveesoort waarvoor de herberekening werd aangevraagd. 

Daaruit volgt dat de eventuele toepassing van de in het geding zijnde maatregel uitsluitend 

volgt uit een eigen keuze van de betrokken pluimveehouder om een herberekening van zijn 

nutriëntenhalte te verkrijgen. 

 

 B.9.2.  Uit de in B.2.3 aangehaalde parlementaire voorbereiding van de in het geding 

zijnde bepaling, blijkt tevens dat de ingevoerde beperking niet absoluut is, vermits artikel 6, 

§ 3bis, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 maart 2000 in een regeling voorziet 

volgens welke « bij een vergunde omvorming naar een andere diersoort, deze nutriëntenhalte 

wel kan omgezet worden naar een andere » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2002-2003, 

nr. 1559/1, p. 10).  

 

 B.9.3.  Uit het voorgaande volgt dat, in tegenstelling tot wat de appellant voor de 

verwijzende rechter beweert, de in het geding zijnde maatregel niet in een verbod voor 

bepaalde pluimveebedrijven voorziet om van subcategorie van pluimvee om te schakelen. De 

argumentatie die op die grond is gebaseerd om tot een aantasting van het eigendomsrecht te 

besluiten, gaat aldus uit van een verkeerde lezing van de in het geding zijnde bepaling. 

 

 B.10.  De prejudiciële vragen dienen ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 33bis, § 2, 5°, tweede lid, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 23 januari 

1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, 

zoals het gold voor het productiejaar 2004, schendt niet de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 19 december 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5564 

 
 

Arrest nr. 172/2013 
van 19 december 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 50, 51 en 146 van de wet van 10 juli 

2012 houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie, ingesteld door de nv 

« KPN Group Belgium » en de nv « Mobistar ». 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, 

P. Nihoul, F. Daoût en T. Giet, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder 

voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 25 januari 2013 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 28 januari 2013, is beroep tot vernietiging 
ingesteld van de artikelen 50, 51 en 146 van de wet van 10 juli 2012 houdende diverse 
bepalingen inzake elektronische communicatie (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad 
van 25 juli 2012) door de nv « KPN Group Belgium », met maatschappelijke zetel te 
1200 Brussel, Neerveldstraat 105, en de nv « Mobistar », met maatschappelijke zetel te 
1140 Brussel, Bourgetlaan 3. 
 
 
 Memories en memories van wederantwoord zijn ingediend door : 
 
 -  de nv « Belgacom », met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Koning 
Albert II-laan 27; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De verzoekende partijen hebben een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Bij beschikking van 10 oktober 2013 heeft het Hof de zaak in gereedheid verklaard en de 
dag van de terechtzitting bepaald op 12 november 2013, na de partijen te hebben uitgenodigd, 
in een uiterlijk op 5 november 2013 in te dienen aanvullende memorie, waarvan ze een kopie 
laten toekomen aan de andere partijen binnen dezelfde termijn, te antwoorden op de volgende 
vragen : 
 
 « 1.  Leveren de verzoekende partijen uitsluitend diensten met betrekking tot mobiele 
communicatie en internetabonnementen, of ook met betrekking tot elektronische 
communicatie door middel van telefoonaansluitingen op een vaste locatie ? 
 
 2.  Hebben de verzoekende partijen op basis van de bestreden bepalingen  
 
 a)  reeds sociale tarieven inzake elektronische communicatie moeten aanbieden en 
 
 b)  bijdragen moeten betalen aan het fonds voor de universele dienstverlening inzake 
sociale tarieven ?  
 
 3.  Achten de partijen het al dan niet noodzakelijk het Hof van Justitie van de Europese 
Unie te ondervragen over : 
 
 a)  de vraag of de Universeledienstrichtlijn kan worden geïnterpreteerd in de zin dat zij 
niet alleen van toepassing is op elektronische communicatie door middel van een 
telefoonaansluiting op een vaste locatie op een openbaar communicatienetwerk, maar ook op 
elektronische communicatie door middel van mobiele communicatiediensten en/of 
internetabonnementen; 
 
 b)  de vraag of, indien het antwoord op de onder a) gestelde vraag ontkennend is, de 
desbetreffende bepalingen van de Universeledienstrichtlijn verenigbaar zijn met het 
gelijkheidsbeginsel, zoals dat onder meer is vervat in artikel 20 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie ? ». 
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 Aanvullende memories zijn ingediend door : 
 
 -  de verzoekende partijen; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 12 november 2013 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. T. De Cordier, tevens loco Mr. H. Waem en Mr. E. Taelman, advocaten bij de balie 
te Brussel, voor de verzoekende partijen; 
 
 .  Mr. A. Carton, tevens loco Mr. F. Vandendriessche, advocaten bij de balie te Brussel, 
voor de nv « Belgacom »; 
 
 .  Mr. S. Depré, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers A. Alen en F. Daoût verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van het eerste middel 
 
 A.1.1.  In het eerste middel, dat is gericht tegen artikel 50 van de wet van 10 juli 2012 houdende diverse 
bepalingen inzake elektronische communicatie (hierna : de wet van 10 juli 2012), voeren de verzoekende 
partijen de schending aan van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de 
artikelen 170 en 172 ervan en met de artikelen 9 en 32 van de richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 7 maart 2002 inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-
communicatienetwerken en -diensten (Universeledienstrichtlijn). 
 
 De verzoekende partijen klagen aan dat artikel 50 van de wet van 10 juli 2012 tot gevolg heeft dat zij 
moeten betalen voor de financiering van de nettokosten die voortvloeien uit het aanbieden van mobiele diensten 
en internetabonnementen als onderdelen van het sociale element van de universele dienst - wat volgens hen 
neerkomt op een belasting - terwijl dat naar hun mening in strijd is met het Unierecht, meer bepaald met de 
Universeledienstrichtlijn. De verzoekende partijen achten zich daardoor gediscrimineerd ten opzichte van 
belastingplichtigen die niet worden onderworpen aan belastingen die in strijd zijn met het Unierecht. 
 
 A.1.2.  De Ministerraad erkent dat de bestreden bepaling inderdaad ook mobiele diensten en 
internetabonnementen omvat, maar is van mening dat de incorporatie van die onderdelen in het sociale element 
van de universele dienst niet in strijd is met het Unierecht. 
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 Volgens de Ministerraad maakt artikel 9, lid 3, van de Universeledienstrichtlijn het mogelijk consumenten 
bij te staan voor andere diensten dan die welke zijn opgesomd in de artikelen 4 tot 7 van die richtlijn, met 
inbegrip dus van mobiele diensten en internetabonnementen. 
 
 De Ministerraad betoogt dat artikel 12 van de Universeledienstrichtlijn, dat betrekking heeft op de 
financiering van de universele dienstverlening, doelt op de artikelen 3 tot 10 van de richtlijn, met inbegrip dus 
van artikel 9, lid 3, ervan. 
 
 Aangezien artikel 32 van de richtlijn verwijst naar hoofdstuk II ervan, met inbegrip van artikel 9, lid 3, 
maakt die bepaling de deelneming in de kosten van het sociale element van de universele dienst door de 
betrokken ondernemingen mogelijk. 
 
 De Ministerraad voert ook aan dat de dienstverlening inzake mobiele diensten en internetabonnementen in 
de lijn ligt van een mededeling van de Europese Commissie van 18 december 2012 over de bevordering van de 
Europese groei door middel van digitale technologieën. 
 
 A.1.3.  De verzoekende partijen antwoorden dat uit artikel 9, lid 2, van de Universeledienstrichtlijn volgt 
dat bijzondere tariefvoorwaarden als onderdeel van de universele dienst enkel kunnen worden opgelegd voor de 
diensten die zijn vermeld in de artikelen 4 tot 7 van de Universeledienstrichtlijn. 
 
 Volgens hen volgt uit artikel 9, lid 2, van die richtlijn, in samenhang gelezen met artikel 32 ervan, dat de 
vergoedingsregeling voor die bijzondere tariefvoorwaarden enkel voor de in hoofdstuk II bedoelde aanvullende 
diensten kan worden opgelegd. De lidstaten kunnen weliswaar beslissen de mobiele diensten en 
internetabonnementen beschikbaar te stellen als aanvullende diensten, maar zij mogen de onredelijke last die 
daaruit zou voortvloeien niet doen vergoeden op basis van de sectorale compensatieregeling waarin de 
artikelen 12 en 13 van de Universeledienstrichtlijn voorzien. 
 
 De verzoekende partijen zijn van oordeel dat de hulp waarop artikel 9, lid 3, van die richtlijn doelt geen 
betrekking heeft op de sociale tarieven, maar op hulpmaatregelen zoals afbetalingstermijnen, meer flexibele 
betalingsmodaliteiten en dergelijke. 
 
 Voor de verzoekende partijen is de mededeling van de Europese Commissie over de bevordering van de 
Europese groei door middel van digitale technologieën irrelevant. Het internetgebruik mag worden gestimuleerd, 
maar de kosten daarvan kunnen niet het voorwerp uitmaken van de sectorale compensatieregeling waarin de 
Universeledienstrichtlijn voorziet. 
 
 De verzoekende partijen doen tot slot opmerken dat de Raad van State in zijn advies over het ontwerp van 
de bestreden regeling reeds erop heeft gewezen dat die regeling, in zoverre zij niet alleen geldt voor 
telefoondiensten op een vaste locatie, maar ook voor mobiele diensten en de toegang tot het internet, niet in 
overeenstemming lijkt te zijn met de Universeledienstrichtlijn. 
 
 A.1.4.  De Ministerraad repliceert dat de leden 2 en 3 van artikel 9 van de Universeledienstrichtlijn in hun 
onderlinge samenhang moeten worden gelezen. Artikel 9, lid 2, beoogt bepaalde verrichtingen, maar sluit de 
uitbreiding naar andere verrichtingen op basis van artikel 9, lid 3, niet uit. Volgens de Ministerraad omvatten de 
artikelen 12 en 32 van die richtlijn de financiering van de kosten van de in artikel 9, lid 3, bedoelde 
verrichtingen.  
 
 
 Ten aanzien van het tweede middel 
 
 A.2.1.  Het tweede middel is gericht tegen artikel 51 van de wet van 10 juli 2012. De verzoekende partijen 
voeren aan dat die bepaling de artikelen 10 en 11, in samenhang gelezen met de artikelen 170 en 172, van de 
Grondwet schendt, doordat essentiële elementen van de bijdragen die zij moeten betalen door de uitvoerende 
macht worden bepaald. Zo worden zij zonder verantwoording anders behandeld dan de belastingplichtigen voor 
wie de essentiële elementen van een belasting door een democratisch verkozen parlement worden bepaald. 
 
 A.2.2.  De Ministerraad erkent dat met de bestreden bepaling een belasting wordt opgelegd, maar is van 
oordeel dat de essentiële elementen van die belasting door de wetgever zijn bepaald, namelijk in artikel 74/1 van 
de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (hierna : Wet Elektronische Communicatie), 
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dat door de bestreden bepaling is ingevoegd, alsook in artikel 45/1 van de bijlage bij die wet, waarnaar de 
bestreden bepaling verwijst. 
 
 De Ministerraad erkent ook dat de bijdrage van de operatoren afhankelijk is van hun omzet, maar die factor 
verschilt niet van andere onbekende factoren in de personenbelasting, zoals de inkomsten en aftrekbare kosten. 
Het criterium van de omzet wordt wel door de wetgever bepaald en is niet afhankelijk van het optreden van de 
uitvoerende macht. 
 
 De Ministerraad zet uiteen dat de thans bestreden bepaling veel meer verduidelijkingen bevat dan de 
vroegere bepalingen inzake universele dienstverlening die door het Hof bij zijn arrest nr. 21/97 van 17 april 1997 
ongrondwettig werden bevonden. 
 
 A.2.3.  De verzoekende partijen antwoorden dat zij aan de hand van de bestreden bepaling niet kunnen 
uitmaken hoeveel zij zullen moeten bijdragen. Het is niet duidelijk welke omzet wordt bedoeld, en of enkel de 
diensten aan consumenten of ook de diensten aan ondernemingen bedoeld zijn. Het is evenmin duidelijk of ook 
de zogenaamde bundels voor telefonie, internet en televisie zijn inbegrepen. 
 
 Uit het besluit van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie van 30 oktober 2006 blijkt 
hoe gedetailleerd daarin moest worden opgesomd welke inkomsten in aanmerking werden genomen als « omzet 
van de markt van de openbare telefonie ». 
 
 Voorts bepaalt artikel 45/1 van de bijlage bij de Wet Elektronische Communicatie volgens de verzoekende 
partijen niets over de belastinggrondslag. 
 
 Zij besluiten dat de essentiële elementen van de belasting niet door de wetgever zijn bepaald. 
 
 A.2.4.  De Ministerraad repliceert dat het bedrag van de bijdrage van de operatoren zal afhangen van hun 
respectieve omzetcijfers, die ongetwijfeld van jaar tot jaar zullen variëren, maar daaruit volgt niet dat het begrip 
« omzet » niet voldoende duidelijk zou zijn. 
 
 Bedoeld wordt de « omzet die is gerealiseerd voor belastingen met betrekking tot de levering van openbare 
elektronische-communicatiediensten op het nationale grondgebied, overeenkomstig artikel 95, § 2 [, van de Wet 
Elektronische Communicatie] » zonder opsplitsing. 
 
 De omstandigheid dat het omzetcijfer ook betrekking kan hebben op andere activiteiten dan die van de 
universele dienstverlening, is volgens de Ministerraad irrelevant. Het gegeven dat ook inkomsten uit het aanbod 
van televisie in een bundel tot de omzet behoren, doet geen afbreuk aan het wettigheidsbeginsel in fiscale 
aangelegenheden. 
 
 
 Ten aanzien van het derde middel 
 
 A.3.1.  Het derde middel, dat is gericht tegen de artikelen 51 en 146 van de wet van 10 juli 2012, is afgeleid 
uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de beginselen van de 
rechtszekerheid en niet-retroactiviteit. 
 
 De verzoekende partijen voeren aan dat zij zonder verantwoording worden onderworpen aan een belasting 
die hun met terugwerkende kracht wordt opgelegd, terwijl andere belastingplichtigen niet worden onderworpen 
aan belastingen met terugwerkende kracht. 
 
 A.3.2.1.  De nv « Belgacom », die uitsluitend met betrekking tot het derde middel tussenkomt, voert in 
eerste instantie aan dat enkel grieven worden aangevoerd tegen artikel 51 van de wet van 10 juli 2012 en tegen 
het onderdeel van artikel 146, eerste lid, van die wet, dat artikel 51 ervan met terugwerkende kracht invoert. 
 
 A.3.2.2.  De tussenkomende partij merkt op dat ervan wordt uitgegaan dat de bijdrage die de operatoren 
moeten betalen ter compensatie voor het verstrekken van het sociale element van de universele dienst een 
belasting vormt. Het Hof heeft evenwel in zijn arrest nr. 126/2012 van 25 oktober 2012 geoordeeld dat een 
compensatiemechanisme binnen een bepaalde sector dat geen algemene draagwijdte heeft, niet kan worden 
beschouwd als een belasting. Voor zover het Hof zou oordelen dat de compensatiebijdragen geen belasting zijn, 
berust het middel derhalve op een foutief uitgangspunt. 
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 A.3.2.3.  Wat de retroactieve invoering van het recht op vergoeding voor de operatoren betreft, is de 
nv « Belgacom » van mening dat zulks noodzakelijk is voor de verwezenlijking van een doelstelling van 
algemeen belang. Zowel het waarborgen van de gelijke behandeling van alle operatoren voor het verleden als de 
correcte omzetting van de Universeledienstrichtlijn vormen dergelijke doelstellingen van algemeen belang. 
 
 Voorts doet die terugwerkende kracht volgens de nv « Belgacom » geen afbreuk aan reeds verkregen 
rechten, maar stelt zij de rechten veilig van de operatoren die het sociale element van de universele dienst hebben 
verstrekt op basis van de toenmalige regelgeving. Dat is des te meer verantwoord vanwege de eventuele 
aansprakelijkheid van de Belgische Staat indien de nieuwe regeling niet met terugwerkende kracht zou worden 
ingevoerd in de plaats van de oude regeling die door het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ, 6 oktober 
2010, C-222/08 en C-389/08) en door het Hof (arrest nr. 7/2011 van 27 januari 2011) in strijd werd bevonden, 
respectievelijk met het Unierecht en met de Grondwet. De nv « Belgacom » stelt dat zij als historische aanbieder 
jarenlang een onevenredig groot aandeel in de last voor het verstrekken van het sociale element van de 
universele dienst heeft gedragen, zonder enige tegenprestatie. 
 
 De tussenkomende partij is van oordeel dat de verzoekende partijen overigens geen belang hebben bij een 
eventuele vernietiging van de retroactieve invoering van het compensatiemechanisme. Voor zover zij kunnen 
aantonen dat zij in het verleden een onredelijke last zouden hebben gedragen, zouden zij op basis van artikel 51, 
in samenhang gelezen met artikel 146, van de wet van 10 juli 2012 zelf aanspraak kunnen maken op een 
vergoeding. 
 
 A.3.2.4.  Ook de retroactieve invoering van de bijdrageplicht voor de operatoren met het oog op de 
financiering van het fonds voor de universele dienstverlening inzake sociale tarieven is volgens de 
nv « Belgacom » noodzakelijk voor de verwezenlijking van een doelstelling van algemeen belang. Het nieuwe 
financieringsmechanisme is vrijwel identiek aan het oude, dat op dit punt door het Hof niet ongrondwettig is 
bevonden. 
 
 Volgens de tussenkomende partij kunnen de verzoekende partijen niet zijn verrast door het behoud van een 
mechanisme dat de bijdragen doet afhangen van de omzet van de operatoren, zoals dat voordien het geval was. 
 
 Bovendien was de invoering met terugwerkende kracht essentieel om de hiervoor aangehaalde motieven 
van algemeen belang te verwezenlijken. 
 
 De nv « Belgacom » merkt nog op dat ook de Raad van State van oordeel was dat de terugwerkende kracht 
tot 30 juni 2005 kon worden aanvaard. 
 
 A.3.2.5.  De tussenkomende partij is ten slotte van mening dat de verzoekende partijen niet uiteenzetten op 
welke wijze er een schending zou zijn van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met het 
beginsel van de rechtszekerheid. 
 
 Dat onderdeel van het middel moet volgens de nv « Belgacom » dan ook als niet ontvankelijk, minstens als 
niet ernstig worden beoordeeld. 
 
 A.3.3.1.  De Ministerraad is van mening dat artikel 51 van de wet van 10 juli 2012 geen nieuwe belasting 
met terugwerkende kracht invoert, maar het vroegere stelsel overneemt. De bestreden bepaling vormt dus geen 
bron van onzekerheid. 
 
 Het feit dat het oude artikel 74 van de Wet Elektronische Communicatie door het Hof is vernietigd, heeft de 
verzoekende partijen geen absoluut recht verleend om niet te worden onderworpen aan een belasting die de 
financiering van de universele dienst beoogt. Het principe van de compensatie van de kosten van de universele 
dienst werd niet vernietigd. 
 
 Volgens de Ministerraad beoogt de terugwerkende kracht de rechten te regulariseren van de operatoren die 
de universele dienst in het verleden hebben geleverd. Bij ontstentenis daarvan zouden die operatoren de 
Belgische Staat aansprakelijk kunnen stellen. 
 
 A.3.3.2.  De Ministerraad doet opmerken dat de terugwerkende kracht tijdens de parlementaire 
voorbereiding uitvoerig is verantwoord en dat ook de Raad van State daarover een gunstig advies heeft 
uitgebracht. 
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 A.3.3.3.  De Ministerraad benadrukt dat de wet van 10 juli 2012 niet bepaalt dat de operatoren die het 
sociale element van de universele dienst hebben verstrekt tussen 2005 en de aanneming van de bestreden wet, 
noodzakelijkerwijze recht hebben op een compensatie. De wet schrijft voor dat de kosten van de dienstverlening 
moeten worden bepaald en dat het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie moet oordelen of 
die last onredelijk zwaar is, in welk geval de operator recht heeft op een compensatie. 
 
 A.3.3.4.  Tot slot zet de Ministerraad uiteen dat de wetgever terugwerkende kracht heeft gegeven aan 
artikel 51 van de wet van 10 juli 2012 teneinde de Universeledienstrichtlijn correct om te zetten, en om de 
situatie te regulariseren van de operatoren die sinds 2005 het sociale element van de universele dienst hebben 
verstrekt. Daardoor worden geen verworven rechten aangetast. 
 
 A.3.4.1.  De verzoekende partijen antwoorden ten aanzien van de nv « Belgacom » dat de bestreden 
bijdrage wel degelijk een belasting is, wat volgens hen reeds blijkt uit het arrest nr. 21/1997 van 19 april 1997, 
alsook uit de memorie van de Ministerraad. De bijdrage waarvan sprake in het door de tussenkomende partij 
aangehaalde arrest nr. 126/2012 van 25 oktober 2012 was van een gans andere aard. 
 
 De verzoekende partijen zijn van mening dat er geen aanleiding is om een onderscheid te maken tussen de 
retroactieve werking van het recht op vergoeding en die van de bijdrageplicht, zoals de nv « Belgacom » dat 
doet. 
 
 Volgens de verzoekende partijen leidt de tussenkomende partij ten onrechte uit de arresten van het Hof 
nrs. 89/2000, 38/2001, 41/2008 en 6/2009 af dat de terugwerkende kracht van de bestreden bepaling 
verantwoord zou zijn om redenen van algemeen belang. Naar hun mening valt niet in te zien welk algemeen 
belang de bijdrage tot het fonds voor de universele dienstverlening inzake sociale tarieven zou dienen en welke 
openbare dienst te dezen in het geding zou zijn. Evenmin valt in te zien hoe het waarborgen van de gelijkheid 
onder de operatoren een doelstelling van algemeen belang kan vormen. 
 
 De stelling dat de retroactieve werking nodig zou zijn om de correcte omzetting van de 
Universeledienstrichtlijn door te voeren, is volgens de verzoekende partijen niet ernstig. De omzettingstermijn 
voor die richtlijn was al op 24 juli 2003 verstreken, zodat de terugwerking tot 30 juni 2005 op geen enkele wijze 
kan zorgen voor een correcte omzetting van de Universeledienstrichtlijn. 
 
 De verzoekende partijen betwisten ook dat het recht op financiering zou worden geregulariseerd. Er is 
immers nog geen verkregen recht op financiering, aangezien niet is aangetoond dat het verstrekken van het 
sociale element van de universele dienst een onredelijke last uitmaakt. 
 
 Het argument dat de terugwerkende kracht nodig zou zijn om de aansprakelijkheid van de Belgische Staat 
te voorkomen, overtuigt de verzoekende partijen niet. Aangezien de Belgische Staat de Universeledienstrichtlijn 
niet tijdig heeft omgezet en de nieuwe regeling enkel terugwerkt tot 30 juni 2005, kan het 
aansprakelijkheidsrisico nooit worden geëlimineerd. 
 
 Ook de stelling van de nv « Belgacom » dat de terugwerkende kracht van de bijdrageverplichting 
verantwoord is aangezien het financieringsmechanisme vrijwel identiek is, overtuigt de verzoekende partijen 
niet. De operatoren wisten niet dat er een belasting zou worden geheven op hun omzet, des te minder daar de 
mobiele diensten en internetabonnementen niet onder de universeledienstverplichtingen vielen. 
 
 Ten slotte, wat betreft de stelling van de nv « Belgacom » dat het derde middel niet ontvankelijk is in 
zoverre het de schending aanvoert van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met het 
beginsel van de rechtszekerheid, antwoorden de verzoekende partijen dat de beginselen van de rechtszekerheid 
en van de niet-retroactiviteit elkaar in belangrijke mate overlappen en dat vanwege die samenhang de 
argumentatie voor beide beginselen gelijkloopt. 
 
 A.3.4.2.  Met betrekking tot de argumentatie van de Ministerraad dat de bestreden bepaling enkel het oude 
stelsel overneemt, antwoorden de verzoekende partijen dat de bijdrage thans ook wordt geheven op de omzet 
voor mobiele diensten en internetabonnementen. 
 
 Wat de regularisatie en de verkregen rechten betreft, verwijzen de verzoekende partijen naar hun antwoord 
op de argumentatie dienaangaande van de nv « Belgacom ». 
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 Zij voegen hieraan nog toe dat de retroactieve werking de facto onmogelijk is, nu de operatoren uiterlijk op 
1 augustus van het kalenderjaar dat volgt op het betrokken jaar het geïndexeerde bedrag van hun kostenraming 
van dat betrokken jaar moeten meedelen, wat voor het verleden niet meer mogelijk is. 
 
 A.3.5.  De nv « Belgacom » repliceert dat de bijdrage die thans ter discussie staat van een andere aard is 
dan de bijdrage voor het fonds voor de universele dienstverlening die het Hof in zijn arrest nr. 21/97 van 19 april 
1997 als een belasting kwalificeerde. De huidige bijdrage voor het sociale element van de universele dienst past 
in de fundamenteel gewijzigde regeling van de wet van 10 juli 2012, waarvan het onderwerp en het personele 
toepassingsgebied verschillen van de vroegere regeling, die de volledige universele dienstverlening betrof. 
 
 Voor de tussenkomende partij blijft het veel recentere arrest nr. 126/2012 van 25 oktober 2012 relevant. In 
dat arrest kwalificeerde het Hof een compensatiemechanisme tussen twee sectoren zonder algemene draagwijdte 
niet als een belasting. Voorts is het Hof niet gebonden door het standpunt van de Ministerraad dat het om een 
belasting zou gaan. 
 
 Voor de nv « Belgacom » is er wel degelijk aanleiding om een onderscheid te maken tussen de retroactieve 
werking van het recht op vergoeding en van de bijdrageplicht. Dat onderscheid vloeit voort uit de logica van het 
door de bestreden bepaling ingevoerde artikel 74/1 van de Wet Elektronische Communicatie. De paragrafen 1 tot 
4, eerste lid, daarvan bepalen de modaliteiten van het vergoedingsmechanisme voor het sociale element van de 
universele dienst dat een onredelijke last vormt, terwijl de paragrafen 4, tweede lid, tot 6 de modaliteiten van de 
bijdrageverplichting vaststellen. Volgens de tussenkomende partij hebben de verzoekende partijen geen belang 
bij de vernietiging van de terugwerkende kracht van het vergoedingsmechanisme. 
 
 De tussenkomende partij stelt dat uit de arresten van het Hof nrs. 89/2000, 38/2001, 41/2008 en 6/2009 
blijkt dat het oogmerk om de wetgeving in overeenstemming te brengen met de rechtspraak van het Hof een 
autonome doelstelling van algemeen belang uitmaakt. Ook het beginsel van de rechtsstaat en het belang van het 
gelijkheidsbeginsel daarin impliceren dat het retroactief vervangen van een discriminerende wet door een wet die 
in overeenstemming is met het gelijkheidsbeginsel, noodzakelijkerwijze als een doelstelling van algemeen 
belang moet worden beschouwd. 
 
 De nv « Belgacom » zet uiteen dat het logisch was te kiezen voor een terugwerking tot 30 juni 2005 
aangezien dat de datum van inwerkingtreding is van de Wet Elektronische Communicatie. Het 
compensatiemechanisme was van een heel andere aard dan dat van de wet van 21 maart 1991 betreffende de 
hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, zoals gewijzigd bij de wet van 19 december 1997, 
dat al door de Wet Elektronische Communicatie was opgeheven en waarvan een retroactieve wijziging nu nog 
moeilijk zou kunnen worden verantwoord. 
 
 De tussenkomende partij voegt daaraan toe dat, aangezien de Wet Elektronische Communicatie tot doel had 
de Universeledienstrichtlijn om te zetten, het niet logisch zou zijn geweest om enkel de bepalingen met 
betrekking tot het compensatiemechanisme en met betrekking tot de bijdrageverplichting met terugwerkende 
kracht om te zetten tot vóór de inwerkingtreding van die wet. Overigens was de wet van 19 december 1997 niet 
het voorwerp van de arresten van het Hof van Justitie en van het Hof die mede de aanleiding waren om het 
bestreden artikel met terugwerkende kracht in te voeren. Bovendien is de kritiek van de verzoekende partijen niet 
coherent, in zoverre volgens hen een terugwerking tot 2003 nodig was, terwijl zij de terugwerking tot 2005 
aanklagen. 
 
 De nv « Belgacom » benadrukt dat de terugwerkende kracht van het recht op vergoeding voor de 
operatoren geen afbreuk doet aan verkregen rechten en dat integendeel het recht op financiering zal worden 
geregulariseerd. Volgens de tussenkomende partij erkennen de wetgever en de Ministerraad dat zij minstens 
aanspraak kan maken op een vergoeding na de vaststelling van het bestaan van een onredelijke last voor het 
verstrekken van het sociale element van de universele dienst in het verleden. 
 
 De tussenkomende partij stelt vast dat ook de verzoekende partijen menen dat er een 
aansprakelijkheidsrisico was voor de Belgische Staat. Die aansprakelijkheid veronderstelt dat de 
nv « Belgacom » aanspraak kan maken op een vergoeding voor de in het verleden geleverde sociale diensten. 
 
 De tussenkomende partij blijft erbij dat het nieuwe financieringsmechanisme vrijwel identiek is aan het 
oude. De bijdrageverplichting blijft in essentie afhankelijk van de omvang van de prestaties wat het sociale 
element van de universele dienst betreft. En aangezien alle betrokken operatoren ook vaste en mobiele 
internetdiensten aanbieden, zal de keuze van de wetgever voor het criterium « openbare telefonie » of 
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« elektronische communicatie » geen substantiële weerslag hebben op de bijdragen van de respectieve 
operatoren. 
 
 De nv « Belgacom » is voorts van mening dat zelfs indien het financieringsmechanisme substantieel zou 
zijn gewijzigd, de terugwerkende kracht noodzakelijk was voor de verwezenlijking van doelstellingen van 
algemeen belang en geen afbreuk doet aan verkregen rechten. 
 
 Volgens de tussenkomende partij houden de verzoekende partijen ten onrechte vol dat de terugwerkende 
kracht de facto onmogelijk zou zijn. De praktische realisatie van de uitwisseling van informatie wat de 
kostenramingen betreft, zal nog door middel van een ministerieel besluit moeten worden geregeld. 
 
 Tot slot stelt de nv « Belgacom » dat de verzoekende partijen in gebreke blijven aan te tonen in welk 
opzicht het gelijkheidsbeginsel zou zijn geschonden, in samenhang gelezen met het rechtszekerheidsbeginsel. 
 
 A.3.6.  De Ministerraad erkent dat de berekeningswijze voor de bijdrage is gewijzigd, maar stelt vast dat de 
verzoekende partijen niet betwisten dat het beginsel zelf van de bijdrage niet nieuw is; en de bijdrage is nog 
steeds gebaseerd op het omzetcijfer. 
 
 De Ministerraad bevestigt dat de datum van terugwerking niet samenvalt met de datum waarop de 
Universeledienstrichtlijn moest worden omgezet. De wetgever heeft zich echter gebaseerd op de datum waarop 
de oude wetgeving van kracht was geworden om de rechtszekerheid voor die periode te waarborgen. Het blijft 
relevant te voorzien in een terugwerkende kracht om de situatie te regulariseren van de operatoren die in die 
periode universele diensten hebben aangeboden. 
 
 De Ministerraad betwist ten slotte dat de retroactieve werking de facto onmogelijk zou zijn. Hij ziet niet in 
wat de operatoren belet de jaarlijkse kosten van de universele diensten voor het verleden te reconstrueren. 
 
 A.4.1.  Op de eerste bij beschikking van 10 oktober 2013 door het Hof gestelde vraag antwoorden de 
nv « KPN Group Belgium », thans de nv « BASE Company », en de nv « Mobistar » in hun aanvullende 
memories dat zij ook diensten leveren met betrekking tot elektronische communicatie door middel van 
telefoonaansluitingen op een vaste locatie. Zij verwijzen daarbij naar hun websites, waarop ook vaste 
telefoniediensten worden aangeboden. 
 
 A.4.2.  De Ministerraad stelt dat het aan de verzoekende partijen toekomt op de vraag te antwoorden. 
 
 Hij merkt niettemin op dat de nv « KPN Group Belgium » met het tariefplan « SNOW » een gebundeld 
aanbod (pack) doet met digitale televisie, internettoegang alsook toegang tot vaste telefonie en dat de 
nv « Mobistar » een gebundeld aanbod van televisie en vaste telefonie deed maar dat tariefplan niet meer 
aanbiedt sinds 22 mei 2013, tenzij voor de personen die toen al klant waren. 
 
 A.5.1.  Op de tweede vraag antwoorden de verzoekende partijen dat zij inderdaad sociale tarieven inzake 
elektronische communicatie aanbieden, maar tot op heden nog geen bijdragen hebben moeten betalen aan het 
fonds voor de universele dienstverlening inzake sociale tarieven. 
 
 A.5.2.  De Ministerraad antwoordt dat de verzoekende partijen in beginsel sociale tarieven moeten 
aanbieden voor diensten inzake telefonie en internettoegang aangezien zij elk een omzet hebben van meer dan 
50 miljoen euro, maar dat de nv « KPN Group Belgium » en de nv « Mobistar » nog geen bijdragen hebben 
moeten betalen aangezien de procedure waarin artikel 74/1 van de wet van 10 juli 2012 voorziet, nog niet is 
uitgevoerd. 
 
 A.6.1.  Op de derde vraag antwoorden de verzoekende partijen dat een prejudiciële vraag aan het Hof van 
Justitie van de Europese Unie niet noodzakelijk is. 
 
 Zij merken op dat zowel zij als de Ministerraad het erover eens zijn dat de universele dienst die is 
omschreven in artikel 9, lid 2, van de Universeledienstrichtlijn enkel vaste telefoniediensten omvat. De discussie 
gaat over artikel 9, lid 3, van die richtlijn. 
 
 In tegenstelling tot de Ministerraad zijn de verzoekende partijen van oordeel dat die bepaling niet kan 
worden gebruikt om bijzondere tariefopties inzake mobiele communicatie toe te voegen aan de universele dienst. 
Voor hen is de richtlijn op dat punt duidelijk en is er geen prejudiciële vraag nodig. 
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 Mocht het Hof toch van oordeel zijn dat een prejudiciële vraag nodig is, dan stellen zij volgende 
formulering voor : 
 
 « a)  Dient artikel 9.3 Universeledienstrichtlijn zo te worden geïnterpreteerd dat het de lidstaten toestaat om 
bijzondere tariefopties voor andere diensten dan die omschreven in artikel 9.2 Universeledienstrichtlijn toe te 
voegen aan de universele dienst ? 
 
 b)  Indien het antwoord op de eerste vraag ontkennend is, is die bepaling verenigbaar met het 
gelijkheidsbeginsel, zoals dat onder meer vervat is in artikel 20 van het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie onder meer gelet op het feit dat de lidstaten bijzondere tariefopties voor andere diensten kunnen 
opleggen als aanvullende diensten op grond van artikel 32 Universeledienstrichtlijn ? ». 
 
 A.6.2.  De Ministerraad stelt dat de Universeledienstrichtlijn niet alleen van toepassing is op elektronische 
communicatie door middel van een telefoonaansluiting op een vaste locatie op een openbaar 
communicatienetwerk, maar ook op elektronische communicatie door middel van mobiele 
communicatiediensten en/of internetabonnementen. 
 
 Als daarover de minste twijfel zou bestaan, dan zou de eerste door het Hof gesuggereerde prejudiciële 
vraag volgens de Ministerraad werkelijk noodzakelijk zijn. 
 
 En indien het antwoord op de eerste vraag ontkennend is, zou ook de tweede door het Hof gesuggereerde 
prejudiciële vraag naar de mening van de Ministerraad werkelijk noodzakelijk zijn. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepalingen 

 

 B.1.1.  De nv « KPN Group Belgium » en de nv « Mobistar » vorderen de vernietiging 

van de artikelen 50, 51 en 146 van de wet van 10 juli 2012 houdende diverse bepalingen 

inzake elektronische communicatie (hierna : de wet van 10 juli 2012). 

 

 B.1.2.  Artikel 74 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische 

communicatie (hierna : Wet Elektronische Communicatie), zoals vervangen bij het bestreden 

artikel 50 van de wet van 10 juli 2012, bepaalt : 

 
 « § 1.  Het sociale element van de universele dienst bestaat uit de levering aan sommige 
categorieën van begunstigden van bijzondere tariefvoorwaarden door de operatoren vermeld 
in de paragrafen 2 en 3 die een openbare elektronische-communicatiedienst aanbieden aan 
consumenten. 
 
 De in het eerste lid bedoelde categorieën van begunstigden en tariefvoorwaarden, alsook 
de werkwijzen om de voormelde tariefvoorwaarden te krijgen, worden bepaald in de bijlage. 
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 § 2.  Elke operator die aan de consumenten een openbare elektronische-
communicatiedienst aanbiedt en van wie de omzet met betrekking tot de openbare 
elektronische-communicatiediensten hoger is dan vijftig miljoen euro, verstrekt het in 
paragraaf 1 vermelde sociale element van de universele dienst. 
 
 De Koning legt de nadere regels vast voor overdracht van de begunstigden van een 
operator die niet volgens de in het eerste lid beoogde procedure werd aangewezen naar een 
operator die werd aangewezen of die het voorwerp heeft uitgemaakt van de verklaring 
vermeld in paragraaf 3. 
 
 § 3.  Elke operator die aan de consumenten een openbare 
elektronische-communicatiedienst aanbiedt en van wie de omzet met betrekking tot de 
openbare elektronische-communicatiediensten lager is dan of gelijk aan vijftig miljoen euro, 
en die aan het Instituut zijn voornemen heeft verklaard om het in paragraaf 1 vermelde sociale 
element van de universele dienst te verstrekken op een vast of mobiel terrestrisch netwerk of 
op beide, verstrekt dit element voor een duur van vijf jaar. 
 
 De Koning, op voorstel van het Instituut, bepaalt de nauwkeurige inhoud alsook de in het 
eerste lid bedoelde nadere regels inzake aangifte. 
 
 De Koning legt de nadere regels vast voor de overdracht van de begunstigden van een 
operator die de in het eerste lid beoogde verklaring niet heeft afgelegd naar een operator die 
deze verklaring wel heeft afgelegd of naar een operator die is aangewezen volgens de 
procedure bedoeld in paragraaf 2, eerste lid ». 
 

 B.1.3.  Artikel 74/1 van de Wet Elektronische Communicatie, zoals ingevoegd bij het 

bestreden artikel 51 van de wet van 10 juli 2012, bepaalt : 

 
 « § 1.  Wanneer het Instituut meent dat de levering van het sociale element een 
onredelijke last kan vertegenwoordigen voor een aanbieder, vraagt het aan elke aanbieder van 
sociale tarieven om de in paragraaf 2 bedoelde informatie te verstrekken en stelt het de 
berekening van de nettokosten op. 
 
 § 2.  Elke aanbieder van sociale tarieven deelt aan het Instituut, volgens de nadere regels 
vastgesteld overeenkomstig artikel 137, § 2, uiterlijk op 1 augustus van het kalenderjaar dat 
op het beschouwde jaar volgt, het geïndexeerde bedrag mee van de kostenraming voor het 
beschouwde jaar, berekend volgens de in de bijlage vastgelegde berekeningsmethode. 
 
 Uiterlijk op 1 december van het kalenderjaar dat op het beschouwde jaar volgt, berekent 
het Instituut de nettokosten van elke betrokken aanbieder overeenkomstig de in de bijlage 
vastgelegde berekeningsmethode. 
 
 Voor elk van die aanbieders publiceert het Instituut de opsomming van de nettokosten 
met betrekking tot het sociale element, zoals het die heeft goedgekeurd. Als index wordt 
daarvoor de gezondheidsindex gebruikt. 
 
 § 3.  Het Instituut stelt voor elke betrokken aanbieder het bestaan van een onredelijke last 
vast indien de levering van het sociale element van de universele dienst een buitengewoon 
karakter vormt in verhouding tot de draagkracht rekening houdend met het geheel van zijn 
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eigen kenmerken, met name het niveau van zijn uitrusting, zijn economische en financiële 
situatie alsook zijn marktaandeel op de markt voor openbare elektronische-
communicatiediensten. 
 
 § 4.  Er wordt een fonds voor de universele dienstverlening inzake sociale tarieven 
opgericht, bestemd om elke aanbieder van sociale tarieven voor wie de levering van het 
sociale element van de universele dienst een onredelijke last vormt en die daartoe bij het 
Instituut een verzoek heeft ingediend, te vergoeden. De vergoeding stemt overeen met de 
nettokosten gedragen door de operator voor wie de verstrekking van het sociale element van 
de universele dienst een onredelijke last vertegenwoordigt. Aan dit fonds wordt 
rechtspersoonlijkheid toegekend en het wordt beheerd door het Instituut. 
 
 Het fonds wordt gestijfd met bijdragen die worden gestort door de operatoren die het 
sociale element van de universele dienst aanbieden. 
 
 De bijdragen worden vastgesteld naar rato van hun omzet met betrekking tot openbare 
elektronische-communicatiediensten. 
 
 De in aanmerking genomen omzet stemt overeen met de omzet die is gerealiseerd voor 
belastingen met betrekking tot de levering van openbare elektronische-communicatiediensten 
op het nationale grondgebied, overeenkomstig artikel 95, § 2. 
 
 De beheerskosten van het fonds bestaan uit alle kosten die verband houden met de 
werking van het fonds, waaronder de kosten die inherent zijn aan de definitie van een 
kostenmodel dat gebaseerd is op een efficiënte theoretische operator volgens het soort van 
elektronische-communicatienetwerk via hetwelk het sociale element van de universele dienst 
wordt verstrekt. De Koning bepaalt het maximumbedrag van de beheerskosten van het fonds 
bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. 
 
 De kosten voor het beheer van het fonds worden gefinancierd door de operatoren bedoeld 
in het tweede lid, naar rato van hun omzet bedoeld in het derde lid. 
 
 § 5.  De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, na 
advies van het Instituut, de nadere regels van de werking van dit mechanisme ». 
 

 B.1.4.  Krachtens het tweede lid van het eveneens bestreden artikel 146 van de wet van 

10 juli 2012, heeft artikel 51 van die wet « uitwerking met ingang van 30 juni 2005 ». 

 

 B.2.1.  De Wet Elektronische Communicatie, die door de bestreden bepalingen wordt 

gewijzigd, vormt blijkens artikel 1 ervan de omzetting van een reeks Europese richtlijnen, 

inzonderheid van de richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 

2002 inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-

communicatienetwerken en -diensten (hierna : Universeledienstrichtlijn), waarvan artikel 12 

bepaalt : 
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 « Kostenberekening van de universeledienstverplichtingen 
 
 1.  Wanneer de nationale regelgevende instanties van oordeel zijn dat het aanbieden van 
de universele dienst als omschreven in de artikelen 3 tot en met 10 een onredelijke last kan 
vormen voor ondernemingen die zijn aangewezen om de universele dienst aan te bieden, 
berekenen zij de nettokosten voor het aanbieden van die dienst. 
 
 De nationale regelgevende instanties zullen daartoe : 
 
 a)  de nettokosten van de universeledienstverplichtingen berekenen, rekening houdend 
met eventuele marktvoordelen die voor een aangewezen onderneming uit het aanbieden van 
de universele dienst voortvloeien, overeenkomstig bijlage IV, deel A; of 
 
 b)  gebruik maken van de nettokosten van het aanbieden van de universele dienst als 
vastgesteld door een aanwijzingssysteem overeenkomstig artikel 8, lid 2. 
 
 2.  De kostenramingen en/of de andere gegevens die als basis dienen voor de berekening 
van de nettokosten van de universeledienstverplichtingen zoals bedoeld in lid 1, onder a), 
worden gecontroleerd of geverifieerd door de nationale regelgevende instantie of een instantie 
die onafhankelijk is van de betrokken partijen en door de nationale regelgevende instantie is 
gemachtigd. De resultaten van de kostenberekening en de conclusies van de controle zijn voor 
het publiek beschikbaar ». 
 

 B.2.2.  Artikel 13 van de Universeledienstrichtlijn bepaalt : 

 
 « Financiering van de universeledienstverplichtingen 
 
 1.  Indien de nationale regelgevende instanties, op grond van de nettokostenberekening 
bedoeld in artikel 12 vaststellen dat een onderneming een onredelijke last wordt opgelegd, 
kunnen de lidstaten op verzoek van een aangewezen onderneming besluiten : 
 
 a)  een mechanisme in te voeren waarmee die onderneming voor de vastgestelde 
nettokosten onder transparante voorwaarden uit publieke middelen worden gecompenseerd, 
en/of 
 
 b)  de nettokosten van de universeledienstverplichtingen te verdelen onder de aanbieders 
van elektronische communicatienetwerken en -diensten. 
 
 2.  Indien de nettokosten worden gedeeld overeenkomstig lid 1, onder b), voeren de 
lidstaten een gezamenlijke financieringsregeling in die wordt beheerd door de nationale 
regelgevende instantie of door een van de begunstigden onafhankelijk orgaan onder 
supervisie van de nationale regelgevende instantie. Alleen de nettokosten, als bepaald in 
overeenstemming met artikel 12, van de in de artikelen 3 tot en met 10 vastgelegde 
verplichtingen mogen worden gefinancierd. 
 
 3.  Bij een gezamenlijke financieringsregeling worden de beginselen van transparantie, 
minimale verstoring van de markt, niet-discriminatie en evenredigheid in acht genomen, 
overeenkomstig de beginselen van bijlage IV, deel B. De lidstaten kunnen beslissen geen 
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bijdrage te vragen van ondernemingen waarvan de nationale omzet onder een bepaalde grens 
blijft. 
 
 4.  Eventuele onkosten in verband met de deling van de kosten van 
universeledienstverplichtingen worden voor iedere onderneming gespecificeerd en 
afzonderlijk bepaald. Die onkosten mogen niet worden aangerekend aan of geïnd van 
ondernemingen die geen diensten verlenen op het grondgebied van de lidstaat die de 
gezamenlijke financieringsregeling heeft ingesteld ». 
 

 B.3.1.  Vóór de bestreden bepalingen werden de kosten van de universele dienstverlening 

geregeld door de Wet Elektronische Communicatie en de wijzigende wet van 25 april 2007 

houdende diverse bepalingen (IV). 

 

 Die regeling was het voorwerp van een prejudiciële vraag van het Hof aan het Hof van 

Justitie van de Europese Unie, gesteld bij zijn arrest nr. 131/2008 van 1 september 2008, en 

van een beroep bij het Hof van Justitie, ingesteld door de Europese Commissie. 

 

 B.3.2.  Bij zijn arrest van 6 oktober 2010 in de zaak C-389/08 antwoordde het Hof van 

Justitie als volgt op de prejudiciële vraag van het Hof : 

 

 « 1)  Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 
inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot 
elektronischecommunicatienetwerken en -diensten (universeledienstrichtlijn) staat er in 
beginsel op zich niet aan in de weg dat de nationale wetgever optreedt als nationale 
regelgevende instantie in de zin van richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor 
elektronischecommunicatienetwerken en -diensten (kaderrichtlijn), voor zover hij in het kader 
van de uitoefening van deze functie voldoet aan de in deze richtlijnen gestelde voorwaarden 
inzake bevoegdheid, onafhankelijkheid, onpartijdigheid en transparantie en tegen de besluiten 
die hij in het kader van deze functie neemt een effectief beroep kan worden ingesteld bij een 
lichaam van beroep dat onafhankelijk is van de betrokken partijen, hetgeen door het 
Grondwettelijk Hof dient te worden gecontroleerd. 
 
 2)  Artikel 12 van richtlijn 2002/22 staat er niet aan in de weg dat de nationale 
regelgevende instantie op algemene wijze en op basis van de berekening van de nettokosten 
van de aanbieder van de universele dienst die voordien de enige aanbieder van deze dienst 
was, van oordeel is dat de levering van deze dienst een onredelijke last kan vormen voor de 
ondernemingen die thans zijn aangewezen om de universele dienst aan te bieden. 
 
 3)  Artikel 13 van richtlijn 2002/22 staat eraan in de weg dat deze instantie op dezelfde 
wijze en op basis van dezelfde berekening vaststelt dat deze ondernemingen hierdoor 
daadwerkelijk een onredelijke last moeten dragen, zonder de situatie van elk van deze 
ondernemingen specifiek te hebben onderzocht ». 
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 B.3.3.  Bij een arrest van dezelfde datum in de zaak C-222/08 deed het Hof van Justitie 

als volgt uitspraak over het beroep van de Europese Commissie : 

 
 « Het Koninkrijk België is de verplichtingen niet nagekomen die op hem rusten krachtens 
artikel 12, lid 1, respectievelijk artikel 13, lid 1, van [de voormelde richtlijn 2002/22/EG], 
 
 -  door enerzijds bij de berekening van de nettokosten voor het aanbieden van het sociale 
element van de universele dienst geen rekening te houden met de marktvoordelen, met 
inbegrip van de immateriële voordelen, die hieruit voortvloeien voor de ondernemingen die 
met de levering van deze dienst zijn belast, en 
 
 -  door anderzijds in het algemeen en op basis van de berekening van de nettokosten van 
de aanbieder van de universele dienst die voorheen de enige aanbieder van deze dienst was, 
vast te stellen dat alle ondernemingen die voortaan deze dienst moeten leveren, hierdoor 
daadwerkelijk een onredelijke last moeten dragen, zonder naast de nettokosten die de levering 
van de universele dienst voor elke betrokken operator meebrengt, alle eigen kenmerken van 
deze operator, zoals het niveau van zijn uitrusting of zijn economische en financiële situatie, 
specifiek te hebben onderzocht. 
 
 […] ». 
 

 B.3.4.  Rekening houdend met de arresten van het Hof van Justitie van 6 oktober 2010 

oordeelde het Hof bij zijn arrest nr. 7/2011 van 27 januari 2011 : 

 
 « B.10.  Uit de motivering van de voormelde arresten van het Hof van Justitie vloeit voort 
dat de wetgever, door alle operatoren op dezelfde wijze te behandelen, zoals door de 
Ministerraad in zijn memories wordt gesteld en in de aanvullende memorie na de arresten van 
het Hof van Justitie wordt bevestigd en zoals eveneens nog uit de parlementaire voorbereiding 
blijkt (Parl. St., Kamer, 2006-2007, DOC 51-2873/011, p. 3) en door vast te stellen dat de 
levering van de universele dienst daadwerkelijk voor allen een vergoedbare onredelijke last 
vormt, zonder de nettokosten te hebben berekend die deze last meebrengt voor elke 
onderneming, artikel 13 van de Universeledienstrichtlijn heeft geschonden. Doordat de 
wetgever ter zake alle operatoren op dezelfde wijze behandelt, terwijl de artikelen 12 en 13 
van de Universeledienstrichtlijn een gedifferentieerde behandeling van alle operatoren in 
concreto vereisen, heeft hij eveneens het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie dat 
wordt gewaarborgd door de artikelen 10 en 11 van de Grondwet geschonden. Dat beginsel 
verzet er zich immers tegen dat categorieën van personen die zich ten aanzien van de 
bestreden maatregel in wezenlijk verschillende situaties bevinden, op identieke wijze worden 
behandeld, zonder dat daarvoor een redelijke verantwoording bestaat ».  
 

 Het Hof vernietigde dienvolgens de artikelen 173, 3° en 4°, 200, 202 en 203 van de wet 

van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV). 
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 B.4.1.  In de memorie van toelichting is het bestreden artikel 50 als volgt toegelicht : 

 
 « De arresten van het Hof van Justitie van de Europese [Unie] van 6 oktober 2010 (zie de 
arresten C-389/08 en C-222/08) en het arrest van het Grondwettelijk Hof van 27 januari 2011 
(zie arrest nr. 7/2011) hebben tot gevolg gehad dat het mechanisme voor de financiering van 
de sociale telefoontarieven dat in de wet vermeld is, is vernietigd. 
 
 Paragraaf 1 van artikel 74 definieert het sociale element van de universele dienst. Het 
gaat om de sociale tarieven die betrekking hebben op een telefoondienst of op Internettoegang 
voor de consumenten. Het begrip ‘ openbare telefoondienst ’ wordt vervangen door 
‘ openbare elektronische-communicatiedienst ’ om het mogelijk te maken een sociaal tarief 
aan te bieden voor de internetabonnementen. 
 
 Het is onloochenbaar dat het internetgebruik vandaag een onmisbaar element is voor 
toegang tot kennis en sociale integratie. De ‘ barometer van de informatiemaatschappij 2006-
2010 ’ gepubliceerd door de FOD Economie in 2010 geeft aan dat 73 % van de huishoudens 
internettoegang heeft ten opzichte van 54 % van de huishoudens in 2006. Uit dezelfde studie 
blijkt dat de voornaamste categorieën van personen die het slachtoffer zijn van de digitale 
kloof, personen zijn van 65 tot 74 jaar, personen met een beperkte schoolopleiding en 
huishoudens met een laag inkomen. Die kenmerken kunnen cumulatief zijn. Om de digitale 
kloof te kunnen blijven verkleinen, is het dus onontbeerlijk om deze categorie van personen in 
staat te stellen over internettoegang te beschikken tegen een tarief dat verenigbaar is met hun 
inkomensniveau. 
 
 Zo bepaalt paragraaf 2 dat de operatoren die in de sector van de openbare elektronische-
communicatiediensten een omzet halen van meer dan vijftig miljoen euro, sociale 
telefoontarieven moeten verstrekken. Het spreekt vanzelf dat deze operatoren aanspraak 
zullen kunnen maken op een terugbetaling van de gedragen kosten overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 74/1 nieuw. Op het eerste gezicht zou deze verplichting om sociale 
telefoontarieven te verstrekken, voor het sociaal telefoontarief, slaan op de operatoren 
Belgacom en Telenet, die vaste diensten verstrekken en Belgacom Mobile (Proximus), 
Mobistar en Base, die mobiele diensten verstrekken. 
 
 Paragraaf 3 schrijft voor dat andere operatoren dan die welke worden bedoeld in 
paragraaf 2, op vrijwillige basis sociale telefoontarieven mogen verstrekken. Daartoe moeten 
zij bij het BIPT een aangifte doen, volgens nadere regels die door de Koning worden 
vastgesteld. Een operator die op vrijwillige basis sociale telefoontarieven wil verstrekken, 
moet die verbintenis aangaan voor een periode van vijf jaar, een periode die verlengbaar is. 
Het is evident dat deze operatoren, net als de in paragraaf 2 bedoelde operatoren, de kosten 
terugbetaald kunnen krijgen die ze zullen hebben gedragen voor de verstrekking van sociale 
tarieven op voorwaarde dat ze voldoen aan de voorwaarden van de bepalingen in 
artikel 74/1 nieuw » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-2143/001, pp. 43-44). 
 

 B.4.2.  Het eveneens bestreden artikel 51 is als volgt toegelicht : 

 
 « Paragraaf 1 van artikel 74/1 bepaalt dat het Instituut in eerste instantie moet oordelen of 
de verrichtingen die een betrokken operator op zich neemt, voor hem een onredelijke last 
kunnen vertegenwoordigen. Om deze eerste beoordeling te maken, zal het Instituut de kosten 
kunnen bepalen die worden gedragen door de operator, door het bedrag van de toegestane 
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korting te vermenigvuldigen met het aantal begunstigden. Als het Instituut van oordeel zou 
zijn dat de gedragen kosten een onredelijke last voor de operator kunnen vertegenwoordigen, 
dan zal het aan elke operator vragen om een raming van de gedragen kosten te verstrekken. 
 
 Paragraaf 2, eerste lid, van artikel 74/1 geeft aan dat elke operator die sociale tarieven 
aanbiedt, op 1 augustus van het jaar dat volgt op het beschouwde jaar, aan het Instituut het 
geïndexeerde bedrag meedeelt van de kosten van de last die hij heeft gedragen als gevolg van 
de levering van de sociale telefoontarieven. Zoals gedefinieerd in de bijlage bij de wet, 
stemmen deze kosten overeen met diegene die op lange termijn vermeden zouden kunnen 
worden door de aanbieder, als hij de verrichting niet moest verstrekken. 
 
 Paragraaf 2, tweede lid, van artikel 74/1 geeft aan dat het de taak van het Instituut zal zijn 
om de nettokosten te berekenen van de lasten inzake sociale tarieven die elke aanbieder heeft 
gedragen. Daartoe zal het Instituut de berekeningsmethode gebruiken die in de bijlage bij de 
wet is gedefinieerd, namelijk de kosten berekend op basis van de kosten die op lange termijn 
door de aanbieder zouden kunnen worden vermeden als hij de verrichting niet zou moeten 
verstrekken, waarvan een reeks inkomsten worden afgetrokken en waarbij de commerciële 
voordelen worden opgeteld die uit de betrokken verrichting voortvloeien, waaronder 
immateriële voordelen. Om deze berekening te maken, zal het Instituut zich baseren op een 
kostenmodel dat de kosten bepaalt die worden gedragen door een theoretische efficiënte 
operator op basis van het soort van dienst waarvoor de sociale tarieven worden aangeboden 
(telefonie, internet) en van netwerk van waarop de sociale telefoontarieven worden verstrekt 
(draadnetwerk, kabelnetwerk of mobiel netwerk). Het Instituut zal deze berekening maken 
uiterlijk 1 december van het jaar dat volgt op het betrokken jaar, d.i. binnen vier maanden na 
de ontvangst van de kosten die door de operatoren worden meegedeeld. 
 
 Ook naar aanleiding van de arresten van het Hof van Justitie van 6 oktober 2010 voert 
paragraaf 3 van artikel 74/1 het begrip in van ‘ onredelijke last ’. De door de operator 
gedragen nettokosten zullen door het fonds immers maar worden terugbetaald voor zover 
deze last door het Instituut als buitengewoon wordt bevonden voor de betrokken operator. Om 
tot deze beoordeling te komen zal het Instituut de kenmerken onderzoeken die eigen zijn aan 
de operator. Bij deze kenmerken zal onder meer rekening moeten worden gehouden met het 
niveau van de apparatuur van de operator, zijn economische en financiële situatie en zijn 
marktaandeel op de markt voor openbare telefonie. 
 
 Paragraaf 4 van artikel 74/1 behoudt de oprichting van een fonds voor de universele 
dienst dat gewijd is aan de sociale telefoontarieven. 
 
 Het fonds zal worden gespijsd door de operatoren die een omzet halen van meer dan 
50 miljoen euro. Hun bijdrage wordt berekend op het deel van de omzet boven deze 
50 miljoen. De betrokken operatoren overheersen vandaag de nationale markt. Het bedrag van 
50 miljoen werd dan ook gekozen om de kleine operatoren geen onevenredige last op te 
leggen en dus het evenredigheidsbeginsel in acht te nemen, en om een verstoord evenwicht op 
de markt te vermijden. 
 
 Nu wordt evenwel verduidelijkt dat enkel de operatoren voor wie de last inzake sociale 
tarieven door het Instituut als onredelijk zal zijn bevonden, recht zullen hebben op 
terugbetaling vanwege het fonds. Deze last stemt overeen met de nettokosten gedragen door 
de operator. 
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 De beheerskosten in verband met de werking van het fonds zullen overigens eraan 
kunnen worden aangerekend bijvoorbeeld de kosten die voortvloeien uit gerechtelijke 
procedures die tegen het fonds ingesteld zouden kunnen worden. Daarbij wordt eveneens 
gedacht aan de kosten die het Instituut rechtstreeks draagt voor de werking van het fonds of 
aan de consultancykosten in verband met bijvoorbeeld de verificatie van de ramingen van de 
operatoren met betrekking tot de kosten die ze dragen en met de beoordeling van de al dan 
niet onredelijkheid daarvan. Dit impliceert met name de kosten in verband met de 
ontwikkeling van een kostenmodel dat de lasten raamt die worden gedragen door een 
theoretische efficiënte operator. Dat kostenmodel zal rekening moeten houden met het feit dat 
het sociaal tarief betrekking kan hebben op internettoegang of op de telefoondienst en dat het 
basisnetwerk van waarop de sociale telefoontarieven worden aangeboden, een draadnetwerk 
(Belgacom), kabelnetwerk (Telenet) of mobiel netwerk (Belgacom, Mobistar en Base) kan 
zijn. Het spreekt vanzelf dat alle operatoren die in aanmerking komen voor medefinanciering 
van de kosten van de sociale telefoontarieven, er de beheerskosten van zullen moeten dragen, 
zelfs al krijgen ze geen terugbetaling, omdat er geen nettokosten zijn of omdat deze 
nettokosten niet worden beschouwd als een onredelijke last. 
 
 De operatoren die verplicht zijn bij te dragen in het fonds en in de beheerskosten, zijn 
diegene van wie de omzet met betrekking tot de verstrekking van openbare elektronische-
communicatiediensten hoger is dan vijftig miljoen euro, ongeacht of ze al dan niet hun 
diensten aan consumenten aanbieden. Voor de bepaling van de bijdragen wordt de eerste 
schijf van vijftig miljoen euro buiten beschouwing gelaten. 
 
 De Raad van State maakte een opmerking aangaande de conformiteit van een sociaal 
tarief voor de mobiele telefonie en voor internet met de universele dienstrichtlijn. De Raad 
van State steunde zich daarvoor op de artikelen 4, 9.2 en 32 van deze richtlijn om te besluiten 
dat elk aanbod van universele dienst op vlak van mobiele telefonie of internet maar kan 
opgelegd worden aan operatoren op voorwaarde dat de onredelijke last die daaruit voortvloeit 
voor de betrokken ondernemingen niet gefinancierd wordt door bijdragen van de 
ondernemingen.  
 
 Het advies van de Raad van State kan niet gevolgd worden op dit punt. 
 
 Hoewel artikel 9.2. van de universele dienstrichtlijn inderdaad voorziet in de 
mogelijkheid van specifieke tariefformules voor de diensten limitatief opgesomd in de 
artikelen 4, 5 en 6 van dezelfde richtlijn (die noch de mobiele telefonie, noch internet 
viseren), is haar artikel 9.3 op een veel soepeler manier geformuleerd door de lidstaten de 
mogelijkheid te bieden te ‘ voorzien in waarborgen dat consumenten van wie vaststaat dat zij 
een laag inkomen of bijzondere sociale behoeften hebben, worden bijgestaan ’, en dit zonder 
dat deze bijstand gelieerd wordt aan één van de componenten van de universele dienst 
opgesomd in artikel 4 van de richtlijn (toegang tot het netwerk, dienst van de vaste telefonie, 
publieke telefooncellen, telefoongidsen en telefonische inlichtingen). 
 
 Daaruit volgt dat niet enkel de bijstand geviseerd in artikel 9.3 kan betrekking hebben op 
diensten van mobiele telefonie of internet maar past het ook te onderstrepen dat, noch in de 
bewoordingen van artikel 9.3, noch in eender welke overweging van de richtlijn, wordt 
aangegeven dat deze ‘ bijstand ’ niet onder de vorm van een tariefvermindering kan 
aangeboden worden. Het is zelfs redelijk om aan te nemen dat, aangezien dat één van de 
categorieën van de begunstigden van deze bijstand is aangeduid door de richtlijn in de 
hoedanigheid van ‘ consumenten van wie vaststaat dat zij een laag inkomen hebben ’, de 
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toekenning van een tariefvermindering, of meer algemeen elke bijstand van geldelijke aard, 
een bijzonder adequate vorm uitmaakt van de bijstand in kwestie. 
 
 Aangaande de vraag van de sectoriële financiering van deze sociale tarieven, past het te 
herinneren dat artikel 12.1 van de richtlijn de mogelijkheid van deze vorm van financiering 
voorziet voor de universele dienstverlening zoals opgesomd in de artikelen 3 tot 10, dus met 
inbegrip van de dienstverlening geviseerd in artikel 9.3 » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, 
DOC 53-2143/001, pp. 44-47). 
 

 

 Ten aanzien van het eerste middel 

 

 B.5.  De nv « KPN Group Belgium » en de nv « Mobistar » vorderen de vernietiging van 

artikel 50 van de wet van 10 juli 2012 wegens schending van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 170 en 172 ervan en met de artikelen 9 en 

32 van de Universeledienstrichtlijn. 

 

 De verzoekende partijen klagen aan dat zij moeten betalen voor de financiering van de 

nettokosten die voortvloeien uit het aanbieden van mobiele diensten en internetabonnementen 

als onderdelen van het sociale element van de universele dienst - wat volgens hen neerkomt 

op een belasting - terwijl dat naar hun mening in strijd is met het Unierecht, meer bepaald met 

de Universeledienstrichtlijn. De verzoekende partijen achten zich daardoor gediscrimineerd 

ten opzichte van belastingplichtigen die niet worden onderworpen aan belastingen die in strijd 

zijn met het Unierecht. 

 

 B.6.  Hoewel het eerste middel formeel enkel tegen artikel 50 van de wet van 10 juli 2012 

is gericht, blijkt dat de grieven onlosmakelijk verband houden met het eveneens bestreden 

artikel 51 van die wet, dat de betaling van bijdragen voorschrijft aan de « operatoren die het 

sociale element van de universele dienst aanbieden ». 

 

 Vóór de bestreden wet diende het sociale element van de universele dienst krachtens 

artikel 74, § 1, van de Wet Elektronische Communicatie te worden gepresteerd door « elke 

operator die een openbare telefoondienst aanbiedt aan consumenten ». 

 

 Krachtens het nieuwe artikel 74, § 1, van die wet, zoals vervangen bij het bestreden 

artikel 50 van de wet van 10 juli 2012, zijn dat thans « de operatoren vermeld in de 
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paragrafen 2 en 3 die een openbare elektronische-communicatiedienst aanbieden aan 

consumenten », met inbegrip dus van operatoren die mobiele telefonie en/of 

internetabonnementen aanbieden. 

 

 B.7.  Met de bestreden artikelen 50 en 51 van de wet van 10 juli 2012 beoogde de 

wetgever de omzetting van hoofdstuk II van de Universeledienstrichtlijn. 

 

 Dat hoofdstuk regelt, zoals in het opschrift ervan is aangegeven, de 

« universeledienstverplichtingen, met inbegrip van sociale verplichtingen ». Het omvat de 

artikelen 3 tot 15 van die richtlijn. 

 

 Krachtens artikel 3, lid 2, dienen de lidstaten de meest efficiënte en geschikte wijze te 

bepalen « om te waarborgen dat in de universele dienst wordt voorzien, met inachtneming van 

de beginselen van objectiviteit, transparantie, niet-discriminatie en evenredigheid. Zij trachten 

verstoring van de markt, met name het aanbieden van diensten tegen prijzen of onder andere 

voorwaarden die afwijken van normale commerciële voorwaarden, tot een minimum te 

beperken en daarbij het algemeen belang te beschermen ». 

 

 Artikel 9 van de Universeledienstrichtlijn regelt de sociale tarieven. In de wet van 10 juli 

2012 wordt in dat verband gewag gemaakt van « het sociale element van de universele 

dienst » en van de « aanbieder van sociale tarieven ». 

 

 B.8.1.  De leden 1 en 2 van artikel 9 van de Universeledienstrichtlijn, zoals vervangen bij 

de richtlijn 2009/136/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 « tot 

wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met 

betrekking tot elektronischecommunicatienetwerken en -diensten, Richtlijn 2002/58/EG 

betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer in de sector elektronische communicatie en Verordening (EG) nr. 2006/2004 

betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor 

handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming » (hierna : 

richtlijn 2009/136/EG) bepalen : 
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 « 1.  De nationale regelgevende instanties houden toezicht op de ontwikkeling en het 
niveau van de tarieven voor de eindgebruiker van de in de artikelen 4 tot en met 7 omschreven 
diensten die onder de universeledienstverplichtingen vallen en door aangewezen 
ondernemingen worden verstrekt, of, als er geen onderneming in verband met dergelijke 
diensten is aangewezen, die op een andere wijze op de markt beschikbaar zijn, met name met 
betrekking tot de nationale consumentenprijzen en inkomens. 
 
 2.  In het licht van de nationale omstandigheden kunnen de lidstaten verlangen dat de 
aangewezen ondernemingen de consument tariefopties of -pakketten aanbieden die afwijken 
van die welke onder de gebruikelijke commerciële voorwaarden worden verstrekt, met name 
om ervoor te zorgen dat consumenten met een laag inkomen of met bijzondere sociale 
behoeften niet worden verhinderd gebruik te maken van de in artikel 4, lid 1, bedoelde 
netwerktoegang of van de diensten die in artikel 4, lid 3, en de artikelen 5, 6 en 7 zijn 
aangemerkt als vallend onder de universeledienstverplichtingen en die door de aangewezen 
ondernemingen worden aangeboden ». 
 

 B.8.2.  De overige – ongewijzigde - leden van artikel 9 van de Universeledienstrichtlijn 

bepalen : 

 
 « 3.  In aanvulling op bepalingen luidens welke aangewezen ondernemingen bijzondere 
tariefopties moeten aanbieden of moeten voldoen aan voorschriften inzake maximumprijzen 
of geografische gemiddelden of andere vergelijkbare regelingen, kunnen de lidstaten voorzien 
in waarborgen dat consumenten van wie vaststaat dat zij een laag inkomen of bijzondere 
sociale behoeften hebben, worden bijgestaan. 
 
 4.  De lidstaten kunnen eisen dat ondernemingen met verplichtingen uit hoofde van de 
artikelen 4, 5, 6 en 7 op het gehele grondgebied uniforme tarieven toepassen, met inbegrip 
van geografische gemiddelden, zulks in het licht van de nationale omstandigheden of om aan 
voorschriften inzake maximumprijzen te voldoen. 
 
 5.  De nationale regelgevende instanties zorgen ervoor dat, wanneer een aangewezen 
onderneming verplicht is te voorzien in speciale tariefopties, uniforme tarieven, met inbegrip 
van geografische gemiddelden, of aan voorschriften inzake maximumprijzen moet voldoen, 
de voorwaarden volledig transparant zijn, worden bekendgemaakt en worden toegepast 
overeenkomstig het beginsel van niet-discriminatie. De nationale regelgevende instanties 
kunnen eisen dat specifieke regelingen worden gewijzigd of ingetrokken ». 
 

 B.8.3.  Het eveneens in het middel aangevoerde artikel 32 van de 

Universeledienstrichtlijn bepaalt : 

 
 « Aanvullende verplichte diensten 
 
 De lidstaten kunnen besluiten op hun grondgebied aanvullende diensten, buiten de in 
hoofdstuk II omschreven universeledienstverplichtingen, algemeen beschikbaar te stellen, 
doch dan mag geen vergoedingsregeling voor specifieke ondernemingen worden opgelegd ». 
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 B.9.  Het nieuwe artikel 9, lid 2, van de Universeledienstrichtlijn bepaalt welke universele 

diensten inzake elektronische communicatie van die aard zijn dat de lidstaten van de 

aangewezen ondernemingen kunnen verlangen dat zij tariefopties of -pakketten aanbieden die 

afwijken van die welke onder de gebruikelijke commerciële voorwaarden worden verstrekt, 

om ervoor te zorgen dat consumenten met een laag inkomen of met bijzondere sociale 

behoeften niet worden verhinderd gebruik te maken van de opgesomde diensten die onder de 

universeledienstverplichtingen vallen. 

 

 Artikel 9, lid 2, bepaalt dat dergelijke sociale tarieven betrekking kunnen hebben op : 

 
 -  aansluiting op een vaste locatie op een openbaar communicatienetwerk (artikel 4, 

lid 1); 

 

 -  levering van een voor het publiek beschikbare telefoondienst over de in lid 1 bedoelde 

netwerkaansluiting, die uitgaande en binnenkomende nationale en internationale gesprekken 

mogelijk maakt (artikel 4, lid 3); 

 

 -  het beschikbaar stellen van een telefoongids, gedrukt of elektronisch of beide, die 

regelmatig en ten minste eenmaal per jaar wordt bijgewerkt (artikel 5, lid 1, onder a)) en van 

een telefooninlichtingendienst (artikel 5, lid 1, onder b)); 

 

 -  het installeren van openbare toegangspunten voor spraaktelefonie (artikel 6, lid 1), met 

een mogelijkheid om vanaf openbare betaaltelefoons kosteloos via het uniforme Europese 

alarmnummer « 112 » en andere nationale alarmnummers hulpdiensten op te roepen 

(artikel 6, lid 3); 

 

 -  het verlenen aan eindgebruikers met een handicap van een betaalbare toegang tot de in 

artikel 4, lid 3, en artikel 5 bedoelde diensten, die gelijkwaardig is aan het niveau van andere 

eindgebruikers (artikel 7, lid 1), alsook van de keuze tussen ondernemingen en aanbieders van 

diensten die voor het merendeel van de eindgebruikers beschikbaar zijn (artikel 7, lid 2). 
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 Uit die opsomming lijkt te volgen dat van het sociaal tarief zouden zijn uitgesloten, de in 

artikel 4, lid 2, van de Universeledienstrichtlijn bedoelde « spraak-, fax- en 

datacommunicatie, met datasnelheden die toereikend zijn voor functionele toegang tot het 

internet ».  

 

 Blijkens de mededeling van 25 september 2008 van de Europese Commissie aan het 

Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité 

van de Regio’s over de tweede periodieke evaluatie inzake de omvang van de universele 

dienst met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en –diensten, 

overeenkomstig artikel 15 van richtlijn 2002/22/EG (COM(2008) 572 definitief), is de 

vereiste openbare dienstverlening met betrekking tot de in artikel 4, lid 2, bedoelde 

datacommunicatie « beperkt tot één smalband-netwerkaansluiting die geschikt is voor 

datacommunicatie bij snelheden die voldoende zijn voor toegang tot online diensten zoals die 

via het openbare internet worden aangeboden. Hiermee moet adequate internettoegang 

gewaarborgd zijn. De lidstaten kunnen eisen dat de aansluiting op het niveau wordt gebracht 

dat voor de meeste abonnees geldt ». 

 

 B.10.  De universeledienstverplichtingen waarin de richtlijn 2002/22/EG voorziet, hebben 

blijkens het opschrift van artikel 4 ervan, zoals vervangen bij de richtlijn 2009/136/EG, 

betrekking op het aanbieden van een « toegang op een vaste locatie » en van 

« telefoondiensten ». 

 

 B.11.1.  Voor de financiering van de universeledienstverplichtingen heeft de wetgever 

gebruik gemaakt van de mogelijkheid waarin artikel 13, lid 1, onder b), van de 

Universeledienstrichtlijn voorziet om de nettokosten van de universeledienstverplichtingen te 

verdelen onder de aanbieders van elektronische communicatienetwerken en -diensten, 

teneinde de onderneming of ondernemingen voor wie het toekennen van sociale tarieven aan 

eindgebruikers een « onredelijke last » vormt, te vergoeden. 

 

 Uit de hiervoor geciteerde parlementaire voorbereiding blijkt dat de wet van 10 juli 2012 

ten aanzien van het sociale element van de universele dienstverlening betrekking heeft zowel 

op de vaste telefonie als op diensten van mobiele telefonie of internet (Parl. St., Kamer, 2011-

2012, DOC 53-2143/001, pp. 43 en 46, en DOC 53-2143/006, p. 33). 
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 B.11.2.  De Ministerraad betoogt, in de lijn met wat in de parlementaire voorbereiding 

van de wet van 10 juli 2012 is gesteld, dat artikel 9, lid 3, van de Universeledienstrichtlijn het 

mogelijk maakt consumenten bij te staan voor andere diensten dan die welke zijn opgesomd 

in de artikelen 4 tot 7 van die richtlijn, met inbegrip van mobiele diensten en 

internetabonnementen. 

 

 Het is juist dat in artikel 13, lid 2, van de Universeledienstrichtlijn is gepreciseerd dat 

alleen de nettokosten, zoals bepaald in overeenstemming met artikel 12, van de in de 

artikelen 3 tot 10 van die richtlijn vastgelegde verplichtingen mogen worden gefinancierd, en 

ook in artikel 12 wordt gewag gemaakt van « het aanbieden van de universele dienst als 

omschreven in de artikelen 3 tot en met 10 ». 

 

 B.12.  Artikel 9, lid 2, van de Universeledienstrichtlijn, zoals gewijzigd bij de 

richtlijn 2009/136/EG, bepaalt evenwel dat een sociaal tarief betrekking heeft op « de in 

artikel 4, lid 1, bedoelde netwerktoegang of […] de diensten die in artikel 4, lid 3, en de 

artikelen 5, 6 en 7 zijn aangemerkt als vallend onder de universeledienstverplichtingen ». 

 

 Overigens bepaalt artikel 8 van de Universeledienstrichtlijn : 

 

 « De lidstaten kunnen een of meer ondernemingen aanwijzen teneinde de aanbieding van 
de universele dienst als omschreven in de artikelen 4, 5, 6 en 7 en, waar van toepassing, 
artikel 9, lid 2, te waarborgen, zodat het gehele nationale grondgebied kan worden bestreken. 
[…] ». 
 

 Voorts is ook in de artikelen 10 en 11 van de Universeledienstrichtlijn sprake van de 

« verplichtingen uit hoofde van de artikelen 4, 5, 6 en 7 en artikel 9, lid 2 ». 

 

 Bovendien bepaalt artikel 32 van de Universeledienstrichtlijn dat de lidstaten aanvullende 

diensten - buiten de in hoofdstuk II daarvan omschreven 

universeledienstverplichtingen - algemeen beschikbaar kunnen stellen, maar dat dan geen 

vergoedingsregeling voor specifieke ondernemingen mag worden opgelegd. 

 

 B.13.  Artikel 267 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie verleent 

het Hof van Justitie bevoegdheid om bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak te doen 

over zowel de uitlegging van de handelingen van de instellingen van de Unie als de 
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geldigheid van die handelingen. Volgens de derde alinea ervan is een nationale rechterlijke 

instantie gehouden zich tot het Hof van Justitie te wenden, indien haar beslissingen - zoals 

deze van het Grondwettelijk Hof - volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger 

beroep. Wanneer er twijfel is over de interpretatie of de geldigheid van een bepaling van het 

Unierecht die van belang is voor de oplossing van een voor dergelijk rechtscollege hangend 

geschil, dient dit rechtscollege, zelfs ambtshalve zonder dat één van de partijen daarom heeft 

gevraagd, het Hof van Justitie prejudicieel te ondervragen. 

 

 Rekening houdend met het voorgaande dienen, alvorens ten gronde uitspraak te doen, de 

in het beschikkend gedeelte vermelde prejudiciële vragen te worden gesteld aan het Hof van 

Justitie van de Europese Unie. 

 

 

 Ten aanzien van het tweede middel  

 

 B.14.  In hun aanvullende memories hebben de nv « KPN Group Belgium », thans de 

nv « BASE Company », en de nv « Mobistar » verklaard dat zij ook diensten leveren met 

betrekking tot elektronische communicatie door middel van telefoonaansluitingen op een 

vaste locatie. 

 

 Als operatoren met een omzet van meer dan 50 miljoen euro die aan de consumenten ook 

vaste telefonie aanbieden en daarvoor ook sociale tarieven toepassen, hebben zij derhalve een 

belang bij de vernietiging van het in het tweede middel bestreden artikel 51 van de wet van 

10 juli 2012. 

 

 B.15.  De verzoekende partijen voeren aan dat artikel 51 van de wet van 10 juli 2012 de 

artikelen 10 en 11, in samenhang gelezen met de artikelen 170 en 172, van de Grondwet 

schendt, doordat essentiële elementen van de belasting die zij moeten betalen, door de 

uitvoerende macht worden bepaald. 

 

 B.16.  Artikel 74/1 van de Wet Elektronische Communicatie, zoals ingevoegd bij het 

bestreden artikel 51 van de wet van 10 juli 2012, voert een compensatiemechanisme in tot 

vergoeding van de aanbieders van sociale tarieven voor wie de levering van het sociale 

element van de universele dienst een onredelijke last vormt. 
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 Daartoe wordt een fonds voor de universele dienstverlening inzake sociale tarieven 

opgericht, dat wordt gestijfd met bijdragen van de operatoren die het sociale element van de 

universele dienst aanbieden. 

 

 B.17.  Al gaat het om een vorm van onderlinge compensatie tussen aanbieders van 

sociale tarieven inzake de openbare elektronische-communicatiediensten, kan noch uit de aard 

van de bijdragen, noch uit hun bestemming worden afgeleid dat het te dezen niet om een 

belasting in de zin van artikel 170 van de Grondwet zou gaan. 

 

 Daaraan wordt geen afbreuk gedaan door het gegeven dat de bijdragen worden gestort in 

een specifiek fonds. 

 

 B.18.  Uit de artikelen 170, § 1, en 172, tweede lid, van de Grondwet kan worden afgeleid 

dat geen enkele belasting kan worden geheven en dat geen enkele vrijstelling van belasting 

kan worden verleend zonder instemming van de belastingplichtigen, uitgedrukt door hun 

vertegenwoordigers. Daaruit volgt dat de fiscale aangelegenheid een bevoegdheid is die door 

de Grondwet aan de wet wordt voorbehouden en dat elke delegatie die betrekking heeft op het 

bepalen van een van de essentiële elementen van de belasting in beginsel ongrondwettig is. 

 

 De voormelde grondwetsbepalingen gaan evenwel niet zover dat ze de wetgever ertoe 

zouden verplichten elk aspect van een belasting of van een vrijstelling zelf te regelen. Een aan 

een andere overheid verleende bevoegdheid is niet in strijd met het wettigheidsbeginsel voor 

zover de machtiging voldoende nauwkeurig is omschreven en betrekking heeft op de 

tenuitvoerlegging van maatregelen waarvan de essentiële elementen voorafgaandelijk door de 

wetgever zijn vastgesteld. 

 

 Tot de essentiële elementen van de belasting behoren de aanwijzing van de 

belastingplichtigen, de belastbare materie, de heffingsgrondslag, de aanslagvoet en de 

eventuele belastingvrijstellingen. 

 

 B.19.1.  Krachtens artikel 74/1, § 4, derde lid, van de Wet Elektronische Communicatie 

worden de bijdragen van de operatoren die het sociale element van de universele dienst 
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aanbieden, « vastgesteld naar rato van hun omzet met betrekking tot openbare elektronische-

communicatiediensten ». 

 

 B.19.2.  Er wordt niet betwist dat het voldoende duidelijk is wie te dezen de 

belastingplichtigen zijn. 

 

 B.19.3.  Het feit dat het precieze bedrag van de jaarlijkse bijdrage van de betrokken 

operatoren niet van meet af aan vaststaat, betekent niet dat om die reden alleen het 

wettigheidsbeginsel in belastingaangelegenheden is geschonden. 

 

 Te dezen is de bijdrage in eerste instantie afhankelijk van de vraag of er aanleiding is tot 

compensatie. Dat is enkel het geval indien de levering van het sociale element van de 

universele dienst door het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie wordt 

beschouwd als een onredelijke last, wat in artikel 74/1, § 3, op voldoende duidelijke wijze is 

bepaald. 

 

 Voor het overige wordt het bedrag van de bijdrage mede bepaald door de beheerskosten 

van het fonds voor de universele dienstverlening inzake sociale tarieven, die weliswaar ook 

variabel kunnen zijn, maar waarvan de wetgever in artikel 74/1, § 4, in fine op voldoende 

duidelijke wijze de essentiële elementen heeft omschreven opdat, zonder miskenning van het 

wettigheidsbeginsel in belastingaangelegenheden, artikel 74/1, § 5, de Koning kon machtigen 

om de nadere regels van de werking van het compensatiemechanisme te bepalen. 

 

 B.19.4.  In artikel 74/1, § 4, vierde lid, van de Wet Elektronische Communicatie is voorts 

bepaald dat de « in aanmerking genomen omzet [overeenstemt] met de omzet die is 

gerealiseerd voor belastingen met betrekking tot de levering van openbare elektronische-

communicatiediensten op het nationale grondgebied, overeenkomstig artikel 95, § 2 ». 

 

 Dat artikel 95, § 2, bepaalt : 

 

 « Worden beschouwd als zijnde verricht op het nationale grondgebied, de activiteiten die 
aanleiding geven tot de inning van de belasting op de toegevoegde waarde in de zin van de 
wet van 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde 
waarde ». 
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 Mede gelet op het feit dat het hier gaat om een specifieke technische aangelegenheid en 

dat de belasting betrekking heeft op een beperkte groep van operatoren die met de sector van 

de elektronische communicatie vertrouwd zijn, kan worden aangenomen dat de wetgever 

aldus voldoende essentiële elementen heeft bepaald opdat de betrokkenen kunnen weten 

welke belastingbijdrage van hen kan worden verwacht, onverminderd de door de Koning 

nader te bepalen preciseringen. 

 

 B.20.  Het tweede middel is niet gegrond. 

 

 

 Ten aanzien van het derde middel 

 

 B.21.  De verzoekende partijen voeren aan dat artikel 146 van de wet van 10 juli 2012, in 

zoverre het bepaalt dat de compensatieregeling van artikel 51 van die wet « uitwerking [heeft] 

met ingang van 30 juni 2005 », niet bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met de beginselen van de rechtszekerheid en niet-

retroactiviteit. 

 

 B.22.  De niet-retroactiviteit van wetten is een waarborg ter voorkoming van 

rechtsonzekerheid. Die waarborg vereist dat de inhoud van het recht voorzienbaar en 

toegankelijk is, zodat de rechtzoekende in redelijke mate de gevolgen van een bepaalde 

handeling kan voorzien op het tijdstip dat die handeling wordt verricht. De terugwerkende 

kracht kan enkel worden verantwoord wanneer zij onontbeerlijk is voor de verwezenlijking 

van een doelstelling van algemeen belang. 

 

 B.23.  Zoals reeds is vermeld in B.2, beoogt de Wet Elektronische Communicatie - die in 

werking is getreden op 30 juni 2005 - mede de omzetting van de Universeledienstrichtlijn, 

waarvan de artikelen 12 en 13 een regeling inzake de kostenberekening, respectievelijk 

financiering van de universeledienstverplichtingen behelzen. 

 

 De regeling van die kostenberekening en financiering in de wet van 13 juni 2005, zoals 

ingevoerd bij de artikelen 173, 3° en 4°, 200 en 202 van de wet van 25 april 2007 houdende 

diverse bepalingen (IV), alsook de interpretatieve bepaling van artikel 203 van die wet, 

waarbij de wetgever zelf de « onredelijke last » van de universele dienstverlening door de 
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nv « Belgacom » als « historische aanbieder » had omschreven, zijn door het Hof bij zijn 

arrest nr. 7/2011 van 27 januari 2011 vernietigd, rekening houdend met de arresten van het 

Hof van Justitie van de Europese Unie van 6 oktober 2010 in de zaken C-222/08 en C-389/08. 

 

 Het kon, om redenen van algemeen belang, worden verantwoord dat de wetgever het 

onontbeerlijk achtte de nieuwe regeling met terugwerkende kracht in te voeren, zowel 

teneinde gevolg te geven aan de voormelde arresten en te zorgen voor een meer adequate 

omzetting van de Universeledienstrichtlijn als om rekening te houden met de situatie van de 

nv « Belgacom », die reeds bij artikel 85bis van de wet van 21 maart 1991 betreffende de 

hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, ingevoegd bij artikel 89 van de 

wet van 20 december 1995 houdende fiscale, financiële en diverse bepalingen, als enige de 

verplichting had op om op het hele grondgebied de « universele dienst » op het vlak van de 

telecommunicatiediensten te verlenen. 

 

 B.24.  Het derde middel is niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof, 

 

 -  alvorens over het eerste middel uitspraak te doen, stelt aan het Hof van Justitie van de 

Europese Unie de volgende prejudiciële vragen : 

 

 1.  Dient de richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 
2002 inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot 
elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Universeledienstrichtlijn), en 
inzonderheid de artikelen 9 en 32 ervan, zo te worden geïnterpreteerd dat het sociale tarief 
voor de universele diensten alsook het compensatiemechanisme waarin artikel 13, lid 1, 
onder b), van de Universeledienstrichtlijn voorziet, niet alleen van toepassing zijn op 
elektronische communicatie door middel van een telefoonaansluiting op een vaste locatie op 
een openbaar communicatienetwerk, maar ook op elektronische communicatie door middel 
van mobiele communicatiediensten en/of internetabonnementen ? 
 
 2.  Dient artikel 9, lid 3, van de Universeledienstrichtlijn zo te worden geïnterpreteerd dat 
het de lidstaten toestaat om bijzondere tariefopties voor andere diensten dan die omschreven 
in artikel 9, lid 2, van de Universeledienstrichtlijn, toe te voegen aan de universele dienst ? 
 
 3.  Indien het antwoord op de eerste en de tweede vraag ontkennend is, zijn de 
desbetreffende bepalingen van de Universeledienstrichtlijn verenigbaar met het 
gelijkheidsbeginsel, zoals dat onder meer is vervat in artikel 20 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie ?  
 

 -  verwerpt het beroep voor het overige. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 19 december 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5567 

 
 

Arrest nr. 173/2013 
van 19 december 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 25, eerste lid, en 69, eerste en 

derde lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door de Arbeidsrechtbank 

te Kortrijk. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en J. Spreutels, en de rechters A. Alen, 

J.-P. Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey en T. Giet, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 21 januari 2013 in zake Giovanni Willem tegen de nv « Allianz 
Belgium », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 31 januari 2013, 
heeft de Arbeidsrechtbank te Kortrijk de volgende prejudiciële vragen gesteld : 
 
 « 1.  Schendt art. 25, eerste lid Arbeidsongevallenwet - in de interpretatie dat dit enkel 
geldt indien er een blijvende arbeidsongeschiktheid bestaat - artikel 10 en 11 van de 
Grondwet waar het een verschillende behandeling inhoudt tussen enerzijds het slachtoffer van 
een arbeidsongeval dat genezen werd verklaard (of wiens letsels geconsolideerd werden met 
0 % blijvende arbeidsongeschiktheid) en anderzijds het slachtoffer van een arbeidsongeval dat 
een (zelfs minimale) blijvende arbeidsongeschiktheid heeft, door voor de eerste geen en voor 
de tweede wel een verergeringsvergoeding mogelijk te maken, terwijl in beide gevallen wel 
een herziening mogelijk is en de wetgever ̒ latere verergeringstoestanden ̓ van een genezen 
verklaard slachtoffer voor ogen heeft gehad ? 
 
 2.  Schendt art. 69 eerste lid Arbeidsongevallenwet - in de interpretatie dat de verjaring 
ingaat vanaf de eerste dag van (de eerste periode van) tijdelijke arbeidsongeschiktheid - 
artikel 10 en 11 van de Grondwet, waar het een verschillende behandeling inhoudt tussen het 
slachtoffer van een arbeidsongeval met een verergerde arbeidsongeschiktheid en het 
slachtoffer van een arbeidsongeval met medische kosten, doordat het tweede slachtoffer -
 anders dan het eerste voor diens arbeidsongeschiktheid - steeds en blijvend nieuwe medische 
kosten kan vergoed krijgen (voor de drie voorafgaande jaren), terwijl zowel de verergerde 
arbeidsongeschiktheid als de medische kosten een schadegevolg zijn van het arbeidsongeval ? 
 
 3.  Schendt art. 69, eerste lid Arbeidsongevallenwet - in de interpretatie dat de 
verjaringstermijn van de vordering tot vergoeding van een tweede arbeidsongeschiktheid 
aanvangt bij het begin van de eerste arbeidsongeschiktheid - artikel 10 en 11 van de 
Grondwet, waar het een verschillende behandeling inhoudt tussen het slachtoffer dat zijn 
tweede periode van arbeidsongeschiktheid kent tijdens de herzieningstermijn en het 
slachtoffer dat zijn tweede periode van arbeidsongeschiktheid kent na de herzieningstermijn, 
doordat de wetgever heeft nagelaten te bepalen op welk ogenblik de verjaringstermijn van de 
rechten op een vergoeding en een bijslag wegens verergering begint te lopen ? 
 
 4.  Schendt art. 69, derde lid Arbeidsongevallenwet - in de interpretatie dat het recht op 
een bijslag niet verjaart voor zover het recht op een arbeidsongevallenvergoeding niet 
verjaard is, maar dat de verjaring alleen geldt voor de betalingsperiodes die meer dan drie jaar 
oud zijn - artikel 10 en 11 van de Grondwet waar het een verschillende behandeling inhoudt 
doordat de vordering voor de bijslag voor de blijvende verergering na de herzieningstermijn 
(bedoeld in artikel 27bis laatste lid) - anders dan de andere bijslagen vermeld in art. 27ter en 
27quater - deze gunstige verjaringsmodaliteit niet heeft doordat er - hoewel toepasselijk op de 
in art. 27bis, laatste lid bedoelde bijslagen - in dit geval geen hoofdvordering bestaat en hij 
ook geen bijslag is die toegekend wordt op vergoedingen voor periodes die gelegen zijn  ̒voor 
de regeling van het arbeidsongeval bij een bekrachtigde overeenkomst of bij een in kracht van 
gewijsde getreden gerechtelijke beslissing, of voor de in artikel 72 bedoelde herziening ̓, 
waardoor deze vordering toch het regime van art. 69, eerste lid zou ondergaan ? ». 
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 De Ministerraad heeft een memorie ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 12 november 2013 :  
 
 -  is verschenen : Mr. B. Fonteyn loco Mr. P. Slegers, advocaten bij de balie te Brussel, 
voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en J.-P. Snappe verslag uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Op 26 mei 2005 is de eisende partij voor de verwijzende rechter het slachtoffer van een arbeidsongeval, 
met aanvankelijk een beperkte arbeidsongeschiktheid tot en met 5 juni 2005 tot gevolg. Op 25 januari 2006 
verzendt de arbeidsongevallenverzekeraar, verwerende partij voor de verwijzende rechter, aan de eisende partij 
een genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid. Op 29 augustus 2007 ondergaat de eisende partij 
een heelkundige ingreep. Op 15 november 2007 deelt de verwerende partij aan de eiser mee dat de nieuwe, 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid vanaf 29 augustus 2007 niet in oorzakelijk verband met het arbeidsongeval staat. 
Een medisch attest dat door de eisende partij wordt voorgelegd, bevestigt echter dat oorzakelijk verband. 
 
 Op 3 november 2010 vordert de eisende partij voor de verwijzende rechter dat de verwerende partij zou 
worden veroordeeld tot betaling van de wettelijke vergoedingen voor de verergering van de gevolgen van het 
arbeidsongeval van 26 mei 2005. De verwerende partij werpt de verjaring van de vordering op. 
 
 Alvorens over het geschil te oordelen, stelt de verwijzende rechter de vier voormelde prejudiciële vragen.  
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  In de eerste prejudiciële vraag worden volgens de Ministerraad - de enige partij voor het 
Hof - personen vergeleken die zich in verschillende situaties bevinden : enerzijds, het slachtoffer van een 
arbeidsongeval dat genezen werd verklaard en, anderzijds, het slachtoffer van een arbeidsongeval dat niet 
genezen werd verklaard. Enkel het laatstvermelde slachtoffer zou een « verergeringsvergoeding » kunnen 
vorderen. De eerste prejudiciële vraag heeft overigens enkel betrekking op het eerste lid van artikel 25 van de 
arbeidsongevallenwet, dat uitsluitend de situatie betreft van een (tijdelijke) verergering tijdens de 
herzieningsperiode, bepaald bij artikel 72 van de arbeidsongevallenwet. De vraag heeft dus geen betrekking op 
de (tijdelijke) verergering na het verstrijken van de herzieningsperiode, zoals geregeld bij het derde lid van 
artikel 25 van de arbeidsongevallenwet. 
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 De wetgever vermag verschillende situaties op een verschillende wijze te regelen. Het slachtoffer van een 
arbeidsongeval dat genezen werd verklaard kan tijdens de herzieningsperiode van drie jaar waarin artikel 72 van 
de arbeidsongevallenwet voorziet, die genezenverklaring betwisten op grond van artikel 24 van dezelfde wet. 
Indien zijn gezondheidstoestand tijdens die periode verergert - zij het slechts tijdelijk - staat meteen vast dat de 
genezenverklaring onjuist was. In een dergelijk geval is geen tijdelijke vergoeding, doch een fundamentele 
herziening van zijn toestand vereist. Ook het slachtoffer van een arbeidsongeval met blijvende 
arbeidsongeschiktheid kan op grond van artikel 72 de verergering laten vaststellen. Bijgevolg beschikt het 
slachtoffer van een arbeidsongeval dat genezen werd verklaard, net zoals het slachtoffer dat niet genezen werd 
verklaard, over de mogelijkheid om een verergering van zijn gezondheidstoestand te laten vaststellen. Zulks 
dient evenwel via verschillende procedures te gebeuren.   
 
 Dat verschil in procedure is verantwoord door het feit dat de arbeidsongeschiktheid van de persoon die 
genezen werd verklaard niet kan verergeren ten gevolge van het arbeidsongeval. Immers, indien zijn 
gezondheidstoestand ten gevolge van het arbeidsongeval verergert, impliceert zulks noodzakelijkerwijs dat hij in 
werkelijkheid niet genezen was. Om die reden heeft de verergering waarvan sprake in artikel 25 van de 
arbeidsongevallenwet geen betrekking op de gezondheidstoestand, maar op de arbeidsongeschiktheid. De 
verergering van de gezondheidstoestand van een slachtoffer van een arbeidsongeval, in het geval dat die 
verergering met dat ongeval verband houdt, heeft een fundamenteel ander gevolg wanneer het slachtoffer 
genezen werd verklaard dan wel wanneer het slachtoffer gedeeltelijk arbeidsongeschikt werd verklaard : voor het 
slachtoffer dat genezen werd verklaard, moet de beoordeling fundamenteel worden herzien, vermits het niet 
genezen was; voor het slachtoffer dat niet genezen werd verklaard, moet de beoordeling marginaal worden 
aangepast, vermits het arbeidsongeschikt is (en blijft). Het in het geding zijnde verschil in behandeling wordt 
aldus verantwoord door de specifieke aard van de beide situaties, zodat de eerste prejudiciële vraag ontkennend 
dient te worden beantwoord. 
 
 A.2.  Wat de tweede, de derde en de vierde prejudiciële vraag betreft, betoogt de Ministerraad in hoofdorde 
dat die vragen geen antwoord behoeven. Uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat de verwijzende rechter die 
vragen slechts stelt in de hypothese dat de eisende partij in het bodemgeschil op nuttige wijze een vordering op 
grond van artikel 25 van de arbeidsongevallenwet zou kunnen indienen. Zulks is volgens de Ministerraad te 
dezen niet mogelijk. Immers, de eisende partij voor de verwijzende rechter, die op 25 januari 2006 genezen werd 
verklaard, heeft die beslissing niet betwist binnen de drie jaren waarin artikel 72 van de arbeidsongevallenwet 
voorziet. Bijgevolg is haar genezenverklaring definitief geworden. Artikel 25 is evenwel niet van toepassing op 
een slachtoffer van een arbeidsongeval dat genezen werd verklaard. Vermits de eisende partij voor de 
verwijzende rechter genezen werd verklaard en die beslissing niet heeft betwist, kan zij geen vergoeding op 
grond van dat artikel 25 vorderen. 
 
 A.3.  In ondergeschikte orde is de Ministerraad van oordeel dat de tweede, de derde en de vierde 
prejudiciële vraag ontkennend dienen te worden beantwoord. 
 
 Wat de tweede prejudiciële vraag betreft, zet de Ministerraad uiteen dat de arbeidsongevallenwetgeving 
beoogt het slachtoffer van een arbeidsongeval schadeloos te stellen voor de gevolgen van een ongeval dat zich in 
het kader van zijn beroepsactiviteiten heeft voorgedaan. Die schade is van tweeërlei aard : enerzijds, de kosten 
en, anderzijds, het verlies aan inkomen. Voor beide types van vordering vangt de verjaringstermijn in beginsel 
aan bij het ontstaan van de schadepost : voor de arbeidsongeschiktheid, op het ogenblik dat de ongeschiktheid 
ontstaat; voor de medische kosten, op het ogenblik dat die kosten ontstaan. Zulks houdt geen schending in van 
het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. 
 
 Wat de derde prejudiciële vraag betreft, is de Ministerraad van oordeel dat de slachtoffers van een 
arbeidsongeval die een tweede periode van arbeidsongeschiktheid doormaken, tijdens dan wel na de 
herzieningstermijn, zich in een verschillende situatie bevinden. Overigens is het verstrijken van de driejarige 
herzieningstermijn niet kennelijk onredelijk, vermits daarmee wordt beoogd enige zekerheid aan de betrokken 
partijen te bieden. Bovendien heeft de wetgever aanvullend in een vangnet voorzien in de vorm van bijslagen. 
 
 Wat de vierde prejudiciële vraag betreft, betoogt de Ministerraad dat de verwijzende rechter uitgaat van een 
verkeerde lezing van artikel 69, derde lid, eerste zin, van de arbeidsongevallenwet. De verwijzende rechter 
oordeelt ten onrechte dat die specifieke regeling niet van toepassing zou zijn op de bijslagen, toegekend op grond 
van artikel 9 van het koninklijk besluit van 10 december 1987 « betreffende de bijslagen verleend in het kader 
van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 », vermits die bijslagen niet aan een hoofdvordering zijn 
verbonden, zodat de voorwaarde waarin artikel 69, derde lid, voorziet, onmogelijk zou kunnen worden vervuld. 
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Een dergelijke lezing van de voormelde bepaling vindt evenwel geen steun in de tekst van de wet en wordt, 
integendeel, door de parlementaire voorbereiding van die bepaling tegengesproken. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag 

 

 B.1.1.  Artikel 25, eerste lid, van de arbiesongevallenwet van 10 april 1971 bepaalt : 

 

 « Indien de blijvende arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door het arbeidsongeval zodanig 
verergert dat de getroffene het beroep, waarin hij gereclasseerd werd, tijdelijk niet meer kan 
uitoefenen, heeft hij gedurende deze periode recht op de vergoedingen zoals bepaald in de 
artikelen 22, 23 en 23bis ».  
 

 B.1.2.  Die bepaling werd ingevoerd ingevolge het aannemen van een amendement, dat 

als volgt is verantwoord : 

 

 « Indien bij een vraag tot herziening van een blijvende arbeidsongeschiktheid blijkt dat de 
verergering van de gevolgen van het ongeval slechts tijdelijk is, doch wel als gevolg heeft dat 
het beroep waarin de getroffene gereclasseerd werd gedurende een zekere tijd niet meer kan 
uitgeoefend worden, dan moet het mogelijk zijn de blijvende 
arbeidsongeschiktheidsvergoedingen gedurende deze periode te vervangen door de tijdelijke, 
die beter aangepast zijn aan deze situatie (art. [22 en 23]) » (Parl. St., Senaat, 1970-1971, 
nr. 215, p. 101).  
 

 Volgens het advies van de Nationale Arbeidsraad strekt dat amendement ertoe « de 

tijdelijke verergering van een gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid te vergoeden als 

een totale tijdelijke ongeschiktheid » (ibid.). 

 

 B.2.  Het Hof wordt ondervraagd over de bestaanbaarheid, met de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet, van de in het geding zijnde bepaling, doordat zij een verschil in behandeling 

invoert tussen, enerzijds, het slachtoffer van een arbeidsongeval dat genezen werd verklaard 

en, anderzijds, het slachtoffer van een arbeidsongeval met een blijvende 

arbeidsongeschiktheid, aangezien enkel dat laatste slachtoffer aanspraak op een 

verergeringsvergoeding kan maken. 
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 B.3.  Artikel 25, eerste lid, van de arbeidsongevallenwet heeft betrekking op de tijdelijke 

verergering van de blijvende arbeidsongeschiktheid tijdens de herzieningsperiode, waarin 

artikel 72 van dezelfde wet voorziet. Indien de blijvende arbeidsongeschiktheid ten gevolge 

van het arbeidsongeval zodanig verergert dat het slachtoffer het beroep waarin hij werd 

gereclasseerd, tijdelijk niet meer kan uitoefenen, heeft hij gedurende die periode recht op de 

vergoedingen zoals bepaald in de artikelen 22, 23 en 23bis van de arbeidsongevallenwet. 

 

 B.4.  Artikel 72, eerste en tweede lid, van de arbeidsongevallenwet bepaalt : 

 
 « De eis tot herziening van de vergoedingen, gegrond op een wijziging van het verlies 
van arbeidsgeschiktheid van de getroffene of van de noodzakelijkheid van de geregelde hulp 
van een ander persoon of op het overlijden van de getroffene aan de gevolgen van het 
ongeval, kan ingesteld worden binnen drie jaar die volgen op de datum van homologatie of de 
bekrachtiging van de overeenkomst tussen de partijen of van de in artikel 24 bedoelde 
beslissing of kennisgeving of de datum van het ongeval indien de tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid geen zeven dagen overschrijdt en indien de verzekeringsonderneming 
de getroffene genezen verklaart zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.  
 
 De getroffene of zijn rechthebbenden kunnen binnen de drie jaar die volgen op de dag 
van de in artikel 24 bedoelde kennisgeving, een rechtsvordering instellen tegen de beslissing 
tot genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid. In dat geval kan de in het 
eerste lid bedoelde eis ingesteld worden binnen drie jaar die volgen op de datum van de in 
artikel 24 bedoelde beslissing ». 
 

 B.5.1.  Het slachtoffer van een arbeidsongeval kan door de verzekeringsonderneming 

genezen worden verklaard, met of zonder het optreden van een arts, naar gelang van de duur 

van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid.  

 

 Artikel 24, eerste lid, van de arbeidsongevallenwet bepaalt dienaangaande : 

 

 « Indien de verzekeringsonderneming de getroffene genezen verklaart zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid bij een tijdelijke arbeidsongeschiktheid van meer dan zeven dagen, 
geeft de verzekeringsonderneming van deze beslissing aan de getroffene kennis volgens de 
nadere regels bepaald door de Koning. Indien de tijdelijke arbeidsongeschiktheid meer dan 
dertig dagen bedraagt, wordt de beslissing van de verzekeringsonderneming tot 
genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid van de getroffene gestaafd door 
een medisch getuigschrift opgesteld door een geneesheer geraadpleegd door de getroffene of 
door de raadsgeneesheer van de verzekeringsonderneming volgens het model bepaald door de 
Koning. Indien de getroffene zonder kennisgeving van een geldige reden en na een 
aangetekende ingebrekestelling door de verzekeringsonderneming afwezig blijft op het 
onderzoek bij de raadsgeneesheer van de verzekeringsonderneming, kan de 
verzekeringsonderneming de getroffene in kennis stellen van zijn beslissing tot 
genezenverklaring ». 
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 B.5.2.  Overeenkomstig het voormelde artikel 72, tweede lid, kunnen het slachtoffer of 

zijn rechthebbenden binnen de drie jaar die volgen op de dag van de in artikel 24 bedoelde 

kennisgeving een rechtsvordering instellen tegen de beslissing tot genezenverklaring zonder 

blijvende arbeidsongeschiktheid.  

 

 Die mogelijkheid tot betwisting van de genezenverklaring, waarin het tweede lid van 

artikel 72 voorziet, verschilt van de eis tot herziening waarvan sprake in het eerste lid van 

artikel 72, waarnaar de laatste zin van het tweede lid van datzelfde artikel verwijst. In het 

eerste geval betwist het slachtoffer zijn genezenverklaring omdat hij van oordeel is dat hij niet 

is genezen. In het tweede geval wordt het slachtoffer, nadat het eerst zijn genezenverklaring 

heeft aanvaard, vervolgens met een verslechtering van zijn toestand geconfronteerd, die een 

herziening van zijn situatie vergt. 

 

 B.6.  Uit de voormelde bepalingen blijkt dat zowel het slachtoffer van een arbeidsongeval 

dat genezen werd verklaard als het slachtoffer dat niet genezen werd verklaard en dus 

arbeidsongeschikt is over de mogelijkheid beschikken om een verergering van hun toestand te 

laten vaststellen. 

 

 Het feit dat de wetgever daaromtrent in een verschillende regeling heeft voorzien, is niet 

zonder redelijke verantwoording, vermits beide categorieën van slachtoffers zich in een 

verschillende situatie bevinden : de beoordeling van de toestand van een genezen verklaard 

slachtoffer dient fundamenteel te worden herzien, vermits eerst moet worden vastgesteld dat 

het slachtoffer niet was genezen; de beoordeling van de toestand van een niet-genezen 

verklaard slachtoffer dient slechts marginaal te worden aangepast, vermits het 

arbeidsongeschikt is en blijft. 

 

 De wetgever kan dan ook niet worden verweten artikel 25, eerste lid, van de 

arbeidsongevallenwet niet van toepassing te hebben gemaakt op slachtoffers van een 

arbeidsongeval die genezen werden verklaard, temeer nu hij voor die slachtoffers, rekening 

houdend met hun specifieke situatie, in een eigen regeling heeft voorzien. 

 

 B.7.  De eerste prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Ten aanzien van de tweede, de derde en de vierde prejudiciële vraag 

 

 B.8.1.  Het eerste lid van artikel 69 van de arbeidsongevallenwet, dat in de tweede en in 

de derde prejudiciële vraag in het geding is, bepaalt : 

 
 « De rechtsvordering tot betaling van de vergoedingen verjaart na drie jaar. De 
rechtsvordering tot terugvordering van onverschuldigde vergoedingen verjaart na drie jaar ». 
 

 Die bepaling werd ingevoerd ingevolge het aannemen van een amendement dat paste in 

het kader van het voornemen van de Regering om meer eenvormigheid te brengen in de 

bepalingen van de sociale wetgeving betreffende de rechtsvorderingen tot betaling van 

bijdragen en prestaties en de rechtsvorderingen tot terugvordering van onverschuldigde 

bijdragen en prestaties, inzonderheid wat de verjaringstermijn aangaat (Parl. St., Senaat, 

1970-1971, nr. 215, pp. 179 en 180). 

  

 B.8.2.  Het derde lid van artikel 69 van de arbeidsongevallenwet, in de redactie zoals van 

toepassing op het bodemgeschil, dat in de vierde prejudiciële vraag in het geding is, bepaalt : 

 

 « De rechtsvordering tot betaling van de bij de artikelen 27bis, laatste lid, 27ter en 
27quater bedoelde bijslagen verjaart na drie jaar vanaf de eerste dag volgend op de 
betalingsperiode waarop deze bijslagen betrekking hebben, voor zover de hoofdvordering tot 
betaling van de op deze periode betrekking hebbende vergoedingen niet is verjaard. Voor de 
bijslagen die toegekend worden op vergoedingen voor periodes die gelegen zijn voor de 
regeling van het arbeidsongeval bij een bekrachtigde overeenkomst of bij een in kracht van 
gewijsde getreden gerechtelijke beslissing, of voor de in artikel 72 bedoelde herziening, vangt 
de verjaring aan op de datum van deze regeling of herziening ».  
 

 Die bepaling werd ingevoegd bij artikel 61 van de wet 13 juli 2006 « houdende diverse 

bepalingen inzake beroepsziekten en arbeidsongevallen en inzake beroepsherinschakeling ». 

 

 De parlementaire voorbereiding vermeldt dienaangaande : 

 
 « De bedoeling van de wijziging is om de algemene draagwijdte van artikel 69, zoals die 
blijkt uit het arrest van het hof van Cassatie van 8 februari 1993, niet te laten gelden voor de 
bijslagen, maar daarop de principes die ook in de andere socialezekerheidssectoren van kracht 
zijn, toe te passen. Met name dat het recht op een bijslag zelf niet verjaart, voor zover het 
recht op een arbeidsongevallenvergoeding niet verjaard is, maar dat de verjaring alleen geldt 
voor de betalingsperiodes die meer dan drie jaar oud zijn. 
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 Ingevolge de opmerking van de Raad van State wordt de aanvangsdatum en de 
verjaringstermijn voor de bijslagen uitdrukkelijk in de wet zelf ingeschreven en wordt 
afgezien van de mogelijkheid om deze elementen door de Koning te laten vaststellen » (Parl. 
St., Kamer, 2003-2004, DOC 51-1334/001, p. 29). 
 

 B.9.  Volgens de Ministerraad behoeven de tweede, de derde en de vierde prejudiciële 

vraag geen antwoord. De verwijzende rechter zou die vragen slechts stellen in de hypothese 

dat de eisende partij in het bodemgeschil op nuttige wijze een vordering op grond van 

artikel 25 van de arbeidsongevallenwet zou kunnen indienen. Dat zou volgens de Ministerraad 

niet mogelijk zijn, vermits die bepaling niet van toepassing zou zijn op een slachtoffer van 

een arbeidsongeval dat genezen werd verklaard. Vermits de eisende partij voor de 

verwijzende rechter genezen werd verklaard en die beslissing niet heeft betwist, zou zij geen 

vergoeding op grond van artikel 25 kunnen vorderen. 

 

 B.10.  Uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat de verwijzende rechter de tweede 

prejudiciële vraag over de verjaringstermijn waarin artikel 69, eerste lid, van de 

arbeidsongevallenwet voorziet, slechts stelt in de te dezen niet-verwezenlijkte hypothese dat 

de eisende partij in het bodemgeschil een vergoeding op grond van artikel 25, eerste lid, van 

de arbeidsongevallenwet zou kunnen vorderen. De derde en de vierde prejudiciële vraag, die 

eveneens de verjaringstermijnen betreffen (artikel 69, eerste en derde lid), gaan blijkbaar uit 

van dezelfde hypothese. 

 

 B.11.  De tweede, de derde en de vierde prejudiciële vraag behoeven bijgevolg geen 

antwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 -  Artikel 25, eerste lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 schendt de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 -  De tweede, de derde en de vierde prejudiciële vraag behoeven geen antwoord. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 19 december 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5571 

 
 

Arrest nr. 174/2013 
van 19 december 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 162bis, tweede lid, van het Wetboek van 

strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van 21 april 2007 betreffende de 

verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat, 

gesteld door de Correctionele Rechtbank te Charleroi. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, 

P. Nihoul, F. Daoût en T. Giet, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder 

voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 18 oktober 2011 in zake Nathalie Brulant en anderen, in aanwezigheid van 
de procureur des Konings, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 
13 februari 2013, heeft de Correctionele Rechtbank te Charleroi de volgende prejudiciële 
vraag gesteld : 
 
 « Schenden de bepalingen van artikel 162bis, tweede lid, van het Wetboek van 
strafvordering (ingevoegd bij de wet van 21 april 2007, in werking getreden op 1 januari 
2008) het gelijkheidsbeginsel zoals het in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet is vervat, in 
zoverre wordt bepaald dat de burgerlijke partij die rechtstreeks heeft gedagvaard en die in het 
ongelijk wordt gesteld, zal worden veroordeeld tot het betalen van de in artikel 1022 van het 
Gerechtelijk Wetboek bedoelde vergoeding aan de beklaagde, terwijl de burgerlijke partijen 
die niet rechtstreeks hebben gedagvaard maar die een samenvoeging genieten van de zaken 
die aanhangig zijn gemaakt door het openbaar ministerie en door de verzoekende partijen 
middels een rechtstreekse dagvaarding om hun burgerlijkepartijstelling tot de rechtstreeks 
gedagvaarde en tot de burgerrechtelijk aansprakelijke uit te breiden, niet zullen worden 
veroordeeld tot het betalen van een rechtsplegingsvergoeding aan de vrijgesproken 
rechtstreeks gedagvaarde en aan de burgerrechtelijk aansprakelijke, hetgeen niet het geval zou 
zijn indien die burgerlijke partijen rechtstreeks hadden gedagvaard ? ». 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 12 november 2013 : 
 
 -  is verschenen : Mr A.-S. Verriest loco Mr. P. Schaffner, advocaten bij de balie te 
Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en T. Merckx-Van Goey verslag 
uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Na de strafvordering, ingesteld door het openbaar ministerie tegen de bestuurder van een bij een 
verkeersongeval betrokken voertuig, en de rechtstreekse dagvaarding, betekend door een burgerlijke partij tegen 
een andere bij dat ongeval betrokken natuurlijke persoon en de rechtspersoon die voor hem burgerrechtelijk 
aansprakelijk is, te hebben samengevoegd, verleent de politierechtbank akte van de burgerlijkepartijstelling van 
verschillende andere slachtoffers die zich bij het geding hebben gevoegd, zowel tegen de door de openbaar 
ministerie vervolgde beklaagde als tegen de persoon die rechtstreeks is gedagvaard door sommige slachtoffers 
van het ongeval. 
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 Een tweede rechtstreekse dagvaarding, die steunt op nieuwe tenlasteleggingen, wordt betekend door andere 
slachtoffers tegen de persoon die reeds rechtstreeks door sommige burgerlijke partijen is gedagvaard. 
 
 Bij vonnis van 29 februari 2008 voegt de politierechtbank die tweede rechtstreekse dagvaarding bij de 
hangende zaak, spreekt zij de door het openbaar ministerie vervolgde beklaagde wegens verjaring vrij en 
veroordeelt zij de door sommige burgerlijke partijen rechtstreeks gedagvaarde natuurlijke persoon, alsook de 
rechtspersoon die voor hem burgerrechtelijk aansprakelijk is. 
 
 Uitspraak doende in hoger beroep spreekt de Correctionele Rechtbank te Charleroi zowel de door het 
openbaar ministerie vervolgde personen als de door verschillende burgerlijke partijen rechtstreeks gedagvaarde 
personen vrij. 
 
 Rekening houdend met die vrijspraak wordt de verwijzende rechter verzocht zich uit te spreken over de 
rechtsplegingsvergoeding die verschuldigd is aan de door sommige burgerlijke partijen rechtstreeks gedagvaarde 
beklaagde. 
 
 De burgerlijke partijen die de rechtstreekse dagvaarding tegen de beklaagde niet hebben betekend, voeren 
aan dat zij zich ertoe hebben beperkt hun vordering te doen aansluiten bij een dergelijke dagvaarding en zijn van 
mening dat artikel 162bis, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering het alleen mogelijk maakt de 
burgerlijke partij die rechtstreeks heeft gedagvaard en in het ongelijk is gesteld, tot de betaling van de 
rechtsplegingsvergoeding te veroordelen. 
 
 De verwijzende rechter is van mening dat de toepassing van die bepaling, zoals geïnterpreteerd door de 
burgerlijke partijen, zou kunnen leiden tot een schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Hij acht 
het dus noodzakelijk de prejudiciële vraag te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  De Ministerraad is van mening dat de in het geding zijnde bepaling wel degelijk van toepassing is op 
het voor de verwijzende rechter hangende geschil. 
 
 A.2.  Na te hebben herinnerd aan de draagwijdte van het arrest nr. 182/2008 van het Hof, dat daarna 
herhaaldelijk zou zijn bevestigd, onderstreept de Ministerraad dat de veroordeling van alleen de burgerlijke partij 
die de strafvordering op gang heeft gebracht, bestaanbaar is geacht met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
 
 Voorts merkt hij op dat, te dezen, de vergelijking meer bepaald betrekking heeft op twee categorieën van 
burgerlijke partijen voor een feitenrechter, naargelang zij een persoon al dan niet rechtstreeks voor een 
strafgerecht hebben gedagvaard. 
 
 A.3.  De Ministerraad voert aan dat de twee categorieën van personen voldoende vergelijkbaar zijn en dat 
het criterium van onderscheid objectief is. 
 
 A.4.  Volgens de Ministerraad past het in het geding zijnde verschil in behandeling in de logica van de wet 
van 21 april 2007 « betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van 
een advocaat », waarvan het doel erin bestond de regeling van de verhaalbaarheid in de betrekkingen tussen de 
beklaagde en de burgerlijke partij uit te breiden. De Ministerraad is van mening dat een dergelijk doel 
klaarblijkelijk gewettigd is. 
 
 De Ministerraad verantwoordt eveneens het feit dat alleen de burgerlijke partij die de strafvordering op 
gang heeft gebracht, ertoe kan zijn gehouden de rechtsplegingsvergoeding te betalen, door het feit dat, wanneer 
de burgerlijke partij zich aansluit bij de vordering van het openbaar ministerie, niet zij verantwoordelijk kan 
worden gesteld voor de tegen de beklaagde ingestelde strafprocedure. 
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 Hieruit vloeit volgens de Ministerraad voort dat het met de maatregel nagestreefde doel gewettigd is en dat 
de in het geding zijnde bepaling in dat opzicht relevant is. Die partij vermeldt voorts het arrest nr. 49/2009, dat 
betrekking had op een vergelijkbare vraag en waarin het Hof heeft geoordeeld dat het verschil in behandeling 
redelijk verantwoord was, alsook het arrest nr. 209/2004, dat dateert van vóór de wet van 21 april 2007, maar 
waarvan de redenering reeds de premissen van het arrest nr. 49/2009 bevatte. 
 
 A.5.  De Ministerraad onderstreept ten slotte dat het in het geding zijnde verschil in behandeling geen 
gevolgen heeft die klaarblijkelijk onevenredig zijn ten aanzien van het nagestreefde doel, door te steunen op de 
arresten nrs. 209/2004 en 11/2010 van het Hof, waarvan de redenering volgens hem te dezen kan worden 
omgezet. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, ingevoegd bij artikel 9 van de 

wet van 21 april 2007 « betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten 

verbonden aan de bijstand van een advocaat », bepaalt : 

 

 « Ieder veroordelend vonnis, uitgesproken tegen de beklaagde en tegen de personen die 
voor het misdrijf burgerrechtelijk aansprakelijk zijn, veroordeelt hen tot het betalen aan de 
burgerlijke partij van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het 
Gerechtelijk Wetboek. 
 

 De burgerlijke partij die rechtstreeks heeft gedagvaard en die in het ongelijk wordt 
gesteld, zal veroordeeld worden tot het aan de beklaagde betalen van de vergoeding bedoeld 
in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek. De vergoeding wordt bepaald door het 
vonnis ». 
 

 Die vergoeding is « een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de 

advocaat van de in het gelijk gestelde partij » (artikel 1022, eerste lid, van het Gerechtelijk 

Wetboek, ingevoegd bij artikel 7 van de wet van 21 april 2007). 

 

 B.1.2.  Aangezien de relevante artikelen van de wet van 21 februari 2010 « tot wijziging 

van de artikelen 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en 162bis van het Wetboek van 

strafvordering en tot opheffing van artikel 6 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de 

bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties » nog niet in werking zijn 

getreden, dient daarmee geen rekening te worden gehouden in het kader van de onderhavige 

procedure. 

 

 B.2.  Uit de motivering van de verwijzingsbeslissing en de bewoordingen van de 

prejudiciële vraag blijkt dat het Hof wordt verzocht zich uit te spreken over de 
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bestaanbaarheid van artikel 162bis, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre de in het geding zijnde bepaling de 

benadeelde personen verschillend zou behandelen naargelang zij rechtstreeks hebben 

gedagvaard voor het vonnisgerecht dan wel zich ertoe hebben beperkt zich burgerlijke partij 

te stellen, door middel van een tussenkomst, door hun eigen vordering te doen aansluiten bij 

de rechtstreekse dagvaarding door een andere burgerlijke partij. 

 

 In de interpretatie van de verwijzende rechter zouden alleen de burgerlijke partijen van de 

eerste categorie moeten worden veroordeeld tot de betaling van de rechtsplegingsvergoeding 

wanneer zij in het ongelijk worden gesteld. 

 

 B.3.  Uit de verwijzingsbeslissing blijkt ook dat, hoewel zij voor de politierechtbank zijn 

samengevoegd, de rechtstreekse dagvaarding door het openbaar ministerie, enerzijds, en de 

rechtstreekse dagvaarding door sommige burgerlijke partijen, anderzijds, geen betrekking 

hadden op dezelfde beklaagden. 

 

 Terwijl de door het openbaar ministerie vervolgde beklaagde in eerste aanleg en in hoger 

beroep is vrijgesproken, is de door sommige burgerlijke partijen rechtstreeks gedagvaarde 

beklaagde alleen in hoger beroep vrijgesproken. Bovendien heeft de prejudiciële vraag alleen 

betrekking op de eventuele rechtsplegingsvergoeding die aan de laatstgenoemde verschuldigd 

zou zijn door die van de burgerlijke partijen die zich ertoe hebben beperkt zich, bij wege van 

tussenkomst, te voegen bij de rechtstreekse dagvaarding die andere burgerlijke partijen tegen 

hem hebben betekend. 

 

 B.4.  De rechtsplegingsvergoeding waarvan sprake is in de in het geding zijnde bepaling, 

heeft alleen betrekking op de burgerlijke vordering, namelijk de vordering voor het herstel 

van de schade veroorzaakt door een misdrijf. Die vergoeding is, zoals in B.1.1 is vermeld, 

verschuldigd aan de partij die in het gelijk wordt gesteld. 

 

 De in het geding zijnde bepaling strekt dus ertoe ten laste van de burgerlijke partij die een 

dergelijke vordering door een rechtstreekse dagvaarding voor het vonnisgerecht heeft 

ingesteld, alle of een deel van de kosten en erelonen van de advocaat te leggen die een 

persoon moet betalen die uiteindelijk is vrijgesproken in het kader van de strafvordering die 

door die burgerlijkepartijstelling op gang is gebracht. 
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 B.5.  De in het geding zijnde bepaling maakt deel uit van een geheel van maatregelen die 

beantwoorden aan de zorg « dat men de rechtsonderhorigen die het herstel vragen van een 

schade voor een burgerlijke of een strafrechtelijke jurisdictie op gelijke voet zou behandelen » 

(Parl. St., Senaat, 2006-2007, nr. 3-1686/4, pp. 6 en 8; ibid., nr. 3-1686/5, p. 32; Parl. St., 

Kamer, 2006-2007, DOC 51-2891/002, p. 5). De bij de in het geding zijnde bepaling 

voorgeschreven veroordeling is verantwoord door het gegeven dat het de burgerlijke partij, en 

niet het openbaar ministerie, is die « de strafvordering […] op gang heeft gebracht », zodat zij 

voor die vordering « aansprakelijk » moet worden geacht « ten aanzien van de beklaagde » 

(Parl. St., Senaat,, 2006-2007, nr. 3-1686/4, p. 8; Parl. St., Kamer, 2006-2007, 

DOC 51-2891/002, p. 6). 

 

 Ten aanzien van de situatie van de vrijgesproken beklaagde of van de 

inverdenkinggestelde die een buitenvervolgingstelling geniet, wordt in de parlementaire 

voorbereiding van de in het geding zijnde bepaling voorts gepreciseerd : 

 

 « Overeenstemmend met het advies van de ordes van advocaten en van de Hoge Raad 
voor de Justitie, zal de verhaalbaarheid trouwens ook niet aan bod komen in de betrekkingen 
tussen de beklaagde en de Staat, die wordt vertegenwoordigd door het openbaar ministerie. Er 
moet op gewezen worden dat het openbaar ministerie, door vervolging in te stellen, het 
algemeen belang vertegenwoordigt en derhalve niet op één lijn kan worden gesteld met een 
burgerlijke partij die de strafvordering alleen in gang zou zetten om een privébelang te 
verdedigen » (Parl. St., Kamer, 2006-2007, DOC 51-2891/002, pp. 6-7). 
 

 B.6.1.  Wegens de opdracht die aan het openbaar ministerie is toegewezen, vermocht de 

wetgever redelijkerwijs ervan uit te gaan dat een regeling volgens welke een 

rechtsplegingsvergoeding automatisch verschuldigd zou zijn telkens als zijn vordering zonder 

gevolg blijft, niet tot het openbaar ministerie diende te worden uitgebreid. 

 

 B.6.2.  Gelet op hetgeen voorafgaat, is het eveneens verantwoord dat de in het ongelijk 

gestelde burgerlijke partij tot geen enkele rechtsplegingsvergoeding wordt veroordeeld 

wanneer zij zich ertoe heeft beperkt haar vordering te doen aansluiten bij een door een 

openbaar ministerie ingestelde strafvordering of wanneer een onderzoeksgerecht de 

verwijzing voor een vonnisgerecht heeft bevolen. 
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 Immers, de wetgever vermocht redelijkerwijs ervan uit te gaan dat, in die hypothesen, 

zelfs wanneer de burgerlijke partij in haar aanspraken in het ongelijk wordt gesteld, zij niet 

verantwoordelijk moest worden geacht voor de vervolgingen tegen de beklaagde (Parl. St., 

Senaat, 2006-2007, nr. 3-1686/5, p. 33). 

 

 Die gevallen verschillen van die van een voor de burgerlijke rechter ingestelde procedure, 

die, ongeacht de wijze waarop zij is ingesteld, nooit een vordering is die aansluit bij een 

strafvordering die ofwel door het openbaar ministerie, ofwel bij een verwijzingsbeschikking 

op gang is gebracht. 

 

 B.7.  Het is daarentegen niet redelijk verantwoord dat de burgerlijke partij die zich, door 

middel van een afzonderlijke vordering, heeft aangesloten bij een rechtstreekse dagvaarding 

door een andere burgerlijke partij, ervan wordt vrijgesteld een rechtsplegingsvergoeding te 

betalen wanneer zij in het ongelijk wordt gesteld, terwijl zij zou zijn veroordeeld tot de 

betaling van een dergelijke vergoeding indien zij tussengekomen was in een geschil dat voor 

een burgerlijke rechter hangende was (Cass., 20 juni 2011, C.10.0134.N). 

 

 Gelet op de wil van de wetgever om de persoon die een vordering tot schadevergoeding 

voor de strafrechter instelt en de persoon die zijn burgerlijke vordering voor een burgerlijk 

rechtscollege instelt, gelijk te behandelen, enerzijds, en op het gegeven dat de strafvordering 

niet is aangevat door het openbaar ministerie, noch is bevestigd door een beslissing van een 

onderzoeksgerecht, anderzijds, vereist het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie dat de 

burgerlijke partij die door een afzonderlijke vordering is tussengekomen in het strafgeding dat 

door een andere burgerlijke partij is aangevat tegen de vrijgesproken beklaagde, ertoe is 

gehouden een rechtsplegingsvergoeding ten behoeve van die laatstgenoemde te betalen. 

 

 B.8.  De in het geding zijnde bepaling is onbestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, in zoverre zij de strafrechter niet toestaat de in het ongelijk gestelde burgerlijke 

partij die zich, door middel van een afzonderlijke vordering, heeft aangesloten bij de 

rechtstreekse dagvaarding door een andere burgerlijke partij, te veroordelen tot een 

rechtsplegingsvergoeding. 
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 B.9.  Aangezien de in B.8 gedane vaststelling van de lacune is uitgedrukt in voldoende 

nauwkeurige en volledige bewoordingen die toelaten de in het geding zijnde bepaling toe te 

passen met inachtneming van de referentienormen op grond waarvan het Hof zijn 

toetsingsbevoegdheid uitoefent, staat het aan de verwijzende rechter een einde te maken aan 

de schending van die normen.  

 

 B.10.  De prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord. 

 

  



9 
 

 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 162bis, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering, ingevoegd bij artikel 9 van 

de wet van 21 april 2007 « betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten 

verbonden aan de bijstand van een advocaat », schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 

zoverre het de strafrechter niet toelaat de burgerlijke partij die in het ongelijk wordt gesteld en 

zich, door middel van een afzonderlijke vordering, heeft aangesloten bij de rechtstreekse 

dagvaarding door een andere burgerlijke partij, te veroordelen tot een rechtsplegingsvergoeding. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 

19 december 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5573 

 
 

Arrest nr. 175/2013 
van 19 december 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 171, 6°, tweede streepje, van het 

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te 

Luik. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 4 februari 2013 in zake Richard Balaes tegen de Belgische Staat, waarvan 
de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 15 februari 2013, heeft de Rechtbank van 
eerste aanleg te Luik de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 171, 6°, tweede streepje, van het WIB 1992 de artikelen 10, 11 en 172 
van de Grondwet in zoverre het enkel betrekking heeft op de door een overheid betaalde 
baten, met uitsluiting van die welke door privépersonen zijn betaald wanneer het gaat om 
baten die betrekking hebben op gedurende een periode van meer dan twaalf maanden 
geleverde diensten en die niet zijn betaald in het jaar van de prestaties maar later in eenmaal 
worden vergoed ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Richard Balaes, wonende te 4020 Luik, Quai Mativa 34; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 23 oktober 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. C. Verscheure loco Mr. L. Orban, advocaten bij de balie te Luik, voor Richard 
Balaes; 
 
 .  Mr. I. Tasset, advocaat bij de balie te Luik, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers P. Nihoul en E. De Groot verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Richard Balaes betwist voor de Rechtbank van eerste aanleg te Luik de aanslag in de personenbelasting die 
te zijnen laste is ingekohierd voor het aanslagjaar 2008. Hij eist de toepassing van artikel 171, 6°, tweede 
streepje, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992), terwijl de administratie van mening is 
dat niet is voldaan aan de voorwaarden voor de toepassing van die bepaling. 
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 Het geschil betreft een bedrag van dertigduizend euro dat, volgens de verzoeker, afzonderlijk zou moeten 
worden belast, aangezien het geen inkomsten van het lopende jaar betreft, maar wel een vergoeding van diensten 
die als advocaat zijn verleend in het kader van een geschil dat zeventien jaar heeft geduurd. De administratie is 
van mening dat het de verzoeker vrijstond de betaling van voorschotten te verkrijgen om het ongemak op te 
vangen van een betaling die pas op het einde van het dossier plaatsheeft, vooral omdat de vaststelling en de 
termijnen van de betalingen uitsluitend afhangen van de wil van de partijen. 
 
 Na rekening te hebben gehouden met de arresten nrs. 36/2004 van 10 maart 2004 en 38/2005 van 
16 februari 2005 is de Rechtbank van mening dat het voor het oplossen van het geschil niet zonder belang is aan 
het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen over de door de verzoeker aangevoerde discriminatie 
binnen de categorie van beoefenaars van vrije beroepen, namelijk tussen diegenen die erelonen van een overheid 
ontvangen en diegenen die erelonen ontvangen van andere schuldenaars, met name particulieren. 
 
 De Rechtbank is van mening dat aan het Grondwettelijk Hof bijgevolg een vraag moet worden gesteld over 
de bestaanbaarheid van artikel 171, 6°, van het WIB 1992 met de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, in 
zoverre, wanneer de in artikel 23, § 1, 2°, bedoelde baten betrekking hebben op diensten die zijn geleverd 
gedurende een periode van meer dan twaalf maanden en het bedrag ervan niet is betaald in de loop van het jaar 
van de prestaties, maar later in eenmaal is geregeld, alleen die welke door een overheid zijn betaald een 
afwijkende belastingregeling genieten. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Standpunt van Richard Balaes 
 
 A.1.1.  Richard Balaes merkt in de eerste plaats op dat niet kan worden betwist dat het voordeel van de 
afzonderlijke belasting waarin de in het geding zijnde bepaling voorziet, is voorbehouden aan de erelonen van 
een advocaat die door een overheid worden betaald. Hij heeft dat voordeel dus niet kunnen genieten, vermits de 
in het geding zijnde erelonen door een particulier zijn betaald. 
 
 A.1.2.  Richard Balaes herinnert vervolgens eraan dat het Grondwettelijk Hof zich reeds over de in het 
geding zijnde bepaling heeft uitgesproken in zijn arresten nrs. 185/2002 van 11 december 2002, 36/2004 van 
10 maart 2004 en 38/2005 van 16 februari 2005. De in de onderhavige zaak gestelde prejudiciële vraag is 
evenwel niet overwogen, noch beslecht door het Hof. 
 
 Richard Balaes is van mening dat men in de huidige stand van zaken niet inziet om welke reden de in het 
geding zijnde bepaling het voordeel van de afzonderlijke belasting beperkt tot de door een overheid betaalde 
erelonen. Integendeel, wanneer men het doel van die bepaling, alsook de context ervan onderzoekt, lijkt de 
ingevoerde beperking duidelijk discriminerend. De in het geding zijnde bepaling is in het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen ingevoegd bij de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering. Tijdens de 
parlementaire voorbereiding van die wet heeft de minister van Financiën verklaard dat de regeling niet op de 
privé-erelonen kan worden toegepast, daar de regel nog steeds de annualiteit van de belasting is en daar de 
betalingen in de privésector bovendien kunnen worden geregeld volgens de levering van de prestaties en de 
belangen van beide partijen. Richard Balaes is van mening dat die uitleg de in het geding zijnde discriminatie 
niet kan verantwoorden. Hij ziet niet in hoe de regel van de annualiteit van de belasting de toepassing van de 
afzonderlijke belasting op de door particulieren betaalde erelonen zou kunnen beletten, voor zover aan de andere 
voorwaarden is voldaan. Vervolgens is hij van mening dat de contractuele vrijheid van de partijen ten aanzien 
van de opeenvolgende betalingen van voorschotten en daarna van erelonen niet overeenstemt met de 
werkelijkheid, aangezien de privésector vaak, gelet op het economische belang ervan, in staat is zijn visie op te 
leggen aan de advocaten die hij raadpleegt en aangezien, in sommige gevallen, een gespreide inning gewoonweg 
niet mogelijk is. De aangevoerde verantwoording houdt dus geen rekening met de economische werkelijkheid en 
met de wijze waarop de zaken in de praktijk gebeuren. Richard Balaes is ten slotte van mening dat de toepassing, 
op de door de particulieren betaalde erelonen, van de afzonderlijke belasting het mogelijk zou maken rekening te 
houden met de materiële omstandigheden die vaak vrijwillig of de facto worden opgelegd aan de advocaten door 
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de particulieren die hen raadplegen. Richard Balaes besluit dat de prejudiciële vraag bevestigend dient te worden 
beantwoord. 
 
 
 Standpunt van de Ministerraad 
 
 A.2.1.  De Ministerraad is in hoofdorde van mening dat de gestelde vraag ontkennend dient te worden 
beantwoord, omdat daarin niet de verschillende categorieën van personen worden geïdentificeerd waarvan één 
een discriminerende behandeling zou ondergaan. Te dezen wordt enkel één categorie van personen, de houders 
van baten, vermeld. Zij kunnen zonder onderscheid worden geconfronteerd met een vertraagde betaling van hun 
erelonen door een overheid of een particulier, zonder daarom in een vergelijkbare situatie te verkeren, rekening 
houdend met de bijzondere juridische aard van de openbare schuldenaar, die beschikt over zeer grote 
prerogatieven van het gemeen recht en over voorrechten verbonden aan zijn opdracht van algemeen belang, 
hetgeen de toepassing van afzonderlijke stelsels verantwoordt. De Ministerraad steunt in dat opzicht op 
verschillende arresten van het Hof en besluit dat de categorieën van personen die op discriminerende wijze 
zouden zijn behandeld, niet met elkaar vergelijkbaar zijn. 
 
 A.2.2.  In ondergeschikte orde is de Ministerraad van mening dat « de gestelde vraag ontkennend dient te 
worden beantwoord, omdat de bekritiseerde bepaling een objectieve en redelijke verantwoording inhoudt die 
beantwoordt aan de door de wetgever beoogde doelstelling ». Steunend op de parlementaire voorbereiding van 
de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering is de Ministerraad van mening dat de wetgever ervan 
uitging dat het voordeel van de afzonderlijke belasting niet diende te worden uitgebreid tot alle in artikel 23, § 1, 
2°, van het WIB 1992 bedoelde baten, gelet op het feit dat, enerzijds, de betaling van de baten en erelonen in de 
regel aan voorwaarden kon worden onderworpen volgens de levering van de prestaties en door de wil van de 
partijen, en, anderzijds, diende te worden vermeden dat de partijen overeenkomen om inkomsten onder te 
brengen bij bepaalde aanslagjaren teneinde de fiscale last te beperken. 
 
 De Ministerraad herinnert vervolgens aan het arrest nr. 38/2005 van het Grondwettelijk Hof. Hij is van 
mening dat de situatie van de houder van baten wiens erelonen met vertraging zijn betaald, geen voldoende 
uitzonderlijk karakter vertoont om, in de ogen van de wetgever, de uitbreiding van de afwijkende regeling 
waarin de in het geding zijnde bepaling voorziet, te verantwoorden. 
 
 De Ministerraad merkt eveneens op dat de wetgever, door het gebruik van de woorden « door toedoen van 
de overheid », vanaf het begin de gevolgen heeft overwogen die de begunstigden van door de overheid 
uitgekeerde bezoldigingen ondergaan wegens de toepassing van de regels inzake het recht van het openbaar ambt 
die noodzakelijkerwijs regularisaties met zich meebrengen wegens de specifieke voorwaarden van het 
administratief besluitvormingsproces. Volgens het Hof van Cassatie betekenen die bewoordingen dat de niet-
tijdige betaling of toekenning van bezoldigingen te wijten moet zijn aan een fout of aan een nalatigheid van de 
overheid (Cass., 23 april 2010, Arr. Cass., 2010, nr. 277). 
 
 De Ministerraad is van mening dat het verschil in behandeling eveneens wordt verantwoord door het 
gegeven dat de overheid het algemeen belang dient en optreedt in het economisch leven met de prerogatieven 
van de overheid. De voorwaarden inzake het sluiten van overeenkomsten met de overheid zijn meestal 
ingegeven door bijzondere technieken en de betalingen zijn onderworpen aan talrijke beperkingen, waaronder de 
verplichtingen van budgettaire aard. De Ministerraad onderstreept eveneens dat de wijzen van invordering jegens 
publiekrechtelijke rechtspersonen radicaal verschillen van de wijzen van invordering van schuldvorderingen op 
privépersonen, gelet op de immuniteit van tenuitvoerlegging die de overheid geniet op grond van het beginsel 
van de continuïteit van de openbare dienst. Zoals het Hof heeft opgemerkt in zijn arrest nr. 95/2007 van 27 juni 
2007 vermocht de wetgever rekening te houden met het bijzondere karakter van de overheid als schuldeiser of 
schuldenaar. 
 
 De Ministerraad onderstreept ten slotte dat het niet aan het Grondwettelijk Hof staat zich uit te spreken over 
het opportune karakter van een wet, aangezien « de in het geding zijnde bepaling geen enkel verschil in 
behandeling teweegbrengt dat niet objectief en redelijk verantwoord zou zijn ». 
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- B - 

 

 B.1.  Artikel 171, 6°, tweede streepje, van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992) bepaalt : 

 

 « In afwijking van de artikelen 130 tot 168, zijn afzonderlijk belastbaar, behalve wanneer 
de aldus berekende belasting, vermeerderd met de belasting betreffende de andere inkomsten, 
meer bedraagt dan die welke zou voortvloeien uit de toepassing van de evenvermelde 
artikelen op het geheel van de belastbare inkomsten : 
 
 […] 
 
 6°  tegen de aanslagvoet met betrekking tot het geheel van de andere belastbare 
inkomsten : 
 
 […] 
 
 -  de in artikel 23, § 1, 2°, vermelde baten die betrekking hebben op gedurende een 
periode van meer dan 12 maanden geleverde diensten en die door toedoen van de overheid 
niet betaald zijn in het jaar van de prestaties maar in eenmaal worden vergoed, en zulks 
uitsluitend voor het evenredige deel dat een vergoeding van 12 maanden prestaties overtreft; 
 
 […] ». 
 

 B.2.  De verwijzende rechter vraagt aan het Hof of die bepaling bestaanbaar is met de 

artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet in zoverre zij enkel betrekking heeft op de door een 

overheid betaalde baten, met uitsluiting van die welke door particulieren zijn betaald, wanneer 

het gaat om baten die betrekking hebben op gedurende een periode van meer dan 12 maanden 

geleverde diensten en waarvan het bedrag niet is betaald in het jaar van de prestaties maar 

later in eenmaal is geregeld. 

 

 B.3.  Uit de elementen van de zaak en de motivering van de verwijzingsbeslissing blijkt 

dat het aan de verwijzende rechter voorgelegde geschil betrekking heeft op een bedrag dat, 

volgens de verzoeker, afzonderlijk zou moeten worden belast, aangezien het geen inkomsten 

van het lopende jaar betreft, maar een vergoeding van de diensten die als advocaat zijn 

verleend in het kader van een geschil dat zeventien jaar heeft geduurd. 
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 B.4.1.  Bij het voormelde artikel 171, 6°, tweede streepje, wordt het voordeel van een 

afzonderlijke aanslagvoet toegekend aan de belastingplichtige zelfstandigen die de erin 

beoogde baten aangeven die door toedoen van de overheid niet zijn betaald in het jaar van de 

prestaties. 

 

 B.4.2.  Artikel 171 voert aldus een verschil in behandeling onder de belastingplichtige 

zelfstandigen in door hun het voordeel van een afzonderlijke aanslagvoet alleen toe te kennen 

wanneer de baten betrekking hebben op diensten die zijn geleverd gedurende een periode van 

meer dan twaalf maanden en waarvan het bedrag, door toedoen van de overheid, niet is 

betaald in het jaar van de prestaties, maar in eenmaal is geregeld. Het voordeel van die 

afzonderlijke aanslagvoet wordt niet toegekend wanneer die baten betrekking hebben op 

dergelijke diensten waarvan de betaling op dezelfde wijze door particulieren is gebeurd. 

 

 B.5.  Hoewel de belastingplichtige zelfstandigen die baten aangeven waarvan het bedrag 

niet is betaald in de loop van het jaar van de prestaties maar in eenmaal is geregeld, 

verschillend worden behandeld naargelang die regeling plaatsheeft door toedoen van de 

overheid dan wel een particulier, vormen die twee categorieën van belastingplichtigen 

evenwel voldoende vergelijkbare categorieën. Die belastingplichtigen bevinden zich immers 

in verschillende situaties die echter niet voldoende uiteenlopend zijn om te besluiten tot hun 

niet-vergelijkbaarheid ten aanzien van de aanslagvoet van hun inkomsten. 

 

 B.6.  Artikel 171 van het WIB 1992 wijkt, voor de daarin opgesomde inkomsten, af van 

het principe van de globalisatie, volgens hetwelk het in de personenbelasting belastbare 

inkomen wordt gevormd door het totale netto-inkomen, zijnde de som van de netto-inkomens 

van de in artikel 6 van het WIB 1992 opgesomde categorieën, namelijk het inkomen van 

onroerende goederen, het inkomen van roerende goederen en kapitalen, het beroepsinkomen 

en de diverse inkomsten, verminderd met de in de artikelen 104 tot 116 van het WIB 1992 

vermelde aftrekbare bestedingen. Op die som wordt de belasting berekend volgens de regels 

bepaald in de artikelen 130 en volgende, evenwel nadat enkele bewerkingen zijn uitgevoerd. 
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 Artikel 171 van het WIB 1992 stelt een bijzondere berekeningswijze voor de belasting en 

speciale aanslagvoeten voor bepaalde inkomsten vast, op voorwaarde evenwel dat het stelsel 

van de volledige samentelling van alle belastbare inkomsten, met inbegrip van diegene die 

afzonderlijk kunnen worden belast, niet voordeliger uitvalt voor de belastingplichtige. 

 

 B.7.  Met artikel 93 van het vroegere Wetboek van de inkomstenbelastingen, dat het in 

het geding zijnde artikel 171 is geworden, wilde de wetgever de strenge gevolgen vermijden 

die de strikte toepassing van de progressiviteit van de personenbelasting zou meebrengen voor 

belastingplichtigen die sommige inkomsten met een veeleer exceptioneel karakter verkrijgen. 

Luidens de parlementaire voorbereiding beoogde de wetgever « de progressiviteit van de 

belasting te remmen wanneer het belastbaar inkomen niet-periodieke inkomsten behelst » 

(Parl. St., Kamer, 1961-1962, nr. 264/1, p. 85; ibid., nr. 264/42, p. 126). 

 

 B.8.  Artikel 171, 6°, tweede streepje, gaat uit van een soortgelijke bedoeling. In de 

memorie van toelichting bij de wet tot economische heroriëntering van 4 augustus 1978 

(waarbij het voormelde artikel 93 gewijzigd werd) wordt het volgende aangegeven : 

 

 « De erelonen en andere baten die betrekking hebben op gedurende een periode van meer 
dan twaalf maanden geleverde prestaties en die, wegens het feit van de openbare overheid, 
niet betaald worden in het jaar van de prestaties maar in eenmaal worden vergoed, worden in 
de huidige stand van de wetgeving belast als een inkomen van het jaar waarin ze worden 
ontvangen, met toepassing van het normaal belastingtarief. 
  
 Om zulks te verhelpen wordt voorgesteld op dergelijke erelonen en baten een stelsel toe 
te passen analoog met datgene wat thans reeds geldt voor het ‘ vervroegd vakantiegeld ’ van 
de bedienden. 
 
 Het komt er in feite op neer dat achterstallige erelonen, enz., belast zullen worden tegen 
het tarief dat normaal toegepast zou worden voor een ereloon van twaalf maanden prestaties » 
(Parl. St., Senaat, 1977-1978, nr. 415/1, pp. 33 en 34). 
 

 In het verslag van de Senaatscommissie wordt gepreciseerd : 

 

 « [Hoofdstuk II] regelt het probleem van de taxatie der erelonen die door de overheid 
betaald worden aan de beoefenaars van vrije beroepen voor prestaties geleverd tijdens een 
periode van meer dan twaalf maanden. 
 



8 

 Om de overbelasting te vermijden, die te wijten is aan de progressiviteit van de 
belastingtarieven, zal het gedeelte van de erelonen dat een bedrag van twaalf maand prestaties 
overtreft, afzonderlijk belast worden tegen hetzelfde tarief als het geheel van de andere 
belastbare inkomens » (ibid., nr. 415/2, p. 51). 
 

 In de Senaatscommissie gaf de minister de volgende toelichting : 

 

 « Erelonen, die betrekking hebben op prestaties die over meer dan twaalf maanden 
worden geleverd en die, wegens de openbare overheid, niet in het jaar van de prestaties 
worden betaald maar in éénmaal worden vergoed, worden thans belast voor het jaar waarin ze 
zijn uitbetaald en het progressief belastingtarief wordt zonder mildering toegepast. 
 
 In artikel 51 van het ontwerp wordt voorgesteld een stelsel toe te passen analoog aan 
datgene dat thans reeds geldt voor het vervroegd vakantiegeld van de bedienden; voortaan 
zullen die erelonen worden gesplitst in twee delen : 
 
 a)  Een eerste deel dat overeenstemt met twaalf maanden prestaties en dat bij de andere 
inkomsten van het jaar zal worden gevoegd en er samen mee zal worden belast; 
 
 b)  Een tweede deel - de rest - dat zal worden belast tegen hetzelfde tarief als toegepast op 
het inkomen sub a). 
 
 […] 
 
 Dit stelsel bestaat reeds voor het vervroegd vakantiegeld van een bediende die de 
onderneming verlaat. 
 
 Het stelsel kan niet toegepast worden voor privé-erelonen want de regel blijft nog altijd 
de annaliteit van de belasting. Bovendien is men in de privé-sector vrij de betalingen te 
regelen volgens de levering van de prestaties en volgens de belangen van de beide partijen. 
Het is overbodig dat de wetgever nog bijkomende faciliteiten schept op grond van louter 
fiscale overwegingen voor één der partijen » (ibid., nr. 415/2, pp. 71 en 72). 
 

 Een amendement dat ertoe strekte de woorden « door toedoen van de overheid » te 

schrappen, werd zowel in de Senaat (ibid., p. 74) als in de Kamer van 

volksvertegenwoordigers (Parl. St., Kamer, 1977-1978, nr. 470/9, p. 30) om de volgende 

motieven verworpen : 

 

 « De Minister herinnert eraan dat sedert lang om de in artikel 51 vervatte maatregel wordt 
gevraagd en dat daardoor een grotere gelijkheid onder de belastingplichtigen wordt 
geschapen. De Minister spreekt zich dan tegen het amendement uit. Hij wijst erop dat de privé 
sector inzake betalingen aan andere regels onderworpen is dan de overheid en dat daar de 
betalingen gemakkelijk in de tijd te spreiden zijn. De Minister zegt ten slotte dat ‘ openbare 
overheid ’ zeer ruim is opgevat (cfr. verslag van de Senaat, blz. 73) » (ibid., p. 30). 
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 B.9.  De artikelen 10 en 11 van de Grondwet waarborgen het beginsel van gelijkheid en 

niet-discriminatie. Artikel 172 van de Grondwet is een bijzondere toepassing van dat beginsel 

in fiscale zaken. 

 

 Het gelijkheidsbeginsel in fiscale zaken verbiedt de wetgever niet een fiscaal voordeel toe 

te kennen aan sommige belastingplichtigen, op voorwaarde dat het aldus ingevoerde verschil 

in behandeling redelijk kan worden verantwoord. 

 

 B.10.  Het in B.4.2 omschreven verschil in behandeling is redelijkerwijs verantwoord in 

het licht van het door de wetgever nagestreefde doel, zoals blijkt uit de in B.8 aangehaalde 

parlementaire voorbereiding. De wetgever heeft immers rekening gehouden met de bijzondere 

situatie van de houders van baten die niet tijdig zijn betaald door toedoen van een overheid, 

wegens het bijzondere karakter van die overheid als schuldenaar, de specifieke regels die van 

toepassing zijn op de overheden inzake de betaling en de daaruit voortvloeiende vertragingen. 

De wetgever heeft overigens rekening ermee gehouden dat de betalingen door particulieren 

gemakkelijker in de tijd kunnen worden gespreid volgens de levering van de prestaties, 

volgens de akkoorden die de partijen onderling bereiken, en heeft, teneinde misbruiken te 

voorkomen, niet gewild dat de partijen een fiscaal voordeel kunnen halen uit een 

betalingsachterstand. De wetgever vermocht bijgevolg rechtmatig te oordelen dat hij een 

vertraging alleen fiscaal moest compenseren wanneer die toe te schrijven is aan een overheid. 

 

 B.11.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 171, 6°, tweede streepje, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 

schendt de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 19 december 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 

 



 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5574 

 
 

Arrest nr. 176/2013 
van 19 december 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 418, eerste lid, en 419, eerste lid, van het 

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing vóór de wijziging ervan bij de 

wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, en artikel 419, eerste 

lid, 4°, van hetzelfde Wetboek, zoals van toepassing sinds die wijziging, gesteld door het Hof 

van Cassatie. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

A. Alen, J.-P. Snappe, T. Merckx-Van Goey en F. Daoût, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 31 januari 2013 in zake de Belgische Staat tegen de vzw « Fonds du Centre 
Reine Fabiola », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 15 februari 
2013, heeft het Hof van Cassatie de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schenden de artikelen 418, eerste lid, en 419, eerste lid, WIB 1992, zoals ze van 
toepassing waren vóór de wijziging ervan bij de wet van 15 maart 1999 betreffende de 
beslechting van fiscale geschillen, en artikel 419, eerste lid, 4°, van dat wetboek, zoals het 
sinds die wijziging is verwoord, de artikelen 10, 11 en 172 van de  Grondwet, in de uitlegging 
dat ze uitsluiten dat er moratoire interest wordt toegekend aan de belastingplichtigen die de 
terugbetaling verkrijgen van de bedrijfsvoorheffingen die zij spontaan hebben betaald op 
grond van een door de rechter achteraf ontbonden arbeidsovereenkomst, doordat ze een 
discriminatie invoeren : 
 
 1°  tussen die belastingplichtigen en de belastingplichtigen die de terugbetaling verkrijgen 
van een belasting, roerende voorheffing of bedrijfsvoorheffing die zij betaald hebben nadat 
die belasting of voorheffing ten onrechte jegens hen werd ingekohierd, waarbij aan de 
laatstgenoemde belastingplichtigen moratoire interest wordt toegekend ? 
 
 2°  tussen die belastingplichtigen en de belastingplichtigen die de terugbetaling verkrijgen 
van dezelfde voorheffingen, die zij niet spontaan hebben betaald binnen de termijn bepaald in 
artikel 412 van dat wetboek, maar pas nadat de administratie ze jegens hen had ingekohierd, 
overeenkomstig artikel 304, § 1, tweede lid, van datzelfde wetboek, waarbij aan de 
laatstgenoemde belastingplichtigen moratoire interest wordt toegekend ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de vzw « Fonds du Centre Reine Fabiola », met maatschappelijke zetel te 7063 Zinnik 
(Neufvilles), rue de Neufvilles 455; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De vzw « Fonds du Centre Reine Fabiola » heeft ook een memorie van antwoord 
ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 23 oktober 2013 : 
 
 -  zijn verschenen :  
 
 .  Mr. S. Thiry loco Mr. R. Forestini en Mr. N. Bonbled, advocaten bij de balie te Brussel, 
voor de vzw « Fonds du Centre Reine Fabiola »; 
 
 .  Mr. F. t’Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers F. Daoût en A. Alen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
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 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De Belgische Staat heeft voor het Hof van Cassatie een voorziening ingesteld tegen een arrest dat het Hof 
van Beroep te Bergen op 6 mei 2010 heeft gewezen. 
 
 Het Hof van Cassatie merkt op dat artikel 418, eerste lid, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992), in de versie die van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de wet 
van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, bepaalt dat bij terugbetaling van belastingen 
moratoriuminteresten worden toegekend tegen een rentevoet van 0,8 pct. per kalendermaand, en dat na de 
wijziging ervan bij die wet van 15 maart 1999, dat artikel bepaalt dat bij terugbetaling van belastingen, 
voorheffingen, voorafbetalingen, nalatigheidsinterest, belastingverhogingen en administratieve boeten, een 
moratoriuminterest wordt toegekend tegen de wettelijke rentevoet, berekend per kalendermaand. Krachtens 
artikel 419, eerste lid, 1°, van dat Wetboek, zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de wet van 
15 maart 1999, wordt geen moratoriuminterest toegekend bij terugbetaling van bedrijfsvoorheffingen als bedoeld 
in de artikelen 270 tot 275, die ten voordele van de schuldenaar van die voorheffingen geschiedt. Volgens 
artikel 419, eerste lid, 4°, zoals het sinds die wijziging is gesteld, wordt geen moratoriuminterest toegekend in 
geval van terugbetaling van als roerende voorheffing of als bedrijfsvoorheffing gestorte bedragen aan de in de 
artikelen 261 en 270 bedoelde schuldenaars ervan. 
 
 Het Hof van Cassatie merkt eveneens op dat, volgens het bestreden arrest, B.J. de functie uitoefende van 
directeur van de verwerende partij, het « Fonds du Centre Reine Fabiola », vereniging zonder winstoogmerk; na 
zijn ontzetting uit zijn bestuursfuncties bij beslissing van de algemene vergadering van 26 mei 1998 heeft hij 
geen enkele prestatie meer geleverd, maar werden zijn loon en alle andere voordelen toch uitbetaald zolang er 
geen rechterlijke beslissing was genomen.  
 
 Het Arbeidshof te Bergen heeft bij arrest van 4 maart 2004 de ontbinding van de arbeidsovereenkomst in 
het nadeel van B.J. uitgesproken, met terugwerkende kracht tot 26 mei 1998, en heeft hem veroordeeld om alle 
lonen terug te betalen die hij sinds die datum ten onrechte heeft ontvangen. Dat Hof heeft bij arrest van 
7 december 2004 het bedrag van de veroordeling vastgesteld. Een cassatieberoep tegen laatstgenoemde arrest 
werd verworpen bij een arrest van het Hof van Cassatie van 3 oktober 2005. 
 
 De verwerende partij heeft in 2004 en 2005 bij de gewestelijke directeur van de directe belastingen te 
Bergen bezwaarschriften ingediend teneinde de terugbetaling te verkrijgen van de bedrijfsvoorheffingen die 
werden ingehouden op de lonen die voor de jaren 1998 tot 2003 ten onrechte zijn betaald aan B.J. Die 
gewestelijke directeur heeft akte genomen van het feit dat de verwerende partij afzag van haar bezwaar voor het 
jaar 2003, daar de situatie was geregulariseerd en de voorheffingen waren terugbetaald. Hij heeft het 
bezwaarschrift met betrekking tot de jaren 1998 tot 2002 niet-ontvankelijk verklaard. Het Hof van Beroep te 
Bergen, dat het vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Bergen heeft bevestigd, heeft bij het voor het Hof 
van Cassatie bestreden arrest de teruggave bevolen van de door de verwerende partij voor de aanslagjaren 1998 
tot 2002 aangegeven en betaalde voorheffingen, en beslist dat met toepassing van de artikelen 418 en 419 van 
het WIB 1992 interest verschuldigd is. 
 
 In het middel wordt aangevoerd dat die beslissing de artikelen 418 en 419 van het WIB 1992 schendt, 
aangezien die artikelen uitsluiten dat moratoriuminteresten worden toegekend wanneer, zoals te dezen, de 
schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing die spontaan heeft aangegeven en gestort, aangezien die voorheffing 
nooit jegens hem is ingekohierd. 
 
 Het Hof van Cassatie merkt op dat de verwerende partij, die naar analogie het arrest van het Grondwettelijk 
Hof nr. 20/2007 van 25 januari 2007 aanvoert, doet gelden dat die bepalingen, in de uitlegging dat ze uitsluiten 
dat moratoriuminteresten worden toegekend aan de belastingplichtige die de terugbetaling verkrijgt van 
bedrijfsvoorheffingen die hij spontaan heeft betaald op grond van een door de rechter achteraf ontbonden 
arbeidsovereenkomst, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden. 
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 Het Hof van Cassatie is van mening dat het, op grond van artikel 26, § 2, van de bijzondere wet van 6 
januari 1989, ertoe gehouden is een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen. Het stelt derhalve 
de hiervoor weergegeven vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A – 

 
 Standpunt van de vzw « Fonds du Centre Reine Fabiola » 
 
 A.1.1.  De verwerende partij voor de verwijzende rechter, steunend in de eerste plaats op artikel 1235 van 
het Burgerlijk Wetboek, is van mening dat het gemeen recht van de terugvordering van het onverschuldigde 
bedrag van toepassing is op alle materies, behalve wanneer de wetgever daarvan afwijkt. De verplichting voor de 
Staat om de onverschuldigde bedrijfsvoorheffingen terug te betalen, vindt haar oorsprong in het gemeen recht 
van de betaling van het onverschuldigde bedrag. 
 
 Betreffende de interesten dient te worden verwezen naar de artikelen 418 en 419 van het WIB 1992. Die 
twee bepalingen vinden hun oorsprong in het vijfde en het zesde lid van artikel 74 van de gecoördineerde wetten 
van 15 januari 1948 betreffende de inkomstenbelastingen, ingevoegd bij artikel 5 van de wet van 27 juli 1953. 
De partij besluit uit een analyse van de parlementaire voorbereiding van die wet dat de motieven die een 
uitzondering voor de terugbetaling van het overschot van een voorheffing hebben verantwoord, de materiële 
moeilijkheden zijn waarop de betaling van moratoriuminteresten in dergelijke gevallen zou kunnen stuiten : 
enerzijds, zou het nagenoeg onmogelijk zijn die interesten over de werkelijke belastingplichtigen te verdelen en, 
anderzijds, zou de terugbetaling niet worden toegekend aan de werkelijke begunstigden van de inkomsten, maar 
aan de schuldenaar van de voorheffing, namelijk de vennootschap die die voorheffing heeft ingehouden. 
 
 A.1.2.  De verwerende partij is van mening dat het Grondwettelijk Hof in zijn arrest nr. 20/2007 van 
25 januari 2007 de nadruk heeft gelegd op de criteria die het mogelijk maken na te gaan of er al dan niet 
moratoriuminteresten moeten worden toegekend bij terugbetaling van voorheffingen. In dat opzicht dient 
rekening te worden gehouden met de materiële moeilijkheid waarnaar in de parlementaire voorbereiding wordt 
verwezen. De partij is van mening dat een dergelijke moeilijkheid niet bestaat wanneer de terugbetaling van de 
spontaan betaalde bedrijfsvoorheffing haar oorsprong vindt in de ontbinding van een arbeidsovereenkomst. De 
gerechtelijke ontbinding van een arbeidsovereenkomst heeft tot gevolg dat een onverschuldigd karakter wordt 
gegeven aan niet alleen de eigenlijke nettobezoldiging, maar eveneens, bij wege van gevolgtrekking, de 
bedragen van de bedrijfsvoorheffingen die ter uitvoering van de ontbonden overeenkomst zijn betaald. De 
schuldenaar heeft geen enkele vergissing begaan : hij heeft het bedrag van de voorheffing betaald waartoe hij 
wettelijk gehouden was volgens de bij de overeenkomst bepaalde bezoldiging. Die voorheffing heeft echter, met 
terugwerkende kracht, haar oorzaak verloren. In het onderhavige geval is de begunstigde van de terugbetaling 
van de voorheffing overigens wel degelijk de persoon die de last van die voorheffing heeft geleden. Er is 
bovendien geen enkel probleem in verband met de vaststelling van de datum waarop de interesten beginnen te 
lopen.  
 
 De verwerende partij voor de verwijzende rechter is van mening dat de te dezen gestelde vraag 
vergelijkbaar is met die welke het Grondwettelijk Hof in zijn arrest nr. 20/2007 heeft beslecht : hetgeen is 
betaald, bleek later niet meer verschuldigd te zijn wegens, in beide gevallen, het verdwijnen, met terugwerkende 
kracht, van de oorzaak die de betaling van de voorheffing verantwoordde. 
 
 A.1.3.  De partij merkt voorts op dat de ingehouden voorheffingen in elk geval zijn verrekend. De 
voorheffingen verliezen echter hun oorspronkelijke karakter van voorschot en worden werkelijke belastingen op 
het ogenblik dat zij worden verrekend met de eigenlijke ingekohierde belasting. Hieruit vloeit voort dat, vanaf 
het ogenblik dat de voorheffing met de verschuldigde belasting is verrekend, die moet worden beschouwd als 
een terugbetaling van belasting die aanleiding geeft tot de toekenning van moratoriuminteresten. 
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 De partij onderstreept eveneens dat, indien de belastingschuldige de voorheffing niet spontaan had betaald 
die verschuldigd is op de krachtens de ontbonden overeenkomst betaalde bezoldiging, die voorheffing te zijnen 
laste zou zijn ingekohierd. In dat geval zou hij, na de uitspraak van de ontbinding van de overeenkomst, de 
terugbetaling hebben kunnen verkrijgen van de voorheffing, vermeerderd met de moratoriuminteresten, wegens 
de inkohiering van die voorheffing (artikel 418 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen). Als de 
toekenning van interesten wordt geweigerd wanneer de voorheffing spontaan is betaald, zou bijgevolg een 
onverantwoord verschil in behandeling worden ingevoerd ten opzichte van de situaties waarin de 
bedrijfsvoorheffing ten laste van de belastingschuldige wordt ingekohierd. De partij steunt in dat opzicht op het 
arrest nr. 35/99 van 17 maart 1999 en op het voormelde arrest nr. 20/2007. 
 
 A.1.4.  De partij is ten slotte van mening dat rekening dient te worden gehouden met het arrest nr. 85/2004, 
waarmee het Hof heeft geoordeeld dat het niet verantwoord leek om moratoriuminteresten toe te kennen bij 
terugbetaling van een belasting en niet bij vermeerdering van een belasting. 
 
 De partij besluit dat de prejudiciële vraag bevestigend dient te worden beantwoord. 
 
 
 Standpunt van de Ministerraad 
 
 A.2.1.  De Ministerraad herinnert in de eerste plaats aan de vier arresten van het Grondwettelijk Hof waarin 
het zich heeft uitgesproken over de grondwettigheid van de in het geding zijnde bepalingen en preciseert dat het 
op basis van die arresten is dat de advocaat-generaal in de in het geding zijnde zaak aan het Hof van Cassatie 
heeft gesuggereerd een prejudiciële vraag te stellen. Die arresten zijn de arresten nr. 33/99 van 17 maart 1999, 
het voormelde arrest nr. 35/99, het voormelde arrest nr. 20/2007 en het arrest nr. 24/2008 van 21 februari 2008. 
De Ministerraad leidt uit die rechtspraak af dat de in het geding zijnde bepalingen de artikelen 10, 11 en 172 van 
de Grondwet alleen schenden in zoverre de specifieke omstandigheden van de zaak het mogelijk maken vast te 
stellen dat de niet-tijdige terugvordering van de voorheffingen toe te schrijven is aan een vergissing van de 
administratie, dat de voorheffingen niet zijn verrekend met de globale belasting van de begunstigde van de 
desbetreffende inkomsten en dat het mogelijk is de datum te bepalen waarop de interesten beginnen te lopen die 
moeten worden verdeeld onder de belastingplichtigen in wier voordeel de inhoudingen door de schuldenaar van 
de voorheffingen zijn uitgevoerd. Het is in het licht van die criteria dat de vraag van de grondwettigheid in de 
onderhavige zaak dient te worden gesteld. Er dient overigens rekening te worden gehouden met het feit dat de 
bevoegdheid van het Hof van Cassatie is beperkt tot de controle van de wettigheid van de gerechtelijke 
beslissingen en dat het niet de betekenis en de draagwijdte van de feiten mag beoordelen die uitsluitend vallen 
onder de beoordelingsbevoegdheid van de feitenrechter. De grondwettigheidstoetsing « die het Hof van Cassatie 
te dezen vermag uit te voeren, is enkel beperkt tot de motieven van het arrest in hoger beroep dat voor dat Hof 
wordt aangevochten ». 
 
 A.2.2.  De Ministerraad herinnert bijgevolg aan de motieven van dat arrest, alsook aan die van het vonnis 
van de Rechtbank van eerste aanleg te Bergen van 6 januari 2009 in de onderhavige zaak. 
 
 Volgens de Ministerraad vloeit uit de omstandigheden van de zaak voort dat de terugbetaling van de 
bedrijfsvoorheffing haar grondslag vindt in een beslissing van het Hof van Beroep te Bergen dat de ontbinding 
van de arbeidsovereenkomst in het nadeel van de bediende uitspreekt. Die ontbinding is retroactief in zoverre de 
verwerende partij in cassatie verder een loon is blijven uitkeren aan haar bediende in afwachting van de 
gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst, terwijl die geen enkele prestatie meer verrichtte. Uit die 
overwegingen zou niet kunnen voortvloeien dat de Belgische Staat verantwoordelijk is voor de onverschuldigde 
betaling van de voorheffingen. De bedrijfsvoorheffingen moesten worden betaald op grond van de artikelen 270, 
1°, en 273, 1°, van het WIB 1992. Het Hof van Cassatie heeft in dat opzicht gepreciseerd dat de verplichting om 
de bedrijfsvoorheffing in te houden, rust op de schuldenaar van de bezoldiging op het ogenblik dat hij die betaalt 
en dat die verplichting niet afhankelijk is van de latere fiscale toestand van de werknemers die die bezoldigingen 
genieten. « Het is alleen wegens een latere omstandigheid, los van de wil van de Staat, […] dat het Hof van 
Beroep te Bergen te dezen het onverschuldigde karakter van de betwiste voorheffingen heeft gegrond ». De 
terugvordering van het onverschuldigde bedrag veronderstelt echter twee voorwaarden : enerzijds, een betaling 
en, anderzijds, het onverschuldigde karakter ervan, met andere woorden de ontstentenis van een oorzaak, 
hetgeen klaarblijkelijk niet het geval is voor de betalingen die zijn uitgevoerd. 
 
 Er zij overigens opgemerkt dat op het ogenblik dat de ontbinding van de arbeidsovereenkomst is 
uitgesproken, de Belgische Staat reeds de voorheffingen had verrekend met de personenbelasting die de 
bediende die de bezoldigingen geniet, verschuldigd was; die voorheffingen hadden dus gediend om de 
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belastingschuld van die bediende te vereffenen en waren bijgevolg ten goede gekomen aan die laatstgenoemde in 
zoverre hij vrijgesteld was van de betaling van zijn aanslag in de personenbelasting ten belope van die 
voorheffingen. Met andere woorden, op het ogenblik van de ontbinding van de arbeidsovereenkomst bezat de 
Belgische Staat geen voorheffingen meer die de verwerende partij had betaald, maar een door de bediende van 
die partij verschuldigde belasting.  
 
 Hieruit vloeit voort dat alleen de vaststelling door het Hof van Beroep te Bergen dat de betaling van de 
voorheffingen uiteindelijk onverschuldigd was, te dezen niet het bestaan impliceert van een vergissing die de 
verantwoordelijkheid van de Belgische Staat in de niet-tijdige terugvordering van die voorheffingen door de vzw 
in het geding brengt. 
 
 A.2.3.  De Ministerraad merkt overigens op dat het arrest van het Hof van Beroep te Bergen waarmee het 
Hof van Cassatie rekening moet houden, de werkelijkheid niet vaststelt van een verrekening van de 
voorheffingen voor de begunstigde van de bezoldigingen, maar van mening is dat de ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst noodzakelijkerwijs impliceert dat de op grond daarvan betaalde bedrijfsvoorheffingen in 
elk geval onverschuldigd zijn en derhalve moeten worden terugbetaald aan de verwerende partij. 
 
 Volgens de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof is de betaling van moratoriuminteresten echter 
verschuldigd wanneer het gaat om de terugbetaling van een niet-verrekende bedrijfsvoorheffing. 
 
 Steunend op de artikelen 249 en 296 van het WIB 1992, alsook op artikel 304, § 2, eerste lid, van dat 
Wetboek, is de Ministerraad van mening dat de bedrijfsvoorheffingen voorschotten vormen die moeten worden 
verrekend met de personenbelasting die later moet worden gevestigd voor de begunstigde van de bezoldigingen 
en dat het eventuele overschot aan die begunstigde moet worden terugbetaald. Het Hof van Cassatie heeft het 
belang van die verrekening onderstreept in een arrest van 2 oktober 2003. De Ministerraad voert eveneens een 
arrest van het Hof van Cassatie van 14 oktober 2010 aan. Hij besluit dat de verrekening van de betwiste 
voorheffing met de belasting en de aanvullende belastingen die de begunstigde van de inkomsten verschuldigd 
is, het mogelijk maakt een belastingschuld te vereffenen die eigen is aan die begunstigde, waardoor die laatste 
ervan vrijgesteld wordt aan de belastingadministratie het bedrag van de belasting te betalen dat overeenstemt met 
dat van de bedrijfsvoorheffing. 
 
 Wanneer de belasting waarmee de bedrijfsvoorheffing is verrekend, definitief is geworden bij ontstentenis 
van een bezwaarschrift dat op geldige wijze daartegen is ingediend, kan de belastingadministratie geen enkel 
bedrag terugbetalen dat zij in verhouding met die definitieve belasting zou bezitten. In die hypothese bezit zij 
geenszins de betwiste bedragen zonder enige titel, noch recht; zij kan aanspraak maken op de inkohiering van de 
belasting voor de begunstigde van de inkomsten en op het feit dat, bij het verstrijken van de bezwaartermijn die 
openstaat tegen die belasting, die laatste wordt verondersteld wettelijk verschuldigd te zijn. 
 
 Wanneer de voorheffing niet is verrekend omdat de belasting niet is ingekohierd, heeft de 
belastingplichtige die de inkomsten geniet, daarentegen het recht terug te vorderen wat a priori onder zijn 
belastbare bezoldiging valt, maar niet binnen de wettelijke termijnen is belast. In die hypothese bezit de 
belastingadministratie immers de betwiste bedragen zonder enige titel, noch recht. Wanneer de 
arbeidsovereenkomst wordt ontbonden, kan de belastingplichtige die de inkomsten heeft genoten, niet langer 
beweren dat de voorheffingen vallen onder zijn belastbare bezoldiging en dat hij dus het recht heeft die terug te 
vorderen; die voorheffingen zouden dan - en alleen dan - toekomen aan de schuldenaar van de voorheffing, te 
dezen de verwerende partij voor de verwijzende rechter. 
 
 A.2.4.  De Ministerraad besluit dat de terugbetaling van bedrijfsvoorheffingen aan de schuldenaar wettelijk 
gepaard kan gaan met moratoriuminteresten die op grond van de in het geding zijnde bepalingen, gelezen 
conform de grondwettelijke vereisten inzake gelijkheid en niet-discriminatie, worden toegekend, wanneer die 
voorheffingen niet zijn verrekend met de globale belasting die de begunstigde van de bezoldigingen waarop zij 
betrekking hebben, verschuldigd is en wanneer de terugbetaling ervan voortvloeit uit een betaling die ten 
onrechte zou zijn gevorderd door de Belgische Staat. Het loutere feit van de ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst, wanneer die een onverschuldigd karakter toekent aan de uitgevoerde stortingen, volstaat 
niet om te bepalen of de terugvordering van de bedrijfsvoorheffingen gepaard kan gaan met 
moratoriuminteresten; die toekenning is wettelijk alleen toegestaan wanneer de voorheffingen niet zijn verrekend 
met de globale belasting die de begunstigde van de bezoldigingen waarop zij betrekking hebben, verschuldigd is 
en wanneer de terugbetaling ervan voortvloeit uit een betaling van die voorheffingen die ten onrechte door de 
Belgische Staat zou zijn gevorderd. 
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 De ontbinding van de arbeidsovereenkomst is met andere woorden geen relevant criterium in het licht 
waarvan moet worden beoordeeld of, naar aanleiding van de terugbetaling van bedrijfsvoorheffingen aan de 
belastingschuldige, het verantwoord is moratoriuminteresten toe te kennen. 
 
 Het verschil in behandeling tussen de categorieën van belastingschuldigen in de prejudiciële vraag is 
bijgevolg niet te verantwoorden voor de toepassing van de in het geding zijnde bepalingen. 
 
 De Ministerraad besluit dat de prejudiciële vraag ontkennend dient te worden beantwoord. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  De artikelen 418 en 419 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 

(WIB 1992), zoals zij van toepassing waren vóór de wijziging ervan bij artikel 48 van de wet 

van 22 december 1998 houdende fiscale en andere bepalingen (Belgisch Staatsblad, 

15 januari 1999) en de artikelen 43 en 44 van de wet van 15 maart 1999 betreffende de 

beslechting van fiscale geschillen (Belgisch Staatsblad, 27 maart 1999), bepaalden : 

 

 « Art. 418.  Bij terugbetaling van belastingen worden moratoriuminteresten toegekend 
tegen een rentevoet van 0,8 pct. per kalendermaand. 
 
 De Koning kan, wanneer zulks ingevolge de op de geldmarkt toegepaste rentevoeten 
verantwoord is, dit tarief aanpassen. 
 
 Die interesten worden berekend op het bedrag van elke betaling, afgerond op het lagere 
duizendtal; de maand waarin de betaling is geschied wordt niet medegerekend, doch de 
maand waarin aan de belastingschuldige het bericht wordt gestuurd dat de terug te betalen 
som te zijner beschikking stelt, wordt voor een gehele maand geteld. 
 
 Art. 419.  Geen interest wordt toegekend bij terugbetaling : 
 
 1°  van de bedrijfsvoorheffingen als bedoeld bij de artikelen 270 tot 275, die ten voordele 
van de schuldenaar van die voorheffingen geschiedt; 
 
 2°  van het overschot van voorheffingen en voorafbetalingen als bedoeld bij artikel 304, 
§ 2, die ten voordele van de betrokken belastingplichtige geschiedt; 
 
 3°  van de overbelastingen als bedoeld bij artikel 376, §§ 1 en 2, die na het verstrijken 
van de termijnen van bezwaar en beroep van ambtswege geschiedt; 
 
 4°  van de verminderingen als bedoeld bij artikel 376, § 3, 2°, die na het verstrijken van 
de termijnen van bezwaar en beroep van ambtswege geschiedt. 
 
 Evenmin wordt moratoriuminterest toegekend wanneer hij geen 200 frank per maand 
bedraagt ». 
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 B.1.2.  Artikel 418, eerste lid, van het WIB 1992, zoals gewijzigd bij artikel 43 van de 

wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, bepaalt : 

 

 « Bij terugbetaling van belastingen, voorheffingen, voorafbetalingen, nalatigheidsinterest, 
belastingverhogingen of administratieve boeten, wordt moratoriuminterest toegekend tegen de 
wettelijke rentevoet, berekend per kalendermaand ». 
 

 Artikel 419 van het WIB 1992, zoals vervangen bij artikel 44 van de voormelde wet van 

15 maart 1999, bepaalt : 

 

 « Geen moratoriuminterest wordt toegekend : 
 
 1°  wanneer hij geen 200 frank per maand bedraagt; 
 
 2°  wanneer de terugbetaling voortvloeit uit de kwijtschelding of de vermindering van een 
boete of een belastingverhoging toegekend als genademaatregel; 
 
 3°  in geval van terugbetaling van het overschot van bedrijfsvoorheffing, roerende 
voorheffing of voorafbetalingen aan de verkrijger van de inkomsten, uiterlijk op het einde van 
de tweede maand die volgt op de maand waarin de aanslagtermijn vermeld in artikel 359 of in 
artikel 353 is verstreken; 
 
 4°  in geval van terugbetaling van als roerende voorheffing of als bedrijfsvoorheffing 
gestorte bedragen aan de in de artikelen 261 en 270 bedoelde schuldenaars ervan; 
 
 5°  in geval van terugbetaling van voorafbetalingen, met toepassing van artikel 376, § 4.  
 
 Wanneer de terugbetaling plaatsheeft na het verstrijken van de in het eerste lid, 3°, 
vastgestelde termijn, is de moratoriuminterest verschuldigd vanaf de dag volgend op die 
termijn ». 
 

 B.2.1.  De verwijzende rechter stelt aan het Hof een vraag over de bestaanbaarheid, met 

de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, van de in het geding zijnde bepalingen in zoverre 

zij in die zin worden geïnterpreteerd dat zij de toekenning uitsluiten van moratoriuminteresten 

aan de belastingschuldigen die de terugbetaling verkrijgen van bedrijfsvoorheffingen die zij 

spontaan hebben betaald op grond van een arbeidsovereenkomst die later door de rechter werd 

ontbonden, daar zij een discriminatie zouden invoeren, enerzijds, tussen die 

belastingschuldigen en de belastingschuldigen die de terugbetaling verkrijgen van een 

belasting, een roerende voorheffing of een bedrijfsvoorheffing die zij hebben betaald nadat 

die belasting of die voorheffing ten onrechte te hunnen laste was ingekohierd, waarbij aan die 

laatstgenoemde belastingschuldigen moratoriuminteresten worden toegekend en, anderzijds, 
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tussen die belastingschuldigen en de belastingschuldigen die de terugbetaling verkrijgen van 

dezelfde voorheffingen die zij niet spontaan hebben betaald binnen de termijn bedoeld in 

artikel 412 van het voormelde Wetboek, maar enkel nadat de administratie die te hunnen laste 

had ingekohierd, overeenkomstig artikel 304, § 1, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, waarbij 

moratoriuminteresten worden toegekend aan die laatstgenoemde belastingschuldigen. 

 

 B.2.2.  Uit de motieven van de verwijzingsbeslissing blijkt dat het geschil betrekking 

heeft op de terugbetaling van bedrijfsvoorheffingen die de verwerende partij voor de 

verwijzende rechter, belastingschuldige volgens artikel 270 van het WIB 1992, aan de 

Belgische Staat heeft betaald en die zijn ingehouden op bezoldigingen die zijn uitgekeerd op 

grond van een later ontbonden arbeidsovereenkomst, zonder dat die het voorwerp hebben 

uitgemaakt van een inkohiering door de diensten van de Belgische Staat. Het Hof beperkt zijn 

onderzoek tot die hypothese. 

 

 Het staat aan de rechter waarvoor het geschil aanhangig is gemaakt, te oordelen of de 

belasting al dan niet is ingekohierd en of de bedrijfsvoorheffingen zijn verrekend met de 

belasting. 

 

 B.3.  De artikelen 418 en 419 van het WIB 1992 vinden hun oorsprong in artikel 74, 

vijfde en zesde lid, van de gecoördineerde wetten van 15 januari 1948 betreffende de 

inkomstenbelastingen, ingevoegd bij artikel 5 van de wet van 27 juli 1953. Nadat die 

bepalingen het beginsel hadden gesteld van de betaling van moratoriuminteresten door de 

Staat in geval van terugbetaling van belasting, voorzagen zij in een uitzondering, met name 

wanneer de terugbetaling « aan de bron verschuldigde belastingen » betrof, thans 

« voorheffingen » genoemd. 

 

 De memorie van toelichting van de wet van 27 juli 1953 stelt dat « deze bepaling, die 

dateert van de wet van 28 februari 1924, was gesteund op redenen van billijkheid » (Parl. St., 

Kamer, 1952-1953, nr. 277, p. 9) en dat, zoals de nalatige belastingplichtigen 

verwijlinteresten moeten betalen aan de Staat, « om dezelfde redenen […] het dan ook billijk 

[is] moratoire interesten aan de belastingplichtigen toe te kennen telkens de Staat een 

gekweten belasting terugbetaalt […] » (ibid., p. 10). 
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 De uitzondering, inzonderheid in verband met de terugbetaling van de aan de bron 

verschuldigde belastingen, thans overeenstemmende met het overschot van voorheffing, 

wordt in de parlementaire voorbereiding van de wet als volgt gemotiveerd : 

 

 « […] de terugbetaling [kan] voortspruiten namelijk uit vergissingen begaan door de 
schuldenaar van het inkomen die verantwoordelijk is voor de storting van de belasting in de 
Schatkist maar deze last niet zelf draagt of niet geacht wordt hem zelf te dragen, uit de 
toepassing van artikel 52, waarbij maatregelen voorzien worden ten einde de dubbele 
belasting van dezelfde inkomsten in hoofde van dezelfde belastingplichtige te vermijden, en 
ten slotte uit de regularisatie van de fiscale toestand van de wedde-, loon-, 
pensioentrekkenden, enz., wanneer het bedrag van de bij de bron ingehouden belasting hoger 
is dan dit der belastingen werkelijk vorderbaar op het geheel der bedrijfsinkomsten van de 
belastingplichtige. 
 
 De toekenning van moratoire interesten in voormelde gevallen zou doorgaans op 
aanzienlijk materiële moeilijkheden stuiten, en zulks zonder werkelijk nut. Zij zou anderdeels 
ongerechtvaardigd zijn wanneer zij het gevolg is van vergissingen in de storting der bij de 
bron verschuldigde belastingen, of van de toepassing van artikel 52, vermits in het eerste 
geval, het de schuldenaar van de belasting practisch onmogelijk zou zijn de moratoire 
interesten te verdelen over de werkelijke belastingplichtigen, te weten de begunstigden der 
belastbare inkomsten en, in de tweede onderstelling, de terugbetaling niet toegestaan wordt 
aan de werkelijke begunstigden van de inkomsten, doch aan de vennootschap die de last van 
de mobiliënbelasting niet zelf droeg of niet geacht wordt die last te hebben gedragen » (ibid., 
p. 10). 
 

 B.4.1.  Zoals het Hof in zijn arresten nrs. 35/99, 113/2001, 20/2007 en 24/2008 heeft 

geoordeeld, kan het worden verantwoord dat geen enkele interest verschuldigd is bij 

terugbetaling van voorheffingen wanneer de schuldenaar spontaan meer heeft betaald dan hij 

verschuldigd was of wanneer het praktisch onmogelijk is de datum vast te stellen waarop de 

interesten zijn beginnen te lopen die moeten worden verdeeld onder de belastingplichtigen ten 

gunste van wie de inhoudingen zijn gebeurd door de schuldenaar van de voorheffingen. Zulks 

is met name het geval voor het overschot van bedrijfsvoorheffingen wanneer zij niet het 

voorwerp hebben uitgemaakt van een inkohiering op naam van de schuldenaar. 

 

 Niets verantwoordt daarentegen dat moratoriuminteresten worden geweigerd wanneer het 

gaat om roerende voorheffingen, wanneer de niet tijdig uitgevoerde terugbetaling van hun 

overschot is toe te schrijven aan een vergissing van de administratie en wanneer het mogelijk 

is de datum vast te stellen waarop de interesten beginnen te lopen (arresten nrs. 35/99 en 

20/2007). Het is evenmin verantwoord moratoriuminteresten te weigeren wanneer het gaat om 

roerende voorheffingen, wanneer de terugbetaling ervan noodzakelijk wordt gemaakt door het 
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verstrijken van de wettelijke aanslagtermijn zodat het onmogelijk is ze aan te rekenen op de 

belasting en wanneer het mogelijk is de datum vast te stellen waarop de interesten beginnen te 

lopen (arrest nr. 113/2001 van 20 september 2001). 

 

 Een bijkomend onderscheid invoeren, naargelang de voorheffing het voorwerp heeft 

uitgemaakt van een inkohiering, berust op een criterium dat niet pertinent is ten aanzien van 

het nagestreefde doel (arresten nrs. 35/99 en 20/2007). 

 

 B.4.2.  Bij zijn arrest nr. 85/2004 van 12 mei 2004 oordeelt het Hof dat het niet 

verantwoord blijkt moratoriumintresten toe te kennen in het geval van terugbetaling van een 

belasting en niet in het geval van een belastingverhoging. In beide gevallen gaat het immers 

om het terugbetalen van een door de Staat onterecht ontvangen som, die door de 

belastingadministratie is ingehouden en die aan de belastingplichtigen interesten ontzegt op de 

sommen die hun onterecht zijn ontnomen. De eigen kenmerken van de belasting en van de 

belastingverhoging zijn niet relevant om te verantwoorden dat de terugbetaling ervan het 

voorwerp zou zijn van een verschillende behandeling wat de moratoriumintresten betreft. Ten 

gevolge van dat arrest werd een beroep tot vernietiging ingesteld van artikel 418, eerste lid, 

van het WIB 1992, zoals van toepassing vóór de wijziging ervan bij de wet van 15 maart 

1999. Bij het arrest nr. 52/2006 van 19 april 2006 werd dat beroep verworpen, nu het 

artikel 418 van het WIB 1992 (vroeger artikel 308 van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1964), vóór de wijziging ervan bij artikel 43 van de wet van 15 maart 

1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, in die zin moet worden geïnterpreteerd 

dat het toestaat dat moratoriuminteresten worden toegekend bij de terugbetaling van 

belastingverhogingen. 

 

 B.5.  Bij zijn arrest nr. 24/2008 van 21 februari 2008 heeft het Hof geoordeeld dat de 

beginselen waarmee rekening is gehouden in de voormelde arresten, die betrekking hebben op 

de terugbetaling van roerende voorheffingen en belastingverhogingen, ook moeten worden 

toegepast wanneer niet-verrekende beroepsvoorheffingen in het geding zijn. 

 

 Daaruit volgt dat het kan worden verantwoord dat geen enkele interest verschuldigd is bij 

terugbetaling van een niet-verrekende bedrijfsvoorheffing wanneer de schuldenaar spontaan 

meer heeft betaald dan hij verschuldigd is of wanneer het praktisch onmogelijk is de datum 

vast te stellen waarop de interesten zijn beginnen te lopen die moeten worden verdeeld onder 
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de belastingplichtigen ten gunste van wie de inhoudingen zijn gebeurd door de schuldenaar 

van de voorheffingen. 

 

 Niets verantwoordt daarentegen dat moratoriuminteresten worden geweigerd wanneer het 

gaat om niet verrekende bedrijfsvoorheffingen, wanneer de niet-tijdig uitgevoerde 

terugbetaling van hun overschot is toe te schrijven aan een vergissing van de administratie, en 

wanneer het mogelijk is de datum vast te stellen waarop de interesten beginnen te lopen die 

niet moeten worden verdeeld tussen verschillende belastingplichtigen. 

 

 B.6.  In de onderhavige zaak is de terugbetaling van de niet-verrekende 

bedrijfsvoorheffingen die de verwerende partij voor de verwijzende rechter spontaan heeft 

betaald op grond van een arbeidsovereenkomst, niet toe te schrijven aan een vergissing van de 

administratie. Zij houdt verband met de ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de 

rechter. Zij kan evenwel, in het licht van het doel van de wetgever, zoals het voortvloeit uit de 

in B.3 aangehaalde parlementaire voorbereiding, de weigering van moratoriuminteresten niet 

verantwoorden vermits op het ogenblik van de betaling de schuldenaar niet spontaan meer 

heeft betaald dan hetgeen hij verschuldigd was en het niet praktisch onmogelijk is de datum 

vast te stellen waarop de interesten beginnen te lopen. Door de ontbinding van de 

arbeidsovereenkomst is de grond van de betaling van de bedrijfsvoorheffingen met 

retroactieve werking verdwenen. Aangezien de rechter heeft geoordeeld dat de verwerende 

partij de terugbetaling van de spontaan betaalde bedrijfsvoorheffingen moet verkrijgen, omdat 

de arbeidsovereenkomst later door de rechter is ontbonden, is het niet redelijk verantwoord 

dat moratoriuminteresten worden geweigerd. 

 

 B.7.  De prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 In zoverre zij de toekenning uitsluiten van moratoriuminteresten aan de 

belastingschuldigen die de terugbetaling verkrijgen van bedrijfsvoorheffingen die zij spontaan 

hebben betaald op grond van een later door de rechter ontbonden arbeidsovereenkomst, 

schenden de artikelen 418, eerste lid, en 419, eerste lid, van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992, zoals zij van toepassing waren vóór de wijziging ervan bij de wet 

van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, en artikel 419, eerste lid, 

4°, van dat Wetboek, in de bewoordingen ervan sinds die wijziging, de artikelen 10, 11 en 172 

van de Grondwet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 19 december 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5575 

 
 

Arrest nr. 177/2013 
van 19 december 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 6.1.41, § 1, eerste lid, 2°, van de 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te 

Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en J. Spreutels, en de rechters L. Lavrysen, 

A. Alen, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en T. Giet, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 1 februari 2013 in zake het college van burgemeester en schepenen van de 
gemeente Sint-Genesius-Rode tegen de nv « Automobiles Alain Henneuse » en anderen, 
waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 18 februari 2013, heeft de 
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 6.1.41, § 1, derde zin, [lees : artikel 6.1.41, § 1, eerste lid, 2°,] van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening artikel 23 van de Grondwet doordat deze bepaling 
voorschrijft dat voor andere misdrijven dan deze die bestaan, of ondermeer bestaan, uit het 
verrichten van handelingen in strijd met een stakingsbevel of in strijd met de 
stedenbouwkundige voorschriften aangaande de voor het gebied toegelaten bestemmingen 
(voor zover daarvan niet op geldige wijze is afgeweken), de betaling van de meerwaarde 
wordt gevorderd, tenzij de overheid die de herstelvordering instelt aantoont dat de plaatselijke 
ordening hierdoor kennelijk op onevenredige wijze zou worden geschaad, in welk geval het 
herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand, de staking van het strijdige gebruik of de 
uitvoering van bouw- of aanpassingswerken wordt gevorderd, hetgeen een aanzienlijke 
vermindering zou inhouden van het beschermingsniveau van het leefmilieu ten aanzien van de 
voorheen bestaande regels ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Genesius-Rode; 
 
 -  de nv « Automobiles Alain Henneuse », met zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, 
Waterloosesteenweg 20, en Alain Henneuse en Catherine Hamaekers, wonende te 1640 Sint-
Genesius-Rode, Waterloosesteenweg 20; 
 
 -  de Vlaamse Regering. 
 
 Memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Genesius-Rode; 
 
 -  de nv « Automobiles Alain Henneuse », Alain Henneuse en Catherine Hamaekers. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 29 oktober 2013 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. D. Lindemans, tevens loco Mr. F. Judo en Mr. F. De Preter, advocaten bij de balie 
te Brussel, voor het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Genesius-
Rode; 
 
 .  Mr. A. Poppe loco Mr. E. Jacubowitz, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
nv « Automobiles Alain Henneuse », Alain Henneuse en Catherine Hamaekers; 
 
 .  Mr. K. Caluwaert loco Mr. P. Van Orshoven, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Vlaamse Regering; 
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 -  hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en T. Giet verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 In een tussenvonnis van 5 oktober 2012 oordeelde de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel dat : 
 
 -  een overtreding werd begaan van de regels inzake stedenbouw, doordat zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning verhardingen werden aangebracht in de tuinen links en rechts van de woning; 
 
 -  het college van burgemeester en schepenen bijgevolg voor de burgerlijke rechtbank een herstelmaatregel 
kan vorderen met toepassing van artikel 6.1.43 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO); 
 
 -  de vordering tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand maar kan worden ingewilligd indien 
is voldaan aan het voorschrift van artikel 6.1.41, § 1, derde zin, 2°, van de VCRO, zodat het college van 
burgemeester en schepenen moet aantonen dat de plaatselijke ordening door het gedogen van het misdrijf 
kennelijk op onevenredige wijze zou worden geschaad; 
 
 -  het college van burgemeester en schepenen niet slaagt in het bewijs dat de plaatselijke ordening met het 
gedogen van het misdrijf (mits betaling van een meerwaardesom) kennelijk op onevenredige wijze wordt 
geschaad. 
 
 De Rechtbank wierp vervolgens ambtshalve op dat ernstig kan worden getwijfeld aan de verenigbaarheid 
van artikel 6.1.41, § 1, derde zin, van de VCRO met het standstill-beginsel inzake de bescherming van het 
leefmilieu dat uit artikel 23 van de Grondwet wordt afgeleid. Nadat de debatten werden heropend, stelde de 
Rechtbank op 1 februari 2013 de hiervoor aangehaalde prejudiciële vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  Volgens het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Genesius-Rode, eisende 
partij voor de verwijzende rechter, is de mogelijkheid om als herstelmaatregel een meerwaardesom te vorderen 
in plaats van een of andere vorm van herstel in natura (herstel in de oorspronkelijke toestand, 
aanpassingswerken, staken van strijdig gebruik) op zich reeds een anomalie. Zij neutraliseert de onrechtmatige 
verrijking als gevolg van het plegen van het bouwmisdrijf, maar laat de door het misdrijf gecreëerde illegale 
situatie onverminderd voortbestaan. Strikt genomen heeft die herstelvordering dus geen positieve gevolgen voor 
de goede ruimtelijke ordening. Indien een meerwaardesom wordt gevorderd en die vordering wordt ingewilligd, 
is een bestuurlijk optreden tegen het misdrijf niet langer mogelijk. 
 
 Het college wijst erop, met verwijzing naar de rechtspraak van het Hof, dat niet elke maatregel inzake 
stedenbouw en ruimtelijke ordening ipso facto een weerslag heeft op het recht op een gezond leefmilieu in de zin 
van artikel 23, derde lid, 4°, van de Grondwet, maar dat een maatregel die invloed heeft op publieke 
herstelvorderingen met betrekking tot situaties in strijd met de regelgeving inzake stedenbouw en ruimtelijke 
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ordening een draagwijdte heeft die toch minstens ten dele binnen het toepassingsgebied van de voormelde 
grondwetsbepaling valt. 
 
 Het college is vervolgens van mening dat er duidelijk sprake is van een achteruitgang van het 
beschermingsniveau van het leefmilieu door de invoering van artikel 6.1.41 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening (VCRO). Vóór 1 september 2009 kon het bestuur, na eensluidend advies van de Hoge Raad voor het 
Handhavingsbeleid, in alle gevallen kiezen voor een herstel in de vorige toestand of voor aanpassingswerken. 
Sedert die datum is dat niet meer mogelijk indien de werken, handelingen of wijzigingen niet bestaan in het 
verrichten van handelingen in strijd met een stakingsbevel of in strijd met de stedenbouwkundige voorschriften 
aangaande de voor het gebied toegelaten bestemmingen tenzij de plaatselijke ruimtelijke ordening hierdoor op 
kennelijk onevenredige wijze zou worden geschaad. Het bestuur kan in die gevallen enkel nog opteren voor de 
herstelmaatregel van de meerwaardesom. 
 
 Naar het oordeel van het college gaat het om een aanzienlijke achteruitgang van het beschermingsniveau. 
De uitsluiting van de keuzemogelijkheid in de gevallen waar geen stakingsbevel wordt doorbroken, heeft geen 
invloed op de vraag of de maatregel een aanzienlijk effect heeft. Of er tijdig een stakingsbevel kan worden 
opgelegd, hangt immers enkel af van de vraag of het bestuur tijdig kennis krijgt van de overtreding. De 
uitsluiting van de keuzemogelijkheid in de gevallen waarin de overtredingen niet strijdig zijn met de 
voorschriften inzake de bestemming heeft wel een invloed op het aanzienlijk karakter van de maatregel, maar 
desalniettemin zouden de potentiële gevolgen van de maatregel aanzienlijk blijven. Ook indien de beoogde 
werken in overeenstemming zijn met de bestemmingsvoorschriften heeft de verplichting om een 
stedenbouwkundige vergunning te verkrijgen immers een zeer grote relevantie voor de bescherming van de 
omgeving. 
 
 De laatste beperking bestaat erin dat toch een herstel in natura kan worden gevraagd indien de overheid die 
de herstelvordering instelt, aantoont dat de plaatselijke ordening kennelijk op onevenredige wijze zou worden 
geschaad. In die zin zouden echter vier bijkomende beperkingen zijn vervat die maken dat het bestuur slechts 
zelden van een andere maatregel dan de meerwaardesom gebruik zal kunnen maken. In de eerste plaats lijkt het 
begrip « plaatselijke ordening » beperkter te zijn dan de « ruimtelijke ordening ». Vervolgens zou het onduidelijk 
zijn wanneer de plaatselijke ordening « op onevenredige wijze » wordt geschaad. Meer bepaald zou niet blijken 
tussen welke elementen een afweging moet worden gemaakt. Bovendien moet de plaatselijke ordening 
« kennelijk » op onevenredige wijze worden geschaad, hetgeen geen ruimte zou laten voor een zorgvuldige 
afweging van alle in het geding zijnde belangen. Ten slotte zou het bestuur ook nog eens de bewijslast dragen 
van dit alles. Het college voegt eraan toe dat een kleine inbreuk, die op zichzelf niet zo ernstig is dat er sprake is 
van een « kennelijk onevenredige schade van de plaatselijke ordening », bijdraagt tot dergelijke kennelijk 
onevenredige schade indien zij anderen inspireert om hetzelfde te doen. 
 
 De mogelijkheid voor derden-belanghebbenden om tegen de overtreding op te treden zou volgens het 
college niet wegnemen dat er sprake is van een aanzienlijke achteruitgang van het beschermingsniveau. Die 
derden handelen immers enkel in hun eigen belang, zodat hun optreden niet evenwaardig is aan dat van het 
college van burgemeester en schepenen en de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur, die in het algemeen 
belang handelen. In nogal wat gevallen zal geen enkele derde over een voldoende eigen belang beschikken om 
tegen de maatregel op te komen. Bovendien is de handhaving van een strafrechtelijk gesanctioneerde norm zoals 
de stedenbouwwetgeving een taak van algemeen belang, waarvan de burger mag aannemen dat die taak door de 
overheid ter harte wordt genomen. De vergunningsplicht werd door de decreetgever dermate essentieel geacht 
dat aan het overtreden ervan strafsancties werden verbonden. Het onmogelijk maken van het herstel in natura, 
behoudens in uitzonderlijke gevallen, ontneemt het college van burgemeester en schepenen het nodige 
instrument om afdoende handhavend op te treden tegen overtredingen van die vergunningsplicht. 
 
 Voor de aanzienlijke achteruitgang van het beschermingsniveau zou ten slotte geen afdoende 
verantwoording zijn gegeven vanuit het algemeen belang, zodat de prejudiciële vraag bevestigend zou moeten 
worden beantwoord. In elk geval zou de verantwoording die in het arrest nr. 2/2011 van 13 januari 2011 werd 
aanvaard, niet opgaan voor de thans voorliggende zaak. 
 
 A.2.  De verwerende partijen voor de verwijzende rechter zijn van oordeel dat de prejudiciële vraag 
ontkennend moet worden beantwoord. De decreetgever heeft met de in het geding zijnde bepaling immers een 
evenwicht gezocht tussen de handhaving en het herstel van de ruimtelijke ordening, enerzijds, en het beginsel 
van billijkheid ten aanzien van de burger, anderzijds. Dat de decreetgever die bepaling doelbewust heeft 
goedgekeurd, zou blijken uit het gegeven dat een amendement werd verworpen dat de bewijslast bij de 
overtreder wou leggen en waarin werd voorgesteld om het woord « kennelijk » te schrappen. De bepaling zou 
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geen aanzienlijke vermindering van het beschermingsniveau van het leefmilieu tot gevolg hebben. Zij is 
uitsluitend van toepassing voor zover geen inbreuk wordt gepleegd op de stedenbouwkundige voorschriften 
eigen aan de bestemmingsvoorschriften van het gebied in kwestie en voor zover geen inbreuk werd gepleegd op 
een stakingsbevel. Bovendien kan de burger die zich in zijn belangen geschaad acht, steeds het herstel in natura 
vorderen. Zoals in het arrest nr. 2/2011 van 13 januari 2011, zou artikel 23 van de Grondwet dan ook niet 
geschonden moeten worden geacht. 
 
 A.3.  Volgens de Vlaamse Regering is er slechts sprake van een schending van artikel 23, derde lid, 4°, van 
de Grondwet wanneer vaststaat dat (i) de genomen maatregel een draagwijdte heeft die binnen de werkingssfeer 
van dat grondwetsartikel valt en (ii) het door de toepasselijke wetgeving geboden beschermingsniveau niet alleen 
vermindert maar (iii) in aanzienlijke mate vermindert, (iv) zonder dat daarvoor redenen zijn die verband houden 
met het algemeen belang. In dat opzicht moet bovendien rekening worden gehouden met de ruime 
beoordelingsbevoegdheid waarover de decreetgever beschikt om, naast andere legitieme beleidsdoelstellingen 
die hij vermag na te streven, het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu te waarborgen. 
 
 De Vlaamse Regering is van mening dat artikel 23 van de Grondwet in casu niet is geschonden. Weliswaar 
is het herstel van de plaats in de vorige toestand niet langer de principieel te vorderen herstelmaatregel voor 
bepaalde stedenbouwkundige misdrijven, maar de betaling van de meerwaarde zal door de rechter maar worden 
opgelegd indien de herstelvorderende overheid niet aantoont, niet kan aantonen of het niet opportuun acht om 
aan te tonen dat de plaatselijke ordening door het stedenbouwmisdrijf kennelijk op onevenredige wijze zou 
worden geschaad. Daaruit vloeit impliciet maar zeker voort dat de stedenbouwkundige overtreding niet van dien 
aard is dat zij een weerslag heeft, laat staan een aanzienlijke weerslag, op het recht op een gezond leefmilieu. 
 
 De in het geding zijnde bepaling past binnen de door de decreetgever vooropgestelde « hiërarchie van 
herstelmaatregelen », zo preciseert de Vlaamse Regering. Zij heeft enkel betrekking op de misdrijven waarbij er 
geen sprake is van een inbreuk op de bestemmingsvoorschriften of op een uitgevaardigd stakingsbevel. Enkel 
voor die (rest)categorie van inbreuken is het betalen van de meerwaarde de principieel te vorderen 
herstelmaatregel. Voor de categorie van de zware inbreuken is het herstel in de oorspronkelijke toestand steeds 
de principieel te vorderen herstelmaatregel, met dien verstande dat de betaling van de meerwaarde kan worden 
gevorderd indien het gevolg van het misdrijf kennelijk verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening. Voor 
de in het geding zijnde inbreuken wordt alsnog het herstel in de oorspronkelijke toestand bevolen wanneer de 
herstelvorderende overheid kan aantonen dat de plaatselijke ordening kennelijk op onevenredige wijze wordt 
geschaad, hetgeen moeilijk zou kunnen worden beschouwd als een aanzienlijke achteruitgang van het 
beschermingsniveau op het stuk van een gezond leefmilieu. 
 
 Zelfs indien zou worden aangenomen dat de in het geding zijnde regeling een aanzienlijke achteruitgang 
zou betekenen ten aanzien van het bestaande beschermingsniveau, dan moet worden aangenomen dat daarvoor 
redenen zijn die verband houden met het algemeen belang, zo betoogt de Vlaamse Regering. De decreetgever 
wilde een billijke en realistische regeling, die de handhaving en het herstel van de ruimtelijke ordening verzoent 
met de beginselen inzake evenredigheid en billijkheid. Sinds de inwerkingtreding van de VCRO heeft hij ervoor 
gekozen de keuzevrijheid van de herstelvorderende instantie te verminderen en op die manier de rechtszekerheid 
te verhogen. De decreetgever mocht redelijkerwijze ervan uitgaan dat het in bepaalde gevallen onevenredig zou 
zijn om de afbraak of de aanpassing te eisen van met de ruimtelijke ordening verenigbare constructies en dat 
bijgevolg een compromis moet worden gevonden tussen het algemeen (stedenbouwkundig) belang en het belang 
van de overtreder. Een consequente toepassing van het herstel in natura dreigt immers in strijd te zijn met het 
evenredigheidsbeginsel, zoals onder meer vervat in artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens, en omgekeerd zou het volledig uitsluiten van het herstel in natura niet in 
overeenstemming zijn met de vereisten van een goede ruimtelijke ordening. 
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- B - 

 

 B.1.  Artikel 6.1.41, § 1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

bepaalt : 

 

 « Naast de straf kan de rechtbank bevelen de plaats in de oorspronkelijke toestand te 
herstellen of het strijdige gebruik te staken, en/of bouw- of aanpassingswerken uit te voeren 
en/of een geldsom te betalen gelijk aan de meerwaarde die het goed door het misdrijf heeft 
verkregen. Dit gebeurt, onverminderd artikel 6.1.7 en 6.1.18, op vordering van de 
stedenbouwkundig inspecteur of van het college van burgemeester en schepenen op wier 
grondgebied de werken, handelingen of wijzigingen, vermeld in artikel 6.1.1, werden 
uitgevoerd. De herstelvordering wordt ingesteld met inachtneming van volgende regelen : 
 
 1°  voor misdrijven die bestaan, of ondermeer bestaan, uit het verrichten van handelingen 
in strijd met een stakingsbevel of in strijd met de stedenbouwkundige voorschriften 
aangaande de voor het gebied toegelaten bestemmingen, voor zover daarvan niet op geldige 
wijze is afgeweken, wordt gevorderd : 
 
 a)  hetzij de uitvoering van het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand of de 
staking van het strijdige gebruik, 
 
 b)  hetzij, zo dit kennelijk volstaat om de plaatselijke ordening te herstellen, de uitvoering 
van bouw- of aanpassingswerken; 
 
 c)  hetzij, indien het gevolg van het misdrijf kennelijk verenigbaar is met een goede 
ruimtelijke ordening, het betalen van een geldsom gelijk aan de meerwaarde die het goed door 
het misdrijf heeft verkregen; 
 
 2°  voor andere misdrijven dan deze, vermeld in 1°, wordt de betaling van de meerwaarde 
gevorderd, tenzij de overheid die de herstelvordering instelt, aantoont dat de plaatselijke 
ordening hierdoor kennelijk op onevenredige wijze zou worden geschaad, in welk geval één 
van de maatregelen, vermeld in 1°, wordt gevorderd ». 
 

 B.2.  De voormelde regeling werd ingevoerd bij het decreet van 27 maart 2009 tot 

aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid 

en is op 1 september 2009 in werking getreden. Littera c) van paragraaf 1, eerste lid, 1°, werd 

pas ingevoegd bij een wijzigingsdecreet van 11 mei 2012. 

 

 Die paragraaf 1, eerste lid, 1°, is van toepassing op misdrijven die bestaan, of onder meer 

bestaan, in het verrichten van handelingen in strijd met een stakingsbevel of in strijd met de 

stedenbouwkundige voorschriften aangaande de voor het gebied toegelaten bestemmingen, 

voor zover daarvan niet op geldige wijze is afgeweken. Voor die misdrijven wordt in beginsel 
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het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand of de staking van het strijdige gebruik 

gevorderd : 

 

 « Immers, de uitgevoerde werken zijn kennelijk strijdig met de uitdrukkelijk vastgestelde 
overheidsvisie op de goede ruimtelijke ordening of zijn dermate ongeoorloofd dat zelfs een 
(genegeerd) stakingsbevel is uitgevaardigd » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2008-2009, 
nr. 2011/1, p. 282). 
 

 B.3.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op paragraaf 1, eerste lid, 2°, die van 

toepassing is op andere misdrijven dan degene die bestaan, of onder meer bestaan, in het 

verrichten van handelingen in strijd met een stakingsbevel of in strijd met de 

stedenbouwkundige voorschriften aangaande de voor het gebied toegelaten bestemmingen, 

voor zover daarvan niet op geldige wijze is afgeweken. Voor die andere misdrijven wordt in 

beginsel de betaling van een geldsom gevorderd, gelijk aan de meerwaarde die het goed door 

het misdrijf heeft verkregen. Slechts wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan het 

herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand of de uitvoering van bouw- of 

aanpassingswerken worden gevorderd. Dat is meer bepaald het geval wanneer de overheid die 

de herstelvordering instelt, aantoont dat de plaatselijke ordening door de betaling van de 

meerwaarde kennelijk op onevenredige wijze zou worden geschaad. 

 

 Vóór 1 september 2009 kon de herstelvorderende overheid in alle gevallen, zonder dat 

bepaalde voorwaarden dienden te zijn vervuld, het herstel van de plaats in de oorspronkelijke 

toestand of de uitvoering van bouw- of aanpassingswerken vorderen. De prejudiciële vraag 

strekt ertoe van het Hof te vernemen of de beperking van de keuzevrijheid van de 

herstelvorderende overheid, als gevolg van de in het geding zijnde bepaling, artikel 23 van de 

Grondwet schendt. 

 

 B.4.  Artikel 23 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. 
 
 Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening 
houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten, 
waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen. 
 
 Die rechten omvatten inzonderheid : 
 
 […] 
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 4°  het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu; 
 
 […] ». 
 

 B.5.  Artikel 23 van de Grondwet impliceert inzake de bescherming van het leefmilieu 

een standstill-verplichting, die eraan in de weg staat dat de bevoegde wetgever het 

beschermingsniveau dat wordt geboden door de van toepassing zijnde wetgeving in 

aanzienlijke mate vermindert, zonder dat daarvoor redenen zijn die verband houden met het 

algemeen belang. 

 

 B.6.  De beperking van de keuzevrijheid van de herstelvorderende overheid tot, in 

beginsel, het vorderen van een geldsom, gelijk aan de meerwaarde die het goed door het 

misdrijf heeft verkregen, geldt om te beginnen niet voor de misdrijven die bestaan, of onder 

meer bestaan, in het verrichten van handelingen in strijd met een stakingsbevel of in strijd met 

de stedenbouwkundige voorschriften aangaande de voor het gebied toegelaten bestemmingen, 

voor zover daarvan niet op geldige wijze is afgeweken. 

 

 Voor de overige misdrijven dient in beginsel de betaling van de meerwaarde te worden 

gevorderd. Die maatregel kan echter niet worden opgelegd wanneer de herstelvorderende 

overheid « aantoont dat de plaatselijke ordening hierdoor kennelijk op onevenredige wijze 

zou worden geschaad ». In dat geval wordt het herstel van de plaats in de oorspronkelijke 

toestand of de uitvoering van bouw- of aanpassingswerken gevorderd. 

 

 B.7.  De voormelde voorwaarden waarmee de decreetgever de beperking van de 

keuzevrijheid van de herstelvorderende overheid heeft omringd, nopen tot de vaststelling dat 

de bescherming van het leefmilieu, met inbegrip van de goede ordening van de ruimte, door 

de in het geding zijnde bepaling niet in aanzienlijke mate wordt verminderd. 

 

 Wanneer immers de herstelvorderende overheid niet erin slaagt aan te tonen, onder het 

toezicht van de rechtbank die de herstelmaatregel oplegt, dat de plaatselijke ordening door de 

loutere betaling van de meerwaarde kennelijk op onevenredige wijze zou worden geschaad, 

kan redelijkerwijze worden aangenomen dat de goede ruimtelijke ordening volgens « elke 

normaal zorgvuldige beoordelaar » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2008-2009, nr. 2011/1, 

p. 282) door de laatstgenoemde herstelmaatregel niet in het gedrang komt. 
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 Bij de beoordeling van de herstelmaatregel dient evenwel in rekening te worden gebracht, 

zoals de eisende partij voor de verwijzende rechter doet gelden, dat een inbreuk die op 

zichzelf niet zo ernstig is dat de plaatselijke ordening hierdoor kennelijk op onevenredige 

wijze zou worden geschaad, toch kan bijdragen tot een kennelijk onevenredige schade in 

zoverre zij anderen tot dezelfde inbreuk aanzet. 

 

 B.8.  Voorts heeft de decreetgever enkel een regeling getroffen voor de publieke 

herstelvordering en heeft hij derhalve geen afbreuk gedaan aan de rechten van personen om 

de schade die zij zouden lijden, bijvoorbeeld als eigenaar van een aanpalend perceel, te doen 

ophouden door een herstel in natura of minstens om zich te doen vergoeden voor situaties die 

een quasi-delictuele fout blijven uitmaken. 

 

 B.9.  Rekening houdend met de ruime beoordelingsbevoegdheid waarover de 

decreetgever beschikt bij het bepalen van zijn beleid op het vlak van de stedenbouw en 

ruimtelijke ordening, is het niet zonder redelijke verantwoording de keuzevrijheid van de 

herstelvorderende overheid te beperken tot het betalen van de meerwaarde wanneer aan de in 

de in het geding zijnde bepaling gestelde voorwaarden is voldaan. 

 

 B.10.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 6.1.41, § 1, eerste lid, 2°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening schendt 

artikel 23 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 19 december 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 

 
Rolnummers 5579, 5580, 5581 en 5625 

 
 

Arrest nr. 178/2013 
van 19 december 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 62, achtste lid, van de wetten betreffende de 

politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968, 

gesteld door de Correctionele Rechtbank te Bergen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

A. Alen, J.-P. Snappe, T. Merckx-Van Goey en F. Daoût, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 a.  Bij drie vonnissen van 15 januari 2013 in zake het openbaar ministerie tegen 
respectievelijk Vincent Truyens, Emmanuel Marchandise en Jeoffrey Dewever, waarvan de 
expedities ter griffie van het Hof zijn ingekomen op 21 februari 2013, heeft de Correctionele 
Rechtbank te Bergen de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 62, achtste lid, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, in 
zoverre het bepaalt dat een afschrift van de processen-verbaal binnen een termijn van veertien 
dagen ‘ aan de overtreders ’ en niet ‘ aan de overtreders en/of aan de houders van de 
nummerplaat ’ moet worden toegezonden, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet wanneer het 
in die zin wordt geïnterpreteerd dat enkel de processen-verbaal waarvan een afschrift binnen 
de termijn van veertien dagen vanaf de datum van de vaststelling van het misdrijf werd 
verstuurd naar de overtreder, zoals een natuurlijke persoon die houder is van de nummerplaat 
(en die zodoende wordt vermoed de ‘ overtreder ’ te zijn aangezien hij krachtens artikel 67bis 
van de wet van 16 maart 1968 wordt vermoed de overtreding te hebben begaan) of elke 
persoon van wie zou worden bevestigd dat hij de overtreder is, de in artikel 62, tweede lid, 
van de genoemde wet bedoelde bijzondere bewijswaarde hebben, terwijl de processen-verbaal 
waarvan een afschrift werd verstuurd naar een rechtspersoon die houder is van de 
nummerplaat, ten aanzien van wie er geen vermoeden van schuld bestaat, die bijzondere 
bewijswaarde niet zouden hebben ? ». 
 
 b.  Bij vonnis van 11 april 2013 in zake het openbaar ministerie tegen Pol Hainaut, 
waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 22 april 2013, heeft de 
Correctionele Rechtbank te Bergen dezelfde prejudiciële vraag gesteld. 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5579, 5580, 5581 en 5625 van de rol van het 
Hof, werden samengevoegd. 
 
 
 De Ministerraad heeft memories ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 12 november 2013 : 
 
 -  is verschenen : Mr. G. Sneessens loco Mr. F. Libert, advocaten bij de balie te Brussel, 
voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers F. Daoût en A. Alen verslag uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in de bodemgeschillen 
 
 In elk van de zaken moest een natuurlijke persoon voor de Politierechtbank te Bergen verschijnen omdat hij 
met een hogere snelheid dan de toegestane maximumsnelheid had gereden. Het gebruikte voertuig werd 
verhuurd door een rechtspersoon die houder is van de nummerplaat. Aangezien kennis is gegeven van het 
proces-verbaal aan de vennootschap die houder is van de nummerplaat, en niet aan de beklaagden die namens 
een vennootschap het voertuig hadden gehuurd dat toebehoort aan de genoemde vennootschap die houder is van 
de nummerplaat, betwistten die de bewijswaarde van de met een flitspaal gedane vaststellingen voor de 
Politierechtbank.  
 
 Zij hebben allen tegen het veroordelende vonnis dat is gewezen door de Politierechtbank hoger beroep 
ingesteld bij de Correctionele Rechtbank te Bergen, die het opportuun heeft geacht in elk van de zaken een 
identieke prejudiciële vraag bij het Hof aanhangig te maken. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  Na de inhoud van de in het geding zijnde bepaling en de evolutie ervan in de wetgeving in herinnering 
te hebben gebracht, haalt de Ministerraad verschillende arresten van het Hof van Cassatie aan om de bijzondere 
bewijswaarde te bepalen die is verbonden aan het proces-verbaal van vaststelling van misdrijven door 
automatische toestellen, bedoeld in artikel 62, achtste lid, van de wetten betreffende de politie over het 
wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968. 
 
 Het Hof zou die bewijswaarde zelf hebben erkend bij zijn arrest nr. 48/97 van 14 juli 1997. Bij zijn arrest 
nr. 27/2000 van 21 maart 2000 zou het eveneens het beginsel van het vermoeden van schuld van de natuurlijke 
persoon op wiens naam een voertuig is ingeschreven, geldig hebben verklaard. 
 
 Verschillende arresten van het Hof worden nog aangehaald om aan te tonen dat artikel 67ter van de 
gecoördineerde wetten in samenhang met artikel 5 van het Strafwetboek moet worden gelezen. 
 
 Ten slotte zou het Hof bij het arrest nr. 5/2007 van 11 januari 2007 hebben aanvaard dat het voormelde 
artikel 67ter niet voorziet in een vermoeden van toerekenbaarheid dat analoog is met datgene waarin 
artikel 67bis voorziet. De verschillende regels van toerekenbaarheid van verkeersovertredingen, wanneer deze 
zijn begaan door een natuurlijke persoon of door een rechtspersoon, houden immers verband met de aard van de 
persoon welke die overtredingen heeft begaan. 
 
 A.2.  Wat meer in het bijzonder de te dezen gestelde prejudiciële vragen betreft, voert de Ministerraad aan 
dat zij niet nuttig zijn om de aan de verwijzende rechter voorgelegde geschillen te beslechten. De Ministerraad 
stelt immers vast dat de beklaagden in elk van de zaken de feiten hebben toegegeven en dat, hoewel het vaststaat 
dat de bijzondere bewijswaarde niet is verbonden aan het proces-verbaal, dat op zijn minst als een inlichting kan 
gelden. 
 
 De vragen zouden eveneens irrelevant zijn aangezien daarin wordt uitgegaan van de verkeerde 
vooronderstelling dat artikel 62, achtste lid, enkel betrekking heeft op het versturen van het proces-verbaal naar 
de overtreder, natuurlijke persoon. Die bepaling moet in samenhang worden gelezen met artikel 67ter, tweede 
lid, dat de rechtspersoon gebiedt binnen vijftien dagen na de ontvangst van het proces-verbaal het antwoord op 
de vraag om inlichtingen die erbij is gevoegd, over te zenden. 
 
 A.3.  Volgens de Ministerraad is het centrale element in de aan het Hof gestelde prejudiciële vraag dat van 
de bijzondere bewijswaarde die is verbonden aan de processen-verbaal van materiële vaststelling van het 
misdrijf. Uit het arrest nr. 48/97 van 14 juli 1997 zou blijken dat de rechten van de beklaagde niet op 
onevenredige wijze worden beperkt wegens die bijzondere bewijswaarde die het proces-verbaal heeft wanneer 
het binnen veertien dagen naar de overtreder wordt verstuurd. Indien zulks niet het geval is, behoudt het 
proces-verbaal toch een bewijswaarde van gemeen recht die het de rechter mogelijk zal maken uitspraak te doen 
zonder noodzakelijkerwijs de vrijspraak uit te spreken. 
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 A.4.  Volgens de redactie ervan zou de prejudiciële vraag laten uitschijnen dat de verwijzende rechter de 
mogelijkheid heeft overwogen dat artikel 62, achtste lid, een onverantwoord verschil in behandeling zou kunnen 
doen ontstaan op grond van het feit dat de natuurlijke personen die houder zijn van een nummerplaat, steeds 
zouden worden geconfronteerd met de bijzondere bewijswaarde van het proces-verbaal, terwijl de overtreders 
die rijden met een voertuig dat door een rechtspersoon is ingeschreven, nooit daarmee zouden worden 
geconfronteerd. 
 
 In dat verband stelt de Ministerraad vast dat artikel 67bis een weerlegbaar vermoeden in het leven roept 
volgens hetwelk de overtreding is begaan door de houder van de nummerplaat, vermoeden dat bij het arrest 
nr. 27/2000 van het Hof van 21 maart 2000 geldig is verklaard. Indien een dergelijk vermoeden wordt weerlegd, 
zal de echte bestuurder zich ten opzichte van de bijzondere bewijswaarde die is verbonden aan het 
proces-verbaal van materiële vaststelling van het misdrijf, in dezelfde situatie bevinden als de bestuurder van een 
door een rechtspersoon ingeschreven voertuig.  
 
 A.5.  Ten overvloede is de Ministerraad van mening dat het noodzakelijk, rechtvaardig en evenredig is dat 
de bijzondere bewijswaarde die is verbonden aan de processen-verbaal, afhankelijk wordt gemaakt van het feit 
dat zij binnen de termijn van veertien dagen na de vaststelling van het misdrijf aan de overtreder worden 
toegezonden. Men zou zich niet kunnen voorstellen dat een proces-verbaal een dergelijke van het gemeen recht 
afwijkende bewijswaarde heeft wanneer het wordt toegezonden aan een derde, te dezen een rechtspersoon, 
zonder aan de overtreder te zijn toegezonden. 
 
 Volgens de Ministerraad zou het verschil in behandeling dat bestaat tussen de personen die houder zijn van 
een nummerplaat naargelang het om een rechtspersoon of een natuurlijke persoon gaat, volledig verantwoord 
zijn. Het gevolg van het gebrek aan schuld ten aanzien van rechtspersonen zou zijn dat het proces-verbaal 
waarvan het afschrift naar die rechtspersoon is verstuurd, geen bijzondere bewijswaarde kan hebben. De 
verschillende regels die op elk van de categorieën van toepassing zijn, zouden niet tot gevolg hebben dat wordt 
verhinderd dat de verkeersovertredingen ten laste worden gelegd van de overtreder, ook al zou die 
tenlastelegging volgens de regels van het gemeen recht moeten geschieden. 
 

 
- B - 

 

 B.1.1.  Het Hof wordt verzocht zich uit te spreken over de bestaanbaarheid, met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van artikel 62, achtste lid, van de wetten betreffende de 

politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968. 

 

 B.1.2.  Artikel 62 van de voormelde wetten bepaalt : 

 

 « De overheidspersonen die door de Koning worden aangewezen om toezicht te houden 
op de naleving van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten, stellen de overtredingen vast door 
processen-verbaal die bewijskracht hebben zolang het tegendeel niet is bewezen.  
 
 De vaststellingen gesteund op materiële bewijsmiddelen die door bemande automatisch 
werkende toestellen worden opgeleverd, hebben bewijskracht zolang het tegendeel niet is 
bewezen, wanneer het gaat om overtredingen van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten. 
 
 De vaststellingen gesteund op materiële bewijsmiddelen die door onbemande automatisch 
werkende toestellen worden opgeleverd, hebben bewijskracht zolang het tegendeel niet 
bewezen is, wanneer het gaat om overtredingen van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten 
vermeld in een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit. Wanneer een overtreding werd 
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vastgesteld door onbemande automatisch werkende toestellen, wordt er melding van gemaakt 
in het proces-verbaal. 
 
 De automatisch werkende toestellen, gebruikt om toezicht te houden op de naleving van 
deze wet en haar uitvoeringsbesluiten, moeten goedgekeurd of gehomologeerd worden, op 
kosten van de fabrikanten, invoerders of verdelers die de goedkeuring of homologatie 
aanvragen, overeenkomstig de bepalingen vastgesteld door een in Ministerraad overlegd 
koninklijk besluit, waarin bovendien bijzondere gebruiksmodaliteiten van deze toestellen 
kunnen worden vastgesteld. 
 
 De Koning kan, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer, de bijzondere voorwaarden voor het gebruik, de raadpleging en de bewaring van 
de gegevens die door deze toestellen worden opgeleverd, vaststellen. Wanneer de Commissie 
geen advies heeft uitgebracht binnen de haar wettelijk voorgeschreven termijnen, wordt zij 
geacht akkoord te gaan. 
 
 Onverminderd de bepalingen van artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering, mogen 
de toestellen en de inlichtingen die deze toestellen verstrekken, slechts worden gebruikt voor 
gerechtelijke doeleinden in verband met de bestraffing van de overtredingen van deze wet en 
haar uitvoeringsbesluiten, begaan op de openbare weg, alsook met het oog op de regeling van 
het wegverkeer. 
 
 Wanneer de toestellen bestemd zijn om te worden gebruikt als vaste uitrusting op de 
openbare weg, in afwezigheid van een bevoegd persoon, worden de plaatsing en de 
gebruiksomstandigheden bepaald tijdens overleg, georganiseerd door de bevoegde 
gerechtelijke, politionele en administratieve overheden, waaronder de wegbeheerders. De 
Koning bepaalt de bijzondere modaliteiten van dit overleg. De plaatsing op de openbare weg 
van vaste uitrustingen voor onbemand automatisch werkende toestellen, wordt uitgevoerd met 
instemming van de wegbeheerder. 
 
 Een afschrift van die processen-verbaal wordt aan de overtreders gezonden binnen een 
termijn van veertien dagen, te rekenen van de datum van vaststelling van de misdrijven.  
 
 […] ». 
 

 B.2.  De verwijzende rechter stelt het Hof vragen over de bestaanbaarheid, met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van het in het geding zijnde artikel 62, achtste lid, in 

zoverre het een discriminatie zou doen ontstaan tussen de overtreders die als natuurlijke 

persoon houder zijn van een nummerplaat en de overtreders die rijden met een voertuig dat op 

naam van een rechtspersoon is ingeschreven. Enkel de processen-verbaal waarvan het 

afschrift binnen een termijn van veertien dagen vanaf de vaststelling van het misdrijf werd 

verstuurd naar de eerste categorie of naar elke persoon van wie zou worden bevestigd dat hij 

de overtreder is, zouden de bijzondere bewijswaarde hebben die het tweede lid van dezelfde 

bepaling eraan verleent, terwijl een dergelijk gevolg niet zou worden toegekend aan de 

processen-verbaal waarvan het afschrift naar de tweede categorie werd verstuurd. 



6 
 

 

 B.3.  Zoals de Ministerraad opmerkt, dient het voormelde artikel 62 te worden gelezen in 

het licht van de artikelen 67bis en 67ter van dezelfde gecoördineerde wetten, die bepalen : 

 

 « Art. 67bis.  Wanneer een overtreding van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten is 
begaan met een motorvoertuig, ingeschreven op naam van een natuurlijke persoon, en de 
bestuurder bij de vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd werd, wordt vermoed dat 
deze is begaan door de titularis van de nummerplaat van het voertuig. Het vermoeden van 
schuld kan worden weerlegd met elk middel. 
 
 Art. 67ter.  Wanneer een overtreding van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten is begaan 
met een motorvoertuig, ingeschreven op naam van een rechtspersoon, zijn de natuurlijke 
personen die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen ertoe gehouden de identiteit van 
de bestuurder op het ogenblik van de feiten mee te delen of, indien zij die niet kennen, de 
identiteit van de persoon die het voertuig onder zich heeft. 
 
 De mededeling moet gebeuren binnen een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de 
datum waarop de vraag om inlichtingen gevoegd bij het afschrift van het proces-verbaal werd 
verstuurd. 
 
 Indien de persoon die het voertuig onder zich heeft niet de bestuurder was op het 
ogenblik van de feiten moet hij eveneens, op de wijze hierboven vermeld, de identiteit van de 
bestuurder meedelen. 
 
 De natuurlijke personen die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen als titularis 
van de nummerplaat of als houder van het voertuig, zijn ertoe gehouden de nodige 
maatregelen te nemen om aan deze verplichting te voldoen ». 
 

 B.4.1.  Volgens de Ministerraad zou de gestelde vraag klaarblijkelijk niet nuttig zijn om 

de aan de verwijzende rechter voorgelegde geschillen te beslechten. Hoewel de voertuigen 

zijn ingeschreven op naam van rechtspersonen, zouden de natuurlijke personen, daders van de 

gepleegde misdrijven, de feiten immers hebben toegegeven, zodat zij zich niet op het gebrek 

aan bewijswaarde van de processen-verbaal die naar hen werden verstuurd, zouden kunnen 

beroepen om een vrijspraak te verkrijgen, zoals de betrokkenen voor de verwijzende rechter 

aanvoeren.  

 

 B.4.2.  Het staat in beginsel aan de rechter die een prejudiciële vraag stelt te oordelen of 

het antwoord op die vraag nuttig is voor de oplossing van het geschil dat hij moet beslechten. 

Slechts wanneer dit klaarblijkelijk niet het geval is, vermag het Hof te beslissen dat de vraag 

geen antwoord behoeft. 
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 B.4.3.  Aangezien de overtreding in elk van de zaken die bij de verwijzende rechter 

aanhangig zijn gemaakt, werd begaan met een voertuig waarvan, enerzijds, de bestuurder (die 

met een hogere snelheid dan de toegestane maximumsnelheid zou hebben gereden) de 

bewijswaarde van de met een flitspaal gedane vaststellingen betwist en dat, anderzijds, 

toebehoort aan een rechtspersoon - houder van de nummerplaat - aan wie kennis is gegeven 

van het proces-verbaal en die dat voertuig heeft verhuurd aan een rechtspersoon op wiens 

naam het verhuurcontract werd afgesloten door de overtreder, kan worden aangenomen dat 

een vergelijking van de situatie van de overtreders, natuurlijke personen, die houder zijn van 

een nummerplaat en die een proces-verbaal met een bijzondere bewijswaarde hebben 

gekregen, met die van de overtreders die een overtreding hebben begaan met een voertuig 

waarvoor een rechtspersoon de houder van de nummerplaat is en ten aanzien van wie het 

proces-verbaal dat hun wordt overgezonden, niet over een dergelijke bewijswaarde beschikt, 

nuttig is voor de oplossing van het geschil. 

 

 B.4.4.  De exceptie wordt verworpen. 

 

 B.5.1.  Artikel 62 van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer vindt zijn 

oorsprong in artikel 4 van de wet van 1 augustus 1899 houdende herziening der wetgeving en 

der reglementen op de politie van het vervoer (Belgisch Staatsblad, 25 augustus 1899), dat 

bepaalde : 

 
 « De ambtenaren en beambten der overheid, door de Regeering aangesteld om over de 
uitvoering dezer wet te waken, stellen de misdrijven tegen de wet en tegen de verordeningen 
vast door processen-verbaal, die volledig bewijs opleveren zoolang het tegendeel niet 
bewezen is. 
 
 Een afschrift van deze processen-verbaal wordt aan de overtreders gestuurd binnen de 
acht en veertig uren na de vaststelling der misdrijven. 
 
 […] ». 
 

 Het eerste lid van dat artikel 62 is vervangen bij artikel 8 van de wet van 4 augustus 1996 

« betreffende de erkenning en het gebruik van bemande en onbemande automatisch werkende 

toestellen in het wegverkeer » (Belgisch Staatsblad, 12 september 1996), in de huidige 

redactie ervan. 

 



8 
 

 B.5.2.  Door de wet van 4 augustus 1996 aan te nemen, wou de wetgever maatregelen 

nemen met het oog op een actieve aanpak van de verkeersonveiligheid. Aldus wou hij, uit zorg 

voor preventie, het onbemand verbaliseren juridisch-technisch mogelijk maken aangezien de 

pakkans de bestuurders aanzet tot inachtneming van de verkeersregels. Hij wou eveneens een 

controletechniek invoeren die minder inzet van menselijke middelen met zich meebrengt (Parl. 

St., Kamer, 1995-1996, nr. 577/1, pp. 1 en 2, en nr. 577/7, p. 4). Het is eveneens met het oog op 

het vermijden van de toename van de betwistingen van vaststellingen « in de vlucht » en om te 

voorkomen dat een aantal zware overtreders aan elke sanctie kan ontsnappen, dat de wetgever 

artikel 67bis in dezelfde gecoördineerde wetten heeft ingevoegd, door te voorzien in een 

« vermoeden van schuld » ten laste van de houder van de nummerplaat van een motorvoertuig 

waarmee een overtreding is begaan, alsook in het in artikel 67ter van dezelfde wetten bedoelde 

mechanisme voor de rechtspersonen die houder zijn van de nummerplaat (Parl. St., Kamer, 

1995-1996, nr. 557/2, pp. 9 en 10). 

 

 B.6.  De termijn waarbinnen het afschrift van de processen-verbaal aan de overtreders moet 

worden toegezonden, werd bij artikel 29 van de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende 

bepalingen inzake verkeersveiligheid (Belgisch Staatsblad, 25 februari 2003) op veertien dagen 

gebracht « omdat er verschillende partijen betrokken zijn bij de procedure », waarbij een kortere 

termijn moeilijk na te leven leek (Parl. St., Kamer, 2001-2002, DOC 50-1915/001, p. 16). 

 

 B.7.  Het bij artikel 67bis van de gecoördineerde wetten betreffende de politie over het 

wegverkeer ingevoerde vermoeden van schuld wijkt af van het beginsel volgens hetwelk de 

bewijslast op de vervolgende partij weegt. Die afwijking is echter verantwoord, in het licht van 

het in B.5.2 beschreven doel dat door de wetgever is nagestreefd, door de onmogelijkheid om, in 

een aangelegenheid waarin er talloze en vaak slechts vluchtig vast te stellen overtredingen zijn, 

de identiteit van de dader anders en met zekerheid vast te stellen. Dat vermoeden kan bovendien 

worden weerlegd aangezien het bewijs van het tegendeel met elk rechtsmiddel mogelijk is. Bij 

zijn arrest nr. 27/2000 van 21 maart 2000 heeft het Hof geoordeeld dat een dergelijk vermoeden 

geen inbreuk maakt op het vermoeden van onschuld dat onder meer is gewaarborgd door 

artikel 6.2 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
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 B.8.  De bijzondere wettelijke bewijswaarde die bij het in het geding zijnde artikel 62 

wordt verleend aan de processen-verbaal waarvan het afschrift aan de overtreder moet worden 

toegezonden binnen de termijn waarin het voorziet, vormt een uitzondering op de algemene 

regel dat een proces-verbaal geldt als loutere inlichting, alsook op de regel van de vrije 

bewijslevering in strafzaken, waarbij de rechter, naar eigen overtuiging, de bewijswaarde van 

een bepaald element beoordeelt. Die processen-verbaal hebben dan ook tot gevolg dat de 

beklaagde in een situatie wordt gebracht die verschilt van die welke de regel is in het 

strafprocesrecht. 

 

 Een dergelijke maatregel wordt verantwoord door de moeilijke bewijsbaarheid van het 

begaan van overtredingen die, zoals het Hof in B.7 heeft aangegeven, vaak slechts vluchtig 

vast te stellen zijn en waarvan de vaststelling wordt bemoeilijkt door de mobiliteit van het 

voertuig. De in het achtste lid van de in het geding zijnde bepaling vastgelegde termijn van 

veertien dagen maakt het de overtreder mogelijk het tegenbewijs te leveren, waarbij dat 

bewijs kan worden geleverd door alle wettelijke bewijsmiddelen die door de rechter worden 

beoordeeld. Indien aldus het bewijs wordt geleverd dat de natuurlijke persoon die houder is 

van de nummerplaat, niet de dader van het misdrijf is, zal het proces-verbaal de bewijswaarde 

verliezen die artikel 62, tweede lid, van de gecoördineerde wetten eraan geeft om enkel als 

inlichting door de rechter te worden beoordeeld. 

 

 B.9.  De kenmerken zelf van de rechtspersoon staan eraan in de weg dat een vermoeden 

van schuld wordt ingesteld zoals datgene dat bij artikel 67bis van de gecoördineerde wetten 

betreffende de politie over het wegverkeer is ingevoerd. Het is overigens om reden van de 

onmogelijkheid om een rechtstreeks verband vast te stellen tussen het voertuig waarmee de 

overtreding is begaan, wanneer dat voertuig is ingeschreven op naam van een rechtspersoon, 

en de dader van de overtreding dat de wetgever in artikel 67ter van de gecoördineerde wetten 

heeft voorzien in de verplichting om de identiteit mee te delen van de bestuurder of van de 

persoon die het voertuig onder zich heeft op het ogenblik van de overtreding, op straffe van 

sanctie.  
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 Zoals het Hof eveneens bij zijn arrest nr. 5/2007 van 11 januari 2007 heeft geoordeeld, 

heeft de ontstentenis van een wettelijk vermoeden van toerekenbaarheid in artikel 67ter niet 

tot gevolg dat wordt verhinderd dat de verkeersovertredingen ten laste worden gelegd van een 

natuurlijke persoon of een rechtspersoon, aangezien die tenlastelegging dient te gebeuren door 

de rechter volgens de regels van het gemeen recht. 

 

 B.10.  Aangezien verschillende regels van toerekenbaarheid van verkeersovertredingen 

moeten gelden ten aanzien van rechtspersonen, in zoverre het onmogelijk is een rechtstreeks 

verband te leggen tussen het voertuig waarmee ze zijn begaan en de dader ervan, is het 

redelijk verantwoord dat het proces-verbaal dat met toepassing van artikel 67ter aan die dader 

wordt toegezonden via de rechtspersoon die houder is van de nummerplaat, te zijnen aanzien 

niet de bewijswaarde heeft die wordt toegekend aan de processen-verbaal die zijn 

toegezonden aan de natuurlijke persoon, dader van het misdrijf dat is gepleegd met een 

voertuig waarvan hij de houder van de nummerplaat is. 

 

 Voor het overige bevindt de overtreder die rijdt met een voertuig dat op naam van een 

rechtspersoon is ingeschreven en aan wie een dergelijk proces-verbaal wordt toegezonden, 

zich in een situatie die identiek is aan die van de overtreder die een verkeersovertreding heeft 

begaan met een voertuig waarvan de houder van de nummerplaat een andere natuurlijke 

persoon dan de dader van het misdrijf is. In beide gevallen gelden de processen-verbaal 

waarbij de gepleegde misdrijven worden vastgesteld, wat hen betreft, immers als gewone 

inlichtingen. 

 

 B.11.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 62, achtste lid, van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, 

gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968, schendt de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 19 december 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5595 

 
 

Arrest nr. 179/2013 
van 19 december 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 3, 3°, tweede streepje, van de wet van 26 mei 

2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, zoals gewijzigd bij artikel 80 van 

de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I), gesteld door de 

Arbeidsrechtbank te Hoei. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, en de rechters L. Lavrysen, 

A. Alen, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en T. Giet, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 20 februari 2013 in zake Severin Atanasov tegen het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn van Hoei, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is 
ingekomen op 25 februari 2013, heeft de Arbeidsrechtbank te Hoei de volgende prejudiciële 
vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 3, 3°, van de wet van 26 mei 2002, dat bepaalt dat, ‘ om het recht op 
maatschappelijke integratie te kunnen genieten, […] de persoon tegelijkertijd en 
onverminderd de bijzondere voorwaarden die bij deze wet worden gesteld[,] […] als burger 
van de Europese Unie, of als lid van zijn familie die hem begeleidt of zich bij hem voegt, […] 
een verblijfsrecht voor meer dan drie maanden [moet genieten], overeenkomstig de 
bepalingen van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ’, in zoverre het aan de Bulgaren 
en aan de Roemenen striktere voorwaarden oplegt voor het verkrijgen van het verblijfsrecht 
voor meer dan drie maanden en dientengevolge van het recht op het leefloon, de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 14 van het EVRM, doordat het een 
verschil in behandeling doet ontstaan tussen, enerzijds, de Bulgaarse en Roemeense Europese 
onderdanen en, anderzijds, de andere Europese onderdanen ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Severin Atanasov, wonende te 4500 Hoei, rue de la Fortune 3; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Severin Atanasov heeft ook een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 29 oktober 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr H. Roba loco Mr. F. George, advocaten bij de balie te Hoei, voor Severin Atanasov; 
 
 .  Mr C. Jacobs loco Mr. O. Moreno, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Giet en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Severin Atanasov, Europese onderdaan van Bulgaarse nationaliteit, vraagt voor de verwijzende rechter dat 
de beslissing van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Hoei ongedaan wordt gemaakt waarbij 
hem het leefloon tegen het tarief voor personen met een gezin ten laste wordt geweigerd, om reden dat zijn 
huidige statuut hem niet toestaat het recht op maatschappelijke integratie te genieten. 
 
 De verwijzende rechter, die vaststelt dat Severin Atanasov over identiteitsdocumenten beschikt, in 
tegensteling tot wat in de motivering van de bestreden beslissing wordt aangegeven, beslist om die beslissing 
wegens gebrek aan motivering te vernietigen. 
 
 Aangezien hij evenwel van oordeel is dat hij zich wegens zijn bevoegdheid met volle rechtsmacht dient uit 
te spreken over het recht van Severin Atanasov op het leefloon, heeft de verwijzende rechter besloten aan het 
Hof de hiervoor weergegeven prejudiciële vraag te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  Severin Atanasov is van mening dat de in het geding zijnde bepaling aan de Bulgaren en aan de 
Roemenen striktere voorwaarden oplegt voor het verkrijgen van een verblijfsrecht voor meer dan drie maanden 
en dientengevolge van het recht op het leefloon. 
 
 Terwijl het verblijfsrecht voor meer dan drie maanden van Europese onderdanen enkel wordt gekoppeld 
aan de voorwaarde van het indienen van een verklaring van indienstneming of tewerkstelling (artikel 50 van het 
koninklijk besluit van 8 oktober 1981), wordt dat recht, voor de Bulgaren en de Roemenen, immers gekoppeld 
aan de voorwaarde van het bewijs dat zij in het bezit zijn van een arbeidskaart B, bedoeld in het koninklijk 
besluit van 9 juni 1999 (artikel 69sexies van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981); vóór het koninklijk 
besluit van 8 januari 2012 was dat recht zelfs gekoppeld aan de voorwaarde van de uitoefening van een 
regelmatige en ononderbroken activiteit in loondienst, gedurende een periode van twaalf maanden of langer. 
 
 A.2.1.  Volgens de verzoeker voor de verwijzende rechter schendt dat verschil in behandeling, op grond 
van nationaliteit, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 14 van het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens. 
 
 A.2.2.  Dat criterium is immers niet relevant en staat niet in verband met het nagestreefde doel. Aldus, 
hoewel de nieuwe lidstaten van de Europese Unie het beginsel van het vrije verkeer van werknemers tijdens een 
overgangsperiode niet kunnen genieten uit vrees voor een massale toestroom van Roemeense en Bulgaarse 
migrerende werknemers, dient die regeling van gedeeltelijke integratie, die de opbouw van een echte unie in 
gevaar brengt, zo snel mogelijk plaats te maken voor de toepassing van de verworvenheden van het vrije verkeer 
van werknemers. 
 
 Door te verwijzen naar het verblijfsrecht voor meer dan drie maanden, overeenkomstig de bepalingen van 
de wet van 15 december 1980, doet de in het geding zijnde bepaling daarenboven een verschil in behandeling 
ontstaan dat niet in verband staat met het nagestreefde doel, aangezien de wet van 26 mei 2002 niet tot doel heeft 
de grote toestroom van werknemers uit andere landen te vermijden, maar een beleid van integratie door 
tewerkstelling in te voeren. 
 
 De bij het koninklijk besluit van 8 januari 2012 doorgevoerde wijziging toont trouwens aan dat de wetgever 
besefte dat het verschil in behandeling tussen de Bulgaren en de Roemenen en de andere Europese onderdanen, 
op grond van het nationaliteitscriterium, niet relevant was en niet in verband stond met het nagestreefde doel. 
 
 A.2.3.  Dat verschil in behandeling is bovendien niet redelijkerwijze evenredig aangezien de vereiste met 
betrekking tot het bezit van een arbeidskaart B in plaats van een gewone verklaring van indienstneming in geen 
verhouding staat tot de inzet die eruit voortvloeit; het is niet redelijk om de toekenning van een 
bestaansminimum te koppelen aan voorwaarden inzake het vervullen van administratieve formaliteiten. 
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 A.3.1.  De Ministerraad is in hoofdorde van mening dat de prejudiciële vraag ontkennend moet worden 
beantwoord wegens de onbevoegdheid van het Hof om zich over dat verschil in behandeling uit te spreken. 
 
 Het is niet de in het geding zijnde bepaling die een verschil in behandeling invoert tussen, enerzijds, de 
Bulgaarse en Roemeense onderdanen en, anderzijds, de andere Europese onderdanen, maar wel artikel 69sexies 
van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981, dat striktere voorwaarden invoert opdat een Bulgaarse of 
Roemeense onderdaan een verblijfsrecht voor meer dan drie maanden kan verkrijgen en, bijgevolg, het recht op 
maatschappelijke integratie kan genieten. 
 
 Gesteld - quod non - dat dat verschil in behandeling als discriminerend ten aanzien van de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet wordt beschouwd, moet worden vastgesteld dat het Hof onbevoegd is om zich over de 
grondwettigheid van een koninklijk besluit uit te spreken. 
 
 Daarenboven vraagt de Ministerraad zich af wat het nut van de prejudiciële vraag is aangezien 
artikel 69sexies, § 2, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 is opgeheven bij het koninklijk besluit van 
8 januari 2012, dat op 1 januari 2012 in werking is getreden, en aangezien de aanvraag voor een leefloon in casu 
in april 2012 is ingediend. 
 
 A.3.2.  In ondergeschikte orde is de Ministerraad van mening dat de prejudiciële vraag ontkennend moet 
worden beantwoord wegens de ontstentenis van een discriminatie, aangezien het verschil in behandeling tussen 
de Bulgaarse en Roemeense onderdanen en de andere Europese onderdanen een legitiem en evenredig doel 
nastreeft. 
 
 Dat verschil vindt immers legitimiteit en ondersteuning in de bijlagen VI en VII van de Akte van 21 juni 
2005 betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie; die bepalingen strekken ertoe 
te vermijden dat bepaalde sectoren van de arbeidsmarkt ernstig worden verstoord wegens een uitbuiting van 
buitenlandse werknemers. Bovendien kent het beginsel van het vrije verkeer van werknemers binnen de 
Europese Unie een mildering met betrekking tot sociale bijstand. 
 
 Die uitzondering op het beginsel van een gelijke behandeling vertoont eveneens een evenredig karakter, dat 
voortvloeit uit artikel 24 van de richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 
betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie 
en hun familieleden, dat een lidstaat ertoe machtigt af te wijken van de volledig gelijke behandeling met 
betrekking tot de toekenning van sociale prestaties, opdat de personen die hun verblijfsrecht uitoefenen, geen 
onredelijke belasting voor het socialebijstandsstelsel van het gastland worden. 
 
 Het is binnen die context van geleidelijke toetreding tot de Europese Unie dat sommige landen van de Unie, 
waaronder België, bij wijze van overgangsregeling beperkingen van de rechten van Bulgaarse en Roemeense 
onderdanen blijven opleggen voor de toegang tot de arbeidsmarkt op het nationale grondgebied. De Belgische 
Regering heeft de Europese Commissie aldus op de hoogte gebracht van haar wens om die 
overgangsmaatregelen, in navolging van de Europese Staten die aan België grenzen, te handhaven tot 
31 december 2013, om redenen met betrekking tot het negatieve economische klimaat, de weinig gunstige 
tewerkstellingsvooruitzichten, de toenemende werkloosheidsgraad en de noodzaak om de arbeidsmarkt te 
begeleiden teneinde de uitbuiting van buitenlandse werknemers tegen te gaan en de tewerkstelling van de reeds 
aanwezige werknemers beter te regelen. Die omstandige motivering is door de Europese Commissie in 
aanmerking genomen, hetgeen het objectieve criterium van het in het geding zijnde verschil in behandeling 
aantoont. 
 
 A.4.1.  Met betrekking tot de hoofdargumentatie van de Ministerraad antwoordt Severin Atanasov dat de 
discriminatie wel degelijk haar grondslag vindt in artikel 3, 3°, van de wet van 26 mei 2002, ook al moet dat 
artikel ten aanzien van de wet van 15 december 1980 en de koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan worden 
geïnterpreteerd. 
 
 Daarenboven heft het tijdelijke karakter van een bepaling het discriminerende karakter ervan niet op. 
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 Ten slotte is de prejudiciële vraag dienstig, aangezien, enerzijds, het verblijf vóór de wijziging van het 
koninklijk besluit is aangevraagd en werd geweigerd, en, anderzijds, de bij het koninklijk besluit van 8 januari 
2012 doorgevoerde wijziging het verschil in behandeling tussen, enerzijds, de Bulgaren en de Roemenen en, 
anderzijds, de andere Europese onderdanen handhaaft. 
 
 A.4.2.  De verzoeker voor de verwijzende rechter antwoordt dat de in het geding zijnde bepaling een 
discriminatie invoert. Er bestaat immers een verschil tussen, enerzijds, het doel om een grote toestroom van 
werknemers uit andere landen te vermijden en, anderzijds, het doel dat op louter sociale overwegingen is 
gebaseerd en dat met de toekenning van een leefloon wordt nagestreefd. Het verschil in behandeling met 
betrekking tot het voordeel van het leefloon is dus niet legitiem. 
 
 De verwijzing naar de richtlijn 2004/38/EG is evenmin relevant om het evenredige karakter van de 
maatregel te ondersteunen : die staat immers toe dat het verblijfsrecht voor meer dan drie maanden van de 
burgers van de Unie en hun familie aan voorwaarden wordt gekoppeld, maar niet dat verschillende voorwaarden 
worden ingevoerd voor het verkrijgen van een leefloon. De beperkingen met betrekking tot de toegang tot de 
arbeidsmarkt kunnen geenszins naar analogie worden toegepast op de sociale prestaties, en geen enkele 
Europeesrechtelijke norm verantwoordt die toepassing naar analogie. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de in het geding zijnde bepaling 

 

 B.1.  Aan het Hof wordt een vraag gesteld over artikel 3, 3°, tweede streepje, van de wet 

van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie (hierna : de wet van 

26 mei 2002), zoals gewijzigd bij artikel 80 van de wet van 27 december 2006 houdende 

diverse bepalingen (I), dat bepaalt : 

 

 « Art. 3.  Om het recht op maatschappelijke integratie te kunnen genieten, moet de 
persoon tegelijkertijd en onverminderd de bijzondere voorwaarden die bij deze wet worden 
gesteld : 
 
 […] 
 
 3°  behoren tot één van de volgende categorieën van personen : 
 
 […] 
 
 -  hetzij als burger van de Europese Unie, of als lid van zijn familie die hem begeleidt of 
zich bij hem voegt, genieten van een verblijfsrecht voor meer dan drie maanden, 
overeenkomstig de bepalingen van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; 
 
 […] ». 
 



 6 

 B.2.  De in het geding zijnde bepaling is bij artikel 80 van de voormelde wet van 

27 december 2006 in de wet van 26 mei 2002 ingevoegd ingevolge de vernietiging van het 

vroegere artikel 3, 3°, tweede streepje, bij het arrest nr. 5/2004 van 14 januari 2004. 

 

 In de parlementaire voorbereiding van die bepaling wordt uiteengezet : 

 

 « [Het] recht op maatschappelijke integratie [dient] uitgebreid te worden tot de burger 
van de Europese Unie die geniet van een verblijfsrecht van meer dan drie maanden; hetzelfde 
recht staat ook open voor familieleden die hem begeleiden of zich bij hem voegen. 
 
 Het automatische verblijfsrecht dat uit de Richtlijn voortvloeit betekent echter niet dat het 
recht op steunverlening even automatisch is. Uiteraard blijven de algemene voorwaarden tot 
steunverlening van kracht, en dient er geval per geval een voorgaand sociaal onderzoek 
gevoerd te worden. 
 
 Het verblijfsrecht van meer dan drie maanden dient zowel voor de burger van de 
Europese Unie als voor de leden van zijn familie die hem begeleiden of zich bij hem voegen 
gelezen te worden conform de bepalingen van de wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 
 
 Er dient gesignaleerd te worden [dat] deze bepaling een striktere interpretatie met zich 
brengt dan in huidige situatie mogelijk is doordat een verblijf van minimum 3 maanden zal 
vereist worden » (Parl. St., Kamer, 2006-2007, DOC 51-2760/001, p. 65). 
 

 De noodzaak om de in het geding zijnde bepaling na het arrest nr. 5/2004 aan te nemen, 

werd beklemtoond : 

 

 « Indien deze bepaling niet wordt ingevoerd zou er geen enkele verplichting van 
verblijfsduur meer zijn voor burgers van de Europese Unie om recht te krijgen op een 
leefloon » (Parl. St., Kamer, 2006-2007, DOC 51-2760/034, p. 19; zie eveneens Parl. St., 
Senaat, 2006-2007, nr. 3-1988/5, p. 6). 
 

 

 Ten aanzien van het bekritiseerde verschil in behandeling 

 

 B.3.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op de bestaanbaarheid, met de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 14 van het Europees Verdrag voor 

de rechten van de mens, van artikel 3, 3°, tweede streepje, van de wet van 26 mei 2002, in 

zoverre die bepaling aan de Bulgaarse en Roemeense onderdanen striktere voorwaarden zou 

opleggen voor het verkrijgen van het verblijfsrecht voor meer dan drie maanden en 

dientengevolge van het recht op het leefloon, waardoor zij aldus een verschil in behandeling 
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zou doen ontstaan tussen de Europese onderdanen naargelang zij Bulgaren en Roemenen of 

onderdanen van andere lidstaten van de Europese Unie zijn. 

 

 B.4.1.  Krachtens artikel 40, § 4, van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 

(hierna : de wet van 15 december 1980) dient de burger van de Unie, om een verblijfsrecht 

voor meer dan drie maanden te genieten, met name werknemer of zelfstandige te zijn in het 

Rijk of het Rijk binnen te komen om werk te zoeken, zolang hij kan bewijzen dat hij nog werk 

zoekt en een reële kans maakt om te worden aangesteld. 

 

 Krachtens artikel 42 van de wet van 15 december 1980 wordt het recht op een verblijf 

van meer dan drie maanden zo snel mogelijk erkend, onder de voorwaarden en voor de duur 

die door de Koning zijn bepaald, overeenkomstig de Europese verordeningen en richtlijnen 

(artikel 42, § 1); voor de burgers van de Unie wordt het recht op een verblijf van meer dan 

drie maanden vastgesteld door een verklaring van inschrijving (artikel 42, § 2), die wordt 

afgegeven volgens de modaliteiten die door de Koning zijn bepaald, overeenkomstig de 

Europese verordeningen en richtlijnen (artikel 42, § 4). 

 

 B.4.2.  De artikelen 43 en volgende, die zich in hoofdstuk I van titel II van het koninklijk 

besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna : het koninklijk besluit van 8 oktober 

1981) bevinden, zijn van toepassing op de burgers van de Unie en op hun familieleden. 

 

 Artikel 50 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 voorziet erin, met toepassing van 

artikel 42 van de wet van 15 december 1980, dat de burger van de Unie die langer dan drie 

maanden op het grondgebied van het Rijk wil verblijven, een aanvraag voor een verklaring 

van inschrijving indient bij het gemeentebestuur van de plaats waar hij verblijft; indien hij een 

werknemer is, dient de burger van de Unie, bij de aanvraag of uiterlijk binnen drie maanden 

na de aanvraag, een verklaring van indienstneming of tewerkstelling overeenkomstig het 

model van bijlage 19bis voor te leggen (artikel 50, § 2, 1°). 
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 B.5.1.  In een hoofdstuk Iquater van titel II bevatten de artikelen 69sexies en volgende 

van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 overgangsbepalingen voor de Bulgaarse en 

Roemeense onderdanen die naar België komen om er een activiteit in loondienst uit te 

oefenen, en voor hun familieleden. 

 

 B.5.2.  Het voormelde hoofdstuk Iquater is bij het koninklijk besluit van 25 april 2004 in 

titel II van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 ingevoerd, om er bepalingen aangaande 

de inwerkingstelling van een overgangsperiode met betrekking tot de uitbreiding van de 

Europese Unie in op te nemen; die overgangsperiode was toegestaan bij het verdrag 

betreffende de toetreding van die nieuwe Staten tot de Europese Unie. 

 

 Dat specifieke hoofdstuk had oorspronkelijk betrekking op de onderdanen van Estland, 

Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Slowakije, Slovenië en Tsjechië die naar België 

kwamen om er een activiteit in loondienst uit te oefenen, en op hun gezinsleden; die 

overgangsregeling, die van 1 mei 2004 tot 30 april 2006 van kracht was (artikel 10 van het 

koninklijk besluit van 25 april 2004), werd verlengd tot 1 mei 2009 (artikel 4 van het 

koninklijk besluit van 20 december 2006). 

 

 Ingevolge de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie heeft het 

koninklijk besluit van 20 december 2006, vanaf 1 januari 2007, de overgangsbepalingen van 

het voormelde hoofdstuk Iquater uitgebreid tot de onderdanen van Bulgarije en Roemenië; 

het koninklijk besluit van 4 juli 2013 heeft die overgangsregeling vervolgens uitgebreid tot de 

onderdanen van Kroatië. 

 

 B.5.3.  In de versie ervan die van toepassing is op het hangende geschil voor de 

verwijzende rechter, bepaalde het voormelde artikel 69sexies, zoals gewijzigd bij het 

koninklijk besluit van 8 januari 2012 : 

 

 « De bepalingen van hoofdstuk I van titel II zijn van toepassing op de onderdanen van 
Bulgarije en Roemenië die naar België komen om er een activiteit in loondienst uit te oefenen 
evenals op hun familieleden met als enige uitzondering dat het document dat de Bulgaarse of 
Roemeense werknemer overeenkomstig artikel 50, § 2, 1° moet voorleggen, het bewijs is dat 
hij in het bezit is van een arbeidskaart B zoals bepaald in het koninklijk besluit van 9 juni 
1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van 
buitenlandse werknemers ». 
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 Het koninklijk besluit van 8 januari 2012 werd verantwoord door het feit dat, enerzijds, 

de Europese Commissie in haar rapport van 11 november 2011 had gesteld dat de 

overgangsbepalingen die worden toegestaan bij het Verdrag betreffende de toetreding van 

Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, « zich slechts mogen uitstrekken tot de toegang 

tot de arbeidsmarkt », en dat, anderzijds, de Belgische Regering had beslist om « de 

overgangsmaatregelen ten aanzien van de toegang tot de arbeidsmarkt voor onderdanen van 

Bulgarije en Roemenië te verlengen tot 31 december 2013 » (Belgisch Staatsblad van 

19 januari 2012, tweede editie, p. 4167). 

 

 Het koninklijk besluit van 8 januari 2012 is krachtens artikel 5 ervan op 1 januari 2012 in 

werking getreden; die afwijkende regeling zal ophouden van kracht te zijn op 1 januari 2014 

(artikel 69septies van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981, gewijzigd bij artikel 2 van het 

koninklijk besluit van 8 januari 2012). 

 

 B.5.4.  Die overgangsregeling heeft tot gevolg dat, in tegenstelling tot de andere burgers 

van de Unie die, indien zij naar België komen om er een activiteit in loondienst uit te oefenen, 

een verklaring van indienstneming of tewerkstelling dienen voor te leggen, de burgers van de 

Unie die Bulgaarse en Roemeense onderdanen zijn, indien zij naar België komen om er een 

activiteit in loondienst uit te oefenen, het bewijs dienen voor te leggen van een arbeidskaart B 

die, zoals zij in artikel 3, 2°, van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de 

uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse 

werknemers wordt gedefinieerd, « de arbeidskaart voor bepaalde tijd, van ten hoogste twaalf 

maanden en beperkt tot de tewerkstelling bij één werkgever » is. 

 

 B.6.1.  Het in de prejudiciële vraag bekritiseerde verschil in behandeling, met betrekking 

tot het voordeel van het recht op maatschappelijke integratie, is enkel het gevolg van de 

verwijzing die in de in het geding zijnde bepaling wordt gemaakt naar de voorwaarde om een 

verblijfsrecht voor meer dan drie maanden te genieten, overeenkomstig de bepalingen van de 

wet van 15 december 1980. 

 

 B.6.2.  Uit het voorafgaande blijkt evenwel dat dat verschil in behandeling niet zijn 

oorsprong in de in het geding zijnde bepaling vindt, maar in de door de Koning bepaalde 
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voorwaarden voor het verkrijgen, door de burgers van de Unie, van een verklaring van 

inschrijving die noodzakelijk is voor de erkenning van een verblijfsrecht voor meer dan drie 

maanden. 

 

 De in het geding zijnde bepaling beperkt zich immers ertoe de verplichting op te leggen, 

zonder enig onderscheid te maken, dat de burgers van de Unie, om het recht op 

maatschappelijke integratie te kunnen genieten, over een verblijfsrecht voor meer dan drie 

maanden moeten beschikken; het is uit de combinatie van de artikelen 50 en 69sexies van het 

koninklijk besluit van 8 oktober 1981 dat het bekritiseerde verschil in behandeling 

voortvloeit. 

 

 B.6.3.  Noch artikel 26, § 1, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof noch enige andere grondwettelijke of wettelijke bepaling verleent het Hof 

de bevoegdheid om bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak te doen over de vraag of de 

bepalingen van een uitvoeringsbesluit bestaanbaar zijn met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De prejudiciële vraag behoort niet tot de bevoegdheid van het Hof. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 19 december 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 5617 en 5629 

 
 

Arrest nr. 180/2013 
van 19 december 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek 

(vóór de wijziging ervan bij de wet van 21 februari 2010), gesteld door het Hof van Beroep te 

Gent. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en J. Spreutels, en de rechters A. Alen, 

J.-P. Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey en T. Giet, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 a.  Bij arrest van 14 maart 2013 in zake de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad 
Gent tegen Hassania Bouchhati en Azzedine Chtaiti, waarvan de expeditie ter griffie van het 
Hof is ingekomen op 22 maart 2013, heeft het Hof van Beroep te Gent de volgende 
prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, vóór de inwerkingtreding van de 
wet van 21 februari 2010 (en gelezen zoals onder meer in de arresten van het Grondwettelijk 
Hof van 18 mei 2011 (nr. 83/2011) en 8 maart 2012 (nr. 43/2012)) de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet, in zoverre een rechtsplegingsvergoeding ten laste van de ambtenaar van de 
burgerlijke stand kan worden gelegd wanneer hij in het ongelijk wordt gesteld in een tegen 
hem ingesteld verhaal ex art. 146bis juncto 167 B.W. waarin hij optreedt in het algemeen 
belang ? ». 
 
 b.  Bij arrest van 18 april 2013 in zake Youssef Touil en Godelieve Schoenmaekers tegen 
de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Merelbeke, waarvan de expeditie ter 
griffie van het Hof is ingekomen op 26 april 2013, heeft het Hof van Beroep te Gent de 
volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, vóór de inwerkingtreding van de 
wet van 21 februari 2010 (en gelezen zoals onder meer in de arresten van het Grondwettelijk 
Hof van 18 mei 2011 (nr. 83/2011) en 8 maart 2012 (nr. 43/2012)) de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet, in zoverre een rechtsplegingsvergoeding ten laste van de ambtenaar van de 
burgerlijke stand kan worden gelegd wanneer hij in het ongelijk wordt gesteld in een tegen 
hem ingesteld verhaal ex art. 146bis juncto 167 B.W. waarin hij optreedt in het algemeen 
belang ? ». 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5617 en 5629 van de rol van het Hof, werden 
samengevoegd. 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Gent, in de zaak nr. 5617; 
 
 -  de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Merelbeke, in de zaak nr. 5629; 
 
 -  de Ministerraad, in de zaken nrs. 5617 en 5629. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 29 oktober 2013 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. A. Bracke loco Mr. P. Devers, advocaten bij de balie te Gent, voor de ambtenaar 
van de burgerlijke stand van de stad Gent en voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van 
de gemeente Merelbeke; 
 
 .  Mr. D. Smets loco Mr. S. Ronse en Mr. G. Dewulf, advocaten bij de balie te Kortrijk, 
voor de Ministerraad; 
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 -  hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en J.-P. Snappe verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in de bodemgeschillen 
 
 In de zaak nr. 5617 heeft de appellant, ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Gent, hoger beroep 
ingesteld tegen de beschikking van 3 november 2010, gewezen door de voorzitter van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Gent, zitting houdende in kort geding. Bij de bestreden beschikking heeft de eerste rechter voor recht 
gezegd dat de beslissing van de appellant van 28 april 2010 om de voltrekking van het huwelijk tussen de 
geïntimeerden te weigeren, ongegrond is. De verwijzende rechter verklaart het hoger beroep ongegrond.  
 
 In de zaak nr. 5629 hebben de appellanten hoger beroep ingesteld tegen de beschikking van 20 april 2011, 
gewezen door de voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg te Gent, zitting houdende in kort geding. Bij de 
bestreden beschikking heeft de eerste rechter het beroep van de appellanten tegen de weigeringsbeslissing van 
9 november 2010, genomen door de geïntimeerde, ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente 
Merelbeke, om hun huwelijk te voltrekken ongegrond verklaard. De verwijzende rechter verklaart het hoger 
beroep gegrond en beslist dat de weigeringsbeslissing van de geïntimeerde ongegrond is. 
 
 Alvorens uitspraak te doen over de kosten van het geding, stelt de verwijzende rechter, in beide zaken, 
ambtshalve dezelfde prejudiciële vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  De ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Gent (zaak nr. 5617) en de ambtenaar van de 
burgerlijke stand van de gemeente Merelbeke (zaak nr. 5629) zijn van oordeel dat de in het geding zijnde 
bepaling het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie schendt, doordat de in het ongelijk gestelde reguliere 
partij en de in het ongelijk gestelde ambtenaar van de burgerlijke stand, wanneer hij partij is in een procedure 
ingesteld op basis van artikel 167, laatste lid, van het Burgerlijk Wetboek, op dezelfde wijze worden behandeld, 
terwijl beide categorieën zich ten aanzien van de in het geding zijnde bepaling in wezenlijk verschillende 
situaties bevinden. 
 
 Wanneer de ambtenaar van de burgerlijke stand tot de conclusie komt dat de huwelijkskandidaten die bij 
hem aangifte van hun voorgenomen huwelijk hebben gedaan, een schijnhuwelijk proberen af te sluiten, dient hij 
met toepassing van artikel 167, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek de voltrekking van dat huwelijk te 
weigeren, gelet op artikel 146bis van hetzelfde Wetboek en gelet op de strijdigheid ervan met de openbare orde. 
Wanneer de ambtenaar om die redenen, op advies van het openbaar ministerie - zoals in het bodemgeschil -, 
weigert een huwelijk te voltrekken, streeft de ambtenaar geen particulier belang na, maar treedt hij uitsluitend op 
in het kader van zijn wettelijke verplichting, in het algemeen belang en ter vrijwaring van de openbare orde. 
Wanneer de huwelijkskandidaten een beroep tegen de weigeringsbeslissing instellen, wordt de ambtenaar van de 
burgerlijke stand partij in een gerechtelijke procedure. Ook in een dergelijke procedure treedt die ambtenaar 
uitsluitend op in het openbaar belang en ter vrijwaring van de openbare orde. Op dat vlak verschilt zijn situatie 
dan ook wezenlijk van die van de andere partij, die louter particuliere belangen nastreeft.  
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 Met verwijzing naar de arresten nrs. 182/2008, 83/2011 en 43/2012 van respectievelijk 18 december 2008, 
18 mei 2011 en 8 maart 2012 betogen de ambtenaren van de burgerlijke stand van de stad Gent en van de 
gemeente Merelbeke dat, wanneer  zij met toepassing van artikel 167, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek 
optreden, zij zulks dienen te kunnen doen - zoals het openbaar ministerie, de arbeidsauditeur en de 
stedenbouwkundig inspecteur - in volle onafhankelijkheid en zonder rekening te moeten houden met het 
financiële risico dat aan een procedure is verbonden. 
 
 A.2.  De ambtenaren van de burgerlijke stand van de stad Gent en van de gemeente Merelbeke merken nog 
op dat bij de wet van 21 februari 2010 een achtste lid in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek werd 
ingevoegd. Op grond van die nieuwe, nog niet in werking getreden bepaling kan het openbaar ministerie niet tot 
een rechtsplegingsvergoeding worden veroordeeld wanneer het overeenkomstig artikel 138bis, § 1, van het 
Gerechtelijk Wetboek een rechtsvordering voor de burgerlijke rechter instelt, onder meer de vordering, op grond 
van artikel 184 van het Burgerlijk Wetboek, tot nietigverklaring van een huwelijk dat in strijd met artikel 146bis 
van het Burgerlijk Wetboek werd gesloten (schijnhuwelijk). De bepalingen van de artikelen 167, eerste lid, en 
184 van het Burgerlijk Wetboek hebben dezelfde finaliteit. Indien artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek zo 
zou worden gelezen dat, wanneer een beroep tegen zijn weigeringsbeslissing wordt ingesteld, de ambtenaar van 
de burgerlijke stand, in tegenstelling tot het openbaar ministerie dat de nietigverklaring van het huwelijk vordert, 
wel tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding kan worden veroordeeld wanneer hij in het ongelijk wordt 
gesteld, zou daaruit een niet te verantwoorden verschil van behandeling voortvloeien tussen, enerzijds, de 
ambtenaar van de burgerlijke stand en, anderzijds, het openbaar ministerie. 
 
 A.3.  De Ministerraad is van oordeel dat de verwijzende rechter in zijn prejudiciële vragen geen 
vergelijkbare categorieën van personen tegenover elkaar plaatst. 
 
 De Ministerraad wijst erop dat bij de wet van 21 februari 2010 in artikel 1022 van het Gerechtelijk 
Wetboek een achtste lid werd ingevoegd. Daarin wordt (of zal worden) voorzien in een uitzonderingsbepaling, 
wat het verschuldigd zijn van een rechtsplegingsvergoeding betreft, ten aanzien van het openbaar ministerie en 
van het arbeidsauditoraat, optredend in burgerlijke zaken.  
 
 Uit de voormelde arresten nrs. 182/2008, 83/2011 en 43/2012 en het arrest nr. 23/2010 van 25 februari 
2010 van het Grondwettelijk Hof, uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie en uit de parlementaire 
voorbereiding van de wet van 21 februari 2010 dient te worden afgeleid dat (overheids)organen niet van de 
rechtsplegingsvergoeding dienen te worden uitgesloten om reden dat zij in het algemeen belang « optreden », 
hetgeen ieder overheidsorgaan per definitie wordt geacht te doen, maar wel om reden dat zij rechtsvorderingen 
instellen teneinde het algemeen belang te vrijwaren. Enkel wanneer het overheidsorgaan een rechtsvordering 
instelt voor, in casu, de burgerlijke rechter, wordt het aan het systeem van de rechtsplegingsvergoeding 
onttrokken. Er anders over oordelen zou met zich meebrengen dat het algemeen aanvaarde beginsel van de 
overheidsaansprakelijkheid, minstens gedeeltelijk, op de helling wordt gezet. Bijgevolg is te dezen niet zozeer de 
vraag aan de orde of de ambtenaar van de burgerlijke stand in het algemeen belang « optreedt », maar wel of hij 
in dat kader vermag rechtsvorderingen in stellen.  
 
 De ambtenaar van de burgerlijke stand beschikt niet over enig vorderingsrecht wat het schijnhuwelijk 
betreft en zeker niet op grond van artikel 167 van het Burgerlijk Wetboek. Hij dient zich louter uit te spreken 
over de vraag of de intenties van de personen die voor hem een huwelijk willen aangaan, niet « kennelijk » zijn 
gericht op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel voor minstens één van de huwelijkskandidaten. In 
geval van discussie over de wettigheid van een huwelijk dat door de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt 
gesloten, komt het vorderingsrecht tot nietigverklaring van het voltrokken huwelijk principieel toe aan het 
openbaar ministerie, overeenkomstig artikel 138bis van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 184 van het 
Burgerlijk Wetboek. 
 
 De Ministerraad is dan ook van oordeel dat er van vergelijkbare categorieën geen sprake is : de ambtenaar 
van de burgerlijke stand behoort niet tot de categorie van organen die van het systeem van de 
rechtsplegingsvergoeding zijn uitgesloten om reden dat zij rechtsvorderingen in het algemeen belang instellen, 
nu die ambtenaar te dezen niet over een vorderingsrecht beschikt. Aldus voorziet de in het geding zijnde 
bepaling in een verschil van behandeling van verschillende categorieën van personen, hetgeen niet 
onbestaanbaar is met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. 
 
 A.4.  De ambtenaren van de burgerlijke stand van de stad Gent en van de gemeente Merelbeke repliceren 
dat de te vergelijken categorieën bestaan uit, enerzijds, de in het ongelijk gestelde ambtenaar van de burgerlijke 
stand in een beroepsprocedure op grond van artikel 167, laatste lid, van het Burgerlijk Wetboek, ingesteld tegen 
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zijn met toepassing van artikel 146bis juncto artikel 167, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek genomen 
weigeringsbeslissing en, anderzijds, de in het ongelijk gestelde reguliere procespartij. Doordat artikel 1022 van 
het Gerechtelijk Wetboek, vóór de inwerkingtreding van de wet van 21 februari 2010, die categorieën van 
personen op gelijke wijze behandelt, terwijl zij zich nochtans in wezenlijk verschillende situaties bevinden, 
schendt het de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. De specifieke situatie waarin de ambtenaar van de 
burgerlijke stand, optredend in een beroepsprocedure tegen zijn weigering tot voltrekking van een 
schijnhuwelijk, zich bevindt ten opzichte van een reguliere procespartij bestaat erin dat de ambtenaar van de 
burgerlijke stand optreedt in het kader van een hem bij wet opgedragen specifieke taak in het algemeen belang 
en ter vrijwaring van de openbare orde. Een reguliere procespartij daarentegen treedt louter ter behartiging van 
particuliere belangen op. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, vóór de wijziging ervan bij de wet van 

21 februari 2010, bepaalde : 

 

 « De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en 
erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij. 
 
 Na het advies te hebben ingewonnen van de Orde van Vlaamse Balies en van de Ordre 
des barreaux francophones et germanophone, stelt de Koning, bij een besluit vastgesteld na 
overleg in de Ministerraad de basis-, minimum- en maximumbedragen vast van de 
rechtsplegingsvergoeding, onder meer in functie van de aard van de zaak en van de 
belangrijkheid van het geschil. 
 
 Op verzoek van een van de partijen, dat in voorkomend geval wordt gedaan na 
ondervraging door de rechter, kan deze bij een met bijzondere redenen omklede beslissing 
ofwel de vergoeding verminderen, ofwel die verhogen, zonder de door de Koning bepaalde 
maximum- en minimumbedragen te overschrijden. Bij zijn beoordeling houdt de rechter 
rekening met : 
 
 -  de financiële draagkracht van de verliezende partij, om het bedrag van de vergoeding te 
verminderen; 
 
 -  de complexiteit van de zaak; 
 
 -  de contractueel bepaalde vergoedingen voor de in het gelijk gestelde partij; 
 
 -  het kennelijk onredelijk karakter van de situatie. 
 
 Indien de in het ongelijk gestelde partij van de tweedelijns juridische bijstand geniet, 
wordt de rechtsplegingsvergoeding vastgelegd op het door de Koning vastgestelde minimum, 
tenzij in geval van een kennelijk onredelijke situatie. De rechter motiveert in het bijzonder 
zijn beslissing op dat punt. 
 
 Wanneer meerdere partijen de rechtsplegingsvergoeding ten laste van dezelfde in het 
ongelijk gestelde partij genieten, bedraagt het bedrag ervan maximum het dubbel van de 
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maximale rechtsplegingsvergoeding waarop de begunstigde die gerechtigd is om de hoogste 
vergoeding te eisen aanspraak kan maken. Ze wordt door de rechter tussen de partijen 
verdeeld. 
 
 Geen partij kan boven het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding worden aangesproken 
tot betaling van een vergoeding voor de tussenkomst van de advocaat van een andere partij ». 
 

 B.2.  De verwijzende rechter ondervraagt het Hof over de bestaanbaarheid van die 

bepaling met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre een rechtsplegingsvergoeding 

ten laste van de ambtenaar van de burgerlijke stand kan worden gelegd wanneer hij in het 

ongelijk wordt gesteld in een op grond van artikel 146bis juncto artikel 167 van het Burgerlijk 

Wetboek ingesteld beroep tegen zijn weigeringsbeslissing om een huwelijk te voltrekken. 

 

 Weliswaar laat de verwijzende rechter na in het beschikkend gedeelte van zijn 

verwijzingsbeslissingen de te vergelijken categorieën van personen aan te wijzen, toch kan uit 

de motieven ervan en de gegevens van de zaak worden afgeleid dat hij de situatie van de 

ambtenaar van de burgerlijke stand, optredend in het algemeen belang, vergelijkt met, 

enerzijds, de situatie van een procespartij die niet in het algemeen belang optreedt en, 

anderzijds, die van het openbaar ministerie wanneer het de strafvordering instelt of een 

vordering tot nietigverklaring van een schijnhuwelijk instelt. 

 

 B.3.  Bij zijn arrest nr. 182/2008 van 18 december 2008 met betrekking tot de beroepen 

tot vernietiging van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen 

en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat, heeft het Hof geoordeeld dat de 

fundamentele verschillen tussen het openbaar ministerie en de burgerlijke partij kunnen 

verantwoorden dat de in de wet van 21 april 2007 bedoelde forfaitaire vergoedingsregeling 

niet wordt toegepast ten laste van de Staat. Door het openbaar ministerie en de burgerlijke 

partij verschillend te behandelen, heeft de wetgever het beginsel van gelijkheid en 

niet-discriminatie bijgevolg niet geschonden. 

 

 B.4.  Bij zijn arrest nr. 83/2011 van 18 mei 2011 heeft het Hof op een prejudiciële vraag 

geantwoord dat artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, vóór de inwerkingtreding van de 

wet van 21 februari 2010, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt in zoverre een 

rechtsplegingsvergoeding ten laste van de Belgische Staat kan worden gelegd wanneer het 

arbeidsauditoraat in het ongelijk wordt gesteld bij zijn rechtsvordering ingesteld op grond van 

artikel 138bis, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek. 
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 Het Hof is met name van oordeel dat het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie 

vereist dat die rechtsvorderingen, die in naam van het algemeen belang en in alle 

onafhankelijkheid door een publiek orgaan zijn ingesteld, op dezelfde wijze worden 

behandeld als de strafvorderingen. 

 

 Bij zijn arrest nr. 43/2012 van 8 maart 2012 heeft het Hof zich in soortgelijke 

bewoordingen uitgesproken over de herstelvordering die door de stedenbouwkundig 

inspecteur, op grond van artikel 6.1.43 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, voor de 

burgerlijke rechtbank wordt ingesteld. 

 

 Bij zijn arrest nr. 36/2013 van 7 maart 2013 is het Hof tot dezelfde conclusie gekomen 

wat de herstelvordering betreft die door de gemachtigde ambtenaar, op grond van artikel 157 

van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie, 

voor de burgerlijke rechtbank wordt ingesteld. 

 

 Bij zijn arrest nr. 42/2013 van 21 maart 2013 heeft het Hof geoordeeld dat artikel 1022 van 

het Gerechtelijk Wetboek, vóór de inwerkingtreding van de wet van 21 februari 2010, de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt in zoverre een rechtsplegingsvergoeding ten laste 

van de Belgische Staat kan worden gelegd wanneer de procureur des Konings in het ongelijk 

wordt gesteld bij zijn op grond van artikel 184 van het Burgerlijk Wetboek ingestelde vordering 

tot nietigverklaring van een huwelijk. 

 

 Bij zijn arrest nr. 57/2013 van 25 april 2013 heeft het Hof geoordeeld dat, om soortgelijke 

redenen als die in zijn arrest nr. 135/2009 van 1 september 2009 en zijn voormelde arrest 

nr. 83/2011, aan de overheid die herstelmaatregelen inzake stedenbouw vordert, geen 

rechtsplegingsvergoeding kan worden opgelegd, maar ook geen rechtsplegingsvergoeding kan 

worden toegekend. 

 

 B.5.  Bij de wet van 21 februari 2010 tot wijziging van de artikelen 1022 van het 

Gerechtelijk Wetboek en 162bis van het Wetboek van strafvordering en tot opheffing van 

artikel 6 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de 

betalingsachterstand bij handelstransacties wordt in artikel 1022 van het Gerechtelijk 

Wetboek een achtste lid ingevoegd dat bepaalt : 
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 « Geen enkele vergoeding is verschuldigd ten laste van de Staat : 
 
 1°  wanneer het openbaar ministerie bij wege van rechtsvordering in burgerlijke 
procedures tussenkomt overeenkomstig artikel 138bis, § 1; 
 
 2°  wanneer het arbeidsauditoraat een rechtsvordering instelt voor de arbeidsgerechten 
overeenkomstig artikel 138bis, § 2 ». 
 

 Krachtens artikel 6 van de wet van 21 februari 2010, zal die nieuwe bepaling in werking 

treden op een datum die de Koning zal bepalen. 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de wetgever een aantal tekortkomingen van 

de voormelde wet van 21 april 2007, die aanleiding geven tot een aantal onbillijke situaties, 

heeft willen rechtzetten (Parl. St., Kamer, 2009-2010, DOC 52-2313/004, p. 4), en dat hij 

rekening heeft willen houden met het voormelde arrest nr. 182/2008. Hij heeft onder meer in 

twee nieuwe vrijstellingen voorzien « om het openbaar ministerie [en het arbeidsauditoraat] 

toe te staan [hun] rechtsvordering uit te oefenen in volle onafhankelijkheid, zonder rekening 

te houden met het financieel risico verbonden aan het proces » (Parl. St., Kamer, 2009-2010, 

DOC 52-2313/001, p. 6). 

 

 B.6.  Wanneer de ambtenaar van de burgerlijke stand tot het besluit komt dat de 

huwelijkskandidaten een schijnhuwelijk pogen aan te gaan, dient hij op grond van artikel 167, 

eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek de voltrekking van het huwelijk te weigeren, gelet op 

artikel 146bis van hetzelfde Wetboek. 

 

 Bij het nemen van die weigeringsbeslissing treedt de ambtenaar van de burgerlijke stand 

op in het kader van de uitoefening van zijn ambt en streeft hij geen enkel persoonlijk belang 

na, maar treedt hij uitsluitend op in het algemeen belang met het oog op het vrijwaren van de 

openbare orde.  

 

 Wanneer de huwelijkskandidaten op grond van artikel 167, laatste lid, van het Burgerlijk 

Wetboek bij de rechtbank van eerste aanleg beroep tegen de weigeringsbeslissing aantekenen, 

wordt de ambtenaar van de burgerlijk stand daardoor partij in een gerechtelijke procedure.  
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 Door zich te verweren tegen het beroep dat tegen zijn weigeringsbeslissing is ingesteld of 

door hoger beroep in te stellen tegen de beslissing van de eerste rechter waarbij zijn 

weigeringsbeslissing om een huwelijk te voltrekken ongegrond wordt verklaard, verdedigt de 

ambtenaar van de burgerlijke stand evenwel steeds het algemeen belang en de vrijwaring van 

de openbare orde, zodat het niet is verantwoord dat hij in de rechtsplegingsvergoeding kan 

worden verwezen. 

 

 B.7.  Het verschil in statuut van de ambtenaren van de burgerlijke stand en van de leden 

van het openbaar ministerie kan niet volstaan om het in het geding zijnde verschil in 

behandeling te verantwoorden. 

 

 Zoals de leden van het openbaar ministerie hun vordering in volle onafhankelijkheid 

moeten kunnen uitoefenen, zonder rekening te houden met het financiële risico verbonden aan 

het proces, dienen de ambtenaren van de burgerlijke stand de beslissingen die zij uit hoofde 

van hun functie dienen te nemen, te kunnen nemen zonder rekening te houden met het 

financiële risico verbonden aan een procedure die tegen zulke beslissingen wordt ingesteld. 

 

 B.8.  De prejudiciële vragen dienen bevestigend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, vóór de inwerkingtreding van de wet van 

21 februari 2010, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre een 

rechtsplegingsvergoeding ten laste van de ambtenaar van de burgerlijke stand kan worden 

gelegd wanneer hij in het ongelijk wordt gesteld in een op grond van artikel 146bis juncto 

artikel 167 van het Burgerlijk Wetboek ingesteld beroep tegen zijn weigeringsbeslissing om 

een huwelijk te voltrekken. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 19 december 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5578 

 
 

Arrest nr. 181/2013 
van 19 december 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 233 van het Sociaal Strafwetboek, 

gesteld door het Hof van Beroep te Luik. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, 

P. Nihoul, F. Daoût en T. Giet, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder 

voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 
 Bij arrest van 14 februari 2013 in zake A.S. en anderen, waarvan de expeditie ter griffie 
van het Hof is ingekomen op 21 februari 2013, heeft het Hof van Beroep te Luik de volgende 
prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 233 van het Sociaal Strafwetboek, in die zin geïnterpreteerd dat het 
personen zou kunnen bestraffen die reeds zijn bestraft met administratieve sancties van 
repressieve aard wegens feiten die in wezen dezelfde zijn, de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, afzonderlijk gelezen of in samenhang met artikel 6 van het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, artikel 4 van het 
Aanvullend Protocol nr. 7 bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, artikel 14, 
lid 7, van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het 
algemeen rechtsbeginsel non bis in idem, waarbij wordt vastgesteld dat in andere domeinen 
van het recht waar het mogelijk is administratieve sancties van repressieve aard op te leggen 
wegens feiten die in wezen dezelfde zijn, de cumulatie van dergelijke sancties en strafsancties 
verboden is ? ». 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 12 november 2013 : 
 
 -  is verschenen : Mr. F. Lambrecht, advocaat bij de balie te Luik, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers P. Nihoul en E. De Groot verslag uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Bij het Hof van Beroep te Luik wordt door het openbaar ministerie hoger beroep ingesteld tegen een vonnis 
van de Correctionele Rechtbank te Luik van 2 februari 2009 waarbij de vervolging die tegen negen beklaagden is 
ingesteld, onontvankelijk wordt verklaard. Het Hof stelt vast dat alle betrokkenen, die worden beticht van 
verschillende inbreuken op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de 
werkloosheidsreglementering, op de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders en op het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in 
verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, hetzij door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), 
hetzij door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) administratief zijn bestraft. Voor 
het Hof beroepen sommige beklaagden zich bijgevolg op de toepassing van het beginsel non bis in idem om aan 
te voeren dat de vervolging onontvankelijk is. 
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 Net zoals de eerste rechter is het Hof van Beroep te Luik van oordeel dat de door de RVA en door het Riziv 
opgelegde administratieve sancties een overwegend repressief karakter hebben. Het merkt eveneens op dat het 
algemene rechtsbeginsel non bis in idem volgens de rechtspraak van het Hof van Cassatie niet wordt geschonden 
wanneer de feiten die beide misdrijven uitmaken, in wezen niet dezelfde zijn, bijvoorbeeld wanneer het strafbaar 
gestelde morele bestanddeel van beide misdrijven verschillend is, en stelt vast dat de rechtspraak van het 
Grondwettelijk Hof ter zake, geïnspireerd op de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 
zich anders ontwikkelt. Het Hof van Beroep is van oordeel dat het risico van uiteenlopende interpretaties van het 
lot dat moet worden voorbehouden aan de ontvankelijkheid van de strafvordering, reëel is en dat bijgevolg aan 
het Hof de hiervoor weergegeven prejudiciële vraag moet worden gesteld. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  De Ministerraad zet uiteen dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, terugkomend op een 
vroegere rechtspraak, in zijn arrest van 10 februari 2009 (Zolotoukhine t. Rusland) heeft geoordeeld dat artikel 4 
van het Zevende Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens in die zin moet 
worden begrepen dat het verbiedt dat een persoon voor een tweede misdrijf wordt vervolgd of berecht voor zover 
identieke feiten of feiten die in hoofdzaak dezelfde zijn, eraan ten grondslag liggen, en dat het Grondwettelijk 
Hof zich in zijn arrest nr. 112/2012 van 20 september 2012 bij die rechtspraak heeft aangesloten. Hij merkt 
daarenboven op dat het Hof van Cassatie in een arrest van 25 mei 2011 heeft beslist dat het algemene 
rechtsbeginsel non bis in idem niet wordt geschonden wanneer de feiten die beide misdrijven uitmaken, in wezen 
niet dezelfde zijn en dat zulks het geval is wanneer het strafbaar gestelde morele bestanddeel van beide 
misdrijven verschillend is. Hij wijst erop dat dat arrest is bekritiseerd door bepaalde rechtsgeleerden die het Hof 
van Cassatie verwijten aan het beginsel non bis in idem een engere draagwijdte te geven dan die welke door het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens in aanmerking wordt genomen. 
 
 A.2.  De Ministerraad merkt op dat uit de motieven van het verwijzingsarrest blijkt dat de prejudiciële 
vraag wordt gemotiveerd door de wens om een einde te maken aan de risico’s van uiteenlopende interpretaties en 
brengt in dat verband in herinnering dat het aan het Hof van Cassatie staat te waken over de eenheid van de 
rechtspraak. 
 
 A.3.  De Ministerraad doet gelden dat de vraag niet erg duidelijk is wat betreft de categorieën van personen 
die het voorwerp van de vergelijking moeten uitmaken. Hij beklemtoont dat de administratieve sanctie die is 
opgelegd, te dezen geen geldboete is, maar bestaat in het uitsluiten van het voordeel van de 
socialezekerheidsprestaties. Hij merkt bovendien op dat er geen categorie van personen bestaat voor wie de 
cumulatie van administratieve sancties van repressieve aard en strafvervolging stricto sensu is toegestaan en 
geen categorie van personen voor wie diezelfde cumulatie is verboden. Hij erkent dat de wetgever in het sociaal 
recht erin heeft voorzien dat de strafvervolging de toepassing van een administratieve geldboete uitsluit, zelfs als 
ze afgesloten wordt met een vrijspraak (artikel 71 van het Sociaal Strafwetboek), maar wijst met nadruk op het 
feit dat de eventuele cumulatie van een administratieve sanctie en een strafsanctie, bij gebrek aan bijzondere 
wettelijke bepalingen, in de eerste plaats afhangt van de burgerrechtelijke of repressieve juridische aard van de 
administratieve sanctie en, vervolgens, van de toepassing van de regel non bis in idem. 
 
 A.4.  De Ministerraad is van mening dat de verschillen in behandeling die in de voor de verwijzende rechter 
hangende zaak in het geding zijn, voortvloeien uit een evolutie van de draagwijdte die in de rechtspraak van, 
enerzijds, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en, anderzijds, de interne rechtscolleges aan de regel 
non bis in idem wordt toegekend. 
 
 Hij merkt op dat in het arrest waarbij aan het Hof een vraag wordt gesteld, niet wordt gepreciseerd welke 
administratieve sancties aan de beklaagden zijn opgelegd. Hij besluit daaruit dat de prejudiciële vraag geen 
antwoord behoeft. 
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- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op artikel 233 van het Sociaal Strafwetboek, 

dat bepaalt : 

 

 « Onjuiste of onvolledige verklaringen betreffende de sociale voordelen 
 
 § 1.  Met een sanctie van niveau 4 wordt bestraft, eenieder die wetens en willens : 
 
 1°  een onjuiste of onvolledige verklaring heeft afgelegd om ten onrechte een sociaal 
voordeel te bekomen of te doen bekomen, te behouden of te doen behouden; 
 
 2°  heeft nagelaten of geweigerd om een verplichte verklaring af te leggen of de 
inlichtingen te verstrekken die hij gehouden is te verstrekken om ten onrechte een sociaal 
voordeel te bekomen of te doen bekomen, te behouden of te doen behouden; 
 
 3°  een sociaal voordeel heeft bekomen waarop hij geen of slechts gedeeltelijk recht heeft 
ingevolge een verklaring bedoeld bij het eerste lid, 1°, het nalaten of het weigeren van het 
afleggen van een verklaring of van het verstrekken van inlichtingen bedoeld bij het eerste lid, 
2°, of met een akte bedoeld bij de artikelen 232 en 235. 
 
 Wanneer de inbreuken bedoeld in het eerste lid begaan zijn door de werkgever, zijn 
aangestelde of zijn lasthebber om een sociaal voordeel waarop de werknemer geen recht heeft 
te doen bekomen of te doen behouden, wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal 
betrokken werknemers. 
 
 § 2.  Met een sanctie van niveau 3 wordt bestraft eenieder die wetens en willens nagelaten 
heeft te verklaren dat hij niet langer recht heeft op een sociaal voordeel, zelfs indien dit 
slechts gedeeltelijk is, om ten onrechte een sociaal voordeel te behouden ». 
 

 B.2.  Het verwijzende rechtscollege verzoekt het Hof die bepaling te onderzoeken in de 

interpretatie volgens welke zij de rechter ertoe zou brengen personen te bestraffen die reeds 

zijn bestraft met administratieve sancties van repressieve aard wegens feiten die in wezen 

dezelfde zijn. 

 

 B.3.1.  Op grond van het algemeen rechtsbeginsel non bis in idem, dat ook is 

gewaarborgd door artikel 14, lid 7, van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 

politieke rechten, mag niemand voor een tweede keer worden berecht of gestraft voor een 

strafbaar feit waarvoor hij reeds « overeenkomstig de wet en het procesrecht van elk land » bij 

einduitspraak is veroordeeld of waarvan hij is vrijgesproken. Dat beginsel is eveneens 

opgenomen in artikel 4 van het ten opzichte van België op 1 juli 2012 in werking getreden 

Zevende Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
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 B.3.2.  Het beginsel non bis in idem verbiedt « een persoon te vervolgen of te berechten 

voor een tweede ‘ misdrijf ’ voor zover identieke feiten of feiten die in hoofdzaak dezelfde zijn, 

eraan ten grondslag liggen » (EHRM, grote kamer, 10 februari 2009, Zolotoukhine t. Rusland, 

§ 82). 

 

 B.4.  Uit het rechtsplegingsdossier dat door het verwijzende rechtscollege aan het Hof is 

overgezonden, blijkt dat aan de beklaagden in de voor het verwijzende rechtscollege hangende 

zaak de in de artikelen 153, 154 en 155 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 

« houdende de werkloosheidsreglementering » bedoelde administratieve sancties of de 

administratieve sancties waarin is voorzien in het koninklijk besluit van 10 januari 1969 « tot 

vaststelling van de administratieve sancties die toepasselijk zijn op de rechthebbenden van de 

regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen » zijn 

opgelegd. 

 

 B.5.  Het verwijzende rechtscollege heeft geoordeeld dat die sancties « een overwegend 

repressief karakter hebben aangezien zij ertoe strekken te bestraffen, door aan de 

uitkeringsgerechtigden gedurende een bepaalde tijd vervangingsinkomsten te ontzeggen ». 

 

 Het Hof beantwoordt de prejudiciële vraag door met die beoordeling van de verwijzende 

rechter rekening te houden. 

 

 B.6.1.  De omstandigheid dat de in het geding zijnde bepaling vereist dat de beklaagde de 

inbreuk wetens en willens heeft gepleegd, terwijl de voormelde administratieve sancties van 

repressieve aard in de regel dat bijzondere morele bestanddeel niet vereisen, doet geen afbreuk 

aan de vaststelling dat hetzelfde gedrag met twee sancties van repressieve aard kan worden 

bestraft. In het geval waarin de beklaagden de in het geding zijnde bepaling toegepast zouden 

zien nadat zij de in B.4 bedoelde sancties hebben ondergaan, zou hetzelfde gedrag bijgevolg 

tweemaal worden bestraft, hetgeen in strijd zou zijn met het beginsel non bis in idem zoals het in 

B.3.2 wordt gedefinieerd. 

 

 B.6.2.  In die zin geïnterpreteerd dat zij aan de strafrechter de verplichting oplegt om de 

sanctie waarin zij voorziet, uit te spreken tegen beklaagden die reeds een administratieve sanctie 

met een overwegend repressief karakter hebben ondergaan wegens feiten die identiek zijn aan of 
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die in wezen dezelfde zijn als die welke aan de oorsprong van de vervolging liggen, is de in het 

geding zijnde bepaling niet bestaanbaar met het beginsel non bis in idem. 

 

 In die interpretatie dient de prejudiciële vraag bevestigend te worden beantwoord. 

 

 B.7.  Aan artikel 233 van het Sociaal Strafwetboek kan evenwel een andere interpretatie 

worden gegeven, volgens welke het aan de strafrechter bij wie een vervolging is ingesteld tegen 

een beklaagde die reeds het voorwerp van administratieve sancties met een overwegend 

repressief karakter heeft uitgemaakt, niet de verplichting oplegt hem een tweede maal voor 

hetzelfde gedrag te veroordelen. In die interpretatie komt het de rechter toe de gevolgen te 

trekken uit de toepassing van het beginsel non bis in idem, zoals het in B.3.2 wordt gedefinieerd, 

op de zaak die bij hem aanhangig is gemaakt. 

 

 In die interpretatie dient de prejudiciële vraag ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 -  Artikel 233 van het Sociaal Strafwetboek, in die zin geïnterpreteerd dat het aan de 

strafrechter de verplichting oplegt om de sanctie waarin het voorziet, uit te spreken tegen 

beklaagden die reeds een administratieve sanctie met een overwegend repressief karakter 

hebben ondergaan wegens feiten die identiek zijn aan of die in wezen dezelfde zijn als die 

welke aan de oorsprong van de vervolging liggen, schendt de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met het beginsel non bis in idem, met artikel 4 van het 

Zevende Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met 

artikel 14, lid 7, van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. 

 

 -  Dezelfde bepaling, in die zin geïnterpreteerd dat zij aan de strafrechter niet de 

verplichting oplegt om de sanctie waarin zij voorziet, uit te spreken tegen beklaagden die 

reeds een administratieve sanctie met een overwegend repressief karakter hebben ondergaan 

wegens feiten die identiek zijn aan of die in wezen dezelfde zijn als die welke aan de 

oorsprong van de vervolging liggen, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 19 december 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5721 

 
 

Arrest nr. 182/2013 
van 19 december 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de wet van 12 april 1985 « waarbij het Fonds tot 

vergoeding van de in geval van sluiting der ondernemingen ontslagen werknemers belast wordt 

met de uitbetaling van een overbruggingsvergoeding », gesteld door de Arbeidsrechtbank te 

Doornik. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, en de rechters A. Alen, 

J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 24 september 2013 in zake Thierry Dekampener tegen het Fonds tot 
vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers (FSO), 
waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 3 oktober 2013, heeft de 
Arbeidsrechtbank te Doornik de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « De wet van 12 april 1985 waarbij het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting 
der ondernemingen ontslagen werknemers belast wordt met de uitbetaling van een 
overbruggingsvergoeding voorziet in geen enkele verjaringstermijn voor de terugvordering van 
een ten onrechte betaalde overbruggingsvergoeding en verwijst niet naar artikel 30 van de wet 
van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, 
dat verjaringstermijnen van zes maanden, drie jaar of vijf jaar vaststelt voor de vordering tot 
terugbetaling van een ten onrechte betaald bedrag. 
 
 Bevat de wet van 12 april 1985 waarbij het Fonds tot vergoeding van de in geval van 
sluiting der ondernemingen ontslagen werknemers belast wordt met de uitbetaling van een 
overbruggingsvergoeding bijgevolg geen discriminatie tussen werknemers en sociaal 
verzekerden die strijdig is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat zij niet voorziet 
in een verjaringstermijn voor de terugvordering van een overbruggingsvergoeding die bij de 
sluiting van een onderneming ten onrechte werd betaald, terwijl in korte verjaringstermijnen is 
voorzien voor de vorderingen tot terugbetaling van ten onrechte betaalde prestaties, zoals die 
zijn bepaald door de wet van 29 juni 1981, maar eveneens in de aangelegenheden van sociale 
zekerheid, opgevat in ruime zin ? ». 
 
 
 Op 24 oktober 2013 hebben de rechters-verslaggevers P. Nihoul en E. Derycke, met 
toepassing van artikel 72, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Grondwettelijk Hof, het Hof ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden 
gebracht voor te stellen het onderzoek van de zaak, wegens de aard ervan, af te doen met een 
arrest van onmiddellijk antwoord. 
 
 Memories met verantwoording zijn ingediend door : 
 
 -  het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen 
werknemers (FSO), met zetel te 1000 Brussel, Keizerslaan 7; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet met betrekking tot de rechtspleging en het 
gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Bij de Arbeidsrechtbank te Doornik wordt een geschil aanhangig gemaakt waarbij een werknemer tegenover 
het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers staat. Dat laatste 
heeft de eerstgenoemde ten onrechte een overbruggingsvergoeding uitgekeerd en het meent het recht te hebben die 
vergoeding terug te vorderen gedurende de verjaringstermijn waarin in artikel 2262bis van het Burgerlijk 
Wetboek is voorzien, namelijk tien jaar. De betrokken werknemer doet voor de Rechtbank gelden dat, indien de 
termijn die aan het Fonds is toegekend om de terugbetaling van die vergoeding te vorderen, de gemeenrechtelijke 
termijn van tien jaar is, terwijl de termijn die aan de werknemer is toegekend om de betaling van de vergoedingen 
te vorderen, krachtens artikel 12 van de wet van 12 april 1985 « waarbij het Fonds tot vergoeding van de in geval 
van sluiting der ondernemingen ontslagen werknemers belast wordt met de uitbetaling van een 
overbruggingsvergoeding » drie jaar bedraagt, daaruit een onverantwoord verschil in behandeling voortvloeit. 
 
 De Rechtbank stelt vast dat geen enkele specifieke verjaringstermijn is verbonden aan de vordering tot 
terugbetaling van de overbruggingsvergoeding waarin in de voormelde wet van 12 april 1985 is voorzien en 
willigt bijgevolg het verzoek in van de eisende partij om een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  In hun conclusies met toepassing van artikel 72 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Grondwettelijk Hof hebben de rechters-verslaggevers laten weten dat zij ertoe zouden kunnen worden gebracht het 
Hof voor te stellen die zaak af te doen met een arrest van onmiddellijk antwoord, om redenen die identiek zijn aan die 
welke in het arrest nr. 34/2011 van 10 maart 2011 zijn vervat, door vast te stellen dat de wet van 12 april 1985 
« waarbij het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting der ondernemingen ontslagen werknemers belast wordt 
met de uitbetaling van een overbruggingsvergoeding » de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in zoverre zij 
niet in een verjaringstermijn voorziet voor de terugvordering van een ten onrechte betaalde overbruggingsvergoeding. 
 
 A.2.1.  Het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers doet 
gelden dat de in het geding zijnde overbruggingsvergoeding geen socialezekerheidsuitkering is en dat de specifieke 
verjaringstermijnen die van toepassing zijn op de terugvordering van de ten onrechte betaalde 
socialezekerheidsuitkeringen, bijgevolg niet van toepassing zijn op de terugvordering van die vergoeding. Het leidt 
daaruit af dat de gemeenrechtelijke termijn van tien jaar van toepassing is op de betalingen die in elk geval tot 
11 augustus 2013, datum van inwerkingtreding van de wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen, waarvan 
artikel 10 in een kortere termijn voorziet, door het Fonds zijn verricht. Het preciseert voor het overige dat het Fonds 
« geen socialezekerheidsuitkeringen betaalt maar de uitbetaling verzekert van de geldelijke verplichtingen van de 
werkgever in geval van een sluiting ». 
 
 A.2.2.  Het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers zet 
uiteen dat de betaling van de overbruggingsvergoeding niet haar oorsprong in de arbeidsovereenkomst vindt, dat die 
vergoeding nooit verschuldigd is door de werkgever en dat zij dus niet kan worden beschouwd als een element van het 
loon. Het leidt daaruit af dat artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, dat 
betrekking heeft op de verjaring van de rechtsvorderingen die uit de arbeidsovereenkomst ontstaan, helemaal niet slaat 
op het geval waarin het Fonds de terugvordering van de ten onrechte betaalde overbruggingsvergoeding moet 
verzekeren. Het voegt daaraan toe dat de toepassing van die verjaring praktische problemen met zich mee zou brengen 
voor het Fonds. 
 
 A.2.3.  Het besluit dat het bij gebrek aan een specifieke verjaringstermijn in de wetgeving met betrekking tot de 
sluiting van ondernemingen verplicht was de gemeenrechtelijke termijn van tien jaar van artikel 2262bis van het 
Burgerlijk Wetboek toe te passen. 
 
 A.3.  De Ministerraad gedraagt zich naar de wijsheid van het Hof. 
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- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op de wet van 12 april 1985 « waarbij het 

Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting der ondernemingen ontslagen werknemers 

belast wordt met de uitbetaling van een overbruggingsvergoeding ». Het Hof wordt verzocht de 

bestaanbaarheid van die wet met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet te onderzoeken in 

zoverre zij in geen enkele verjaringstermijn voorziet voor de terugvordering, door het Fonds, 

van een ten onrechte betaalde overbruggingsvergoeding. 

 

 B.2.  De verwijzende rechter vergelijkt, enerzijds, die situatie met de situatie die wordt 

geregeld door andere teksten inzake sociale zekerheid, meer bepaald door artikel 30 van de wet 

van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, 

dat voorziet in een verjaringstermijn van drie jaar, die op vijf jaar wordt gebracht in geval van 

bedrog of arglist van de werknemer en die wordt teruggebracht tot zes maanden indien de 

betaling enkel het gevolg is van een vergissing van de instelling of de dienst, waarvan de 

betrokkene zich normaal geen rekenschap kon geven. De verwijzende rechter vermeldt, 

anderzijds, de korte verjaringstermijnen die zijn bepaald « in de aangelegenheden van sociale 

zekerheid, opgevat in ruime zin ». 

 

 Hij stelt het Hof een vraag over de mogelijke discriminatie onder werknemers of onder 

sociaal verzekerden, die uit de in het geding zijnde wet zou voortvloeien. Uit het vonnis blijkt 

bovendien dat de in het geding zijnde werknemer van mening is dat de ontstentenis van een 

verjaringstermijn des te discriminerender is daar artikel 12 van de wet van 12 april 1985 

voorziet in een verjaringstermijn van drie jaar voor de rechtsvordering van de werknemer tot 

betaling van de vergoedingen die op grond van die wet verschuldigd zijn. 

 

 B.3.  Uit de bewoordingen van de prejudiciële vraag en uit de motivering van de 

verwijzingsbeslissing volgt dat de verwijzende rechter van oordeel is dat de 

overbruggingsvergoeding zou kunnen worden gelijkgesteld met een socialezekerheidsprestatie 

in ruime zin. 

 

 Het Hof stelt vast dat het in B.2 vermelde artikel 30 van de wet van 29 juni 1981 aangeeft 

dat de wetgever niet heeft toegestaan dat de inzake sociale zekerheid gestorte uitkeringen, 

wanneer die onverschuldigd zijn geïnd, binnen de gemeenrechtelijke termijnen kunnen worden 
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teruggevorderd. Hij heeft rekening willen houden met het feit dat « de eigen aard en het 

toenemende technische aspect van de normatieve teksten die ons sociale zekerheidssysteem 

beheersen […] een bijzondere regeling [vereisen] voor de materie van de terugvordering van 

onverschuldigde bedragen ten aanzien van de principes van het burgerlijk recht » (Parl. St., 

Senaat, 1979-1980, 508, nr. 1, p. 25). Hij heeft tevens erover gewaakt dat de korte 

verjaringstermijnen niet van toepassing zijn « in geval van bedrog, arglist of bedrieglijke 

handelingen van de betrokkene » en in dat geval de verjaringstermijn tot vijf jaar beperkt 

(artikel 30, § 1, derde lid, van voormelde wet van 29 juni 1981). 

 

 B.4.  De overbruggingsvergoeding die wordt gestort door het Fonds tot vergoeding van de 

in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers, dat werd opgericht bij de 

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, verschilt niet dermate van de andere sociale prestaties dat 

het verantwoord zou zijn de terugvordering van de onverschuldigd betaalde vergoeding aan de 

verjaringstermijn van artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek te onderwerpen terwijl, voor 

andere vergelijkbare onverschuldigd betaalde sociale uitkeringen de verjaringstermijn, naar 

gelang van de gevallen, zes maanden, drie jaar of vijf jaar bedraagt. 

 

 B.5.  Bovendien is de in het geding zijnde wet van 12 april 1985 opgeheven bij de wet van 

26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, die het Fonds tot vergoeding van 

de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers belast met de uitbetaling 

van onder meer de overbruggingsvergoeding. Artikel 72/1, § 1, van die wet van 26 juni 2002, 

ingevoegd bij de wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen, bepaalt dat de 

terugvordering van de betalingen die met name als overbruggingsvergoeding ten onrechte door 

het Fonds aan de werknemer zijn verricht, naar gelang van het geval na zes maanden, drie jaar 

of vijf jaar verjaart. 

 

 B.6.  De prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De wet van 12 april 1985 « waarbij het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting 

der ondernemingen ontslagen werknemers belast wordt met de uitbetaling van een 

overbruggingsvergoeding » schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat zij geen 

enkele bepaling bevat betreffende de verjaringstermijn van de vordering tot terugbetaling van 

de overbruggingsvergoeding.  

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 19 december 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5741 

 
 

Arrest nr. 183/2013 
van 19 december 2013 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de vordering tot schorsing van artikel 60 van de wet van 30 juli 2013 houdende 

diverse bepalingen (opheffing van het 1° van artikel 44, § 1, van het Wetboek van de 

belasting over de toegevoegde waarde met betrekking tot de diensten van advocaten), 

ingesteld door de « Ordre des barreaux francophones et germanophone » en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, 

P. Nihoul, F. Daoût en T. Giet, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder 

voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de vordering en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 31 oktober 2013 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 4 november 2013, is een vordering tot 
schorsing ingesteld van artikel 60 van de wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen 
(opheffing van het 1° van artikel 44, § 1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde 
waarde met betrekking tot de diensten van advocaten), bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad van 1 augustus 2013, tweede editie, door de « Ordre des barreaux francophones et 
germanophone », met zetel te 1060 Brussel, Gulden Vlieslaan 65, de vzw « Syndicat des 
Avocats pour la Démocratie », met zetel te 1030 Brussel, Eugène Smitsstraat 28-30, de 
vzw « Bureau d’Accueil et de Défense des Jeunes », met zetel te 1000 Brussel, 
Kiekenmarkt 30, de vzw « Syndicat des Locataires de Logements sociaux », met zetel te 
1070 Brussel, Albert I-square 30, de vzw « Ligue des Droits de l’Homme », met zetel te 
1000 Brussel, Kogelstraat 22, de vzw « L’association de Défense des Allocataires Sociaux », 
met zetel te 1030 Brussel, Vooruitgangstraat 225, de vzw « L’Atelier des Droits Sociaux », 
met zetel te 1000 Brussel, Rodepoortstraat 4, de vzw « Collectif Solidarité contre 
l’Exclusion : Emploi et revenus pour tous », met zetel te 1060 Brussel, Loixplein 7, de 
vzw « Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen », met zetel te 
1030 Brussel, Vooruitgangstraat 323, en het Algemeen Belgisch Vakverbond, met zetel te 
1000 Brussel, Hoogstraat 42.  
 
 Bij hetzelfde verzoekschrift vorderen de verzoekende partijen eveneens de vernietiging 
van dezelfde norm. 
 
 
 Bij beschikking van 5 november 2013 heeft het Hof de terechtzitting bepaald op 
26 november 2013, na de in artikel 76, § 4, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Grondwettelijk Hof bedoelde overheden te hebben uitgenodigd hun eventuele schriftelijke 
opmerkingen, in de vorm van een memorie, uiterlijk op 20 november 2013 in te dienen en een 
afschrift ervan binnen dezelfde termijn aan de verzoekende partijen over te zenden. 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de Ministerraad; 
 
 -  de vzw « Association Syndicale des Magistrats », met zetel te 6000 Charleroi, avenue 
Général Michel 1b. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 26 november 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. V. Letellier, Mr. R. Leloup en Mr. E. Huisman, advocaten bij de balie te Brussel, 
en Mr. J. Buelens, advocaat bij de balie te Antwerpen, voor de verzoekende partijen; 
 
 .  Mr. V. Letellier, advocaat bij de balie te Brussel, voor de vzw « Association Syndicale 
des Magistrats »; 
 
 .  B. Druart, adviseur-generaal van Financiën, voor de Ministerraad; 
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 -  hebben de rechters-verslaggevers P. Nihoul en E. Derycke verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde partijen gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van het belang om in rechte op te treden 
 
 A.1.1.  Om haar belang om in rechte op te treden te motiveren, voert de « Ordre des barreaux francophones 
et germanophone » artikel 495 van het Gerechtelijk Wetboek aan, waarin haar de taak wordt gegeven de 
belangen van de rechtzoekenden te behartigen. Zij herinnert eraan dat het Hof haar belang om in rechte op te 
treden wanneer de bestreden bepalingen afbreuk doen aan de belangen van de rechtzoekenden reeds heeft 
erkend. 
 
 A.1.2.  De tweede tot en met de tiende verzoekende partij hebben in meer dan één opzicht belang bij het 
beroep. Volgens hun maatschappelijk doel en de wijze waarop zij hun activiteiten ontplooien, is dat belang 
respectievelijk het gevolg van hun hoedanigheid van rechtzoekende die niet ertoe gemachtigd is de btw af te 
trekken, van het feit dat zij de advocatenkosten van andere rechtzoekenden ten laste nemen, van het feit dat zij de 
verdediging van grondrechten als statutaire doelstelling hebben en van het feit dat zij de verdediging van de 
toegang van allen tot het gerecht als specifiek doel hebben. 
 
 De tweede tot en met de negende verzoekende partij, die allen rechtspersoonlijkheid hebben, brengen meer 
specifiek hun maatschappelijk doel in herinnering. 
 
 A.1.3.  De tiende verzoekende partij, het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV), herinnert eraan dat zij 
een interprofessionele organisatie is die in de Nationale Arbeidsraad vertegenwoordigd is. Ook al beschikt zij 
niet over rechtspersoonlijkheid in de volle betekenis van het woord, zij vormt niettemin een juridische entiteit die 
ertoe gemachtigd is in rechte op te treden. Door de bekwaamheid van de representatieve werknemersorganisaties 
om gebruik te maken van het recht om in rechte op te treden, te erkennen bij artikel 4 van de wet van 5 december 
1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, beschouwt de wetgever hen als 
belangrijke actoren van de rechtsstaat en heeft hij hun prerogatieven gegeven die nuttig zijn niet alleen om die 
participatie uit te oefenen maar ook om de grenzen te betwisten waarbinnen zij willekeurig zou zijn vervat. Zich 
baserend op het arrest van het Hof nr. 71/92, is de verzoekende partij van mening dat zij dient te worden 
gelijkgesteld met een natuurlijke persoon om in rechte op te treden tegen de bestreden wet. Bovendien is het 
ABVV belast met de verdediging van zijn leden die in moeilijkheden verkeren. Aangezien het ABVV niet btw-
plichtig is, zal het door de aangenomen maatregel rechtstreeks en sterk worden geraakt. In zoverre de bestreden 
maatregel de toegang tot het gerecht moeilijker zal maken en de kosten en honoraria van advocaten aanzienlijk 
zal verhogen, zal hij een directe weerslag hebben op de activiteit van de verzoekende partij en op de 
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. 
 
 
 Ten aanzien van de middelen 
 
 A.2.1.  De verzoekende partijen leiden een eerste middel af uit de schending van de artikelen 13 en 23 van 
de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens, met artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en met artikel 47 
van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. 
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 Volgens de verzoekende partijen is de historische opvatting dat de vrijstellingen verankerd in artikel 44, 
§§ 1 en 2, van het BTW-Wetboek verantwoord zijn door de noodzaak de toegang tot diensten van algemeen 
belang te waarborgen, niet langer bevredigend. Ingevolge de evolutie van het internationaal recht en het 
grondwettelijk recht dient ervan te worden uitgegaan dat de verschillende dienstverrichtingen en leveringen van 
goederen die van de belasting zijn vrijgesteld, wezenseen zijn geworden met de doeltreffendheid van 
grondrechten. In werkelijkheid strekken die vrijstellingen ertoe de rechten te waarborgen die zijn verankerd in 
artikel 23 van de Grondwet. Artikel 44 van het BTW-Wetboek vormt dus een optreden van de wetgever dat 
beantwoordt aan de verplichting om de doeltreffendheid van de toegang tot die grondrechten te waarborgen. Die 
redenering dient te worden gevolgd ten aanzien van alle grondrechten en dus eveneens ten aanzien van het recht 
van toegang tot de rechter, dat in een rechtsstaat een grondrecht vormt en bij artikel 13 van de Grondwet is 
erkend. De toegang tot de rechter dient te worden gewaarborgd met inachtneming van het recht op een eerlijk 
proces en het recht op de bijstand door de advocaat is een onderdeel van het recht op een daadwerkelijke toegang 
tot de rechtbank. Dat recht impliceert de verplichting de rechtsbijstand te organiseren om de doeltreffendheid te 
waarborgen van het recht op de bijstand door een advocaat wanneer die noodzakelijk is. In die context is het dat 
de Grondwetgever in 1994 het recht op de juridische bijstand heeft verankerd. De verzoekende partijen baseren 
zich in dat verband op verscheidene arresten van het Grondwettelijk Hof en van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens. 
 
 Het grondrecht op de bijstand door een advocaat mag geen theoretisch of denkbeeldig recht zijn; het moet 
concreet en doeltreffend zijn. De wetgever is niet alleen verplicht de nodige maatregelen te nemen om de 
doeltreffendheid ervan te waarborgen; er wordt hem eveneens verbod opgelegd er afbreuk aan te doen. 
Bovendien wordt zijn handelingsbevoegdheid beperkt door de standstill-verplichting. Afstand doen van een 
maatregel die is aangenomen om de financiële toegankelijkheid van de diensten van de advocaat te waarborgen, 
vormt in dat opzicht een achteruitgang. In dat geval dient de maatregel te zijn verantwoord door redenen die 
verband houden met een algemeen belang, en dient hij te beantwoorden aan de voorwaarde van evenredigheid. 
De wetgever voert hier twee motieven aan, namelijk een einde maken aan « concurrentievervalsing » alsook het 
ontbreken van een reden die het verantwoordt de advocaten te laten ontsnappen aan de regel dat nagenoeg alle 
goederen en diensten aan de btw zijn onderworpen. Die beide redenen vallen niet onder het nastreven van het 
algemeen belang maar vallen onder de klaarblijkelijke beoordelingsfout, aangezien de wetgever zich ervan 
onthoudt rekening te houden met het feit dat hij het gebruikmaken van een grondrecht onderwerpt aan een 
gewone verbruiksbelasting. In de veronderstelling dat de verantwoording van de maatregel verband houdt met 
begrotingsnoden, dient erop te worden gewezen dat in de parlementaire voorbereiding van die doelstelling geen 
melding wordt gemaakt. De wetgever is wellicht ervan uitgegaan dat de weerslag van de maatregel zou kunnen 
worden beperkt indien de advocaten de aftrek waarop zij zelf recht zullen hebben, zouden verrekenen in hun 
staten van onkosten en honoraria, maar in de parlementaire voorbereiding is geen rekening gehouden met het feit 
dat de grootste onkosten van de advocatenkantoren niet aan de btw zijn onderworpen. Zelfs indien men de 
begrotingsdoelstelling aanneemt, wijzen de verzoekende partijen erop dat de genomen maatregelen aan geen 
enkele van de drie vereisten beantwoorden die verband houden met de evenredigheid : het passend karakter, de 
noodzakelijkheid en de evenredigheid in enge zin. De verwachte winst en de kosten van de inwerkingstelling 
zijn tijdens de parlementaire voorbereiding niet becijferd. Bovendien konden andere maatregelen die minder 
afbreuk doen aan de rechten en vrijheden, in werking worden gesteld om de begroting in evenwicht te brengen. 
Ten slotte vormt de maatregel voor de niet-btw-plichtige particulieren een belemmering van het recht op de 
bijstand door een advocaat die onevenredig is ten opzichte van de verwachte winst. De verzoekende partijen 
besluiten dat door een maatregel op te heffen die tot dan toe was verantwoord door de zorg om de financiële 
toegankelijkheid van de diensten van de advocaten te waarborgen, de bestreden bepaling een onaanvaardbare 
achteruitgang in de eerbiediging van het recht op een eerlijk proces en op de bijstand door een advocaat 
verankert. 
 
 A.2.2.  De Ministerraad is van mening dat het eerste middel niet ernstig is. De diensten die door een 
advocaat worden aangeboden zijn dienstverrichtingen. In die hoedanigheid zijn zij in beginsel aan de btw 
onderworpen. Het feit sinds 1978 een afwijkende regeling te hebben genoten op grond van de toegang tot een 
dienst van algemeen belang verantwoordt niet de vrijstelling tot in het oneindige te handhaven. Het perfect in 
overeenstemming brengen met het Europees recht kan moeilijk als schending van het standstill-beginsel worden 
aangemerkt. 
 
 Volgens de Ministerraad heeft de bestreden maatregel duidelijk een budgettaire verantwoording. In dat 
opzicht zal een belasting van 21 pct. op de prijs van een dienst ipso facto voor de Staat gelden opbrengen, ook al 
kunnen die moeilijk worden becijferd. Het feit dat de uitoefening van een grondrecht duurder wordt en bijgevolg 
berekeningen met zich zal meebrengen ten aanzien van de daadwerkelijke uitoefening van dat recht, betekent 
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niet dat een dergelijk recht wordt geschrapt of zelfs moeilijker wordt gemaakt : het zal voor de betrokkenen 
slechts leiden tot een betere berekening van de kansen op succes van de uitoefening van het genoemde recht. 
 
 A.3.1.  Het tweede middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11, 13, 23 en 172 van de 
Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens, met artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en met artikel 47 
van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. 
 
 De bestreden bepaling verankert, zonder aanvaardbare verantwoording, zowel actieve als passieve 
discriminaties. 
 
 In een eerste onderdeel verwijten de verzoekende partijen de bestreden bepaling de diensten van advocaten 
aan dezelfde fiscale regeling te onderwerpen als alle leveringen van goederen en de dienstverrichtingen voor 
gewoon gebruik die aan de belasting zijn onderworpen, terwijl de leveringen van goederen en de 
dienstverrichtingen die bijdragen tot de daadwerkelijke inwerkingstelling van grondrechten van de btw zijn 
vrijgesteld om redenen van financiële toegankelijkheid van die grondrechten. Door de maatregel te 
verantwoorden door de noodzaak een einde te maken aan « concurrentievervalsing », heeft de wetgever geen 
rekening gehouden met het feit dat de vrijstelling geen gunstmaatregel voor de advocaten is, maar een maatregel 
die bedoeld is om een recht van de rechtzoekenden te waarborgen. De verantwoording van de maatregel berust 
dus op een klaarblijkelijke vergissing of is op zijn minst klaarblijkelijk onredelijk. In zijn arrest nr. 141/2012 van 
14 november 2012 heeft het Hof trouwens de verschillende behandeling van de diensten van advocaten, in 
vergelijking met de diensten van de notarissen en de gerechtsdeurwaarders, aanvaard. De evenredigheid van de 
maatregel moet bovendien worden bekeken rekening houdend met de aard van het geschonden recht en met het 
feit dat de rechtzoekenden die slechts over geringe of gemiddelde inkomsten beschikken, nog meer zullen zijn 
blootgesteld aan de moeilijkheid om het hoofd te bieden aan de last van een proces. 
 
 In een tweede onderdeel voeren de verzoekende partijen het feit aan dat de advocaten niet vergelijkbaar zijn 
met de andere categorieën van dienstverrichters, noch met de andere beoefenaars van vrije beroepen. Het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Grondwettelijk 
Hof zijn het erover eens vast te stellen dat de diensten van de advocaten volkomen karakteristiek en in een 
rechtsstaat van wezenlijk belang zijn. Het karakter van algemeen belang van de diensten van de advocaten heeft 
tot de aanneming van de bestreden maatregel de vrijstelling van de belasting verantwoord. Door de diensten van 
de advocaten aan een fiscale regeling te onderwerpen die verschilt van die welke aan de andere diensten van 
algemeen belang is voorbehouden, zonder rekening te houden met de gevolgen van de maatregel ten aanzien van 
de toegang tot het gerecht, schendt de bestreden bepaling de in het middel beoogde bepalingen. 
 
 Met betrekking tot de evenredigheid van de maatregel doen de verzoekende partijen bovendien gelden dat 
het terrein waarop de advocaten in concurrentie zouden treden met andere dienstverrichters, heel beperkt is. 
Opdat er concurrentie kan zijn, dienen er identieke diensten te zijn. De maatregel zal in werkelijkheid slechts 
gevolgen hebben voor de niet-btw-plichtige rechtzoekenden, dat wil zeggen diegenen van wie de overgrote 
meerderheid noch juridische adviseurs, noch accountants, noch andere beoefenaars van een cijferberoep 
raadplegen en die reeds moeilijkheden ondervinden om toegang te hebben tot de diensten van een advocaat. 
 
 In een derde onderdeel klagen de verzoekende partijen de discriminatie aan waarvan de niet-btw-plichtige 
rechtzoekenden het slachtoffer zullen zijn in de geschillen die hen tegenover btw-plichtige rechtzoekenden 
plaatsen. De algemene en abstracte maatregel betreft elke persoon die zijn grondrecht op de bijstand door een 
advocaat in werking stelt. De gevolgen van de maatregel zijn echter buiten proportie naargelang de 
rechtzoekende al dan niet btw-plichtig is. In het eerste geval zal de betrokkene het bedrag van de belasting die 
hem wordt aangerekend kunnen terugvorderen, terwijl zijn niet-btw-plichtige tegenstander de last van de 21 pct. 
ten volle zal dragen. De verzoekende partijen geven als voorbeeld een geschil tussen een werkgever en een 
werknemer of het socialezekerheidscontentieux. De wetgever heeft geen rekening gehouden met de gevolgen 
van de maatregel op het stuk van toegang tot het gerecht voor de niet-btw-plichtige rechtzoekende, waarbij hij 
aldus de wapengelijkheid in het proces verbreekt. Hij heeft bovendien het beginsel van de gelijkheid tegenover 
de belasting geschonden door geen rekening te houden met de draagkracht van de rechtzoekenden, die 
verschillend is naargelang zij al dan niet btw-plichtig zijn. De verzoekende partijen wijzen erop dat eveneens 
rekening dient te worden gehouden met het tarief van de belasting, 21 pct., en met de weerslag ervan op de 
kosten van het proces, die reeds moeilijk te dragen zijn voor een aanzienlijk deel van de bevolking. 
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 In een vierde onderdeel, in uiterst ondergeschikte orde, betwisten de verzoekende partijen het tarief van de 
belasting, dat het gewone tarief van 21 pct. is. Dat tarief heeft onevenredige gevolgen ten aanzien van de toegang 
tot de - in een rechtsstaat essentieel geachte - diensten van een advocaat. 
 
 Indien de Ministerraad zich zou verschuilen achter de richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 
2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde en het arrest van het 
Hof van Justitie van 17 juni 2010 in de zaak C-492/08, Commissie t. Frankrijk, zijn de verzoekende partijen van 
mening dat men zich vragen zou dienen te stellen over de verenigbaarheid van die richtlijn met het algemene 
beginsel met betrekking tot het recht op een eerlijk proces en met betrekking tot de rechten van de verdediging 
zoals zij aan de Europese wetgever zijn opgelegd. Men zou zich eveneens vragen dienen te stellen over de 
verenigbaarheid van de uitsluiting van vrijstelling of van het verschillende tarief, verankerd in de richtlijn, met 
artikel 67 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, alsook met artikel 47 van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie. Door de diensten van advocaten niet te behandelen als vrijgestelde 
« diensten van algemeen belang », schendt de richtlijn 2006/112/EG die beide bepalingen. Zij verankert een 
maatregel die een belemmering vormt voor de toegang tot het gerecht, terwijl de Europese wetgever ertoe 
gehouden is de toegang ertoe te vergemakkelijken, en zij doet afbreuk aan het grondrecht op de bijstand door een 
advocaat. De verzoekende partijen besluiten dat het vierde onderdeel van het middel, dat aanleiding zou geven 
tot een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Unie, ernstig is. 
 
 A.3.2.  De Ministerraad is van mening dat het tweede middel, in de vier onderdelen ervan, niet ernstig is. 
 
 Met betrekking tot het eerste en het tweede onderdeel voert de Ministerraad aan dat de maatregel ertoe 
strekt een einde te maken aan de uitzonderingsregeling die in België nog wordt toegepast, en dat met de 
maatregel budgettaire doelstellingen worden nagestreefd. De Ministerraad baseert zich vervolgens op het arrest 
nr. 141/2012 van 14 november 2012 om erop te wijzen dat het Hof nooit heeft gezegd dat een verschil in 
behandeling tussen de diensten van advocaten en die van notarissen en gerechtsdeurwaarders diende te worden 
gehandhaafd. Het heeft alleen duidelijk gezegd dat de aangelegenheid onder de bevoegdheid valt van de 
bevoegde wetgever, die in zijn beleidskeuzes een ruime beoordelingsbevoegdheid geniet. Het Hof heeft de deur 
opengehouden voor een verandering van beleidskeuze. De wetgever heeft deze keer de optiek van een betere 
harmonisering van de regelgeving binnen de Europese Unie en van nieuwe fiscale ontvangsten gekozen. Die 
keuze is evenmin klaarblijkelijk onredelijk, zelfs indien men rekening houdt met het feit dat de diensten van een 
advocaat kunnen bijdragen tot de uitoefening van een grondrecht. 
 
 Met betrekking tot het derde onderdeel herinnert de Ministerraad eraan dat de btw een verbruiksbelasting is 
en dat het principe van de onderwerping van de diensten van advocaten aan de btw is opgenomen in het afgeleid 
Europees recht. Het is slechts tijdelijk dat de regeling die van toepassing was vóór 1 januari 1978 is kunnen 
worden gehandhaafd. Het aangevoerde verschil in behandeling is gelegen in de Europese regelgeving over de 
btw. 
 
 Volgens de Ministerraad zou het feit de diensten van de advocaten aan een andere belasting te onderwerpen 
studies hebben gevergd en de nagestreefde budgettaire doelstelling hebben doorkruist. Bovendien zou de 
mogelijkheid de advocaten aan de btw te onderwerpen ondanks alles een realiteit blijven, gelet op het tijdelijke 
karakter van de vrijstelling waarin is voorzien in artikel 371 van de richtlijn 2006/112/EG. 
 
 De Ministerraad doet voorts opmerken dat om het bestreden verschil in behandeling tussen de 
btw-plichtigen en de particulieren op te heffen, het mogelijk zou zijn geweest de diensten van advocaten ten 
gunste van de btw-plichtigen aan de btw te onderwerpen en de vrijstelling van dezelfde diensten ten gunste van 
de particulieren te laten voortbestaan, en dit volledig in overeenstemming met artikel 371 van de richtlijn. Een 
dergelijke « gepersonaliseerde alternatieve belastingheffing » zou het echter absoluut niet mogelijk maken de 
budgettaire doelstelling van de wetgever, die een beleidskeuze heeft gemaakt, te bereiken. 
 
 Met betrekking tot het vierde onderdeel preciseert de Ministerraad dat de lidstaten in de huidige stand van 
het afgeleid recht de diensten van de advocaten niet kunnen onderwerpen aan een tarief dat verschilt van het 
gewone tarief. De lijst van de categorieën van goederen en diensten die aan een gedifferentieerd tarief kunnen 
worden onderworpen, is vermeld in bijlage III bij de richtlijn 2006/112/EG. De diensten van advocaten kunnen 
in geen enkele van die categorieën worden ondergebracht. 
 
 A.4.1.  De verzoekende partijen leiden een derde middel af uit de schending van de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de algemene rechtsbeginselen, in het bijzonder de rechten 
van de verdediging en het beroepsgeheim van de advocaat. Volgens de verzoekende partijen kon de wetgever de 
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vrijstelling van de belasting met betrekking tot de diensten van advocaten niet opheffen zonder een 
controleregeling in te stellen waarbij de eerbiediging van het recht op het beroepsgeheim wordt gewaarborgd. 
Zoals het Hof in zijn arrest nr. 10/2008 van 23 januari 2008 heeft geoordeeld, is de regel van het beroepsgeheim 
van de advocaat een fundamenteel element van de rechten van de verdediging en, in dat opzicht, een algemeen 
beginsel dat verband houdt met de naleving van de fundamentele rechten. De wetgever had dus moeten voorzien 
in een bepaling die vergelijkbaar is met artikel 334 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 of met 
het mechanisme dat is ingesteld bij de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het 
financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Het optreden van de stafhouder 
vormt een filter tussen de advocaten en de overheid om elke aantasting van het beroepsgeheim te vermijden. De 
verzoekende partijen besluiten dat het feit dat de wetgever heeft verzuimd een vergelijkbare regeling te 
organiseren in geval van btw-controle, de in het middel beoogde bepalingen schendt. 
 
 A.4.2.  De Ministerraad is van mening dat het derde middel niet ernstig is. 
 
 Inzake btw is een ontwerp van wetsartikel voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Het strekt ertoe in 
het BTW-Wetboek een bepaling in te voegen die betrekking zal hebben op het beroepsgeheim van de advocaat, 
op het optreden van de tuchtoverheid en op een procedure van beroep tegen de beslissing van de genoemde 
overheid. De Ministerraad merkt echter op dat de factuur in beginsel het bewijs is van het gevraagde bedrag en 
van het bedrag van de btw en dat in geval van controle, zij niets openbaart van hetgeen zou zijn gedekt door het 
beroepsgeheim. A priori ziet men evenmin in hoe de boeken en andere stukken en inlichtingen die worden 
gevraagd met toepassing  van de artikelen 61 en 62, § 1, van het BTW-Wetboek informatie zouden kunnen 
bevatten die onder het beroepsgeheim valt : het gaat niet erom de persoonlijke dossiers van de cliënten van de 
advocaten te openen. In elk geval zou de verweten schending van het beroepsgeheim haar oorsprong niet vinden 
in de bepaling die het voorwerp uitmaakt van het thans voorliggende beroep.  
 
 
 Ten aanzien van het risico van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel 
 
 A.5.1.  De verzoekende partijen doen allereerst opmerken dat bij de beoordeling van het risico van een 
moeilijk te herstellen ernstig nadeel rekening dient te worden gehouden met het feit dat wanneer het Hof een 
bepaling vernietigt die sommige publiekrechtelijke lichamen btw-plichtig maakt, het de gevolgen ervan 
handhaaft tot 31 december van het fiscaal jaar in de loop waarvan de vernietiging wordt uitgesproken, « rekening 
houdend met de praktische en administratieve moeilijkheden die verbonden zijn aan de terugwerkende kracht 
van de vernietiging ». Er bestaat dus een risico dat de gevolgen van de bestreden wet worden gehandhaafd, 
hetgeen de onomkeerbaarheid van de gevolgen van de bestreden maatregel voor die periode met zich meebrengt. 
De uitspraak van een schorsingsarrest vóór 1 januari 2014 zou het mogelijk maken te beletten dat, in afwachting 
van een vernietigingsarrest, de bestreden bepaling ook maar enig gevolg heeft. Het uitstel van de 
inwerkingtreding in geval van verwerping van de vordering tot vernietiging zal voor alle partijen, met inbegrip 
van de Belgische Staat, ontegenzeglijk minder nadelig zijn dan op dat ogenblik vast te stellen dat de praktische 
en administratieve moeilijkheden die verbonden zijn aan de vernietiging met terugwerkende kracht, de 
handhaving verantwoorden van de gevolgen van de norm tot aan het einde van het lopend fiscaal jaar. Er dient 
ook rekening te worden gehouden met de korte termijn (drie maanden) die het Hof heeft om in geval van 
schorsing uitspraak te doen over de vordering tot vernietiging. 
 
 A.5.2.  De Ministerraad is van mening dat de aangevoerde schade zuiver hypothetisch is : een vernietiging 
is nooit van tevoren verworven en in geval van vernietiging spreekt het Hof niet noodzakelijk de handhaving van 
de gevolgen van de vernietigde bepaling uit. De Ministerraad verwijst bovendien naar het arrest nr. 44/2012 van 
8 maart 2012, waaruit volgt dat in geval van vernietiging de gevolgen van de bestreden maatregel tijdens de 
periode tot aan de vernietiging niet onomkeerbaar zijn en dat het derhalve niet noodzakelijk is de opschorting 
van de uitvoering ervan uit te spreken. Ten slotte, met betrekking tot de standstill-clausule, zou de Belgische 
Staat (en dus het Hof), ingeval de bepaling zou worden vernietigd, de gevolgen ervan tussen 1 januari 2014 en de 
datum van de vernietiging niet kunnen handhaven, omdat anders de definitieve regeling van onderwerping van 
de advocaten aan de btw onomkeerbaar zou worden, hetgeen tot gevolg zou hebben het vernietigingsarrest te 
ontkennen. 
 
 A.6.1.  De verzoekende partijen voeren bovendien aan dat de bestreden bepaling een duidelijke 
belemmering vormt van het grondrecht op de bijstand door een advocaat en, bijgevolg, van het grondrecht op 
een eerlijk proces, in het bijzonder ten aanzien van de personen die over gemiddelde inkomsten beschikken en 
die reeds moeilijkheden ondervinden om de kosten van het beroep op de diensten van een advocaat te dragen. 
Dat vormt een nadeel waarvan de ernst niet kan worden betwist. Dat nadeel, dat door talrijke rechtzoekenden 
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wordt geleden, zal meestal onherstelbaar zijn. Met name rekening houdend met het verloop van de verjaring, zou 
het feit ervan af te zien een rechtsvordering in te stellen wegens de financiële weerslag van de maatregel, immers 
definitief kunnen zijn. Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn voor de werknemers die geconfronteerd 
worden met de in het tweede middel aangeklaagde verbreking van de wapengelijkheid of voor de 
rechtzoekenden die geconfronteerd worden met de korte termijnen die zijn bepaald voor objectief contentieux 
zoals het beroep bij de Raad van State of bij het Grondwettelijk Hof. 
 
 A.6.2.  De Ministerraad herinnert eraan dat voor de personen met geringe inkomsten er juridische bijstand 
bestaat. Bovendien heeft de minister in de parlementaire voorbereiding gepreciseerd dat hij akte nam van de 
geformuleerde opmerkingen wat de hervorming van de juridische bijstand betreft. Ten slotte zou de 
rechtsplegingsvergoeding kunnen worden aangepast aan de nieuwe last. 
 
 De Ministerraad voegt eraan toe dat niet is aangetoond dat het duurder worden van de diensten van de 
advocaten het grondrecht op een eerlijk proces in gevaar brengt. 
 
 Bovendien dient rekening te worden gehouden met de schade die het gevolg zou zijn van een schorsing 
wanneer de vernietiging niet wordt uitgesproken. Geen enkele factuur zou immers zijn uitgereikt, de btw zou 
niet zijn geïnd, de fiscale verplichtingen zouden niet in acht zijn genomen. De advocaten zouden echter de btw 
moeten betalen, met de moeilijkheid die meerkosten met terugwerkende kracht aan hun cliënten door te rekenen. 
 
 Met betrekking tot het feit dat talrijke rechtzoekenden ervan zouden afzien een rechtsvordering in te stellen 
wegens de verergerde financiële weerslag, is de Ministerraad van mening dat de bewering niet is bewezen. De 
persoon die zich geschaad acht, zal niet noodzakelijk ervan afzien een vordering in te stellen omdat het 
honorarium van zijn advocaat met de btw van 21 pct. zal worden verhoogd. Hij zal zijn kansen op succes en de 
rechtsplegingsvergoeding in het geval dat hij de zaak wint, meer in overweging nemen. 
 
 A.7.1.  Met betrekking tot het persoonlijke karakter van het nadeel, dat de verzoekende partijen zou 
beletten slechts een moreel nadeel aan te voeren - een aantasting van hun maatschappelijk doel -, doen de 
verzoekende partijen gelden dat de « Ordre des barreaux francophones et germanophone » bij artikel 495 van het 
Gerechtelijk Wetboek de wettelijke bevoegdheid toegewezen krijgt om de belangen van de rechtzoekenden met 
alle middelen te behartigen. In dat opzicht moet zij het collectief door de rechtzoekenden geleden nadeel kunnen 
aanvoeren, omdat haar anders de mogelijkheid wordt ontzegd hun belangen daadwerkelijk te behartigen. De 
tweede tot en met de negende verzoekende partij voeren eveneens aan dat de aantasting van de grondrechten die 
de rechtzoekenden wier belangen zij behartigen, zullen ondergaan, hun eveneens een moeilijk te herstellen 
ernstig nadeel berokkent. Voor de vzw « Syndicat des Avocats pour la Démocratie » dient eveneens rekening te 
worden gehouden met het risico van een nadeel waaraan de maatregel de advocaten blootstelt die niet het hoofd 
zullen kunnen bieden aan het verlies van cliënten dat te maken heeft met die maatregel en die ertoe gedwongen 
zullen zijn het bedrag van hun honoraria te verminderen met het risico niet langer economisch en sociaal 
aanvaardbare arbeidsvoorwaarden te genieten en met het risico van een vermindering van de kwaliteit van de 
dienstverlening. De verzoekende partijen vragen het Hof mutatis mutandis de rechtspraak toe te passen van de 
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, die de ernst en het moeilijk te herstellen karakter van het 
nadeel dat wordt geleden door een vereniging ter verdediging van de rechten en vrijheden koppelt aan de ernst 
en de onomkeerbaarheid van het nadeel dat wordt geleden door de personen wier collectieve belangen zij 
verdedigt. 
 
 A.7.2.  De Ministerraad is van mening dat het nadeel geleden door de « Ordre des barreaux francophones et 
germanophone », die het nadeel geleden door de rechtzoekenden aanvoert, niet is aangetoond ten aanzien van de 
Orde, vermits het niet is aangetoond ten aanzien van de rechtzoekenden. Hetzelfde geldt voor het nadeel 
aangevoerd door andere verzoekende partijen zoals de vzw « Syndicat des Avocats pour la Démocratie » en de 
vzw « Ligue des Droits de l’Homme ». 
 
 Met betrekking tot het nadeel waaraan de maatregel de advocaten blootstelt wegens een verlies van 
cliënten, is de Ministerraad van mening dat het niet is aangetoond, vermits het verlies van cliënten om de reeds 
aangevoerde redenen niet is aangetoond. De Ministerraad is ook van mening dat de schade niet onomkeerbaar 
zou zijn. 
 
 A.8.1.  Bovendien kunnen de derde, de vijfde, de negende en de tiende verzoekende partij een strikt 
persoonlijk ernstig en moeilijk te herstellen nadeel aanvoeren doordat de bestreden maatregel hun vermogen om 
zelf een beroep te doen op de diensten van advocaten bij de verwezenlijking van hun maatschappelijk doel of om 
diegenen te verdedigen die op hen of op hun leden een beroep doen, met 21 pct. vermindert. De bestreden 
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bepaling zal aldus hun activiteiten ernstig hypothekeren en hun een ernstig nadeel berokkenen, dat, om de reeds 
uiteengezette redenen, niet zal kunnen worden hersteld door een latere vernietiging. De loutere omstandigheid 
dat de verzoekende partijen aanvullende keuzes moeten maken in de zaken die zij kunnen verdedigen, vormt, 
rekening houdend met de aard van de in het geding zijnde rechten, een ernstig en moeilijk te herstellen nadeel. 
 
 A.8.2.  De Ministerraad doet allereerst opmerken dat de maatregel niet onomkeerbaar is. Indien de wet 
wordt vernietigd, zal de btw moeten worden terugbetaald aan de advocaat, die zelf zijn cliënten daarvoor zal 
moeten crediteren. Het is dus slechts gedurende een beperkte tijd dat het geldelijke vermogen van de verzoekers 
zou kunnen zijn verminderd. Het is niet aangetoond dat het daarbij om een ernstige en moeilijk te herstellen 
schade zou gaan. 
 
 Bovendien zou, indien men schat dat het budget dat door de vzw « Bureau d’Accueil et de Défense des 
Jeunes » wordt voorbehouden voor advocatenkosten, 2 700 euro bedraagt (zoals voor het jaar 2013), de 
verhoging die het gevolg is van de maatregel, 567 euro bedragen. Het moeilijk te herstellen karakter van de 
schade kan worden betwist. Wat de vzw « Ligue des Droits de l’Homme » betreft, wordt geen enkel becijferd 
element gegeven dat het mogelijk zou maken te besluiten tot een ernstige vermindering van haar slagkracht. 
Voor de vzw « Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen » zou de vermindering 
2 625 euro bedragen (op een totaal van 12 500 euro). De partij toont niet aan dat zij de 12 500 euro nodig heeft 
om haar maatschappelijk doel op het stuk van diensten van advocaten te verwezenlijken. Het ernstig en moeilijk 
te herstellen nadeel is dus niet aangetoond. In elk geval gaat het om financiële schade, die in beginsel geen risico 
van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel vormt. 
 
 De Ministerraad doet voorts opmerken dat de loutere omstandigheid dat sommige verzoekende partijen 
aanvullende keuzes moeten maken in de zaken die zij kunnen verdedigen, niet kan worden geacht een ernstige 
en moeilijk te herstellen schade te vormen, aangezien het absoluut onontbeerlijke karakter van het ten laste 
nemen van sommige zaken niet is aangetoond.  
 
 A.9.1.  De verzoekende partijen voeren ten slotte het feit aan dat de inwerkingtreding van de bestreden 
bepaling de standstill-clausule zou opheffen die vervat is in artikel 371 van de richtlijn 2006/112/EG, dat België 
de mogelijkheid biedt de diensten van advocaten, onder de op datum van 1 januari 1978 bestaande voorwaarden, 
van de btw te blijven vrijstellen. Hoewel, in de huidige stand van zaken, de richtlijn geen enkele termijn vastlegt 
aan het eind waarvan België zijn regeling inzake vrijstelling van de belasting voor de diensten van advocaten zou 
moeten hebben opgegeven, staat het immers vast dat indien het die vrijstelling opgeeft, het vervolgens niet 
langer aanspraak zal kunnen maken op de mogelijkheid die activiteiten te blijven vrijstellen en dat het die 
vrijstelling dus niet meer opnieuw zal kunnen invoeren. Bij ontstentenis van schorsing die vóór de 
inwerkingtreding van de bestreden bepaling is bevolen, zou de maatregel België op onomkeerbare wijze 
verbinden op het vlak van het Unierecht. 
 
 A.9.2.  De Ministerraad is van mening dat de vernietiging niet tot gevolg zou hebben een vrijstelling te 
herstellen, aangezien krachtens het nationaal recht de vrijstelling nooit zou zijn opgeheven. De vraag die hier 
rijst, is alleen of het nationaal recht in het contentieux inzake vernietiging van de wetten dwingend is voor de 
rechtsorde van de Unie. In dat opzicht zijn de Europese overheden, zoals eenieder, gehouden tot de inachtneming 
van het nationaal recht, in zoverre dat laatste niet in tegenspraak is met de verdragen en het afgeleid Europees 
recht. Het recht van de controle van de wettigheid en van de grondwettigheid maakt geen deel uit van de 
aangelegenheden die aan de Unie zijn toegewezen. Daaruit vloeit voort dat het gevolg van de 
vernietigingsarresten, dat « erga omnes » geldt, ook geldig is ten aanzien van de Europese Unie.  
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepalingen 

 

 B.1.  De verzoekende partijen vorderen de schorsing van artikel 60 van de wet van 30 juli 

2013 houdende diverse bepalingen, dat bepaalt : 
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 « In artikel 44, § 1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, 
vervangen bij de wet van 28 december 1992 en gewijzigd bij de wet van 28 december 2011, 
wordt de bepaling onder 1° opgeheven ». 
 

 Vóór die wetswijziging bepaalde artikel 44, § 1, 1°, van het Wetboek van de belasting 

over de toegevoegde waarde : 

 

 « Van de belasting zijn vrijgesteld de diensten door de nagenoemde personen verricht in 
de uitoefening van hun geregelde werkzaamheid : 
 
 1°  advocaten; ». 
 

 De vrijstelling van de btw die tot dan de advocaten betrof, is dus bij de bestreden 

bepaling opgeheven met ingang van 1 januari 2014. 

 

 B.2.  Het amendement dat tot het bestreden artikel heeft geleid, is als volgt verantwoord : 

 

 « Op basis van de richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende 
het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, zijn de diensten 
verricht door advocaten in principe aan de belasting over de toegevoegde waarde (btw) 
onderworpen volgens de normale regels. 
 
 Overeenkomstig artikel 371 van voornoemde richtlijn mogen de lidstaten die op 1 januari 
1978 vrijstelling verleenden voor de in de lijst van bijlage X, deel B, van voornoemde richtlijn 
genoemde handelingen deze, onder de in iedere betrokken lidstaat op die datum bestaande 
voorwaarden, evenwel blijven vrijstellen van de belasting. Deze afwijking blijft van 
toepassing tot de invoering van de definitieve regeling. 
 
 België heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De diensten verricht door 
advocaten in de uitoefening van hun geregelde werkzaamheid zijn aldus van de belasting 
vrijgesteld overeenkomstig artikel 44, § 1, 1°, van het Btw-Wetboek. 
 
 België is op heden evenwel de enige lidstaat die de diensten verricht door advocaten nog 
vrijstelt van btw. Daarnaast leidt de btw-vrijstelling in de praktijk tot concurrentievervalsing. 
Daarom heft artikel 46 artikel 44, § 1, 1°, van het Btw-Wetboek op » (Parl. St., Kamer, 
2012-2013, DOC 53-2891/004, pp. 21 en 22). 
 

 In de commissie voor de Sociale Zaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft 

de minister gesteld dat 

 

 « net als alle btw-plichtigen, de advocaten de btw op de producten en diensten die ze 
verwerven, zullen kunnen aftrekken. Het lijkt voor de hand te liggen dat de afgetrokken btw 
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niet aan de cliënt zou worden doorgerekend. In het algemeen kan men ongeacht de betrokken 
belasting echter niet altijd identificeren wie er de last van draagt, zoals blijkt uit de 
omvangrijke vakliteratuur daarover. Op de suggestie […] om particulieren vrij te stellen kan 
niet worden ingegaan, omdat een dergelijke vrijstelling de maatregel vanuit budgettair 
oogpunt nutteloos zou maken. 
 
 Het klopt voorts dat de overheid - ongeacht welke - voor de aankoop van goederen en 
diensten btw-plichtig is. Voor de Staat ligt het voor de hand dat die verrichting budgettair 
neutraal is. 
 
 Tot slot neemt de minister nota van de opmerkingen betreffende de hervorming van de 
rechtsbijstand. 
 
 In dit geval werd het echter moeilijk de uitzondering voor de advocaten te handhaven, 
terwijl zij voor de notarissen of de gerechtsdeurwaarders is opgeheven » (Parl. St., Kamer, 
2012-2013, DOC 53-2891/007, pp. 52-53). 
 

 Tijdens de bespreking in de Senaat werd gepreciseerd : 

 

 « De regering heeft getracht om tijdens de recentste begrotingscontrole een level playing 
field te bereiken bij de getroffen maatregelen en dit inzonderheid voor de fiscale maatregelen, 
waarbij er hier en daar lacunes waren ontstaan : de staatssecretaris denkt hierbij aan de 
beleggingsvennootschappen, waar nu de lat wordt gelijk gelegd tussen Europese en niet-
Europese beleggingsvennootschappen. Ook de invoering van de BTW-plicht voor advocaten 
is een dergelijke maatregel : vandaag de dag is er reeds voor quasi alle goederen en diensten 
BTW verschuldigd, de advocaten konden dan ook niet de uitzondering op de regel blijven. De 
staatssecretaris erkent dat sommige maatregelen niet volledig door iedereen als positief 
worden geëvalueerd, maar ze waren nodig » (Parl. St., Senaat, 2012-2013, 5-2218/2, p. 8). 
 

 

 Ten aanzien van de bekwaamheid en het belang van de verzoekende partijen 

 

 B.3.1.  Aangezien de vordering tot schorsing ondergeschikt is aan het beroep tot 

vernietiging, dient de ontvankelijkheid van dat laatste, en met name wat het bestaan van het 

vereiste belang betreft, reeds bij het onderzoek van de vordering tot schorsing te worden 

betrokken. 

 

 B.3.2.  De Grondwet en de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 

vereisen dat elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een beroep tot vernietiging instelt, 

doet blijken van een belang. Van het vereiste belang doen slechts blijken de personen wier 

situatie door de bestreden norm rechtstreeks en ongunstig zou kunnen worden geraakt. 
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 B.3.3.  De « Ordre des barreaux francophones et germanophone » heeft met name als taak 

te waken over de gemeenschappelijke beroepsbelangen van haar leden (artikel 495, eerste lid, 

van het Gerechtelijk Wetboek) en kan initiatieven en maatregelen nemen die nuttig zijn voor 

de behartiging van de belangen van de advocaat en van de rechtzoekende (artikel 495, tweede 

lid, van het Gerechtelijk Wetboek). Artikel 495 van het Gerechtelijk Wetboek machtigt de 

voormelde Orde ertoe een beroep tot vernietiging in te stellen of te ondersteunen van 

bepalingen die de belangen van de advocaat en de rechtzoekende op een nadelige wijze 

kunnen raken. Die verzoekende partij beschikt dus over het vereiste belang bij het thans 

voorliggende beroep. 

 

 De tweede tot en met de negende verzoekende partij hebben eveneens belang bij het 

beroep. Gezien hun maatschappelijk doel en de wijze waarop zij hun activiteiten ontplooien, 

is dat belang het gevolg van hun hoedanigheid van rechtzoekende die niet ertoe is gemachtigd 

de btw af te trekken, van het feit dat zij de advocatenkosten van andere rechtzoekenden ten 

laste nemen, van het feit dat zij de behartiging van grondrechten als statutaire doelstelling 

hebben en van het feit dat zij de behartiging van de toegang van allen tot het gerecht als 

specifiek doel hebben. 

 

 B.3.4.1.  De vakorganisaties die geen rechtspersoonlijkheid hebben, hebben in beginsel 

niet de vereiste bekwaamheid om een beroep tot vernietiging in te stellen voor het Hof. 

Anders is het wanneer zij optreden in aangelegenheden waarvoor zij wettelijk als 

afzonderlijke juridische entiteiten zijn erkend en wanneer, terwijl zij wettelijk als dusdanig 

zijn betrokken bij de werking van overheidsdiensten, de voorwaarden zelf voor hun 

betrokkenheid bij die werking in het geding zijn. 

 

 Als representatieve werknemersorganisatie in de zin van de artikelen 1, punt 4, en 3 van 

de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire 

comités, mag de tiende verzoekende partij, het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV), in 

rechte optreden ter verdediging van de rechten welke haar leden putten in de door haar 

gesloten overeenkomsten (artikel 4 van de wet van 5 december 1968). Door het hun mogelijk 

te maken in rechte op te treden, betrekt de wetgever de representatieve 

werknemersorganisaties bij de openbare dienst van het gerecht 
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 B.3.4.2.  Die verzoekende partij doet blijken van een belang bij het beroep, aangezien de 

bestreden wet een rechtstreekse weerslag heeft op haar voormelde activiteit wanneer zij 

daartoe een beroep doet op een advocaat. 

 

 B.3.5.  Uit het beperkte onderzoek van de ontvankelijkheid van het beroep tot 

vernietiging waartoe het Hof in het kader van de vordering tot schorsing is kunnen overgaan, 

blijkt dat het beroep tot vernietiging en dus de vordering tot schorsing ontvankelijk moeten 

worden geacht. 

 

 

 Ten aanzien van de voorwaarden van de schorsing 

 

 B.4.  Naar luid van artikel 20, 1°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof dient aan twee grondvoorwaarden te zijn voldaan opdat tot schorsing kan 

worden besloten : 

 

 -  de middelen die worden aangevoerd moeten ernstig zijn; 

 

 -  de onmiddellijke uitvoering van de bestreden maatregel moet een moeilijk te herstellen 

ernstig nadeel kunnen berokkenen. 

 

 Daar de twee voorwaarden cumulatief zijn, leidt de vaststelling dat één van die 

voorwaarden niet is vervuld tot de verwerping van de vordering tot schorsing. 

 

 

 Wat het risico van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel betreft 

 

 B.5.1.  De schorsing van een wetsbepaling door het Hof moet het mogelijk maken te 

vermijden dat, voor de verzoekende partij, een ernstig nadeel dreigt voort te vloeien uit de 

onmiddellijke toepassing van de bestreden normen, nadeel dat niet of moeilijk zou kunnen 

worden hersteld in geval van een vernietiging van die normen. 

 

 B.5.2.  Uit artikel 22 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 blijkt dat, om te voldoen 

aan de tweede voorwaarde van artikel 20, 1°, van die wet, de persoon die een vordering tot 
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schorsing instelt, in zijn verzoekschrift concrete en precieze feiten moet uiteenzetten waaruit 

voldoende blijkt dat de onmiddellijke toepassing van de bepalingen waarvan hij de 

vernietiging vordert, hem een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

 Die persoon moet met name het bestaan van het risico van een nadeel, de ernst ervan en 

het verband tussen dat risico en de toepassing van de bestreden bepalingen aantonen. 

 

 B.6.1.  Om het bestaan van een risico van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel aan te 

tonen, voeren de verzoekende partijen allereerst aan dat de uitspraak van een schorsingsarrest 

vóór 1 januari 2014 het mogelijk zou maken te beletten dat de bestreden bepaling ook maar 

enig gevolg heeft in afwachting van een vernietigingsarrest, en dat die verdaging van de 

inwerkingtreding in geval van verwerping van het beroep tot vernietiging voor alle partijen 

duidelijk minder nadelig zou zijn dan een ontstentenis van schorsing, met het risico, indien 

het Hof de wet vervolgens dient te vernietigen, dat het sommige gevolgen ervan handhaaft 

« rekening houdend met de praktische en administratieve moeilijkheden die verbonden zijn 

aan de terugwerkende kracht van de vernietiging ». 

 

 B.6.2.  De mogelijkheid voor het Hof om, zo het dit nodig oordeelt, bij wege van 

algemene beschikking, die gevolgen van de vernietigde bepalingen aan te wijzen welke als 

gehandhaafd moeten worden beschouwd of voorlopig worden gehandhaafd voor de termijn 

die het vaststelt, overeenkomstig artikel 8, tweede lid, van de bijzondere wet van 6 januari 

1989, vormt op zich geen voldoende element om het bestaan aan te tonen van een risico van 

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel. 

 

 B.7.1.  De verzoekende partijen voeren vervolgens aan dat de bestreden bepaling een 

duidelijke belemmering van het grondrecht op de bijstand door een advocaat en bijgevolg op 

een eerlijk proces vormt, in het bijzonder voor personen die over gemiddelde inkomsten 

beschikken en die reeds moeilijkheden ondervinden om de kosten van het beroep op de 

diensten van een advocaat op zich te nemen. 

 

 B.7.2.  Om het ernstig en moeilijk te herstellen karakter van een nadeel te beoordelen, 

mag een rechtspersoon die beginselen verdedigt of een collectief belang beschermt, niet 

worden verward met de natuurlijke personen die in hun persoonlijke situatie worden geraakt 

en op wie die beginselen en dat belang betrekking hebben. In zoverre het de schending beoogt 
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van een grondrecht waarvan de verdediging het maatschappelijk doel van de verzoekende 

partijen vormt, is het aangevoerde nadeel een louter moreel nadeel dat voortvloeit uit de 

aanneming van wetsbepalingen die in strijd zijn met de beginselen waarvan de verdediging 

hun maatschappelijk doel vormt. Dat nadeel is niet moeilijk te herstellen, vermits het bij 

vernietiging van de bestreden bepalingen zou verdwijnen. 

 

 B.8.1.  De derde, de vijfde, de negende en de tiende verzoekende partij voeren ook aan 

dat de bestreden maatregel hun vermogen om zelf een beroep te doen op de diensten van 

advocaten bij de verwezenlijking van hun maatschappelijk doel of bij de verdediging van 

diegenen die een beroep doen op hen of op hun leden, met 21 pct. vermindert. 

 

 B.8.2.  Het in dat opzicht aangevoerde risico van een nadeel is een risico van financiële 

aard. 

 

 Het loutere risico van een financieel verlies vormt in beginsel geen moeilijk te herstellen 

ernstig nadeel (zie arresten nr. 60/92, B.3.2; nr. 28/96, B.6; nr. 169/2006, B.16.1; 

nr. 204/2009, B.4; nr. 96/2010, B.29; nr. 44/2012, B.6.3). 

 

 Bovendien tonen de verzoekende partijen niet aan dat, in het geval van een vernietiging 

van de bestreden bepaling, de alsdan ten onrechte geïnde btw slechts zeer moeilijk zou 

kunnen worden teruggestort. 

 

 B.9.1.  De verzoekende partijen voeren ten slotte het feit aan dat de inwerkingtreding van 

de bestreden bepaling de tijdelijke vrijstellingsclausule zou opheffen die is vervat in 

artikel 371 van de richtlijn 2006/112/EG, dat België de mogelijkheid biedt de diensten van 

advocaten van de btw te blijven vrijstellen onder de op datum van 1 januari 1978 bestaande 

voorwaarden. 

 

 B.9.2.  Het in dat opzicht aangevoerde nadeel kan niet in aanmerking worden genomen. 

 

 Krachtens artikel 9, § 1, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 hebben de door het 

Hof gewezen vernietigingsarresten een absoluut gezag van gewijsde vanaf hun bekendmaking 

in het Belgisch Staatsblad. De vernietiging heeft bovendien retroactieve werking erga omnes, 
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hetgeen impliceert dat de vernietigde norm, of het vernietigde gedeelte van de norm, moet 

worden geacht nooit te hebben bestaan. 

 

 Daaruit volgt dat indien het Hof de bestreden bepaling vernietigt, de mogelijkheid tot 

afwijking vervat in artikel 371 van de richtlijn 2006/112/EG wordt hersteld. 

 

 B.9.3.  Overigens beschikt het Hof, tijdens het onderzoek van het beroep tot vernietiging, 

alsnog over de mogelijkheid om alle voorlopige maatregelen te nemen die zouden zijn vereist 

voor de vrijwaring van de rechten die aan de eerste verzoekende partij zijn verleend door het 

recht van de Europese Unie (HvJ, 19 juni 1990, C-213/89, Factortame; grote kamer, 13 maart 

2007, C-432/05, Unibet). 

 

 B.10.  Aangezien niet is voldaan aan één van de voorwaarden die zijn vereist bij 

artikel 20, 1°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, kan de 

vordering tot schorsing niet worden ingewilligd. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt de vordering tot schorsing. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 19 december 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 
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